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Apklausos tikslas ir respondentai

Studijas baigiančiųjų apklausa vykdyta 2019 m. gegužės – birželio mėn.

Tikslas – išsiaiškinti studentų nuomonę apie studijas Vytauto Didžiojo universitete
(toliau – VDU), baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesus universitete, studentų
karjeros planus.

Respondentai – bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų programose
studijavę VDU studentai.

Žemiau pateikiami respondentų atsakymai apie studijas, baigiamųjų darbų rengimą ir
gynimą.

Į šiuos klausimus apklausoje atsakė 2002 studentai – 1174 bakalauro, 712 magistro, 49
vientisųjų ir 67 profesinių studijų studentų. Respondentų tarpe 6,09% tarptautinių
studentų.



Respondentai fakultetuose/akademijose

Fakultetas/Akademija
Respondentų 

skaičius

Baigusiųjų 
studijas 
skaičius

Apklausoje 
dalyvavusių studentų 

procentas %

Ekonomikos ir vadybos f-tas 166 227 73,13

Gamtos mokslų f-tas 149 162 91,98

Humanitarinių mokslų f-tas 171 202 84,65

Informatikos f-tas 58 67 86,57

Katalikų teologijos f-tas 21 23 91,30

Menų f-tas 108 138 78,26

Muzikos akademija 54 59 91,53

Politikos mokslų ir diplomatijos f-tas 155 216 71,76

Socialinių mokslų f-tas 162 170 95,29

Švietimo akademija 372 589 63,16

Teisės f-tas 85 105 80,95

Žemės ūkio akademija 501 694 72,19

Iš viso: 2002 2652 75,79



Nr. Teiginiai Įverčių vidurkiai

Visi
respondentai

Vietiniai
studentai

Tarptautiniai
studentai

1. Atlikau visas studijų užduotis 3,75 3,74 3,83

2. Prireikus galėjau konsultuotis su dėstytojais 3,59 3,58* 3,8*

3. Administracinis personalas suteikė reikiamą pagalbą 3,55 3,55 3,59

4. Universitetas suteikė tarptautinio mobilumo galimybę 3,51 3,49* 3,76*

5. Skyriau pakankamai laiko studijoms 3,49 3,47* 3,72*

6. Universitete buvo galimybė rinktis gretutines studijas 3,43 3,43 3,51

7. Auditorijų, laboratorijų ir kitų studijoms skirtų patalpų įranga buvo 
tinkama

3,38 3,36* 3,69*

8. Studijų krūvis man buvo tinkamas 3,38 3,36* 3,66*

9. Universiteto bibliotekos ištekliai buvo pakankami 3,37 3,35* 3,62*

10. Studijų dalykų turinys atitiko studijų programos paskirtį 3,37 3,35* 3,7*

11. Buvo sudarytos galimybės mokytis įvairių užsienio kalbų 3,23 3,20* 3,61*

12. Paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai ir kiti studijų užsiėmimai 
atitiko mano studijų lūkesčius

3,08 3,05* 3,52*

*Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vietinių bei tarptautinių studentų atsakymų

Studijų įvertinimas (klausimas: įvertinkite studijas).12 teiginių, vertinimo skalė: sutinku – 4, 

labiau sutinku – 3, labiau nesutinku – 2, nesutinku – 1, nežinau/sunku pasakyti (0) – išeliminuota. 



Priežastys, kodėl skirta nepakankamai laiko studijoms
Atsakinėjo tie respondentai (N=150), kurie ankstesniame klausime nurodė, kad studijoms 
skyrė nepakankamai laiko. Jie rinkosi 1-3 priežastis.

Priežastys Atsakymų dažnis (N=150) ir 
procentas

1. Nespėjau dėl darbo arba kitos 
veiklos

111 (74%)

2. Paskaitos, seminarai ir kiti studijų 
užsiėmimai buvo neįdomūs

50 (33,33%)

3. Studijų užduotys buvo 
nenaudingos

33 (22%)

4. Nepatogus tvarkaraštis
26 (17,33%)

5. Studijoms nenorėjau skirti daug 
laiko

24 (16%)

6. Turėjau sveikatos problemų
24 (16%)



Studijų praktikos įvertinimas. 
5 teiginiai, vertinimo skalė: sutinku – 4, labiau sutinku – 3, labiau nesutinku – 2, 
nesutinku – 1, nežinau/sunku pasakyti (0) – išeliminuota. 

Atsakinėjo tie respondentai, kurie studijų metu atliko studijų praktiką (N=1457).
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1. Praktikos vietoje man vadovavo
tinkamai

2. Praktika buvo naudinga

3. Praktika atitiko studijų turinį

4. Praktikos trukmė buvo pakankama

5. Universitete gavau pakankamai
informacijos apie praktikos galimybes

Teiginiai Vidurkiai



Pagrindiniai teigiami
komentarai apie
studijų praktiką

Praktika buvo gerai organizuota, sulaukiau pagalbos atliekant 
užduotis

Praktika buvo naudinga

Praktikos metu įgijau patirties

Praktika buvo susijusi su studijų programa ir atitiko studijų turinį

Praktikoje galėjau panaudoti ir pritaikyti turimas teorines žinias

Praktika leido įsigilinti į dominančią sritį

Praktika atvėrė naujas profesines galimybes

Praktikoje išmokau dirbti komandoje 

Praktika praplėtė akiratį, leido atrasti save 



Pagrindiniai
neigiami komentarai
apie studijų praktiką

Per trumpas praktikos laikotarpis

Trūko praktikos sąsajų su studijų programa ir studijų 
programos turiniu

Praktikos metu neįgijau pakankamai praktinių įgūdžių

Trūko vadovavimo ir bendradarbiavimo praktikos vietoje 

Universitetas nepakankamai pasiūlė tinkamų praktikos vietų

Praktikos laikotarpiu daugiau teko dirbti pašalinius darbus



Įgyti arba išplėtoti gebėjimai studijuojant VDU
Respondentai rinkosi 1-3 gebėjimus

Įgyti arba išplėtoti gebėjimai
Atsakymų dažnis (N=2002) ir 

procentas

1. Specialybės žinios ir gebėjimai 1369 (68,38%)

2. Gebėjimai bendrauti ir bendradarbiauti 1157 (57,79%)

3. Gebėjimai spręsti problemas 868 (43,36%)

4. Gebėjimai planuoti laiką 783 (39,11%)

5. Atsakingumo gebėjimai 777 (38,81%)

6. Kūrybingumo gebėjimai 662 (33,07%)

7. Informacinio raštingumo gebėjimai 654 (32,67%)

8. Užsienio kalbų gebėjimai 424 (21,18%)

9. Kiti gebėjimai 66 (3,3%)



Apibendrintas studijuotų programų įvertinimas
2 teiginiai, vertinimo skalė: sutinku – 4, labiau sutinku – 3, labiau nesutinku – 2, 
nesutinku – 1, nežinau/sunku pasakyti (0) – išeliminuota. 
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Tarptautiniai studentai

Vietiniai studentai

Visi respondentai

Apibendrinus, studijų programos kokybė yra tinkama

Rekomenduočiau kitiems studijuoti šioje studijų programoje



Pagrindiniai 
pastebėjimai, kas 
labiausiai patiko

studijuojant VDU

Profesionalūs dėstytojai, sudominantys studijų dalykai ir 
studijų medžiaga

Dėstytojų požiūris į studentą, pagarba

Laisva atmosfera ir bendravimas 

Galimybė mokytis kalbų

Galimybė rinktis gretutines studijas

Galimybė rinktis studijų dalykus ir planuoti laiką



Pagrindiniai 
pastebėjimai, ko 
labiausiai trūko

studijuojant VDU

Kai kurių dėstytojų pasirengimo užsiėmimams, studijų dalyko
organizuotumo ir konkretumo

Įdomesnių ir įvairesnių studijų užsiėmimų

Daugiau specialybinių dalykų ir gilesnio požiūrio į konkrečią sritį

Praktikos ir praktinių užduočių 

Aiškesnės informacijos apie studijas (apie studijų dalyką, grįžtamojo 
ryšio teikimą, vertinimo kriterijus, užduočių reikalavimus ir atlikimo 
terminus ir kt.)

Naujesnių studijų priemonių



BAIGIAMOJO DARBO (MENO PROJEKTO) 
RENGIMAS IR GYNIMAS



Bendradarbiavimo su baigiamojo darbo (meno 
projekto) vadovu sklandumas

66,53 %

22,08 %

5,44 % 3,25 % 2,70 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sklandus Labiau
sklandus

Labiau
nesklandus

Nesklandus Nežinau,
sunku pasakyti

A
ts

a
k

y
m

a
i

p
r

o
c

e
n

ta
is

, 
%

Bendradarbiavimo sklandumas



Sklandaus bendradarbiavimo su vadovu priežastys
Atsakinėjo tie respondentai (N=1774), kurie ankstesniame klausime nurodė, kad
bendradarbiavimas buvo sklandus. Jie rinkosi visas tinkamas priežastis.

Priežastys Atsakymų dažnis (N=1774)

1. Vadovas įdėjo pakankamai 
pastangų, kad bendradarbiavimas 
būtų sklandus

1415

2. Aš įdėjau pakankamai pastangų, 
kad bendradarbiavimas būtų sklandus

1244

3. Kita 89



Nepakankamai sklandaus bendradarbiavimo su
vadovu priežastys
Atsakinėjo tie respondentai (N=1774), kurie ankstesniame klausime nurodė, kad
bendradarbiavimas buvo nepakankamai sklandus. Jie rinkosi visas tinkamas priežastis

Priežastys Atsakymų dažnis (N=174)

1. Vadovas įdėjo per mažai pastangų, 
kad bendradarbiavimas būtų sklandus

127

2. Aš įdėjau per mažai pastangų, kad 
bendradarbiavimas būtų sklandus

46

3. Kita 37



Baigiamojo darbo (meno projekto) gynimo
procedūros korektiškumas

66,73 %

20,88 %

4,90 % 2,20 % 5,29 %
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Nekorektiškos gynimo procedūros priežastys
Atsakinėjo tie respondentai (N=142), kurie ankstesniame klausime nurodė, kad gynimo
procedūra buvo nepakankamai korektiška. Jie rinkosi visas tinkamas priežastis

Priežastys Atsakymų dažnis (N=142) ir procentas

1. Gynimo komisija vertino pagal man 
neaiškius vertinimo kriterijus 87 (61,27%)

2. Komisija gynimo metu elgėsi neetiškai 
(nemandagiai, nepagarbiai)

54 (30,03%)

3. Kita 40 (28,17%)

4. Recenzento atsiliepimas man buvo
neaiškus

31 (21,83%)

5. Gynimo komisija dirbo nestruktūruotai ir
neplaningai

26 (18,31%)

6. Recenzento atsiliepimas man buvo 
pateiktas per vėlai

16 (11,27%)

7. Aš nebuvau tinkamai pasiruošęs gynimo
procedūrai

8 (5,63%)

8. Aš nekorektiškai elgiausi gynimo metu 1 (0,70%)



Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 
naudingumas plėtojant gebėjimus 
5 gebėjimai, vertinimo skalė: sutinku – 4, labiau sutinku – 3, labiau nesutinku – 2,
nesutinku – 1, nežinau/sunku pasakyti (0) – išeliminuota.
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1. Pagilinau savo srities gebėjimus

2. Išplėtojau savarankiškumo gebėjimus

3. Pagerinau analitinio mąstymo gebėjimus

4. Pagilinau pristatymo žodžiu gebėjimus

5. Patobulinau kūrybingumo gebėjimus

Gebėjimai Vidurkiai



Pasiūlymai baigiamųjų
darbų (meno projektų)
rengimo ir gynimo
tobulinimui

Numatyti daugiau laiko konsultacijoms su darbo vadovu

Parengti aiškesnius metodinius reikalavimus baigiamųjų darbų
pristatymui

Pateikti aiškesnius vertinimo kriterijus

Prieš darbų gynimą suteikti galimybių pasipraktikuoti viešą
kalbėjimą, darbų pristatymą

Į komisiją kviesti daugiau išorinių atstovų

Parinkti tinkamesnes auditorijas baigiamųjų darbų gynimui

Griežčiau laikytis baigiamojo darbo gynimui skirto laiko

Pagarbiau elgtis su studentais gynimo metu



DĖKUI UŽ BENDRADARBIAVIMĄ

kokybe@vdu.lt


