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Vykdymo laikas: 
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Tikslas: 
Išsiaiškinti Kauno kolegijos studentų, pasirinkusių Kalbų centro siūlomų užsienio kalbų (laisvai 

pasirenkamų dalykų) studijas 2021-2022 m.m., kalbos studijų pasirinkimo motyvus ir nuomonę apie 

studijų kokybę 

Tyrimo metodas: 
Anketinė apklausa, vykdyta elektroniniu būdu 

Rezultatai: 
Kalbų centras 2021-2022 m.m. pasiūlė Kauno kolegijos studentams kaip laisvai pasirenkamus 

dalykus studijuoti 14 kalbų 20 lygių (rusų kalba (A1, A2, B1), prancūzų kalba (A1, A2), vokiečių kalba (A1, 

A2), ispanų kalba (A1, A2), italų kalba (A1, A2), estų kalba (A1), lenkų kalba (A1), norvegų kalba (A1), švedų 

kalba (A1), turkų kalba (A1), japonų kalba pradedantiesiems, kinų kalba pradedantiesiems, arabų kalba (I 

lygis), lietuvių gestų kalba pradedantiesiems) kalbų studijas. Po studentų registracijos susiformavo 12 

kalbų 18 lygių kalbų studijų studentų grupės (nesusiformavo estų ir arabų kalbų grupės).  

Kalbų centro siūlomus laisvai pasirenkamus kalbų studijų dalykus pasirinko 202 Kauno kolegijos 

studentai, apklausoje dalyvavo 62 studentai (30.1 proc.). Akyviausiai apklausoje dalyvavo Medicinos 

fakulteto (56,5 proc.) ir Menų ir ugdymo fakulteto (22,6 prc.) studentai. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 90.2 proc. apklausoje dalyvavusių studentų motyvuotai rinkosi kalbos 

studijas: 66.1 proc. respondentų atsakė, kad norėjo studijuoti pasirinktą kalbą, 17.7 proc. respondentų 

norėjo studijuoti bet kokią užsienio kalbą, 4.8 proc. norėjo tudijuoti konkrečią kalbą, bet jos grupėje 

nebebuvo laisvų vietų, tad rinkosi kitos kalbos studijas, 1.6 proc. pasirinko kalbą, kurią mokėsi anksčiau.  

Į klausimą, dėl kokių priežasčių respondentai pasirinko studijuoti užsienio kalbą, populiariausi 

atsakymai buvo: „planuoju išvykti į šalį, kurioje ši kalba vartojama“, „ši kalba man reikalinga keliaujant 

užsienyje“, „ši kalba man reikalinga profesinėje veikloje“.  

Į klausimus apie studijų kokybę, 72.6 proc. respondentų teigė, kad pasirinktos kalbos studijos 

atitiko lūkesčius, 14.5 proc. respondentų visgi tikėjosi lengvesnių studijų. 85.5 proc. respondentų 

rekomenduotų pasirinktos kalbos studijas kitiems Kauno kolegijos studentams, 4.8 proc. 

nerekomenduotų. Nerekomenduojamų dalykų sąraše minimos skirtingos kalbos, tad jokių tendencingų 

išvadų daryti negalima.  

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti Kalbų centro dėstytojų posėdyje, individualiai aptari su 

dėstančiais dėstytojais.  

    

 


