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Apklausos tikslas - išsiaiškinti II ir III kurso, išskyrus baigiamąjį kursą, studentų 

požiūrį į sudarytas studijų sąlygas ir įvertinti bendrą pasitenkinimą studijomis.  

 

Apklausa vykdyta 2022 m. kovo 22 d. – balandžio 20 d. Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant 

LimeSurvey apklausų sistemą. Duomenys apdoroti naudojant SPSS 20 for Windows programą.  

  

Tyrimo paklaida 8,02 proc. Tyrimo generalinė populiacija – 225 Menų ir ugdymo fakulteto antrojo ir 

aukštesnio kurso (išskyrus baigiamąjį kursą) studentai. Bendras anketų grįžtamumas – 90 (40 proc.). 

 

 

Įvertinkite penkių balų skalėje, kiek esate patenkinti studijomis Kauno kolegijoje, kai 1 – visiškai 

nepatenkintas, 5 visiškai patenkintas. 

 

 5 – Visiškai 

patenkintas(-a) 

4 – 

Patenkintas(-a) 

3 – Nei 

patenkintas(-a), nei 

nepatenkintas(-a) 

2 – 

nepatenkintas (-

a) 

1 – Visiškai 

nepatenkintas (-

a) 

Pasitenkinimas studijomis 12,22% 45,56% 31,11% 8,89% 2,22% 

 

 MF MUF TF VF 

Vidurkis 

Stand. 

nuokrypis Vidurkis 

Stand. 

nuokrypis Vidurkis 

Stand. 

nuokrypis Vidurkis 

Stand. 

nuokrypis 

Pasitenkinimas 

studijomis 
3,75 0,781 3,57 0,900 3,68 0,741 3,82 0,907 

 

Jūsų pasitenkinimui studijomis įtakos turi (kai 1 – visiškai nesvarbu, 5 – visiškai svarbu):   

 

 5 – labai 

turi įtakos 

4 – turi 

įtakos 

3 – nei turi 

nei neturi 

įtakos 

2 – neturi 

įtakos 

1 – 

Visiškai 

neturi 

įtakos 

Vidurkis Standartinis 

nuokrypis 

Studijų kokybė 60,00% 33,33% 6,67% 0,00% 0,00% 4,53 0,622 

Studijų krūvis 66,67% 23,33% 6,67% 3,33% 0,00% 4,53 0,767 

Galimybė pasirinkti 

laisvai 

pasirenkamus 

dalykus 

33,33% 22,22% 23,33% 12,22% 6,67% 

3,59 

1,306 

Nuotolinis 

mokymas 

54,44% 21,11% 14,44% 4,44% 5,56% 

4,14 

1,167 



Galimybė dalyvauti 

mokslo taikomojoje 

veikloje 

13,33% 28,89% 41,11% 8,89% 7,78% 

3,69 

1,067 

Galimybė naudotis 

bibliotekos 

paslaugomis ir 

įvairiais ištekliais 

27,78% 30,00% 30,00% 7,78% 4,44% 3,69 1,098 

Galimybė dalyvauti 

mobilumo 

programose (pvz., 

Erasmus+, kituose 

dvišaliuose 

mainuose) 

13,33% 21,11% 33,33% 15,56% 16,67% 2,99 1,259 

Vyraujanti 

tolerancijos ir 

nediskriminavimo 

atmosfera 

37,78% 34,44% 18,89% 3,33% 5,56% 3,96 1,101 

Akademinio 

sąžiningumo 

užtikrinimas 

40,00% 38,89% 13,33% 0,00% 7,78% 4,03 1,116 

Parama studentams  46,67% 33,33% 12,22% 1,11% 6,67% 4,12 1,11 

Studijų ir 

mokymosi aplinkos 

50,00% 34,44% 12,22% 0,00% 3,33% 4,28 0,924 

Galimybė lankyti 

sporto užsiėmimus 

8,89% 18,89% 35,56% 14,44% 22,22% 2,78 1,243 

Studentų 

laisvalaikio ir 

užimtumo 

organizavimas 

7,78% 22,22% 37,78% 11,11% 21,11% 2,84 1,217 

 

Ar Jums pakanka informacijos apie studijas (apimant ir informaciją apie nuotolines studijas, jų 

organizavimą) bei paslaugas Kauno kolegijoje? Jeigu nepakanka, komentare įvardinkite, kokios 

informacijos Jums trūksta. 

Taip, pakanka 53,33% 

Iš dalies pakanka 38,89% 

Ne, nepakanka 7,78% 

 

 Komentaras: 

 

Mados dizainas 

Norėtųsi daugiau informacijos apie kolegijos veiklas ir kuo studentas gali naudotis 

nemokamai pvz: ar teikiama paslauga atsispausdinti kažką kaip reikia nemokamai 

Mados dizainas 

Nuotolinės studijos šiek tiek atrodė kaip laiko švaistymas nes nebuvo galima dalyvauti 

praktinėje veikloje 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Tvarkaraštis nėra žinomas iš anksto. Sudėtinga derinti su darbu. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Vėluojantis studijų pilnas grafikas, kuris labai svarbus susiderinti dirbančioje įstaigoje. 

Vadovai nepatenkinti, 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Nėra aiškumo tvarkaraštyje, keičiasi ir kas savaitę, sunku planuoti savo laiką ir darbą 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

didžiulė problema su tvarkaraščių pateikimu ir jų keitimu likus itin mažai laiko iki 

paskaitų pradžios (ištęstinės studijos) 

   

 

 

 



Įvertinkite savo studijų krūvį: 

 

Studijų krūvis yra per didelis 62,22% 

Studijų krūvis yra per mažas 1,11% 

Studijų krūvis yra tinkamas 30,00% 

Neatsakė 6,67% 

 

Įvertinkite teiginius, susijusius su STUDIJŲ ORGANIZAVIMU Kauno kolegijoje: 

 

 Visiškai 

sutinku 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Visiškai 

nesutinku 

Neatsakė Vidurkis Standartinis 

nuokrypis 

5 4 3 2 1 - 

Supažindinimas 

su tvarkaraščiu ir 

jo pakeitimais 

vyksta laiku 

8,89% 33,33% 24,44% 17,78% 15,56% 0,00% 3,02 1,227 

Studijų metu 

sudaroma 

galimybė 

individualizuoti 

studijų procesą 

(pvz.: pasirinkti 

dalį studijuojamų 

dalykų, studijuoti 

pagal individualų 

studijų planą ir 

kt.) 

3,33% 25,56% 21,11% 25,56% 15,56% 8,89% 2,73 1,155 

Esu patenkinta (-

as) galimybėmis 

rinktis laisvai 

pasirenkamus 

dalykus 

3,33% 22,22% 21,11% 15,56% 11,11% 26,67% 2,88 1,144 

Nuotolinis 

mokymasis 

(tiesioginės 

paskaitos 

internetu, paskaitų 

įrašai, mokymosi 

medžiaga Moodle 

ar kt. platformose 

ir kt.) 

organizuotas 

gerai. 

31,11% 40,00% 15,56% 13,33% 0,00% 0,00% 3,89 0,999 

Studijų metu 

esu/buvau 

įtrauktas į 

mokslinę, mokslo 

taikomąją, meninę 

veiklą (pvz., 

dalyvavimas 

tyrimuose, 

publikacijų su 

dėstytojais 

rengimas, bendri 

meniniai projektai 

su dėstytojais ir 

kt.). 

11,11% 23,33% 26,67% 13,33% 10,00% 15,56% 3,14 1,197 



Informacijos 

šaltiniai 

bibliotekoje ir 

duomenų bazėse 

tinkami studijoms, 

suteikta tinkama jų 

prieiga. 

17,78% 52,22% 16,67% 1,11% 1,11% 11,11% 3,95 0,745 

Studentams 

sudaromos 

galimybės 

dalyvauti 

mobilumo 

programose (pvz., 

Erasmus+, kituose 

dvišaliuose 

mainuose) 

27,78% 41,11% 6,67% 0,00% 0,00% 24,44% 4,28 0,619 

Kolegijoje vyrauja 

tolerancijos ir 

nediskriminavimo 

atmosfera 

16,67% 44,44% 20,00% 4,44% 2,22% 12,22% 3,78 0,901 

Kolegijoje yra 

užtikrinamas 

akademinis 

sąžiningumas 

22,22% 47,78% 18,89% 2,22% 2,22% 6,67% 3,92 0,867 

Praktikų 

organizavimas yra 

aiškus. 

8,89% 31,11% 27,78% 14,44% 14,44% 3,33% 3,06 1,24 

Man yra aiški 

apeliacijų ir 

skundų teikimo ir 

nagrinėjimo 

tvarka, kuria 

studentai gali 

naudotis. 

5,56% 20,00% 21,11% 14,44% 15,56% 23,33% 2,81 1,24 

Fakultete 

užtikrinamas 

grįžtamasis ryšys 

(viešinami ir/ar 

aptariami 

apklausų 

rezultatai, vyksta 

apskrito stalo 

diskusijos, 

susitikimai su 

studentais, kt.). 

4,44% 26,67% 23,33% 13,33% 13,33% 18,89% 2,95 1,177 

 

Įvertinkite studijų ir laisvalaikio sąlygas Kauno kolegijoje:  

 Labai 

gerai 

(nieko 

nereikia 

keisti)  

Gerai (kai 

ką reikėtų 

patobulinti)  

Patenkinamai  

Nepatenkinamai 

(nepateisino 

mano lūkesčių)  

Nesinaudoju  

Vidurkis Standartinis 

nuokrypis 

4 3 2 1 - 

Auditorijos 30,00% 45,56% 13,33% 3,33% 7,78% 3,11 0,781 

Laboratorijos 3,33% 10,00% 1,11% 0,00% 85,56% 3,15 0,555 

Biblioteka 50,00% 18,89% 5,56% 0,00% 25,56% 3,60 0,629 



Savarankiško 

mokymosi 

aplinka 

17,78% 24,44% 11,11% 3,33% 43,33% 3,00 0,872 

Virtuali 

mokymosi 

aplinka (pvz., 

Moodle, 

intranetas ir 

kt.) 

23,33% 56,67% 14,44% 4,44% 1,11% 3,00 0,754 

Belaidis 

internetas (Wi-

Fi) 

15,56% 16,67% 16,67% 12,22% 38,89% 2,58 1,083 

Sporto ir 

sveikatingumo 

kompleksas 

7,78% 4,44% 0,00% 1,11% 86,67% 3,42 0,900 

Valgykla 25,56% 21,11% 5,56% 4,44% 43,33% 3,20 0,917 

Bendrabutis 0,00% 0,00% 11,11% 10,00% 78,89% 1,53 0,513 

Poilsio zonos 8,89% 21,11% 7,78% 6,67% 55,56% 2,73 0,960 

Studentų 

užimtumo 

organizavimo 

paslaugos 

(meno 

kolektyvai, 

sporto 

užsiėmimai, 

renginiai, kt.) 

2,22% 6,67% 2,22% 3,33% 85,56% 2,54 1,050 

 Kokie Jūsų pasiūlymai, siekiant pagerinti studijų ir laisvalaikio sąlygas Kauno kolegijoje?  

Įvaizdžio dizainas Daugiau studentų įtraukimo. 

Mados dizainas 

Norėtųsi gauti įstojus pvz: kaip pirmakursio atmintinę, kurioje aprašyta kuo 

studentas gali naudotis kolegijoje, kokios veiklos yra ir pan. nes dabar apie tai 

niekas nekalba. 

Dizainas 

Vidines praktikas dėti po praeito kurso apie dalyką, o ne prieš jį, nes nėra logikos 

daryti praktikos darbą nesusipažinus su medžiaga (pvz. puslapio kūrimo praktika 

kur greitai (3 sav.) turėjome išmokti programuoti puslapius ir kurti jiems dizainą, o 

po praktikos tam turėjome visą kursą). 

Stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės menas Nėra 

Mados dizainas 

Daugiau sėdimų vietų, lauke suoliukų. Turime labai didelį gražų kiemelį, galima 

tikrai daug ką sugalvoti. 

Mados dizainas 

Menų fakultete galėtų būti įrengta valgykla, ar bent minimali erdvė, teikianti maistą 

studentams, kurie praleidžia paskaitose daugiausiai laiko. 

Stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės menas Atnaujinti inventorių ir įrangą, kad būtų patogiau dirbti. 

Mados dizainas 

Menų ir ugdymo fakultetui būtinai reikia valgyklos nes iki artimiausų parduotuvių 

kol nueinama ir gryžtama, pietų pertraukos beveik nelieka o maistas šaltas. 

Verslo anglų kalba Įrengti daugiau poilsio zonų. 

Dizainas Menu ir ugdymo fakultete įrengti valgyklą 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Dėstytojos galėtų labiau atsižvelgti į dirbančius studentus ir leistųsi į kompromisus 

daugiau. Dėstytų daugiau kaip mums dirbti, veiklas vykdyti, o ne pateikti sąlygas ir 

laukti iš mūsų oristtomų darbų. Nusivyliau, nes negaunu nieko praktiškai naudinga, 

viską pateikiam pačios, o sausą teoriją galima ir savarankiškai pasiskaityti. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Nepakankamas vietų skaičius mašinai pastatyti. 



Įvaizdžio dizainas 

Dėstytojų kompetencijos stebėjimas, akademinio sąžiningumo užtikrinimas, 

dėstytojų patyčių stabdymas, nekopetetingų dėstytojų pakeitimas, suoliukų 

padarymas Pelėdų kalne. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Ištęstinėms studijoms nėra žinomas iš anksto tvarkaraštis. Dauguma 

besimokančiųjų šioje studijoje - dirbantys studentai. Fakultetas negeranoriškai žiūri 

dėl nuotolinių teorinių paskaitų galimybės dirbantiems. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Derinti studijų grafikus ištęstinėms,nes dirba daugybė studentų rytais ir dienomis, 

darbdaviai reikalauja dirbti, krūviai nepakeliamai didelį. Todėl vakarais ir 

šeštadieniais nuotoliniu būtų puiku. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Trūksta lankstumo ištęstinių studijų studentams, paskaitų tvarkaraščiai privalo būti 

sudaromi daug anksčiau. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Pagerinti studijų sąlygas atsižvelgti į tuos studentus kurie jau dirba pagal tą studijų 

programą kurią studijuoja, atnaujinti studijų programas atsižvelgiant į šiuolaikinę 

visuomenę, o ne "rusų " laikus, k 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Neturiu 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas patobulinti laisvalaikio zonas (foje), pritaikyti darbui su nešiojamais kompiuteriais. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Mažinti krūvius. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas valgyklos meniu geresnio noretusi 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Pastabų neturiu 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Atsižvelgti į dirbančias studentes. Skirti joms nuotolinį mokslą. 

 

Įvertinkite paramos studentams aspektus:  

 Visiškai 

sutinku 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutin

ku 

Visiškai 

nesutink

u 

Negaliu 

atsakyti/ 

nežinau 

Vidurkis Standart

inis 

nuokryp

is 

Man yra sudaryta galimybė 

konsultuotis su dėstytojais ne 

paskaitų metu.  

26,67% 36,67% 20,00% 1,11% 0,00% 15,56% 4,05 0,781 

Man yra sudaryta galimybė 

gauti akademinio raštingumo 

mokymus bibliotekoje 

(konsultacijos ir mokymai 

apie šaltinių paiešką, citavimą, 

studijų darbų rengimą, 

plagiato prevenciją). 

33,33% 28,89% 3,33% 1,11% 0,00% 33,33% 4,42 0,671 

Man yra sudarytos galimybės 

naudotis   Karjeros centro 

teikiamomis karjeros 

planavimo paslaugomis 

(konsultacijos, seminarai, 

praktikos ir /ar darbo vietų  

skelbimai), karjeros dienos, 

kt.) 

7,78% 26,67% 11,11% 2,22% 1,11% 51,11% 3,77 0,859 

Esant poreikiui galiu gauti 

vietą bendrabutyje. 

5,56% 15,56% 4,44% 2,22% 0,00% 72,22% 3,88 0,833 

Man yra sudaryta galimybė 

gauti finansinę pagalbą 

25,56% 22,22% 13,33% 6,67% 4,44% 27,78% 3,8 1,202 



 Visiškai 

sutinku 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutin

ku 

Visiškai 

nesutink

u 

Negaliu 

atsakyti/ 

nežinau 

Vidurkis Standart

inis 

nuokryp

is 

(socialines stipendijas, 

skatinamąsias stipendijas). 

Esant poreikiui galiu gauti 

psichologinę pagalbą. 

1,11% 18,89% 8,89% 1,11% 3,33% 66,67% 3,4 1,003 

Aš žinau, kur galiu rasti 

informaciją apie paramą 

studentams. 

11,11% 46,67% 7,78% 3,33% 3,33% 27,78% 3,82 0,917 

 

 

Įvertinkite reikalingos paramos prieinamumą ir savalaikiškumą: 

 Visiškai 

sutinku 

Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Visiškai 

nesutinku 

Negaliu 

atsakyti/ 

nežinau 

Vidurkis Standartinis 

nuokrypis 

5 4 3 2 1 - 

Reikalinga parama ir / ar 

pagalba yra lengvai 

prieinama 

 

2,22% 23,33% 11,11% 6,67% 2,22% 54,44% 3,37 0,968 

Reikalinga parama ir / ar 

pagalba yra suteikiama 

laiku 

3,33% 15,56% 12,22% 3,33% 1,11% 64,44% 3,47 0,915 

 

  Apibūdinkite savo paramos gavimo patirtį: 

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas Nepasinaudojau. 

Verslo anglų kalba Gaunu stipendiją. 

Mados dizainas 

Gauti stipendiją pakankamai sunku kad ir kaio stengiesi, nes nors pažymiai 

nei vienas nesiekė 7 stipendijos negavau 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

esu baigusi aukstaji moksla universitete, mokamoje vietoje, tad priklauso 

man nemokamai vienas aukkstasis mokslas. du metus gavau parama, o dabar 

jokiu ziniu, niekas nieko neinformuoja, kas kaip bus toliau. plius pabrango 

studijos  400 eur... 

 

Ar rekomenduotum savo draugui studijuoti savo studijų programoje? Pakomentuokite.  

 

Taip 60,00% 

Ne 15,56% 

Abejoju 24,44% 

 

 Komentaras –  

 

 Rekomenduotų: 

 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Profesionalūs dėstytojai, įdomi studijų programa, galimybės išvykti į užsienį studijų 

mainams ir praktikai. 

Mados dizainas Studijos labai įdomios. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Sudaromos sąlygos suderinti studijas su darbu. 



Dizainas 

Studijų programa tikrai stipri, galbūt krūvis kiek per didelis, kai kurie aspektai 

tenkina mažiau, tačiau, bendrai vertinant, kol kas studijų programa esu patenkinta. 

Stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės menas Įdomu 

Mados dizainas Labai rekomenduočiau, daug praktikos ir puikūs dėstytojai. 

Mados dizainas 

Dėstytoja Stella padeda su bet kokia siuvimo problema, dėstytojai Lekeckas ir 

Audronė išsamiai ir veiksmingai pateikia informaciją apie mados istoriją ir kitus 

aspektus, kiti dėstytojai taip pat visada pagelbės, studijų programos krūvis nors ir 

tikrai labai didelis ir nėra beveik visai laiko sau ar šeimai džiaugiuosi čia įstojusi 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Dėl diplomo taip, dėl praktinių dalykų ne, bet jau ištęstinėse 

Verslo anglų kalba Mano studijų programoje yra sąžiningi ir tolerantiški dėstytojai. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Rekomenduočiau tik tuo atveju, jei matyčiau, kad jis domisi šia studijų kryptimi. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Siūlyčiau, tik paminėčiau tą kriterijų, jog nėra labai atsižvelgiama kitų dėstytojų į 

tai, jog ištestiniame kurse esame dirbantys asmenys. 

 

 Nerekomenduotų: 

 

Įvaizdžio dizainas 

Per didelis krūvis, jei norima įstoti mokėdamas savo pinigus tai tikrai 

nerekomenduoju, nes ateities perspektyvų nelabai yra. 

Įvaizdžio dizainas Dėl kuratorės nerekomenduoju, taip pat dėl kai kurių studijų programų. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Sunkus darbas su vaikais, didelė atsakomybė ir mažai algos. 

Mados dizainas Mažai naudingos informacijos, kuri pravers dirbant 

Verslo anglų kalba 

Per didelis krūvis. 

Tikimasi per daug iš studento. 

Laisvalaikis neegzistuoja, namų darbų užduočių yra duodama daugiau nei 

atliekama paskaitose. (4val. paskaitos = 12 val. namų darbų). 

Įvaizdžio dizainas 

Kiek psichologinių ir fizinių problemų turime dėl dėstytojų nekopetencijos, patyčių, 

nesąžiningo elgesio, to nelinkėčiau ir didžiausiam priešui. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Studijos neatitinka kokybės, informatyvumo. 

 

 Abejoja: 

 

Dizainas 

Tiems, kurie yra pasirengę dirbti non-stop gal ši programa ir tiktu, bet tiems, kurie 

nepasirengę krūviui, nesiūlyčiau. 

Stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės menas Kai kurios studijų krypties dalys nuvylė ir yra nenaudingos 

Dailės kūrinių 

konservavimas ir 

restauravimas 

Jei žmogus turi galimybę savo specialybę siūlyčiau studijuoti užsienyje, Vokietijos, 

Lenkijos, Estijos amatų ar profesinio bakalauro studijose. Geresnė profesinė 

techninė bazė ir susijusių žinių perdavimas vykdomas labiau moksliškai ir 

programiškai bei koncentruočiau. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Didelis krūvis, neatsižvelgiama į tai, kad ištęstinių studijų studentai yra dirbantys, o 

praktiką atlikti reikia vienodą su dieninių studijų studentais. Nėra tarp sesijos ir 

praktikos ilgesnio laiko poilsio. Studijuojančiam ir dirbančiam sunku. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Dėl ištęstinių studijų programos taikomos,  kolegijoje, krūvio patarčiau pasirinkti 

kitą galbūt universitetą. 

Anglų kalba ryšiams su 

visuomene 

Nes studijų kryptis nėra visiems patinkanti ir nėra aiškios srities kurioje galėtum 

dirbti pasiaigus studijoms. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Jei ištęstinėse studijose dirbančiam pedagogui tikrai nerekomenduočiau. Todėl, kad 

greitai nebegalėsiu dangstytis covid ir turėsime susitikti auditorijoje. O dirbančioms 

ir gyvenančioms kitame Lietuvos mieste tai yra sudėtinga 

 

  



Papildomi pastebėjimai / pasiūlymai dėl studijų programos kokybės, kurioje studijuoji (atviras, 

neprivalomas): 

 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Galėtų būti patobulintas pasirenkamų dalykų studijavimas. Renkamasi dar nežinant savo 

tvarkaraščio. Galėtų pasirenkami dalykai vykti kiekvieną dieną, nes kitiems po paskaitų 

sutampa su kita veikla būtent tą dieną arba dar būna nesibaigę visos paskaitos. Galbūt 

galėtų būti užsienio kalbos pasirenkamas dalykas šeštadienį nuotoliniu būdu. 

Mados dizainas 

Kai kurie dėstytojai turetu būti atleisti iš darbo dėl savo bendravimo manieru, principu 

,nesupratingumo, bei ne noro geranoriškai padėti studentui. 

Mados dizainas Dėstytojai turėtų atsakingiau žiūrėi į savo darbą ir daugiau kalbėti  apie dėstomą dalyką 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Dėstytojai turėtų labiau atsižvelgti į tai jog ne visi esam muzikantai ir mokam groti ir 

šokti 🤦. Labiau suprasti kad esam dirbantys asmenys ir negalim mesti darbo čia ir 

dabar kai sugalvoja pakeisti paskaitų laiką 

Stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės menas 

Laisvai pasirenkamų dalykų neliko, neliko laisvės rinktis, tai kodėl tai vis dar vadinama 

laisvai pasirenkamu dalyku? Mokinomės fotografijos,  nesuvokiama, kai negalėjome 

naudotis fotografijos studija, nors kaip žinia, ji yra. Tikėjomės išmokti kaip naudoti 

šviesą, lempas, bereikalingas laikas, tą patį galima namie fotografuoti su turimom 

žiniom. Odos auditorijoje visiškas bordakas, šiukšlynas, būtų mano valia viską keiščiau, 

pradedant nuo patogių stalų. Naujų studentų nebus vien dėl apgailėtino vaizdo. 

Mados dizainas 

Spalvotyra būtinai turėtų būti pirmais metais o tapyba turėtų būti po spalvotyros nes 

pirmiau turėjome tapybą ir daugelis labai ilgai užtruko kol išssiaiškino kaip maišyti 

palvas ir kt, o spalvotyrai esant po tapybos tai atrodė mažiau reikšminga. Spalvotyros 

dėstytoja nereikšmingai uždavė rašyti bakalauro pavyzdžiu spalvos nagrinėjimą, daugelis 

grupiokų gavo ne tokius pažymius kokių norėjo, bet ko daugiau tikėtis jeigu dar 

neturėjome jokių tikslingų mokymų. Visai grupei pradėjus primyktinai prašyt pamokos 

tam kad parodyti kaip rašyti dėstytoja suteikė pamoką, bet  ji praktiškai buvo po laiko, 

nes vyko apie savaitė iki egzamino datos. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Dėstytojoms daugiau pateikti pqvyzdžių kaip dirbti, orgqnizuoti o ne laukti tik iš.mūsų 

darbų pristatymų, sausą teoriją mokam ir pačios paskaityti. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas Studijų krūvių mažinimas ištęstinėms. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Atkreipti dėmesį į studentus, kurie jau dirba pagal studijų programą ir jau yra praktikai 

ne metus ir ne du. Koks tikslas atlikinėti praktiką jei jau esi dirbantis praktiškai,(  laiko 

švaistymas) tam, kad išeiti studijų programą? Manau, reiktų tai atnaujinti, žmogus ateina 

gauti naujų žinių, naujos informacijos. Praktikos aprašas atliekamas atmestinai, ir tai 

naudos studentui neduoda. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Studijų kokybė ganėtinai gera, dėstytojai suteikia reikiamą informaciją tačiau studijų 

krūvis yra per didelis ir neįmanoma suderinti darbo su mokslais, dėstytojai neatsižvelgia 

į tai kad esi dirbantis studentas. Praktika studijų metu yra labai naudinga ir reikalinga, 

tačiau esu nusivylusi kad praktikos metu yra užduodami ir kiti studijų darbai kurių 

neįmanoma spėti atlikti nes reikia pildyti ir praktikos dokumentus, todėl reikėtų 

patobulinti praktikos laiką ir ją perkelti arba pradžioje arba pabaigoje semestro kai jau 

atsiskaityti visi studijų darbai. 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas norėčiau nuotolinių studijų, dirbama, sunku derinti. 

 

 

Studijų kursas: 

 

2 kursas 79 87,78% 

3 kursas 11 12,22% 

 

 

 

 



Studijų forma:  

 

Teiginys Atsakiusių 

skaičius 

Procentas 

Nuolatinės 57 63,33% 

Ištęstinės 33 36,67% 

 

Ar moka už studijas? 

Teiginys Atsakiusių 

skaičius 

Procentas 

VF 62 68,89% 

VNF 28 31,11% 

 

Ar dirba? 

Teiginys Atsakiusių 

skaičius 

Procentas 

Dirba 45 50,00% 

Nedirba 45 50,00% 

 

Studijų programa: 

AKRV 4 
 

DR 2 
 

DZ 12 
 

DF 0 
 

IPU 47 2 Tauragė 

DIV 4 
 

DM 11 
 

DP 4 
 

VAK 8 
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