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Apklausos tikslas ir imtis

Bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentų apklausa vykdyta 2021 m.
sausio – vasario mėn.

Tikslas – nustatyti studijų pasirinkimo priežastis, lūkesčius, pirmakursių nuomonę
apie studijas ir šių studentų užimtumą.

Apklausoje dalyvavo 593 VDU pirmo kurso studentai – 41,64 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 79 28 35.44

Gamtos mokslų fakultetas 42 24 57.14

Humanitariniųmokslų fakultetas 180 88 48.89

Informatikos fakultetas 63 22 34.92

Katalikų teologijos fakultetas 15 4 26.67

Menų fakultetas 152 46 30.26

Muzikos akademija 40 13 32.50

Politikos mokslų ir diplomatijos f-tas 185 66 35.68

Socialinių mokslų fakultetas 149 71 47.65

Švietimo akademija 227 98 43.17

Teisės fakultetas 88 28 31.82

Žemės ūkio akademija 204 105 51.47
Iš viso: 1424 593 41.64



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 gerus atsiliepimus apie VDU internete, pokalbius telefonu su už studijas atsakingais
darbuotojais ir VDU dėstytojais, google paiešką, gautus skelbimus el. paštu, paskaitas abiturientams padėjusias pasiruošti
egzaminams, QS reitingus, SKVC programos įvertinimus, dalyvavimą vasaros stovykloje.
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Kodėl pasirinkai studijas VDU (2)?
Pasirink 1–3 svarbiausias priežastis.

Pasirinkę „Kita“, respondentai įvardino, kad pasirinko studijas VDU dėl: universiteto atmosferos bei kuriamo
ryšio, galimybės derinti studijas su sportu ar darbu, studijų kainos, gautos stipendijos, Universiteto mobilumo
ir liberalumo bei rekomendacijų.
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Kokius gebėjimus siektum išplėtoti studijuodamas 
VDU (3)? Pasirink 1–3 labiausiai tinkamus variantus.

Pasirinkę „Kita“, respondentai įvardino, jog planuoja plėtoti lyderystės, planavimo ir specialybinius gebėjimus.
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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, ilsisi, skaito
knygas, eina pasivaikščioti, dalyvauja studentų atstovybės organizuojamose veiklose, augina vaikus, užsiima savo
verslu, papildomai mokosi užsienio kalbų ir 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) 2.87 5.56 40.30 29.85 21.42

Verslumo akademija 1.35 10.29 40.64 26.14 21.59
Psichologijos klinika 2.36 10.46 23.78 39.29 24.11
Gretutinės studijos 10.12 32.72 29.17 15.68 12.31
Tarptautinio mobilumo programos 1.52 19.06 22.77 30.19 26.48
Verslumą skatinantys renginiai 1.01 11.97 25.97 35.75 25.30
Karjeros planavimo renginiai 2.70 21.92 19.56 39.12 16.69
Savanoriška ir papildoma praktika
Lietuvoje 2.02 29.68 18.04 34.57 15.68

Praktika užsienyje 1.01 36.26 20.57 29.17 12.98
Savanorystė Universitete 2.87 19.56 26.81 29.34 21.42
Akademinė sielovada 0.84 5.40 38.62 21.25 33.90
Universiteto studentiškos organizacijos
ir klubai 7.93 18.04 29.51 24.96 19.56

Renginiai, skirti kalboms ir kultūroms 3.20 19.56 25.80 31.20 20.24
Sporto centro veiklos 5.40 19.22 31.70 22.26 21.42
Menų centro veiklos 4.72 14.50 33.90 27.32 19.56



Ką siūlytum tobulinti VDU(9)?
TOBULINTINOS SRITYS
Registracija į studijų dalykus: trumpinti registraciją į studijų dalykus; padidinti vietų skaičių
populiariausiose dalykų grupėse (ypač aktualu užsienio kalbų pogrupyje); peržiūrėti registracijos kriterijus
(pirmenybės neteikti aukštesnių kursų studentams; reitinguoti pagal rudens semestro pažymį, o ne stojamąjį
balą); papildyti A grupės dalykų sąrašą nuotoliniu būdu vykdomais studijų užsiėmimais.

Tvarkaraščiai: daugiau suderinti A grupės dalykų užsiėmimų laiką su C grupės dalykų tvarkaraščiu;
išlaikyti tvarkaraščio stabilumą; tolygiai paskirstyti paskaitų laiką savaitės eigoje; organizuoti daugiau
užsienio kalbų paskaitų popietiniu bei vakariniu laiku.

Komunikacija: teikti išsamesnę informaciją apie registraciją į studijų dalykus, reikiamą kreditų skaičių
semestrui, galimybes ateityje gauti stipendiją ir pan.; dėstytojams ir fakulteto administracijai aktyviau
komunikuoti su studentais (trūksta aktualios informacijos iš administracijos, dėstytojai ne visada atsako į
studentų užklausas elektroniniu paštu); studentų portale geriau viešinti veiklas, vykdomas universitete.

Dėstymo kokybė: aiškiau parengti studijų medžiagą kai kuriuose studijų dalykuose; dėstytojams turėti
daugiau motyvacijos, glaudžiau bendradarbiauti su studentais; pateikti daugiau naujausių pavyzdžių ir
praktinių užduočių.

Kiti siūlymai: parengti patogesnę įvertinimų ir tvarkaraščio skiltį studentų portale; pateikti nuotolinių
paskaitų įrašus; sudaryti galimybes studijuoti nuotoliniu būdu po karantino; pagerinti gretutinių studijų
pasirinkimą Vilniuje; taikyti vieną platformą nuotolinių studijų užsiėmimams; atnaujinti bendrabučius.



DĖKUI UŽ BENDRADARBIAVIMĄ

kokybe@vdu.lt


