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Apklausos tikslas ir imtis

Pirmo kurso studentų apklausa vykdyta 2020 m. vasario mėn.

Tikslas – nustatyti studijų pasirinkimo priežastis, lūkesčius, nuomonę apie studijas.

Apklausoje dalyvavo 528 VDU pirmo kurso studentai – 43,46 proc. bakalauro ir
vientisųjų studijų pirmo kurso studentų.



Respondentai padaliniuose

Padalinys
I kurso studentų 

skaičius
Respondentų 

skaičius
% nuo visų I kurso 
studentų skaičiaus

Ekonomikos ir vadybos fakultetas 113 46 40.71

Gamtos mokslų fakultetas 70 31 44.29

Humanitarinių mokslų fakultetas 206 108 52.43

Informatikos fakultetas 77 25 32.47

Katalikų teologijos fakultetas 14 8 57.14

Menų fakultetas 125 53 42.40

Muzikos akademija 39 5 12.82

Politikos mokslų ir diplomatijos f-tas 122 55 45.08

Socialinių mokslų fakultetas 116 51 43.97

Švietimo akademija 95 42 44.21

Teisės fakultetas 87 41 47.13

Žemės ūkio akademija 151 63 41.73

Iš viso: 1215 528 43.46



Apklausos rezultatai

Apklausos rezultatai pristatomi pagal šiuos anketoje pateiktus klausimus:

▪ Kokie informacijos šaltiniai buvo svarbiausi priimant sprendimą, kur studijuoti (1)?

▪ Kodėl pasirinkai studijas VDU (2)?

▪ Kokius gebėjimus siektum išplėtoti studijuodamas VDU (3)?

▪ Įvertink įvadinės studijų savaitės VDU naudingumą (4).

▪ Įvertink savo studijų VDU patirtį (5).

▪ Kiek vidutiniškai valandų per savaitę skiri studijoms (visam darbui studijose) (6)?

▪ Kuo užsiimi laisvu metu po studijų (7)?

▪ Kiek žinai ir dalyvauji universiteto vykdomose veiklose (8)?

▪ Ką siūlytum tobulinti VDU(9)?



Kokie informacijos šaltiniai buvo svarbiausi priimant 
sprendimą, kur studijuoti (1)?
Pasirink 1–3 svarbiausius informacijos šaltinius.

Pasirinkę „Kita“, respondentai įvardino programų, specialybių įvairovę universitete; asmeninį pasirinkimą; 
gyvenamosios vietos įtaką; universiteto liberalumą; LAMA BPO sistemą. 

21,58%

20,67%

11,66%

8,47%

8,38%

5,92%

5,01%

4,55%

3,73%

2,91%

2,09%

5,01%

0% 10% 20% 30%

VDU internetinė svetainė

Artimųjų/draugų rekomendacijos

Socialiniai tinklai („Facebook“, „Instagram“)

Aukštųjų mokyklų mugė Kaune

Leidinys „Kur stoti“

Studijų paroda Vilniuje

Už karjeros planavimą atsakingų asm. rekomendac.

Mokiniams (moksleiviams) skirti renginiai VDU

VDU atvirų durų dienos

Susitikimai su VDU atstovais mokykloje

Atvirų studijų portalas (openstudies.vdu.lt)

Kita



Kodėl pasirinkai studijas VDU (2)?
Pasirink 1–3 svarbiausias priežastis.
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Pasirinkę „Kita“, respondentai įvardino, kad tam tikra studijų programa buvo tik VDU; anksčiau studijavo ŽŪA, 
tad norėjo tęsti studijas; studijas rinkosi dėl aukštos universiteto studijų kokybės; patiko miestas – Kaunas. 



Kokius gebėjimus siektum išplėtoti studijuodamas 
VDU (3)? Pasirink 1–3 labiausiai tinkamus variantus.
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Pasirinkę „Kita“, respondentai įvardino, jog norėtų plėtoti empatijos gebėjimą; daugiau skirti dėmesio 
gebėjimams, reikalingiems magistrantūros studijoms.



Įvertink įvadinės studijų savaitės VDU naudingumą (4). 
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Įvertink savo studijų VDU patirtį (5). 
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Kiek vidutiniškai valandų per savaitę skiri studijoms (6)? 
Pasirink vieną atsakymą.
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Kuo užsiimi laisvu metu po studijų (7)?
Pažymėk visus tinkamus variantus.

Pasirinkę „Kita“, respondentai įvardino, jog laisvu metu po studijų jie leidžia laiką su draugais; poilsiauja; lanko 
tapybos kursus; ieškosi darbo; reabilituojasi; lanko Verslo praktikų centro ir kitus užsiėmimus; augina vaikus; 
užsiima savo verslu; toliau domisi su studijomis susijusiomis veiklomis. 
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Kiek žinai ir dalyvauji VDU veiklose (8)?
Pasirink atsakymą prie kiekvieno teiginio.

Universitete vykdomos veiklos
Jau

dalyvauju, %

Žinau ir
planuoju

dalyvauti, %

Žinau, bet 
neplanuoju
dalyvauti, %

Nežinau, bet 
būtų įdomu, 

%

Nežinau ir
neplanuoju
dalyvauti, %

Academia cum laude (individualiosios
studijos)

5.49 7.20 42.80 20.64 23.86

Verslumo akademija 4.73 9.28 50.19 13.26 22.54

Psichologijos klinika 4.17 12.31 34.85 23.67 25.00

Gretutinės studijos 9.66 29.92 40.53 8.90 10.98

Tarptautinio mobilumo programos 2.46 16.67 27.27 26.52 27.08

Verslumą skatinantys renginiai 2.65 13.26 33.52 22.92 27.65

Karjeros planavimo renginiai 3.22 21.78 25.95 29.92 19.13

Savanoriška ir papildoma praktika
Lietuvoje

3.03 24.62 25.00 31.25 16.10

Praktika užsienyje 2.65 39.77 24.81 21.02 11.74

Savanorystė Universitete 5.30 17.61 35.61 20.64 20.83

Akademinė sielovada 3.03 3.98 33.71 19.32 39.96

Universiteto studentiškos organizacijos
ir klubai

12.50 15.72 35.42 15.72 20.64

Renginiai, skirti kalboms ir kultūroms 8.52 20.64 31.63 19.13 20.08

Sporto centro veiklos 7.58 15.53 39.58 13.07 24.24

Menų centro veiklos 5.68 13.07 38.26 16.86 26.14



Ką siūlytum tobulinti VDU(9)?
TOBULINTINOS SRITYS

Dėstytojų darbas su studentais: aiškesni vertinimo kriterijai; kai kurių dėstytojų geresnis pasirengimas
užsiėmimams; kai kurių dėstytojų geresnės anglų kalbos žinios, aiškesnė informacija dėl atsiskaitymų ir jų
terminų.

Studijų organizavimas: A ir B dalykų sąrašas (atnaujinti, pasiūlyti įdomesnių); paskaitų trukmė (kalbų
paskaitos galėtų trukti ilgiau, tačiau rečiau); užsienio kalbų, A ir B dalykų grupių skaičiaus didinimas, daugiau
kreditų kalboms.

Tvarkaraščiai, registracija: tvarkaraščio sudarymas ir registracija kalbų ir A grupės dalykuose (pirmo kurso
studentams sunku patekti į norimus dalykus, kadangi aukštesnių kursų studentai turi prioritetus bei žiūrima į
stojamąjį balą, o ne pirmo kurso vidurkį, todėl pirmo kurso studentai neturi galimybės studijuoti jiems įdomius
dalykus); laiko tarp paskaitų skirtingose vietose derinimas (sunku derinti tvarkaraštį, kai paskaitos vyksta
skirtinguose padaliniuose); besidubliuojantys laikai, persidengiantys dalykai (kalbų ir specialybinių dalykų).

Portalas studentas.vdu.lt: patogesnis tvarkaraščių interface‘as studentų portale (nepatogus tvarkaraščio
rodymas); sklandesnis prisijungimas prie studentų portalo; patogesnis portalo naudojimas sukuriant
studentas.vdu.lt programėlę išmaniajam telefonui.

Infrastruktūra: valgykla universiteto benduomenei, parkavimo vietos prie fakultetų; daugiau poilsio zonų,
patogesnis susisiekimas autobusais (ypatingai tarp ŽŪA ir kitų padalinių).

Bendrieji pastebėjimai: mentoriai skirtų daugiau dėmesio pirmakursiams; dėstytojai labiau atkreiptų
dėmesį į pateiktus pasiūlymus dėl studijų kokybės gerinimo; daugiau ir įvairesnių laisvalaikio veiklų, renginių.



DĖKUI UŽ BENDRADARBIAVIMĄ

kokybe@vdu.lt


