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Apklausos tikslas ir respondentai

Tikslas – nustatyti 2021 m. Vytauto Didžiojo universitetą (toliau – Universitetas, VDU) baigusiųjų nuomonę
apie studijas ir jų pasirengimą profesinei veiklai.

Žemiau pateikiami respondentų atsakymai apie studijas.

Respondentai – bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų programose studijavę VDU
studentai. Respondentai apklausiami praėjus vieneriems metams po jų studijų baigimo.

Į šiuos klausimus apklausoje atsakė 201 absolventas (7,90% VDU absolventų) – 105 bakalauro, 88
magistrantūros, 7 vientisųjų ir 1 profesinių studijų absolventas.

Absolventų apklausa vykdyta 2022 m. birželio ir liepos mėn.



Respondentai fakultetuose /akademijose

Fakultetas /Akademija
Respondentų

skaičius
Absolventų

skaičius

Apklausoje 
dalyvavusių 

absolventų procentas

1. Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF) 34 252 13,49%

2. Gamtos mokslų fakultetas (GMF) 1 153 0,65%

3. Humanitarinių mokslų fakultetas (HMF) 32 230 13,91%

4. Informatikos fakultetas (IF) 12 73 16,44%

5. Katalikų teologijos fakultetas (KTF) 4 34 11,76%

6. Menų fakultetas (MF) 11 94 11,70%

7. Muzikos akademija (MA) 2 83 2,41%

8. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
(PMDF)

9 225 4,00%

9. Socialinių mokslų fakultetas (SMF) 15 166 9,04%

10. Švietimo akademija (ŠA) 25 578 4,33%

11. Teisės fakultetas (TF) 11 108 10,19%

12. Žemės ūkio akademija (ŽŪA) 45 547 8,23%

Iš viso: 201 2543 7,90%



Apibendrintas studijų įvertinimas
6 teiginiai, atsakymai nuo „sutinku“ – 4 iki „nesutinku“ – 1; „nežinau, sunku pasakyti“ (0) –
išeliminuota.

Teiginiai Vidurkiai ir procentai (%)

3,09 (77,25%)

3,13 (78,25%)

3,13 (78,25%)

3,15 (78,75%)

3,18 (79,5%)

3,34 (83,5%)

0 1 2 3 4

Rekomenduočiau kitiems studijuoti mano pasirinktoje
studijų programoje

Studijos atitiko mano lūkesčius

Studijose įgijau specialybės žinių ir gebėjimų,
reikalingų darbui

Studijos buvo kokybiškos

Studijose išplėtojau savo bendruosius gebėjimus

Studijoms skyriau pakankamai laiko



Studijų įvertinimas fakultetuose /akademijose 
6 teiginiai, atsakymai nuo „sutinku“ – 4 iki „nesutinku“ – 1; „nežinau, sunku pasakyti“ (0) – išeliminuota.
Atsakymai fakultetais pateikti tais atvejais, kai respondentų procentas - 10% ir daugiau.

Įverčių vidurkiai ir procentai

Visi
respondentai

EVF HMF IF KTF MF TF

Studijoms skyriau pakankamai laiko
3,34

(83,5%)
3,3

(82,5%)
3,41

(85,25%)
3,27

(81,75%)
3

(75%)
3,09

(77,25%)
3,5

(87,5%)

Studijose išplėtojau savo bendruosius 
gebėjimus

3,18
(79,5%)

3,06
(76,5%)

3,4
(85%)

3,09
(77,25%)

3,5
(87,5%)

3
(75%)

3,22
(80,5%)

Studijos buvo kokybiškos
3,15

(78,75%)
3,21

(80,25%)
3,19

(79,75%)
2,91

(72,25%)
3,75

(93,75%)
2,5

(62,5%)
3,09

(77,25%)

Studijose įgijau specialybės žinių ir 
gebėjimų, reikalingų darbui

3,13
(78,25%)

2,88
(72%)

3,07
(76,75%)

3
(75%)

3,5
(87,5%)

2,67
(66,75%)

3,5
(87,5%)

Studijos atitiko mano lūkesčius
3,13

(78,25%)
3,06

(76,5%)
3,13

(78,25%)
2,82

(70,5%)
4

(100%)
2,67

(66,75%)
3,3

(82,5%)

Rekomenduočiau kitiems studijuoti 
mano pasirinktoje studijų programoje

3,09
(77,25%)

2,94
(73,50%)

3,13
(78,25%)

3,1
(77,5%)

4
(100%)

2,4
(60%)

3,3
(82,5%)

Fakultetas / akademija

Teiginiai



Apibendrinti absolventų komentarai (1):

Galimybės individualizuoti savo studijas renkantis A grupės dalykus, gretutines studijas, 
praktikos vietą, mokantis užsienio kalbų, vykstant studijų mainams į užsienio universitetus.

Galimybės studentams įsitraukti į 
savanorystės, mentorystės, Studentų 
atstovybės, meno kolektyvų veiklas.

Neprivalomas paskaitų lankomumas ir 
galimybės derinti studijas su darbu, šeima, 

mėgstama veikla.

Patogūs ir šiuolaikiški Universiteto pastatai 
bei bendruomenės kuriama jauki, saugi ir 

draugiška atmosfera.

Diskusijos, praktiniai užsiėmimai, 
naudingos užduotys, išvykos paskaitų ir 

seminarų metu, lengvai prieinama studijų 
medžiaga.

Kompetentingi, profesionalūs dėstytojai, 

noriai teikiantys pagalbą studentams, 

pagarbiai bendraujantys ir palaikantys 

studentus. 

Kas labiausiai patiko 
studijuojant VDU?



Apibendrinti absolventų komentarai (2):

Išsamesnio ir nuoširdesnio dėstytojų 
grįžtamojo ryšio: komentarų apie atliktas 

užduotis, pagyrimo, paskatinimo arba 
konstruktyvios kritikos.

Įvairesnių studijų metodų paskaitų metu, 
studentų kūrybiškumą ugdančių namų 

darbų užduočių.

Įtraukimo į tyriminę veiklą, skatinimo 
dalyvauti konferencijose, rašyti mokslinius 
straipsnius, ruoštis stojimui į doktorantūrą.

Karjeros konsultacijų tiek lietuviams 
studentams, tiek užsieniečiams, norintiems 

po studijų įsidarbinti Lietuvoje.

Kai kuriuose studijų dalykuose – naujausios  
informacijos ir šaltinių, atitinkančių šių 

dienų aktualijas.

Ko labiausiai trūko 
studijuojant VDU?



Apklausos rezultatų panaudojimas: 
Studijų programos komiteto 
(krypties komiteto) vaidmuo

Apklausos rezultatų analizė Apklausos rezultatų viešinimas

Apklausos rezultatų įtraukimas į 

tobulinimo planą
Tobulinimo plano viešinimas

Tobulinimo sprendimų 

inicijavimas ir įgyvendinimas

Tobulinimo veiksmų įgyvendinimo 

stebėsena

Tobulinimo veiksmų 

įgyvendinimo viešinimas



DĖKUI UŽ BENDRADARBIAVIMĄ

kokybe@vdu.lt


