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Apklausos tikslas: sužinoti, kur pirmojo 

kurso studentai ieškojo informacijos, rinkdamiesi studijas 

Kauno kolegijoje; išsiaiškinti, kas turėjo daugiausiai įtakos 

studentų sprendimui studijuoti Kauno kolegijoje; 

išsiaiškinti, kas turėjo daugiausiai įtakos studentų 

sprendimui rinktis konkrečią studijų programą Kauno 

kolegijoje; sužinoti pirmojo kurso studentų nuomonę apie 

studijas, pradėjus mokytis Kauno kolegijoje. 

 

Studentų apklausos metu buvo klausiama: Kur ieškojote informacijos, rinkdamasis (-asi) 

studijas? 

Pateikiami studentų komentarai: 

• Absolventų rekomendacijos. 

• Klausiau draugų rekomendacijų. 

• Studijavo vyresnioji sesuo, sužinojau iš jos. 

• Internete. 

• Rinkausi dėl darbo. 

• Rinkausi pagal gyvenamą vietą. 

• Seniai žinojau, ko noriu. 

• Norėjau mokytis Kaune, Kauno kolegija atitiko kriterijus. 

• Lama BPO sistemoje. 

• Mama dirba Kauno kolegijoje. 

• Turėjau studijuojančių pažįstamų, kurie man papasakojo. 

• Jau studijavau Kauno Kolegijoje anksčiau. 

• Studijų mugės. 

• Draugai. 

• Dalyvavau aukštųjų mokyklų mugėje savo mieste. 

• Konsultavausi su žmonėmis, kurie studijuoja panašius dalykus, ir, remiantis 

programomis, pasirinkau Kauno Kolegiją. 

• Rekomendavo kiti studentai. 

• Klausiau jau studijuojančių ar baigusių Kauno kolegiją draugų, pažįstamų. 

• Tiesiog žinojau ir visada norėjau studijuoti Kauno kolegijoje. 

• Atvažiavo į mokyklą atstovai. 

• Klausiau draugų nuomonių. 



 

• Klausiau informacijos pažįstamų, kurie jau studijavo. 

• „Studfesto“ renginyje. 

• Kolegijos puslapyje. 

Studentų apklausos metu buvo prašoma: Pasirinkti atsakymų variantus, kurie turėjo daugiausiai 

įtakos Jų sprendimui studijuoti Kauno kolegijoje. 

Pateikiami studentų pasirinkimų variantai: 

• Mokslas labiau prieinamas finansiškai, nei universitete, į kurį stojau. 

• Pigesnės studijos nei LSMU ir galimybė perstoti į nemokamą vietą. 

• Jau buvau studijavusi Kauno kolegijoje. 

• Domėjausi Kauno kolegijos Studentų Atstovybės veikla. 

• Vienintelė įstaiga, siūlanti pageidaujamą studijų programą. 

• Nestojau į universitetą, nes norėjau sutaupyti laiko. 

• Mano pasirinktos studijų programos nebuvo VDA Kauno fakultete. 

• Nes jau kartą studijavau ir neturiu jokių priekaištų. 

• Paskatino tai, kad turiu kur apsistoti Kaune, kadangi esu ne kaunietė. 

• Studijos trunka tris metus, trumpiau nei universitete. 

• Tuo metu kai stojau, iš kolegijų, niekur nesusidarė grupė mano norimos specialybės. 

• Dėl pasikeitusių įstatymų, negalėjau pretenduoti stoti į universitetą. 

Studentų apklausos metu buvo klausiama: Kodėl pasirinkote studijų programą, kurioje dabar 

studijuojate?  

Pateikiami studentų komentarai: 

• Nes mane labai domino ta specialybė. 

• Verslo anglų kalba, ko gero, buvo dar viena iš humanitarinių mokslų studijuojamų 

dalykų. 

• Pamaniau, kad neįstosiu į kitą norimą specialybę. 

• Tai buvo mano svajonių profesija. 

• Svajonė. 

• Nepatiko kita specialybė, studijuota Kauno Kolegijoje. 

• Studijuojama specialybė - visada labai mėgstama ir pagaliau ją galiu studijuoti. 

• Ieškojau specialybės, pagal hobį. 

• Reikėjo tokios specialistės paslaugų. Taip pradėjau labiau domėtis apie specialybę, 

kurią studijuoju. 

• Pasirodė įdomi ir populiari specialybė. 

• Nežinojau, kur stoti. 

• Šis studijų programa susijusi su mano pomėgiais. 

• Labai susiję su hobiu. 



 

Studentų apklausos metu buvo klausiama: Kokia Jūsų nuomonė apie studijas, pradėjus mokytis 

Kauno kolegijoje? 

Pateikiami studentų komentarai: 

• Iš pradžių šiek tiek išgąsdino praktikinės paskaitos, nes jau iš karto įtraukė į pasirinktą 

specialybę. 

• Nuvylė kai kurie dėstytojai, nes jie nemoka išdėstyti dalyko, bet visa kita manęs nenuvylė 

ir studijuoti nėra nei sunku, nei lengva. 

• Pasirinkta specialybė man labai patinka ir domina, bet ne visos kolegijos tvarkos yra 

aiškios. 

• Studijuoti nėra nei lengva, nei sunku. Manau reikia įdėti pastangų, norint turėti gerus 

rezultatus. 

• Pamaniau, kad neįstosiu į kitą norimą specialybę. 

• Supratau, šios studijos ne man. 

• Tikėjausi, kad darbas bus labiau suderinamas su studijomis. 

• Tikėjausi daugiau. 

• Yra ir pliusų ir minusų. 

• Esu be galo patenkinta Kauno Kolegija! Ačiū. 

• Sunku, bet labai esu laiminga čia mokydamasi. 

 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad ieškodami informacijos apie studijas, Menų ir ugdymo 

fakulteto pirmojo kurso studentai daugiausiai rėmėsi draugų, pažįstamų, šeimos narių 

rekomendacijomis, klausė studijuojančių Kauno kolegijoje ir ją baigusiųjų nuomonės. 

Naudingos informacijos gavo dalyvaudami aukštųjų mokyklų studijų mugėse, Lama BPO 

sistemoje, internete. 

Daugiausiai įtakos studentų sprendimui studijuoti Kauno kolegijoje turėjo tai, jog jų pasirinktą 

studijų programą buvo galima studijuoti tik Kauno kolegijoje, trupesnė (nei universitete) studijų 

trukmė, finansiškai labiau prieinamos studijos (nei universitete) ir galimybė perstoti į nemokamą 

vietą. 

Rinktis studijų programą, kurioje studijuoja, studentus paskatino svajonės siekis, pasirinktos 

studijų programos artimumas hobiui, studijų programos populiarumas. 

Apklausos rezultatai atskleidė, kad didesnė dalis studentų, pradėjusių studijuoti Kauno 

kolegijoje, yra labai patenkinti studijomis, mažesnė studentų dalis – studijas įvardina kaip 

sunkias, tačiau džiaugiasi čia studijuodami, mažiausia studentų dalis teigia, kad iš studijų 

tikėjosi daugiau, sunku suderinti darbą ir studijas. 


