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Apklausos tikslas – atskleisti absolventų nuomonę apie 

pasirengimą profesinei veiklai ir integraciją į darbo rinką. 

Apklausa vykdyta 2021 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 21 d. Apklausa 

vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant LimeSurvey apklausų sistemą. Duomenys 

apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą. 

 

Studijų forma 

 

 

Ar sutinkate, kad (pažymėkite atsakymą kiekvienoje eilutėje, kai 1 - visiškai nesutinku, o 5 - 

visiškai sutinku): 

 Vidurkis 

3.1. Studijos atitiko mano lūkesčius 3,55 

3.2. Žinios ir įgūdžiai įgyti studijų metu yra naudingi 

profesinėje veikloje. 3,55 

3.3. Studijų sąlygos buvo tinkamos. 3,85 

3.4. Dėstymo kokybė buvo aukšto lygio. 3,53 

3.5. Studijuodamas (-a) galėjau derinti studijas ir darbą 3,89 

3.6. Studijų metu įgytos kompetencijos labai prisidėjo prie 

mano karjeros tikslų siekimo. 3,45 

3.7. Apskritai esate patenkintas (-a) studijomis aukštojoje 

mokykloje. 3,60 

 

Ar studijų metu atlikta praktika buvo naudinga įsidrbinant? 

 

 

 

 

• Dirbau studijuodama. 

• Kai praktika buvo atlikinėjama įmonėje, tai žinios labai pravertė vėliau 

• Tai nebuvo naudinga mano studijų sričiai. 

NL 38 

I 9 

  

Taip  13 

Iš dalies  11 

Ne  16 

Sunku pasakyti  3 

Praktikos neatlikau  0 



 

• Praktika visai orientuota į kitus dalykus.. jokios ateities vizijos.. su gautomis žiniomis niekur 

neįsidarbinsi.. o tuo labiau ant savęs neišsilaikysi 

• Pirma praktika buvo daryta kolegijoje tai nesijautė kaip praktika, antra buvau Erasmus'e tai 

neatlikau 

• Mentoriai neatitiko lūkesčių, kartais naudodavosi padėtimi, nerodydavo veiklų, palikdavo 

viska studentui. 

• Šiek tiek buvo naudos, toj srity, kurioje dirbau ir dirbu. 

 

Ar teko papildomai mokytis baigus studijas? 

 

 

Ar teko papildomai mokytis baigus studijas? [Komentaras] 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas itraukusis ugdymas 

Aprangos dizainas 

Mados marketingo, facebook ir instagram verslo paskyros valdymo- 

nuo marketingo iki techninio valdymo 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Informacinio raštingumo kursus 

Dizainas 

Susidūrus su profesija realybėje reikėjo dar daug ko išmokti, kaip 

brėžinius greiciau/paprasčiau braižyti, programų įgūdžius gilinti, 

Skechup labai reikalingas ir t.t. Tokių labiau gyvenimiškų situacijų, 

bendravimas su klientais/tiekejais, komerciniai pasiūlymai 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Ugdymo mokslų magistrantūros studijos (studijuoju šiuo metu). 

Dizainas 

Šiuolaikiško dizaino digital iliustracijos reikėjo mokytis praktiškai nuo 

nulio, dėstytojai šių dalykų nedėstė, nebuvo net manau kas turėtų šias 

kompetencijas 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene Dokumentaų tvarkymas, organizacijų veikimo principai. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Mokausi papildomuose, pedagogams organizuojamuose seminaruose, 

skirtuose keltis kvalifikaciją bei įvairias kompetencijas. Vaikų raida, 

kūrybiniai darbeliai, psichologinės žinios ir kt. 

Socialinė pedagogika Igyjau pradinio ugdymo pedagogo laipsnį 

 

Kuo šiuo metu užsiimate? 

Dirbu 40 

Dirbu ir studijuoju 3 

Studijuoju 1 

Esu bedarbis  3 

 

Kuo šiuo metu užsiimate? [Komentaras] 

• Vaiko auginimo atostogose 

• Dirbu logistikos kompanijoje, ekspedicijos skyriuje. Derybiniai įgudžiai išlavinti KK padeda 

man derėtis šioje darbo stiryje. 

Taip, teko  9 

Neteko  38 



 

• Individuali veikla + papildomos galimybės 

• Dirbu pedagoginį darbą ir studijuoju ugdymo mokslų magistrantūroje (nuolatine studijų 

forma). 

• Dirbu pagal specialybę, tačiau atėjusi į šį darbą supratau, kad realybėje viskas kitaip, visko 

teko mokytis beveik iš naujo, trūko įgūdžių ir žinių, kurias tikėjausi gauti kolegijoje. Kolegija 

davė tik draugus ir popieriuką, kad esu ją baigusi, tik ne žinias kurių reikia realiame darbe :) 

• Studijomis Kauno Kolegijoje labai džiaugiuosi. Ten sutikau tikrai daug nuostabių žmonių 

(studentų ir dėstytojų). Tačiau išėjus į darbo rinką pasijuto žinių stygius. Labiau stebimos 

studentų praktikos vietos padėtų esamiems studentams nesuklysti, pasirenkant praktikos vietą. 

Supažindinimas su galima darbo vieta ir visa, to studento, būsima darbo rinka būtų didelis 

privalumas. Ekskursijos po įmones neprivalo būti tik mokyklos laikų užsiėmimas. Apart to, 

tikrai dėkoju už geras, naudingas ir gražias patirtis Kauno Kolegijai :) 

• Bet mano darbas nesusijęs su profesija,nes su gautomis žiniomis sunku kažką išlaikyti vien tik 

ant savęs. 

• Iš mokslų tikėjausi daugiau. Įgautų žinių kaina buvo per didelė. 

• Dirbu pagal specialybę. 

• Dirbu Kazlų Rūdos darželyje "Pušelė" pagal savo įgytą specialybę. 

  
Kaip greitai įsidarbinote baigęs aukštąją mokyklą? (atsakinėja respondentai, kurie dirba). 

Jau dirbau bestudijuodamas (-a)  23 

Per 1 – 3 mėn. po studijų baigimo  11 

Per 4 – 7 mėn. po studijų baigimo  5 

Per 8 – 12 mėn po studijų baigimo  2 

lgiau nei per vienerius metus po studijų baigimo  
2 

 

• Paskutiniais studijų metais, jau dirbau logistikoje. 

• Dirbau jau ir studijų metu, bet po studijų iškart kitur įsidarbinau 

• Tačiau ne pagal savo profesiją 

• Pagal specialybę vis dar neturiu darbo 

• Iš mokslų tikėjausi daugiau teorijos. 

• Pradėjus studijuoti, įsidarbinau. 

• Dirbau studijų metu, tačiau ne pagal specialybę kurią mokiausi 

 

Kaip manote, kas labiausiai turėjo įtakos Jums 

įsidarbinant? 

   
Įgytas aukštojo mokslo diplomas  14  
Išaugusi specialybės paklausa  7  
Asmeninės savybės  28  
Žinios ir įgūdžiai įgyti studijų metu  17  
Žinios ir įgūdžiai įgyti ne studijų metu  10  
Praktiniai įgūdžiai  15  
Socialiniai ryšiai (pažintys)  13  

 



 

Kokie darbo paieškos būdai Jums labiausiai padėjo įsidarbinti? 

(atsakinėja respondentai, kurie dirba).  

  

  
CV darbdaviams siuntimas  19 

Registracija darbo biržoje ir jos organizuojamos priemonės  
2 

Paieška interneto portaluose  17 

Tiesioginis lankymasis pas darbdavius  10 

Socialiniai ryšiai  20 

Kontaktai su aukštosios mokyklos Karjeros centru  
1 

 

• Pati sau įsteigiau darbo vietą 

• Tuo metu į Kolegiją parašė pati įmonė, kad ieško dizainerių. 

Pasinaudojau proga 
   

Kiek Jūsų veikla susijusi su studijų metu įgyta specialybe (atsakinėja respondentai, kurie 

dirba). Įvertinkite procentais: 

 

10 proc.  10  
20 proc.  3  
30 proc.  5  
40 proc.  1  
50 proc.  2  
60 proc.  1  
70 proc.  1  

80 proc.  3  
90 proc.  1  
100 proc.  16  

   
 

Jūsų darbo vieta (atsakinėja respondentai, kurie dirba). 

  
Dirbu Lietuvoje, didmiestyje 

(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 

Panevėžys)  32 

Dirbu Lietuvoje, kitame mieste (ne 

didmiestyje)  8 

Dirbu Lietuvoje, kaime  0 

Dirbu užsienyje  3 

 

 

Pasitenkinimą karjera lemia įvairūs veiksniai. Vertindami savo pasitenkinimą karjera, 

penkių balų skalėje (kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku) nurodykite, kaip pritariate 

kiekvienam iš toliau nurodytų teiginių (atsakinėja respondentai, kurie dirba):  

 

 



 

1. Surasti darbą po studijų nebuvo sudėtinga. 3,56 

2. Jums patinka atliekama darbinė veikla. 3,95 

3. Atlygis už Jūsų atliekamą darbą yra tinkamas. 3,16 

4. Lengvai rastumėte kitą darbą. 3,37 

5. Savo darbe sėkmingai pritaikote studijose įgytas žinias.  3,23 

6. Darbe galite tobulėti. 4,30 

7. Darbe vyrauja geri santykiai tarp vadovo ir jo pavaldinių. 
4,12 

 

Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima pagerinti studijų kokybę Kauno kolegijoje, kad baigę 

studijas absolventai galėtų sėkmingiau integruotis į darbo rinką? Įvertinkite teiginius 10 

balų skalėje, kai 1 - nereikalinga, o 10 - labai reikalinga. (Kiekvienam teiginiui pasirinkite 

vieną atsakymą) 

 

 

 
Vidurkis 

1. Reikėtų labiau suderinti studijų programas su darbo rinkos 

poreikiais. 8,15 

2. Suteikti daugiau teorinių žinių. 5,79 

3. Daugiau laiko skirti profesinei praktikai. 7,28 

4. Padidinti mokymosi krūvį. 4,62 

5. Kelti dėstytojų kvalifikaciją. 7,68 

6. Atnaujinti studijų materialinę bazę. 7,30 

7. Atnaujinti bibliotekos fondus 5,89 

8. Gerinti galimybę naudotis informacinėmis 

kompiuterinėmis technologijomis. 7,23 

9. Skatinti studentus dalyvauti mainų programose. 6,81 

10. Kviesti daugiau užsienio dėstytojų skaityti paskaitas. 7,38 

11. Gerinti dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą. 7,96 

 

 

Įrašykite savo pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti studijų kokybę Kauno kolegijoje, kad 

baigę studijas absolventai galėtų sėkmingiau integruotis į darbo rinką. 

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas Daugiau praktikos ir mainų paramos 

Dizainas 

Bent supažindinti su 3d programomis, animacija, 

skaitmeniniu piešimu 

Verslo anglų kalba 

Labiau susitelkti į realias darbo galimybes pabaigus 

studijas ir jų metu integruoti tik pačius naudingiausius 

dalykus norint įsidarbinti pagal baigtą studijų programą 

Dizainas 

Kelti dėstytojų kvalifikaciją 

 Suteikti daugiau praktinių žinių 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

atnaujinti materialine baze, kviesti uzsienio destytoju, 

daugiau praktikos 



 

Aprangos dizainas 

Įvairesnė praktika, ne tik Kolegijos ribose, bet ir už ju.  

Nes tik viena buvo kitur, visos likusios pačioje 

Kolegijoje. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

Daugiau informacijos apie specialųjį ugdymą, 

informacinės technologijas. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas Suaugusiems studentams, daugiau supratingumo. 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Skatinti studentus atlikti praktiką įmonėse, kurios 

bendradarbiauja su Kauno kolegija. 

Dailės kūrinių konservavimas ir 

restauravimas 

Supažindinti studentus su didžiausiomis rinkos įmonėmis 

ir jų atstovais 

Dailės kūrinių konservavimas ir 

restauravimas Sutiekti daugiau praktikos įmonėse 

Aprangos dizainas 

Mano manymu studijos tikrai kokybiškos. Visos 

darbščios mūsų pogrupio merginos įsidarbino baigę 

studijas. O jei kas tingi pakelti minkštąją nuo sofos ar 

tikisi aukso puodo pirmajam darbe tai studijos čia 

nepadės :) 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

Aktualus bendravimas pedagogo su tėvais, įvairių 

situacijų aptarimas, sprendimo būdai. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

Reikėtų labiau suderinti studijų programas su darbo 

rinkos poreikiais. 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Apibrėžti tikslingai, kokiose pareigose ir darbo įstaigose 

studentas galės įsidarbinti įgyjęs šią studijų programą. 

Taip pat, plačiau papasakoti apie galimybę pratęsti 

studijas universitete. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas Daugiau laiko skirti praktikai, o ne teorijai. 

Dizainas Parašiau aukščiau esantyje langelyje 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas viskas puiku 

Fotografija Patirtis komercinėje srytije, ne tik meno sritį liesti :) 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

Labai svarbu atnaujinti studijų dalykų informaciją, nes 

pasitaikydavo, kad dėstytojai pristatydavo teorines žinias 

ar dokumentus, kurie jau nebegalioja. 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene Pasiulyti darba. 

Aprangos dizainas 

Finansiškai paremtu menininkus ir padėtu dalyvauti 

įvairiuose renginiuose, pristatant savo kurybinius 

projaktus. 

Dizainas 

Pateikti šiuolaikiškas studijas!!!!! Domėtis kaip tas pačias 

studijas pateikia kitos mokyklos, ne tik Lietuvoje bet ir 

užsienyje, pasidomėti kitokiomis NAUJOMIS 

dėstymo/studijavimo praktikomis, ATSIŽVELGTI į 

studentų prašymus 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Skirti daugiau monitoringo, mainų programų kuratoriams. 

Iš asmeninės patirties galiu teigti, jog patirtis galėjo būti 

daug malonesnė, jeigu koordinatorius būtų parodęs bent 

kažkiek susirūpinimo nutikus nelaimėms. 

Aprangos dizainas 

Kai kurie dėstytojai nebuvo pakankamai kvalifikuoti 

dėstyti kai kurios dalykus, todėl būtų buvę naudingiau 



 

pasikviesti specialistus (pvz mados psichologija, audinio 

dizainas ir pan) 

Fotografija 

Būtina mokyti dėstytojus dėstymo. Yra tikrai gerų 

dėstytojų kurie išmano savo darbą,bet visų žinių nemoka 

perduoti kitiems.. 

Verslo anglų kalba 

Bendradarbiavimo su įvairiomis įmonėmis, kad 

studentams butų lengviau susirasti praktiką, kuri taip pat 

butų atitinkanti studijų programą. Manau tai dvipuse 

nauda 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas Daugiau praktikos 

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės 

menas 

Teorija reikalinga nemažiau nei praktika. 

Pastebėjau, kas studentai Kauno Kolegijoje daugiau 

atlieka praktiką, o kai reikia pristatyti darbą tampa labai 

sudėtinga. 

Dizainas 

Reikia pačiam studentui mokytis. Kaip sakoma ,,pradėti 

nuo savęs". 

Dėstytojams reiki sudominti studentą - pateikti 

informaciją taip, kad studentas suklustų. 

Taip pat, kaipvisada norimąsi sužinoti daugiau naujovių. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas Stipresnių teorinių žinių. 

Socialinė pedagogika 

Daugiau laiko skirti praktiniams dalykams, tačiau ne 

atliekant praktiką ilgesnį laiką, o aptariant realias darbo 

aplinkybes, problemas, problemų sprendimus.. 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Kviestis pačios darbo rinkos atstovus ir aiškintis kas iš 

tiesu yra svarbu ir reikalinga, darbo rinkoje. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

Mano manymu svarbu nuolat atnaujinta medžiaga, 

dažniasnis informacinių technologijų naudojimas, įvairių 

technologinių inovacijų pristatymas ir supažindinimas su 

jų veikimo principais. 

 

NPS=19,15 

Ar jūs rekomenduotumėte Kauno kolegiją savo draugui ar kolegai Įvertinkite balais nuo 1 iki 

10, kur 1 reiškia  „tikrai nerekomenduočiau“, o 10 - „tikrai rekomenduočiau“? 

Pakomentuokite, kas padarė įtaką tokiam jūsų vertinimui. 

 

1-6 balai 11 23,40 

7-8 balai 16 34,04 

9-10 balai 20 42,55 

 

Komentarai 

1-6 balai 

Dizainas 

Kad studijos būtų geros, reiks sau pačiam kelti motyvaciją, domėtis ir 

gilintis pačiam, nes dėstytojai kurie motyvuotų ir apskritai suteiktų 

reikalingos ir nepasenusios informacijos, yra tik keli. Tad jei žmogus 



 

neturi daug užsispyrimo ir dizainas dar nėra iki galo “mylimas”  - 

mokslais bus galima praslysti. 

Dizainas 

Ne visi dėstytojai turi pakankamai kompetencijos dėstyti. Kai kurie 

dėstytojai moka tikrai dėstyti vieną dalyką, bet tas dalykas vyksta tik 1 

k. į savaitę, o kitomis savaitės dienomis dėsto dalykus, kuriems 

kompetencijos jie visiškai neturi. Taip pat pasigedau objektyvaus 

vertinimo darbuose. Ką jau ką išmoksta žmonės čia tai derėtis dėl 

pažymio. Taip pat, buvo žmonių, kurie nesugeba tinkamai atlikt 

užduočių bei yra priskiriami kitai žmonių gupei, kurioje 

nereikalaujama iš jų tiek daug, tačiau yra vertinami tokiais pat 

pažymiais kaip ir tinkamus įgudžius turintis studentas. T.y. metinis 

pažimys vidutinio studento gaunasi toks pat, kaip ir silpno studento, 

kuriam yra taikomos "lengvesnis mokymąsis". Reikėtų daugiau jaunų 

dėstytojų, kurie būtų objektyvūs visiem vienodai, o ne tiesiog 

dėstytojų užsisėdėjusių toje pačioje vietoje daug metų, kurie renkasi 

valandas iš visur kur tik gali, kurdami nereikalingas/nenaudingas 

paskaitas, kad tik turėtų pilną darbo dieną. Taip pat, būtų malonu, jei 

mokymosi įstaiga naudotų legalias programas. 

Dizainas 

Dėstytojų žinios ir užduotys pasenę, programų įrankių pateikimas 

paviršutiniškas ir neišsamus, per mažai dėmesio į vyraujančias dizaino 

tendencijas, dauguma dėstytojų (ne visi) nėra savo srities specialistai,  

paskaitos paviršutiniškos, Menų fakultetas neturi valgyklos, 

fakultetuose nekuriamas bendruomenės jausmas. 

Fotografija 

Studijos visiškai neatitinka savo aprašų lankstinukuose dalinamuose 

įvairių renginių metų bei internetinėse svetainėse. Daugybės studijų 

dalykų visiškai nebuvo mokoma, paskaitos vyko, tačiau buvo dėstomi 

dalykai neatitikę dėstomų dalykų tikslų, uždavinių ir netgi dalykų 

temos nebuvo susijusios. Pagrindinis dalykas dėl ko nukentėjo 

dėstymo kokybė - dėstytojai turi kompetencijas savo srityje, tačiau 

neturi organizacinių gebėjimų (aiškinti,mokyti, sisteminti ir pateikti 

informacija įvairiais būdais, įsivertinti iki kada kurios užduotis gali 

būti atliekamos). Pagrindinių dalykų dėstytojai vėluodavo į paskaitas 

nuolatos nepranešę ir tai kartodavosi dažnai. Nei viena praktika 

nebuvo orientuota į darbo rinką ir neatitikdavo aprašų. Niekada 

nebūdavo pateikiama informacija iš ko susidarys galutinis įvertinimas, 

arba būdavo pateikiama ir tada tai nuolatos keisdavosi. Bakalauriniai 

rašto darbai nebuvo vertinami (pilnai) pagal Kauno kolegijos 

baigiamųjų darbų tvarkos aprašą. 

Fotografija 

Kolegiją gal ir rekomenduočiau tikrai yra gerų ir prasmingų dalykų,bet 

būtent fotografijos studijų nesiūlyčiau niekam 

Stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės menas Teorijos stoka. 

 

7-8 balai 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Mokymosi įstaigos atmosfera yra jauki, dėstytojai kompetetingi ir 

norintys padėti. Dėja, pati studijų programa yra ne konkreti, įgyjama 

specialybė neaiški. 

Aprangos dizainas 

Rekomenduočiau tik dėl to, kad pagrindinės žinios buvo įgytos per 

praktinius darbus. 



 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Trūko praktinių paskaitų susijusių su dienyno bei įvairių dokumentų 

pildymų, geriau paruoštų mentorių ikimok. ugdymo įstaigose, 

pasiruošusių priimti praktikantus. Dažnai į praktikantų užduotis 

būdavo žiūrima nerimtai, sunku buvo jas visas atlikti, kartais patys 

mentoriai nežinodavo atsakymų, ypač susijusių su dienynu, 

nenorėdavo parodyti planų. Galbūt kolegija galėtų apmokyti 

mentorius (įstaigų, kurios yra sutikusios priimti praktikantus), įvesti į 

praktiką ir juos, o ne tik studentus. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Rekomenduočiau, jeigu nori derinti studijas su darbu, išvykti 

Erazmus, įgyti praktiniu žinių. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Kauno kolegijoje dirbantys dėstytojai buvo tikrai geri ir atsidavę 

savo darbui žmonės, studijų metu buvo daug praktikos. Vienintelis 

minusas yra tai, kad fakultetas įsikūręs dar ne iki galo sutvarkytoje 

vietoje: mano studijų laikotarpiu ten trūko valgymui tinkamos vietos 

ir galimybės nusipirkti maisto, o vėsiuoju  metų laiku būdavo tikrai 

šalta. Taip pat rekomenduodama studijų vietą atsikreipčiau į asmens 

studijų kryptį. 

 

9-10 balai 

Verslo anglų kalba 

Nuoširdžiai rekomenduočiau, nes įgyta patirtis kolegijoje, man 

asmeniškai davė labai daug profesinėje karjeroje. Tai ko išmokau 

Kauno Kolegijoje, puikiai priderinau prie savo dabartinio darbo, 

kurio dabar esu be galo patenkintas. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Kokybiškos  paskaitos, suteikiamos darbui reikalingos žinios. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Patiko daugumos dėstytojų nuoširdus bendravimas ir pagalba. 

Dizainas 

Menų fakultete man asmeniškai labai patiko, kadangi nemokėjau už 

mokslą tai dar labiau viskas džiugino! Patiko ir papildomi dalykai, 

kuriuos kai kurie engia, nes ale kam jų reikia... Tačiau man tai buvo 

labai smagi patirtis ir aš žinių įgijau daug. Žinoma, nes norėjau, labai 

tas dar prisidėjo. Tikrai būna žmonių mažai motyvuotų, o man buvo 

viskas nauja ir įdomu :) 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Tikrai rekomenduočiau studijas Pedagogikos katedroje jeigu 

pažįstamas/-a norėtų sieti savo ateitį su pedagogine profesija. 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Dėstytojas Juodeika. Iki pat šiol esu jam dėkingas už išmintį, 

profesionalumą ir suteiktas žmogiškas vertybes. 

 


