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TYRIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

Marijampolės kolegijos studentų nuomonės apie studijų kokybę tyrimas atliktas, siekiant išsiaiškinti 

kaip studentai vertina studijas kolegijoje. Tyrime dalyvavo baigiamųjų kursų studentai.  

 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti studentų nuomonę apie studijas, jų kokybę bei sudaromas sąlygas 

studijuoti Marijampolės kolegijoje. 

 

Tyrimo vykdymo laikotarpis – 2019 m. birželio 5 d.- birželio 27 d.  

 

Tikslinė grupė: - Marijampolės kolegijos 2020 m. baigiamųjų kursų studentai (3,4,kurso studentai). 

 

Tyrimo metodas -   anketinė apklausa, atsakant į anketoje pateiktus klausimus. Anketą sudarė šeši 

blokai: dalykų dėstymas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys, praktikos įtaka studijoms, akademinė pagalba, 

studijų organizavimo aspektai ir jų vadyba, studijų ištekliai. Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje 

Apklausa.lt 

 

Tyrimo patikimumas: 2020 m. Marijampolės kolegiją baigė 136 studentai. Apklausoje dalyvavo 

51 absolventas, tai sudaro 37 proc. absolventų. Prievartinio dalyvavimo apklausoje vengta, norint išlaikyti 

objektyvumą ir patikimumą. Apklausoje dalyvavo šešių studijų programų absolventai.  
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TYRIMO REZULTATAI 

 

Atliktas tyrimas apie studijų vertinimą kolegijoje įvairiais pjūviais, išsiaiškinant absolventų 

nuomonę. Apklausa vykdyta 2019 m. birželio mėn. 2019 m. Marijampolės kolegiją baigė 136 absolventai. 

Apklausoje dalyvavo 51 absolventas, tai sudaro 37 proc. absolventų. Prievartinio dalyvavimo apklausoje 

vengta, norint išlaikyti objektyvumą ir patikimumą. Tyrimo rezultatai leis atskleisti studijų programų 

patrauklumą ir mokymo kokybės užtikrinimą.  

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų programą 

Apklausoje dalyvavo šešių studijų programų absolventai, tai Socialinio darbo, teisės, transporto logistikos 

technologijų, vaikystės pedagogikos, informacinių sistemų technologijų, įmonių įstaigų administravimo studijų 

programų absolventai. Didžiausią lyginamąjį svorį apklausoje sudarė socialinio darbo absolventai (35,5 proc.) ir 

vaikystės pedagogikos absolventai (11,8 proc.) – 1 pav.  

Tyrimo pradžioje pirmame skyriuje aiškintasi dalykų dėstymas. Buvo pateikti teiginiai: dėstytojai gerai išaiškina 

dalykus; dėstytojai moka sudominti dėstomais dalykais; dėstytojai dėsto entuziastingai; dėstytojai skatina aktyviai 

mąstyti. (2 pav.) 

 

2 pav. Respondentų nuomonė apie dalykų dėstymą 

Teiginys - Dėstytojai gerai išaiškina dalykus - 47,06 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 31,40 proc. absolventų  

labiau sutinka ir 15,69 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 

5,85 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventų nuomone, dėstytojai gerai išaiškina dalykus.  
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Teiginys- Dėstytojai moka sudominti dėstomais dalykais -  41,18 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 33,30 proc. 

absolventų labiau sutinka ir 17,65 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 7,83 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventų nuomone, dėstytojai geba sudominti 

studentus dėstomu dalyku, tačiau nepatenkintų studentų yra nemažas procentas. 

Teiginys - Dėstytojai dėsto entuziastingai - 41,18 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 21,57 proc. absolventų labiau 

sutinka ir 29,41 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 7,84 

proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventų nuomone, dėstytojai dėsto entuziastingai. 

Teiginys - Dėstytojai skatina aktyviai mąstyti - 37,25 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 27,45 proc. absolventų  

labiau sutinka ir  23,53 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 

11,77 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventai maždaug per pusę pasiskirstė dėl dėstytojų gebėjimo 

dėstyti skatinant studentus aktyviai mąstyti.  

Antrame skyriuje buvo analizuota vertinimas ir grįžtamasis ryšys. Įvertinimui pateikti šie teiginiai: vertinimo 

kriterijai yra aiškūs iš anksto; vertinimo procedūros ir pažymiai yra objektyvūs; suteiktas grįžtamasis ryšys apie 

studijų metu atliekamus darbus padeda man suprasti tai, ko nesuprantu; aš gaunu išsamius komentarus apie studijų 

metu atliekamus darbus; nuo vertinimo metodų priklauso mano įsigilinimas į studijų turinį. (3 pav.) 

  

 

3 pav. Respondentų nuomonė apie vertinimą ir grįžtamąjį ryšį 

Teiginys - Vertinimo kriterijai yra aiškūs iš anksto - 35,29 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 41,18 proc. 

absolventų labiau sutinka ir 13,73 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 9,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, vertinimo kriterijai nėra pilnai aiškūs studentams, kas 

yra labai svarbu atliekant studentų žinių patikrinimą. 

Teiginys - Vertinimo procedūros ir pažymiai yra objektyvūs - 35,29 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 27,45 proc. 

absolventų  labiau sutinka ir  21,57 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 15,69 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentai abejoja dėl vertinimo objektyvumo. 

Teiginys - Suteiktas grįžtamasis ryšys apie studijų metu atliekamus darbus padeda man suprasti tai, ko nesuprantu 

- 45,1 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 21,57 proc. absolventų labiau sutinka ir 23,53 proc. absolventų teigė, kad 

nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 9,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad 

studentams studijų metu atliekami darbai padeda gilinti žinias. 

Teiginys - Aš gaunu išsamius komentarus apie studijų metu atliekamus darbus - 37,74 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka; 26,42 proc. absolventų labiau sutinka ir  20,75 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau 
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nesutinka arba nesutinka atsakė 15,09 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentai pasigenda išsamių 

komentarų apie studijų metu atliekamus darbus. 

Teiginys - Nuo vertinimo metodų priklauso mano įsigilinimas į studijų turinį - 33,96 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka; 20,75 proc. absolventų labiau sutinka ir 30,19 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 15,1 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad ne visada nuo vertinimo metodų 

priklauso studento įsigilinimas į studijų turinį.  

Trečiame skyriuje analizuota praktikos įtaka studijoms. Šiame skyriuje reikėjo įvertinti pateiktus teiginius:  mano 

aukštojoje mokykloje yra tinkamai pristatomos įsidarbinimo galimybės; prieš praktiką aš gavau pakankamai 

informacijos pasiruošimui; atliktos praktikos vieta atitiko mano studijų programą; aš gavau pakankamai 

informacijos iš aukštojoje mokykloje dirbančio praktikos vadovo apie praktikos organizavimą; praktikos vietoje 

man vadovavo tinkamai; praktikos metu aš turėjau galimybes pasiekti numatytus studijų rezultatus/ kompetencijas; 

praktikos metu mano atliekama veikla buvo vertinga organizacijai, kurioje atlikau praktiką; mano praktikos vadovas 

įmonėje suprato, kaip mano praktika susijusi su studijų programa. (4 pav.) 

 

4 pav. Respondėntų nuomonė apie praktikų organizavimą 

Teiginys - Mano aukštojoje mokykloje yra tinkamai pristatomos įsidarbinimo galimybės - 39,62 proc. absolventų 

teigė, kad sutinka; 28,3 proc. absolventų labiau sutinka ir 20,75 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. 

Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 11,33 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad apie įsidarbinimo 

galimybes studentams reiktų daugiau aiškinti, tai turėtų atlikti studijų programos pirmininkai, tampriau 

bendradarbiaudami su socialiniais partneriais bei pačiais studentais.  

Teiginys - Prieš praktiką aš gavau pakankamai informacijos pasiruošimui - 37,73 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka; 18,87 proc. absolventų labiau sutinka ir 28,3 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 15,1 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad informacijos teikimas studentams 

apie praktikas turi būti taisytinas. 

Teiginys - Atliktos praktikos vieta atitiko mano studijų programą - 66,67 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 19,6 

proc. absolventų labiau sutinka ir 7,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 5,93 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad atliktos praktikos vieta atitinka studijų programą.  

Teiginys - aš gavau pakankamai informacijos iš aukštojoje mokykloje dirbančio praktikos vadovo apie praktikos 

organizavimą - 43,14 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 33,33 proc. absolventų labiau sutinka ir 15,69 proc. 

absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 7,8 proc. absolventų. Galima 

daryti išvadą, kad studentai gavo pakankamai informacijos iš aukštojoje mokykloje dirbančio praktikos vadovo 

apie praktikos organizavimą. 
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Teiginys - Praktikos vietoje man vadovavo tinkamai - 68,63 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 15,67 proc. 

absolventų labiau sutinka ir 13,73 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 1,97 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentai buvo patenkinti įmonių praktikos 

vadovais. 

Teiginys - Praktikos metu aš turėjau galimybes pasiekti numatytus studijų rezultatus/ kompetencijas - 51 proc. 

absolventų teigė, kad sutinka; 23,53 proc. absolventų labiau sutinka ir 15,69 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka 

nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 9,78 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentai 

turėjo galimybes pasiekti numatytus studijų rezultatus/ kompetencijas. 

Teiginys - praktikos metu mano atliekama veikla buvo vertinga organizacijai, kurioje atlikau praktiką - 49,02 proc. 

absolventų teigė, kad sutinka; 19,6 proc. absolventų labiau sutinka ir 15,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka 

nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 15,6 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad kolegijos 

praktikantai buvo naudingi organizacijoms. 

Teiginys - mano praktikos vadovas įmonėje suprato, kaip mano praktika susijusi su studijų programa - 58,8 proc. 

absolventų teigė, kad sutinka; 7,8 proc. absolventų labiau sutinka ir 15,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei 

nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 17,7 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad praktikos 

vadovas įmonėje suprato, kaip praktika susijusi su studijų programa. 

 

5 pav. Praktikos naudingumas respondentų požiūriu 

Absolventai teigiamai vertino praktikos naudingumą būsimai profesinei veiklai. 49 proc. respondentų pasakė kad 

praktikos reikalingos būsimai profesinei veiklai; 37,3 proc. teigė, kad labiau naudingos praktikos, tačiau 13,7 

proc. absolventų praktikų naudingumu abejojo. (5 pav.) 

 

6 pav. Respondėntų požiūris apie įgytas žinias ir gebėjimus praktikų metu 

 

Teiginys - Ar praktika padėjo įgyti profesines teorines žinias- 58,8 proc. atsakė, kad padėjo, 19,6 proc. labiau 

padėjo, 15,7 proc. teigė, kad nei padėjo nei nepadėjo ir 5,9 proc. teigė, kad nepadėjo. 
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Teiginys - Ar praktika padėjo įgyti profesinius praktinius įgūdžius - 56,7 proc. atsakė, kad padėjo, 29,4 proc. labiau 

padėjo, 9,8 proc. teigė, kad nei padėjo nei nepadėjo ir 4,1 proc. teigė, kad nepadėjo. 

Teiginys - Ar praktika padėjo įgyti bendruosius gebėjimus (tarpkultūrinis bendravimas, komandinis darbas, kt.) - 

51 proc. atsakė, kad padėjo, 33 proc. labiau padėjo, 9,8 proc. teigė, kad nei padėjo nei nepadėjo ir 6,2 proc. teigė, 

kad nepadėjo. 

Teiginys - Ar praktika padėjo įgyti asmenines savybes (iniciatyvumas, sąžiningumas, atsakingumas) 54,9 proc. - 

atsakė, kad padėjo, 27,5 proc. labiau padėjo, 11,8 proc. teigė, kad nei padėjo nei nepadėjo ir 8,8 proc. teigė, kad 

nepadėjo. 

Galima daryti išvadą, kad praktikos padeda įgyti daugiau profesinių žinių bei įgūdžių. (6 pav.)  

 

Ketvirtame skyriuje analizuojama akademinė pagalba. Šiame skyriuje reikėjo įvertinti atitinkamus teiginius. (7 

pav.)  

 

7 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie akademinę pagalbą 

Teiginys - Studijų metu aš gaunu pakankamai konsultacijų ir patarimų - 49 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 31,4 

proc. absolventų  labiau sutinka ir  15,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 3,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentams dėstytojų teikiamų konsultacijų 

pakanka. 

Teiginys - Jei reikia konsultacijos, nesudėtinga susisiekti su dėstytojais - 45,1proc. absolventų teigė, kad sutinka; 

35,3 proc. absolventų  labiau sutinka ir  15,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka 

arba nesutinka atsakė 3,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, studentai bendradarbiauja su dėstytojais.  

Teiginys - Sulaukiu gerų patarimų, kai reikia rinktis studijų dalykus dėstytojais - 39,2 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka; 23,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 25,5 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 11,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentai sulaukia patarimų 

pasirenkant studijų dalykus.  

Teiginys - Dėstytojų ir studentų santykiai yra šilti ir draugiški - 52,9 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 27,5 proc. 

absolventų  labiau sutinka ir  11,76 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 7,84 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad dėstytojų ir studentų santykiai pakankamai šilti 

ir draugiški. 

Teiginys - Administracijos personalo ir studentų santykiai yra šilti ir draugiški - 56,9 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka; 23,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 7,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 11,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad administracijos personalo ir 

studentų santykiai yra šilti ir draugiški. 
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Penktame skyriuje – analizuota programų studijų organizavimo aspektai ir jų vadyba, kas yra aktualu įgyjant 

kvalifikaciją ir pasiruošiant darbo rinkai.(8 pav.) 

 

8 pav. Respondentų nuomonė apie studijų organizavimą 

Teiginys - Studijų dalykų įvairovė yra pakankama - 47 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 19,6 proc. absolventų  

labiau sutinka ir  25,5 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 

7,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą - Studijų dalykų įvairovė yra pakankama. 

Teiginys - Studijų programa yra lanksti pokyčiams - 62,7 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 27,5 proc. absolventų  

labiau sutinka ir 9,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Absolventų teigimu kolegijos studijų 

programos yra lanksčios.  

Teiginys - Studijų tvarkaraštis yra patogus - 52,9 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 25,5 proc. absolventų  labiau 

sutinka ir  17,6 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 4 proc. 

absolventų. Galima daryti išvadą, kad studijų tvarkaraščiai sudaromi lanksčiai ir patogiai.  

Teiginys - Studijų krūvis yra tinkamas - 52,9 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 25,5 proc. absolventų labiau 

sutinka ir 9,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 11,8 

proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studijų krūvis tinkamas.   

Teiginys - Studentai apie pasikeitimus programoje ar dalyke informuojami tinkamai - 52,9 proc. absolventų teigė, 

kad sutinka; 25,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 9,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 11,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentai apie pasikeitimus 

programoje ar dalyke informuojami tinkamai.  

Teiginys - Studijų programa organizuota tinkamai ir vykdoma sklandžiai - 39,2 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 

21,6 proc. absolventų labiau sutinka ir 31,4 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka 

arba nesutinka atsakė 7,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad reiktų atkreipti dėmesį į studijų programų 

organizavimo tinkamumą ir vykdymo sklandumą.  

Teiginys - Dėstymo metodų įvairovė ir suderinimas padeda man mokytis - 45,09 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 

25,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 23,5 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka 

arba nesutinka atsakė 5,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad dėstymo metodų įvairovė ir suderinimas 

padeda studentams mokytis. 

Teiginys - Studentų skaičius užsiėmimų metu yra tinkamas, kad būtų pasiekti užsibrėžti studijų tikslai - 52,9 proc. 

absolventų teigė, kad sutinka; 25,5 proc. absolventų  labiau sutinka ir 17,6 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka 

nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 4,0 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentų 

skaičius užsiėmimų metu yra tinkamas ir užsiėmimų metu pasiekiami užsibrėžti studijų tikslai. 
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Teiginys - Turiu galimybes pareikšti savo nuomonę apie visus studijų programos elementus - 51,0 proc. absolventų 

teigė, kad sutinka; 19,6 proc. absolventų labiau sutinka ir 13,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. 

Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 15,7 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad daugelis studentų turi 

galimybes pareikšti savo nuomonę apie studijų programos elementus, tačiau yra ir nepatenkintų studentų dėl 

galimybių pareikšti savo nuomonę. 

Teiginys - Mano nuomonė yra girdima ir vertinama aukštojoje mokykloje - 43,1 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 

15,7 proc. absolventų  labiau sutinka ir  15,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka 

arba nesutinka atsakė 25,5 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad ne visuomet studentų nuomonė yra girdima 

ir vertinama kolegijoje. 

Teiginys - Studentų nuomonės, skundų ir pasiūlymų teikimo procesas yra aiškus - 39,2 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka; 13,7 proc. absolventų  labiau sutinka ir 17,6 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 29,5 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studentų nuomonės, skundų ir 

pasiūlymų teikimo procesas nėra aiškus, todėl jį reiktų tobulinti.  

Šeštame skyriuje buvo nagrinėti studijų ištekliai ir paprašyta įvertinti pateiktus teiginius (9 pav.). 

 

 

9 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie studijų išteklius 

Teiginys - Auditorijos įrengtos pagal studijų programos poreikius - 35,3 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 27,5 

proc. absolventų  labiau sutinka ir 27,5 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 9,7 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventų teigimu auditorijos įrengtos pagal 

studijų programos poreikius iš dalies, todėl reikėtų atkreipti dėmesį į auditorijų infrastruktūrą. 

Teiginys - Laboratorijų įrengimas atitinka mano studijavimo poreikius - 37,3 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 

7,8 proc. absolventų labiau sutinka ir 29,4 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka 

arba nesutinka atsakė 25,5 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventų nuomone laboratorijų įrengimas 

tik iš dalies atitinka studijavimo poreikius. 

Teiginys - Bibliotekos ištekliai yra pakankami - 27,5 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 13,7 proc. absolventų  

labiau sutinka ir 13,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 

45,1 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad bibliotekos ištekliai yra nepakankami. 

Teiginys - Bibliotekos paslaugos yra kokybiškos - 45,1 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 15,7 proc. absolventų  

labiau sutinka ir 19,6 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 

19,6 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad bibliotekos paslaugos kokybiškos, tačiau taisytinų aspektų yra. 
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Teiginys - Reikalingos informacinės technologijos yra prieinamos, kai man reikia 49 proc. absolventų teigė, kad 

sutinka;  23,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 13,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau 

nesutinka arba nesutinka atsakė 13,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad iš dalies absolventai patenkinti 

kolegijoje esamomis reikalingomis informacinėmis technologijomis, tačiau jų prieinamumą reikėtų gerinti.  

Teiginys - Studentų bendrabučiai patogūs gyventi ir studijuoti - 29,4 proc. absolventų teigė, kad sutinka;  5,9 proc. 

absolventų  labiau sutinka ir  27,5 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Nežinau atsakė 37,2 proc. 

absolventų. Galima daryti išvadą, kad daugelis studentų nesinaudoja bendrabučių paslaugomis, todėl šį teiginį 

vertinti sunku. Maždaug trečdalis apklaustųjų teigė, kad studentų bendrabučiai patogūs gyventi ir studijuoti. 

Teiginys - Mano aukštojoje mokykloje veikia studentų poreikius atitinkanti maitinimo įstaiga - 54,9 proc. 

absolventų teigė, kad sutinka; 15,7 proc. absolventų labiau sutinka ir 11,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka 

nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 17,6 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad kolegijoje 

veikia studentų poreikius atitinkanti maitinimo įstaiga, tačiau ne maža dalis absolventų nepatenkinti maitinimu. 

Teiginys - Mano aukštoji mokykla suteikia pakankamai galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį (sportuoti, dalyvauti 

kultūriniuose renginiuose, kt.) - 29,4 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 13,7 proc. absolventų labiau sutinka ir 

29,4 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 27,5 proc. 

absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventai nepatenkinti laisvalaikio praleidimu (sportuoti, dalyvauti 

kultūriniuose renginiuose, kt.) kolegijoje. 

Teiginys - Mano aukštojoje mokykloje veikia medicinos punktai, kuriuose galiu gauti pirmąją pagalbą - 21,5 proc. 

absolventų teigė, kad sutinka; 3,9 proc. absolventų labiau sutinka ir 23,5 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei 

nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 27,6 proc. absolventų, nežinau atsakė 23,2 proc. absolventų. 

Galima daryti išvadą, kad studentai nepakankamai informuoti apie kolegijoje veikiantį medicinos punktą, kuriame 

gali gauti pirmąją pagalbą. 

Teiginys - Mano aukštojoje mokykloje įrengti maldos ir/ar susikaupimo kambariai įvairių religijų atstovams - 7,6 

proc. absolventų teigė, kad sutinka;  2 proc. absolventų  labiau sutinka ir  21,6 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka 

nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 31,3 proc. absolventų, nežinau atsakė 2 proc. absolventų. 

Galima daryti išvadą, kad studentai nežino apie kolegijoje įrengtus maldos ir/ar susikaupimo kambarius įvairių 

religijų atstovams. 

Septintas skyrius tai bendras studijų vertinimas kolegijoje (10 pav.). 

 

10 pav. Respondentų nuomonė apie pasirinktą studijų programą 

Teiginys - Mano studijų programa padeda išsiugdyti pasitikėjimą savimi - 50,6 proc. absolventų teigė, kad sutinka;  

25,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 15,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka 

arba nesutinka atsakė 7,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa, absolventams 

padėjo išsiugdyti pasitikėjimą savimi. 
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Teiginys - Studijuodama(s) patobulinau savo bendravimo įgūdžius - 62,7 proc. absolventų teigė, kad sutinka;  29,4 

proc. absolventų  labiau sutinka ir  2 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 5,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad studijų metu absolventai patobulino bendravimo 

įgūdžius.  

Teiginys - Studijuodama(s) išmokau spręsti nenumatytas problemas - 56,8 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 27,4 

proc. absolventų  labiau sutinka ir 11,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 4,1 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventai studijuodami kolegijoje išmoko spręsti 

nenumatytas problemas.  

Teiginys - Esu patenkinta(s) bendra studijų programos kokybe - 52,9 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 25,5 proc. 

absolventų labiau sutinka ir 11,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 9,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad absolventai patenkinti studijų programos kokybe, 

tačiau apie 20 proc. atsakiusiųjų studijų programos kokybe nėra patenkinti. 

Teiginys - Rekomenduočiau savo studijų programą kitiems  49 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 23,5 proc. 

absolventų labiau sutinka ir 11,7 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 15,8 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad dauguma absolventų rekomenduotų savo studijų 

programą kitiems, tačiau trečdalis atsakiusiųjų abejoja dėl rekomendacijų. 

Apklausoje buvo paprašyta įvertinti įgytas žinias ir gebėjimus kolegijoje. (11. pav.) 

 

11 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie įgytas žinias ir gebėjimus studijų metu 

 

Teiginys - Įvertink, kaip studijų programa padeda Tau įgyti šias žinias ir gebėjimus: 

a. Teorinės žinios – 54,9 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 33,3 proc. absolventų labiau sutinka ir  7,8 proc. 

absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 4 proc. absolventų. Galima 

daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa  absolventams padėjo įgyti teorinių žinių. 

b. Praktinius profesinius įgūdžius - 50,9 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 37,2 proc. absolventų labiau sutinka 

ir 9,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 2,1 proc. 

absolventų. Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams padėjo įgyti praktinius profesinius 

įgūdžius. 

c. Užsienio kalbos mokėjimą – 45,1 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 11,7 proc. absolventų labiau sutinka ir 27,4 

proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 15,8 proc. absolventų. 
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Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams tik iš dalies padėjo pagilinti užsienio kalbos 

mokėjimą. 

d. Gebėjimą bendrauti tarpkultūrinėje aplinkoje – 39,2 proc. absolventų teigė, kad sutinka;  23,5 proc. absolventų  

labiau sutinka ir  19,6 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 

17,7 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams tik iš dalies sustiprino 

gebėjimą bendrauti tarpkultūrinėje aplinkoje. 

e. Gebėjimą dirbti komandoje – 58,8 proc. absolventų teigė, kad sutinka;  25,5 proc. absolventų  labiau sutinka ir  

7,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 7,9 proc. 

absolventų. Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams išugdė gebėjimą dirbti komandoje. 

f. Gebėjimą dirbti savarankiškai – 64,7 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 21,5 proc. absolventų  labiau sutinka ir  

3,9 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 9,9 proc. 

absolventų. Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams išugdė gebėjimą dirbti 

savarankiškai. 

h. Atvirumą naujovėms - 60,7 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 21,5 proc. absolventų labiau sutinka ir 11,7 proc. 

absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba nesutinka atsakė 6,1 proc. absolventų. Galima 

daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams išugdė atvirumą naujovėms. 

i. Gebėjimą nustatyti sritis, kuriose būtų naudinga tobulėti – 56,8 proc. absolventų teigė, kad sutinka; 23,5 proc. 

absolventų labiau sutinka ir 9,8 proc. absolventų teigė, kad nei sutinka nei nesutinka. Labiau nesutinka arba 

nesutinka atsakė 9,9 proc. absolventų. Galima daryti išvadą, kad pasirinkta studijų programa absolventams išugdė 

gebėjimą nustatyti sritis, kuriose būtų naudinga tobulėti. 

 

Toliau anketoje buvo pateikti bendri klausimai. 

Absolventai studijų programų kokybę 25,5 proc. vertino puikiai, 54,9 proc. vertino gerai, 9,8 proc. absolventų 

vertino vidutiniškai ir 9,8 proc. absolventų skaito, kad studijų kokybė nepatenkinama (12 pav.).  

 

12 pav. Respondentų nuomonę apie studijų kokybę 

Studentų atstovybės veikla kolegijoje yra tinkama (13 pav.): 60,7proc. absolventų studentų atstovybės veiklą 

kolegijoje vertino gerai, nei sutiko nei nesutiko 21,6 proc. absolventų ir 13,7 proc. absolventų nuomonės neturėjo. 

Apklausoje didelę dalį respondentų sudarė ištęstinių studijų studentai. 
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13 pav. Respondentų nuomonė apie studentų atstovybės veiklą 

Į klausimą: “Kiek valandų per savaitę vidutiniškai skiri studijoms aukštojoje mokykloje?“ tik 7,8 proc. absolventų 

atsakė, kad daugiau kaip 32 val., iki 8 val., per savaitę studijoms skyrė 23,5 proc. absolventų. Daugiausiai 

absolventų (27,5 proc.) per savaitę vidutiniškai studijoms skyrė 9-16 val. (14. Pav.). 

 

 

14 pav. Respondentų nuomonė apie laiką skiriamą studijoms 

Į klausimą: “Kiek valandų per savaitę vidutiniškai skiri savarankiškoms studijoms ne aukštosios mokyklos 

erdvėse?“ 17,6 proc. absolventų atsakė, kad daugiau kaip 24 val., iki 6 val, per savaitę savarankiškoms studijoms 

ne aukštosios mokyklos erdvėse skyrė 23,5 proc. absolventų. Daugiausiai absolventų (29,4 proc.) per savaitę 

vidutiniškai studijoms skyrė 7-12 val. (15. pav.). 

 

15 pav. Respondentų nuomonė apie laiką skiriamą savarankiškoms studijoms 
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Apklausoje dalyvavo 66,7 proc. moterų ir 33,3 proc. vyrų (16. pav.). 

 

16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį 

Pagal amžių respondentai pasiskirstę sekančiai: 54,9 proc. respondentų turėjo daugiau kaip 25 metus amžiaus, 13,7 

proc. respondentų turėjo 22 metus, 11,8 proc. absolventų – 21 metus (17 pav.).  

 

17. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių 

 

Apklausos metu 60,8 proc. respondentų turėjo apmokamą darbą (18. pav.). 

 

18 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbinę veiklą 

Galima teigti, kad dauguma apklausoje dalyvavusių studentų jau turėjo darbą ir dalyvavo darbo rinkoje. 
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BENDROS TYRIMO IŠVADOS 

 

Apklausa vykdyta 2019 m. birželio mėn. 2019 m. Marijampolės kolegiją baigė 136 absolventai. Apklausoje 

dalyvavo 51 absolventas, tai sudaro 37 proc. absolventų. Prievartinio dalyvavimo apklausoje vengta, norint išlaikyti 

objektyvumą ir patikimumą. Apklausoje dalyvavo šešių studijų programų absolventai, tai Socialinio darbo, teisės, 

transporto logistikos technologijų, vaikystės pedagogikos, informacinių sistemų technologijų, įmonių įstaigų 

administravimo studijų programų absolventai.  

Dalykų dėstymas: Absolventų nuomone, dėstytojai geba sudominti studentus dėstomu dalyku, dėsto 

entuziastingai, gerai išaiškina medžiagą, tačiau absolventai maždaug per pusę pasiskirstė dėl dėstytojų gebėjimo 

dėstyti, skatinant studentus aktyviai mąstyti.  

Vertinimas ir grįžtamasis ryšys: Absolventų nuomone, vertinimo kriterijai nėra pilnai aiškūs studentams, 

kas yra labai svarbu atliekant studentų žinių patikrinimą, jie abejoja dėl vertinimo objektyvumo, studentai pasigenda 

išsamių komentarų apie studijų metu atliekamus darbus, tačiau studentams studijų metu atliekami darbai padeda 

gilinti žinias, nors ne visada nuo vertinimo metodų priklauso studento įsigilinimas į studijų turinį. 

Praktikos įtaka studijoms: Absolventai teigiamai vertino praktikos naudingumą būsimai profesinei veiklai, 

tačiau penktadalis studentų abejojo praktikų naudingumu, studentai gavo pakankamai informacijos iš aukštojoje 

mokykloje dirbančio praktikos vadovo apie praktikos organizavimą, tačiau studentų nuomone, informacijos 

teikimas apie praktikas dar turi būti taisytinas. Atliktos praktikos vieta atitinka studijų programą, praktikos vadovas 

įmonėje suprato, kaip praktika susijusi su studijų programa, studentai turėjo galimybes pasiekti numatytus studijų 

rezultatus/ kompetencijas, kolegijos praktikantai buvo naudingi organizacijoms. Organizuojamos praktikos padeda 

įgyti daugiau profesinių žinių bei įgūdžių. 

Akademinė pagalba: Absolventų nuomone administracijos personalo bei dėstytojų ir studentų santykiai 

pakankamai šilti ir draugiški, studentai bendradarbiauja su dėstytojais, dėstytojų teikiamų konsultacijų pakanka, 

studentai sulaukia patarimų pasirenkant studijų dalykus. 

Studijų organizavimo aspektai ir jų vadyba: Absolventų nuomone studijų dalykų įvairovė yra pakankama, 

studijų programos yra lanksčios, dėstymo metodų įvairovė ir suderinimas padeda studentams mokytis, studijų 

krūvis tinkamas, studijų tvarkaraščiai sudaromi lanksčiai ir patogiai. Studentai apie pasikeitimus programoje ar 

dalyke informuojami tinkamai.  Studentų skaičius užsiėmimų metu yra tinkamas ir užsiėmimų metu pasiekiami 

užsibrėžti studijų tikslai.  

Daugelis studentų turi galimybes pareikšti savo nuomonę apie studijų programos elementus, tačiau yra ir 

nepatenkintų studentų dėl galimybių pareikšti savo nuomonę. Penktadalis absolventų mano, kad reikėtų atkreipti 

dėmesį į studijų programų organizavimo tinkamumą ir vykdymo sklandumą.  

Ne visuomet studentų nuomonė yra girdima ir vertinama kolegijoje, studentų nuomonės, skundų ir pasiūlymų 

teikimo procesas nėra aiškus, todėl jį reiktų tobulinti.  

Studijų ištekliai: Absolventų teigimu auditorijos įrengtos pagal studijų programos poreikius iš dalies, todėl 

reikėtų atkreipti dėmesį į auditorijų infrastruktūrą, laboratorijų įrengimas tik iš dalies atitinka studijavimo poreikius. 

Bibliotekos ištekliai yra nepakankami, paslaugos kokybiškos, tačiau taisytinų aspektų yra. Absolventai iš dalies 

patenkinti kolegijoje esamomis reikalingomis informacinėmis technologijomis, tačiau jų prieinamumą reikėtų 

gerinti.  

Daugelis studentų nesinaudoja bendrabučių paslaugomis. Maždaug trečdalis apklaustųjų teigė, kad studentų 

bendrabučiai patogūs gyventi ir studijuoti.  

Kolegijoje veikia studentų poreikius atitinkanti maitinimo įstaiga, tačiau ne maža dalis absolventų 

nepatenkinti maitinimu. Absolventai nepatenkinti ir laisvalaikio praleidimu (sportuoti, dalyvauti kultūriniuose 

renginiuose, kt.) kolegijoje. 

Bendras studijų vertinimas kolegijoje: Absolventų nuomone, pasirinkta studijų programa, absolventams 

padėjo išsiugdyti pasitikėjimą savimi. Studijų metu absolventai patobulino bendravimo įgūdžius, išmoko spręsti 

nenumatytas problemas. Absolventai iš dalies patenkinti studijų programos kokybe, tačiau penktadalis atsakiusiųjų 

studijų programos kokybe nėra patenkinti. Dauguma absolventų rekomenduotų savo studijų programą kitiems, 

tačiau trečdalis atsakiusiųjų abejoja dėl rekomendacijų. 

Pasirinkta studijų programa absolventams padėjo įgyti teorinių žinių, praktinių profesinių įgūdžių, tačiau tik iš 

dalies padėjo pagilinti užsienio kalbos mokėjimą bei gebėjimą bendrauti tarpkultūrinėje aplinkoje. 
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PASIŪLYMAI: 

1. Tobulinti dėstytojų kvalifikaciją, organizuojant didaktinių kompetencijų tobulinimo mokymus. 

2. Skatinti praktikų vadovus prieš kiekvieną praktiką pravesti praktikos instruktažą.  

3. Pagerinti kolegijoje maitinimo paslaugas. 

4. Pagerinti auditorijų, laboratorijų aprūpinimą IT priemonėmis ir programinėmis įrangomis. 

5. Išsiaiškinti literatūros šaltinių poreikį ir įsigyti reikalingus literatūros šaltinius. Prenumeruoti 

visatekstę EBSCO mokslinių spublikacijų duomenų bazę. 

6. Kviesti kolektyvų vadovus aktyviai įsitraukti į kolektyvų veiklos viešinimą (socialiniai tinklai, 

MARKO internetinis puslapis, susitikimai su studentais). 


