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Įvadas
Nepakankamas būsimų studentų pasirengimas bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms, kaip
vienas iš studijų kokybę lemiančių veiksnių, – dažnai aptariama tema tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp aukštojo mokslo
politikos
sprendimų
priėmėjų
ir
ekspertų.
Pavyzdžiui,
PISA
tyrimas
(http://www.nmva.smm.lt/wpcontent/uploads/2012/12/Kaip-pagerinti-mokini%C5%B3-pasiekimus.pdf) rodo, kad šalyje daug moksleivių, kurių pasiekimai
yra žemi, ir mažai tų, kurie geba pasiekti aukščiausius pasiekimų lygmenis. Be to, pastebimi merginų ir vaikinų skaitymo
ir gamtamokslinio raštingumo rezultatų skirtumai, skiriasi ir miesto bei kaimo vietovėse esančių mokyklų rezultatai.
Prastą pirmakursių pasirengimą studijoms mini ir dėstytojai, taip pat tai atskleidžia įstojusiųjų konkursiniai balai.
Studentų pasirengimą studijuoti aukštajame moksle kaip prastą ir labai prastą apibūdino 44 proc. dėstytojų, dalyvavusių
2014 m. suinteresuotųjų šalių apklausose. 2015 m. bendrojo priėmimo rezultatai parodė, kad 43 proc. visų įstojusiųjų
surinko ne daugiau nei 4 balus, o vidutinis konkursinis balas valstybės finansuojamose (toliau – VF) ir valstybės
nefinansuojamose (toliau – VNF) vietose skiriasi net 1,6 karto. Priimtųjų į VNF vietas konkursiniai balai gerokai žemesni:
tiek universitetuose, tiek kolegijose vyrauja surinkusieji 0–4 balus. Ypač žemi balai asmenų, įstojusių į VNF studijų vietas
kolegijose – mažiau nei 4 balus surinko 87 proc. įstojusiųjų. Kolegijose daugiausiai prastais balais įstoja į technologijų ir
socialinių mokslų sritis, universitetuose – į socialinius mokslus. Realiųjų išteklių vertinime nustatytų minimalių normų
pagal įstojusiųjų į pirmosios pakopos studijas konkursinius balus studijų programose (VF ir VNF studijų vietas kartu
paėmus) 2012–2013 m. netenkino nei kolegijos, nei universitetai, o 2014 m. tenkino tik valstybiniai universitetai.
Aukštojo mokslo tarybos išvadose ir rekomendacijose dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2015 metais pažymima, kad
„Silpnai pasirengusių stojančiųjų kontingentas iš esmės mažina ne tik jų, bet ir visų studijuojančiųjų studijų sėkmę“,
„dėstytojams sunku dirbti su nevienalyte auditorija, siekiant suvienodinti žinių lygį ar išaiškinti norimą dalyką, visų pirma
tenka išdėstyti ne aukštosios mokyklos kursą“. Taigi priėmus studentus, stokojančius pakankamo pasirengimo aukštojo
mokslo studijoms, sudaromos papildomos kliūtys aukštajai mokyklai užtikrinti studijų kokybę, nes ji turi skirti papildomą
dėmesį prastai mokykloje besimokiusių asmenų žinių lygio pakėlimui.
Kita vertus, studijų sėkmei svarbus ne tik dalykinis (akademinis) pasirengimas, kuris formaliai vertinamas
egzaminų balais. Svarbu ir dažnai minima motyvacija bei socialinės-ekonominės studijų sąlygos. Stojančiųjų į I-ąją
pakopą motyvacijos stoka paprastai argumentuojama tuo, kad stojantieji surašo ilgą, net gana skirtingų, pageidaujamų
studijų programų sąrašą. Nepasirengimą studijoms socialiniu-ekonominiu požiūriu galime stebėti, kai į pageidaujamų
studijų programų sąrašą rašoma labai skirtingų studijų sričių, bet tik valstybės finansuojamos (VF) studijų vietos, t.y.
prioritetu tampa ne konkreti studijų programa, o galimybė studijuoti nemokamai. Aktualus tampa socialinio teisingumo
klausimas: neturintiems galimybių pasirengti konkurencijai stojamojo balo požiūriu ir negalintiems susimokėti už
studijas sumažėja galimybės patekti į aukštąjį mokslą. Taip pat socialinis-ekonominis nepasirengimas pasireiškia tuo, kad
dalis studentų priversti dirbti ar net sustabdo studijas dėl lėšų stokos mokėjimui už studijas ar pragyvenimo išlaidoms.
Dirbantys studentai tapo norma magistrantūros, o neretai ir bakalauro studijose. 2014 m. atlikta studijų sistemos
suinteresuotųjų šalių apklausa atskleidė, kad 44 proc. I pakopos ir 51 proc. II pakopos dirbantiems studentams darbinė
veikla turi neigiamos įtakos studijų rezultatams. Nedirbantys studentai dažniau mokosi puikiais balais, o dirbantys tokių
rezultatų pasiekia rečiau. Taigi, net gerą akademinį pasirengimą studijuoti gali nusverti nepakankama motyvacija ar
nepalankios socio-ekonominės sąlygos. Ir, priešingai, net akademinio pasirengimo spragos gali būti kompensuotos esant
didelei motyvacijai ir turint palankias socio-ekonomines sąlygas. Taigi, pasirengimas studijoms turi būti vertinamas
kompleksiškai.
Valstybės numatytos priemonės pasirengimui bakalauro studijoms gerinti siūlo apriboti nepakankamai
pasirengusių asmenų galimybes įstoti į aukštąsias mokyklas: bandoma kelti minimalų „stojamąjį“ balą, mažinti bendrą
arba tik valstybės finansuojamų (VF) vietų skaičių. Abiem atvejais tikima, kad balas atspindi pasirengimą studijuoti.
Tačiau ne mažiau svarbu vidurinio ugdymo sektoriaus kokybės aspektai, kurie neatspindimi balais. Juo labiau jais
neatskleidžiamos abiturientų (ir atitinkamai I, II, III pakopos studentų) nuostatos studijų atžvilgiu, jų motyvacija bei
materialinės galimybės studijuoti.
Siekiant tai įvertinti, aktualu nagrinėti, kaip savo pasirengimą studijoms vertina patys baigiamųjų klasių
moksleiviai, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijų studentai, ką apie tai mano mokytojai, dėstytojai. Kiek jų
vertinimai ir kokiais aspektais skiriasi, kokios to priežastys,? Kokią įtaką šie vertinimai turi studijų kelio pasirinkimui?
Kokios kliūtys galėtų būti įvardinamos kaip pagrindinės, trukdančios užtikrinti pakankamą pasirengimą bakalauro,
magistrantūros ar doktorantūros studijoms? Ką reikėtų keisti pirmiausiai, t.y. kokie veiksmai yra prioritetiniai siekiant
kelti studentų pasirengimo studijoms lygį? Kaip šių aspektų, susijusių su nagrinėjamu objektu, vertinimas ir nuostatos
bei nuomonės jo atžvilgiu kinta laikui bėgant: ar ir kokios ryškėja sisteminės kliūtys? Kokie kontekstiniai veiksniai ir jų
pokyčiai turi tam įtakos? Ar ir kaip keičiasi vertinimai atsižvelgiant į inicijuotus pokyčius valstybiniu lygiu? Šiuos ir kitus
kylančius klausimus, susijusius su būsimų studentų pasirengimu bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijoms,
padės atsakyti kartotinės suinteresuotųjų šalių apklausos, organizuojamos pagal šią MOSTA parengtą metodiką.
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Būsimų studentų pasirengimo bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms būtinųjų sąlygų, veiksnių,
kliūčių ir priežasčių analizė bei sistemingas to stebėjimas taptų tolesnių vidurinio ugdymo lygmens ir aukštojo mokslo
pertvarkų bei studijų kokybės tobulinimo sprendimų atspirties tašku.
Siekiant giliau išnagrinėti šią problemą ir pasiūlyti rekomendacijas situacijai gerinti, MOSTA parengė ir išbandė
mokslo sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų (apklausų) metodiką, skirtą atskleisti suinteresuotų šalių nuomonę
ir nuostatas apie pasirengimą aukštojo mokslo studijoms.
Metodika sukurta vykdant projektą „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).
Tyrimo objektas – suinteresuotųjų šalių (moksleivių, mokytojų, I, II, III pakopos studentų, dėstytojų) požiūris į
būsimų ir esamų studentų pasirengimą bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms.
Tyrimo tikslas – sukurti kartotinių apklausų metodiką, leidžiančią stebėti, kaip keičiasi pasirengimas aukštojo
mokslo studijoms bei atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į pretendentų pasirengimą bakalauro, magistrantūros ir
doktorantūros studijoms bei identifikuoti pagrindines tai lemiančias priežastis.
Tyrimo klausimai
1. Kaip kiekviena iš suinteresuotųjų šalių vertina dabartinį studentų pasirengimą studijoms, kaip šie
vertinimai ir kokiais aspektais skiriasi?
2. Kaip, suinteresuotųjų šalių nuomone, yra vertinami veiksniai ir sąlygos, kurie turi įtakos parengimui
studijoms?
3. Kokios priežastys turi įtakos pasirengimui studijoms?
4. Ką reikėtų keisti pirmiausiai, t.y. kokie veiksmai yra prioritetiniai siekiant kelti pasirengimo studijoms
aukštosiose mokyklose lygį?
Tyrimo rezultatų ataskaita pateikiama 1 priede.
Konkrečios pastabos ir rekomendacijos tobulinimui pateikiamos prie kiekvieno tematinio bloko.
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Tikslinės grupės
Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms apklausoje pasirinktos šešios tikslinės grupės:
1. Moksleiviai - vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 12-tų klasių bei gimnazijų 4-tų klasių
moksleiviai.
2. Mokytojai - mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir gimnazijų mokytojai, per paskutinius trejus metus
dirbę su baigiamųjų klasių mokiniais.
3. I pakopos studentai - Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų bakalauro ir vientisųjų
studijų studentai.
4. II pakopos studentai - Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų magistrantūros studijų
studentai.
5. III pakopos studentai - Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų doktorantai.
6. Dėstytojai - Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) visų studijų
sričių dėstytojai (profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai), dėstantys I, II ir (arba) III studijų pakopos
studentams.

Populiacija
Apklausiamų mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių populiacija buvo nustatyta remiantis ŠVIS 2016-2017 m.
duomenimis.
1. Moksleiviai - 33 190 vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 12-tų klasių bei gimnazijų 4-tų klasių
mokinių
2. Mokytojai - 15272 vidurinių mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir gimnazijų mokytojai, mokantys
baigiamųjų klasių mokinius
3. I pakopos studentai - 125362 bakalauro ir vientisųjų studijų studentų
4. II pakopos studentai - 17089 magistrantūros studijų studentai
5. III pakopos studentai - 2741 doktorantūros studijų studentas
6. Dėstytojai - 10166 dėstytojai
Kiekvienu atveju, sudarant imtį ir siekiant patikslinti kvotas naujiems tyrimams, rekomenduojame naudoti
naujausią populiacijos statistiką.

Imtis ir jos sudarymo principai
Moksleiviai
Moksleivių tikslinės grupės imtis – 1000 respondentų (apklausta 1068).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• mokymo įstaigos tipą (vidurinė, gimnazija, profesinė),
• apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga,
• mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas);
• mokyklos mokomąją kalbą.
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti prie
stambesnės kvotos. Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.lentelėse pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
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Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga,
pateikiamas 1 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų
pasiskirstymas atlikus tyrimą.
1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga
Gimnazija
Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

42
47
169
170
82
90
50
51
66
70
80
88
32
34
35
35
31
38
221
224
808
847

Vidurinė
mokykla
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7
7
7

Profesinės
mokyklos
15
15
41
41
30
33
9
10
16
18
23
24
4
5
13
16
7
10
34
42
192
214

Suvestinė
57
62
211
211
112
123
59
61
82
88
103
112
36
39
48
51
38
48
261
273
1000
1068

Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas), atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga, pateikiamas 2 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis
respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas), atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra mokymo
įstaiga
Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Miestas
50
55
190
191
99
103
51
52
73
75
94
102
28
30
44
47
30
36
225
228
884
919

Kaimas
7
7
20
20
13
20
8
9
9
13
9
10
8
9
4
4
8
12
30
45
116
149

Suvestinė
57
62
210
211
112
123
59
61
82
88
103
112
36
39
48
51
38
48
255
273
1000
1068
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Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas)
bei apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga, pateikiamas 3 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
3 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas) bei
apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga

Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Miestas
38
40
150
150
76
80
42
42
59
60
72
78
25
25
31
31
26*
26*
196
196
715
728

Gimnazijos ir vidurinės
Kaimas
Suvestinė
4
42
7
47
19
169
20
170
6
82
10
90
8
50
9
51
7
66
10
70
8
80
10
88
7
32
8
34
4
35
4
35
5*
31
12*
38
25
221
35
231
93
808
126
854

Profesinės mokyklos
Miestas
Suvestinė
12*
15
15*
15
40
41
41
41
23*
30
23*
33
9
9
10
10
14
16
15
18
22
23
24
24
3*
4
5*
5
13
13
16
16
4*
7
10*
10
29*
34
32*
42
169
192
191
214

Kaimas
3
0
1
0
7
10
0
0
2
3
1
0
1
0
0
0
3
0
5
10
23
23

* pažymėti langeliai, kuriuose imties ir kvotos nesutapimai viršija 5 procentinius punktus.

Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokomąją kalbą bei apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga, pateikiamas 4 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis
respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
4 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokomąją kalbą bei apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga

Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Lietuvių
42
47
165
165
72
80
50
51
66
70
80
88
32
34
35
35
28*
12*
159
160
729
742

Gimnazijos ir vidurinės
Ne lietuvių
Suvestinė
0
42
0
47
4
169
5
170
10
82
10
90
0
50
0
51
0
66
0
70
0
80
0
88
0
32
0
34
0
35
0
35
3*
31
26*
38
62
221
71
231
79
808
112
854

Lietuvių
15
15
40
41
30
33
9
10
15*
18*
23
24
4
5
13
16
7
10
34
42
190
214

Profesinės mokyklos
Ne lietuvių
Suvestinė
0
15
0
15
1
41
0
41
0
30
0
33
0
9
0
10
1*
16
0*
18
0
23
0
24
0
4
0
5
0
13
0
16
0
7
0
10
0
34
0
42
2
192
0
214

* pažymėti langeliai, kuriuose imties ir kvotos nesutapimai viršija 5 procentinius punktus.
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Mokytojai
Mokytojų tikslinės grupės imtis – 1000 respondentų (apklausta 1051).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• mokymo įstaigos tipą (vidurinė, gimnazija, profesinė),
• apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga,
• mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas);
• mokyklos mokomąją kalbą;
• mokytojo mokamąjį dalyką.
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti prie
stambesnės kvotos. Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.lentelėse pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga,
pateikiamas 5 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų
pasiskirstymas atlikus tyrimą.
5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga
Gimnazija
Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

35
36
153
156
75
78
37
37
60
61
70
75
25
30
30
32
30
36
222
227
739
768

Vidurinė
mokykla
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
14
14
14

Profesinė
mokykla
17
19
62
67
31
31
9
9
23
23
25
27
6
7
11
14
12
18
51
54
247
269

Suvestinė
52
55
218
223
106
109
46
46
83
84
96
102
32
37
42
46
43
54
283
295
1000
1051
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Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas), atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga, pateikiamas 6 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis
respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
6 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas), atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga
Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Kaimas
11
10
36
34
17
20
11
11
17
16
17
16
15
15
9
9
14
17
62
68
208
216

Miestas
41
45
182
189
89
89
35
35
66
68
79
86
18
22
33
37
29
37
220
227
792
835

Suvestinė
52
55
218
223
106
109
46
46
83
84
96
102
32
37
42
46
43
54
282
295
1000
1051

Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas)
bei apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga, pateikiamas 7 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
7 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas) bei
apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga

Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Kaimas
8
10
33
34
12
13
11
11
13
11
16
16
12
15
9
9
9
10
52
54
175
183

Gimnazijos ir vidurinės
Miestas
Suvestinė
26
35
26
36
123
156
122
156
63
76
65
78
26
37
26
37
47
61
50
61
55
71
59
75
15
26
15
30
22
31
23
32
22
30
26
36
178
231
187
241
578
753
599
782

Kaimas
2
0
3
0
5
7
0
0
3
5
2
0
3
0
0
0
5
7
9
14
33
33

Profesinės mokyklos
Miestas
Suvestinė
15*
17
19*
19
59
62
67
67
25
31
24
31
9
9
9
9
19
23
18
23
24
25
27
27
3*
6
7*
7
11
11
14
14
7
12
11
18
42*
51
40*
54
214
247
236
269

* pažymėti langeliai, kuriuose imties ir kvotos nesutapimai viršija 5 procentinius punktus.
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Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokomąją kalbą bei apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga, pateikiamas 8 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis
respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
8 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mokymo įstaigos tipą, atsižvelgiant į mokomąją kalbą bei apskritį, kurioje yra
mokymo įstaiga

Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Lietuvių
34
36
151
151
69
72
37
37
60
61
69
75
26
30
30
32
26
30
155
147
657
671

Gimnazijos ir vidurinės
Ne lietuvių
Suvestinė
0
34
0
36
4
155
5
156
6
75
6
78
0
37
0
37
0
60
0
61
1
70
0
75
0
26
0
30
0
30
0
32
4
30
6
36
81
236
94
241
96
753
111
782

Lietuvių
18
19
61
67
28
31
9
9
20
23
27
27
7
7
12
14
10*
18*
50
54
242
269

Profesinės mokyklos
Ne lietuvių
Suvestinė
0
18
0
19
0
61
0
67
0
28
0
33
0
9
0
9
0
20
0
23
0
27
0
27
0
7
0
7
0
12
0
14
3*
14
0*
18
2
52
0
54
5
247
0
269

* pažymėti langeliai, kuriuose imties ir kvotos nesutapimai viršija 5 procentinius punktus
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Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga, atsižvelgiant į mokytojo mokomąjį
dalyką, pateikiamas 9 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis
respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.

Suvestinė

1

Suvestinė

Kiti dalykai

Utenos
apskr.

Menai

Marijampolė
s apskr.

Informacinės
technologijos

Telšių apskr.

Geografija

Alytaus
apskr.

Biologija

Tauragės
apskr.

Fizika

Šiaulių apskr.

Chemija

Klaipėdos
apskr.

Istorija

Vilniaus
apskr.

Lietuvių kalba ir
literatūra
Užsienio kalba
(anglų)
Užsienio kalba
(prancūzų)
Užsienio kalba
(rusų)
Užsienio kalba
(vokiečių)
Gimtoji kalba
(lenkų)

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas1

Panevėžio
apskr.

Matematika

Kauno apskr.

9 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga, atsižvelgiant į mokytojo mokomąjį dalyką

21
32
34
39
23
26
1
0
10
9
5
5
0
0
13
15
7
10
7
11
9
11
11
12
10
14
35
34
21
23
218
241

8
7
15
18
8
9
1
2
4
3
1
0
0
0
4
5
3
3
3
3
3
4
4
6
4
4
14
18
8
13
83
95

32
40
45
40
30
27
3
2
12
18
6
10
7
5
18
23
10
14
12
15
13
17
19
15
14
25
42
30
31
31
282
312

10
12
16
19
10
12
1
1
4
6
2
2
0
0
5
9
4
5
3
5
4
6
5
4
5
9
21
15
10
16
106
121

9
14
17
17
10
9
1
1
5
5
2
3
0
0
5
6
3
3
4
4
4
7
5
6
5
8
13
17
9
9
96
109

4
4
7
7
4
5
0
0
2
2
1
2
0
0
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
32
38

5
8
9
10
5
6
1
1
3
3
0
0
0
0
3
6
2
2
2
3
2
3
3
3
3
5
4
3
5
5
52
58

4
7
7
6
5
6
0
0
2
1
1
1
0
0
2
3
2
2
2
1
2
3
3
4
2
5
4
6
4
4
42
49

5
6
8
7
5
8
0
0
3
2
2
2
0
0
3
4
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
4
2
5
3
46
47

5
5
7
11
4
6
0
0
2
3
1
2
0
0
2
3
2
2
2
1
2
4
3
2
2
4
3
3
4
12
43
58

102
135
165
174
105
114
8
7
46
52
21
29
7
5
58
76
35
45
38
49
44
59
59
56
48
80
146
131
100
123
1000
1135

Dalis mokytojų moko po kelis dalykus.
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Pirmosios studijų pakopos studentai
I pakopos studentų tikslinės grupės imtis – 4000 respondentų (apklausta 4567).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija);
• aukštosios mokyklos teisinį statusą;
• studijų sritį;
• kursą;
• apskritį.
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti prie
stambesnės kvotos. Error! Reference source not found.- 1Error! Reference source not found.lentelėse pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija) bei studijų formą, pateikiamas 10 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš
anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
10 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija) bei aukštosios mokyklos teisinį statusą

Valstybinė
Kolegija

Nevalstybinė
Kolegija
Valstybinė

Universitetas

Nevalstybinė
Universitetas

Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Alytaus
apskr.

Kauno
apskr.

25
32
0
0
25
32
0
0
0
0
0
0
25
32

299
358
23
27
322
385
1004
1154
0
0
1004
1154
1326
1539

Klaipėdos
apskr.
146
163
94
103
241
266
125
181
19
21
144
202
385
468

Marijampolės
apskr.
26
43
0
0
26
43
0
0
0
0
0
0
26
43

Panevėžio
apskr.
45
56
0
0
45
56
0
0
0
0
0
0
45
56

Šiaulių
apskr.

Utenos
apskr.

Vilniaus
apskr.

Suvestinė

74
103
11
12
85
115
76
91
0
0
76
91
162
206

59
70
0
0
59
70
0
0
0
0
0
0
59
70

313
350
85
97
397
447
1438
1572
137
134
1575
1706
1972
2153

987
1175
213
239
1200
1414
2644
2998
156
155
2800
3153
4000
4567
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Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija) bei studijų kursą, pateikiamas 11 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš
anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
11 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija) bei studijų kursą

1 kursas
2 kursas
Universitetas

3 kursas
4 kursas ir >
Universitetas
1 kursas
2 kursas

Kolegija

3 kursas
4 kursas ir >
Kolegija

Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Alytaus
apskr.

Kauno
apskr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8
6
14
6
4
4
6
25
32
25
32

237
298
220
270
216
242
328
344
1002
1154
111
101
92
132
89
108
29
44
322
385
1324
1539

Klaipėdos
apskr.
32
45
31
65
36
40
46
52
144
202
75
85
66
68
63
65
36
48
241
266
385
468

Marijampolės
apskr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
12
8
13
7
18
4
0
26
43
26
43

Panevėžio apskr.

Šiaulių
apskr.

Utenos
apskr.

Vilniaus
apskr.

Suvestinė

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
15
13
14
12
25
8
2
45
56
45
56

11
13
10
15
17
21
38
42
77
91
23
30
23
28
27
44
12
13
85
115
162
206

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
18
17
24
17
18
9
10
59
70
59
70

394
462
320
376
331
353
532
515
1577
1706
132
150
106
129
105
102
55
66
397
447
1974
2153

675
818
581
726
600
656
944
953
2800
3153
383
419
333
422
326
384
158
189
1200
1414
4000
4567

Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija) bei aukštosios mokyklos teisinį statusą, pateikiamas 12 lentelėje. Lentelėje pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
12 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija) bei aukštosios mokyklos teisinį statusą

Valstybinė
Kolegija

Nevalstybinė
Kolegija
Valstybinė

Universitetas

Nevalstybinė
Universitetas

Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Alytaus
apskr.

Kauno
apskr.

25
32
0
0
25
32
0
0
0
0
0
0
25
32

299
358
23
27
322
385
1004
1154
0
0
1004
1154
1326
1539

Klaipėdos
apskr.
146
163
94
103
241
266
125
181
19
21
144
202
385
468

Marijampolės
apskr.
26
43
0
0
26
43
0
0
0
0
0
0
26
43

Panevėžio
apskr.
45
56
0
0
45
56
0
0
0
0
0
0
45
56

Šiaulių
apskr.

Utenos
apskr.

Vilniaus
apskr.

Suvestinė

74
103
11
12
85
115
76
91
0
0
76
91
162
206

59
70
0
0
59
70
0
0
0
0
0
0
59
70

313
350
85
97
397
447
1438
1572
137
134
1575
1706
1972
2153

987
1175
213
239
1200
1414
2644
2998
156
155
2800
3153
4000
4567
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Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, pateikiamas 13 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
13 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija) bei
apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla

Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Universitetas

Šiaulių apskr.
Vilniaus apskr.
Universitetas
Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.

Kolegija

Marijam-polės
apskr.
Panevėžio
apskr.
Šiaulių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Kolegija

Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

Meno
studijų

366
364
29
44
5
7
119
123
520
538
3
3
84
101
35
46
3
6
12
14
18
23
25
31
45
47
226
271
746
809

74
121
4
7
6
11
161
160
245
299
0
0
1
2
8
13
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
29
35
274
334

19
29
6
10
2
2
99
169
126
210
0
0
9
19
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
55
45
75
171
285

Technologijos
mokslų
217
251
18
28
11
11
211
244
457
534
12
15
121
141
71
71
5
6
11
11
27
32
10
14
116
128
372
418
829
952

Humanitarinių
mokslų
53
106
11
17
6
7
126
128
196
258
0
0
6
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
6
11
13
206
271

Socialinių
mokslų
275
282
76
96
46
53
860
882
1257
1313
10
14
101
116
126
135
17
30
23
31
40
60
24
25
177
191
518
602
1775
1915

Kita

Suvestinė

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1004
1154
144
202
76
91
1575
1706
2800
3153
25
32
322
385
241
266
26
43
45
56
85
115
59
70
397
447
1200
1414
4000
4567
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Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei aukštosios mokyklos studijų formą, pateikiamas 14 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
14 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei aukštosios mokyklos teisinį statusą

Nuolatinė

Universi
tetas

Ištęstinė
/neakivaizdinė
Kita
Universitetas
Nuolatinė

Kolegija

Ištęstinė
/neakivaizdinė
Kita
Kolegija

Suvestinė

117
206
9

Technologijos
mokslų
388
467
69

Humanitarinių
mokslų
187
251
8

Socialinių
mokslų
964
1045
293

12

4

67

7

0
0
245
299
26
31
3

0
0
126
210
41
69
4

0
0
457
534
218
260
154

0
0
196
258
6
7
4

20

4

6

158

0
0
226
271
745
809

0
0
29
35
274
334

0
0
45
75
170
285

0
0
372
418
829
952

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

Meno
studijų

Kvota
Faktas
Kvota

495
492
24

236
287
9

Faktas

46

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota

0
0
520
538
203
251
22

Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Kita

Suve
stinė

0
1
0

2388
2749
412

267

0

403

0
1
1258
1313
279
321
238

0
0
0
1
0
0
0

0
1
2800
3153
773
939
427

6

279

0

473

0
0
11
13
206
271

0
2
517
602
1775
1915

0
0
0
0
0
1

0
0
1200
1414
4000
4567

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei studijų kursą, pateikiamas 15 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir
faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
15 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei studijų kursą

1 kursas
2 kursas
Kolegija

3 kursas
4 kursas ir >
Kolegija
1 kursas
2 kursas

Universitetas

3 kursas
4 kursas ir >
Universitet
as

Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

Meno
studijų

75
89
67
97
63
61
21
24
226
271
114
133
113
123
107
109
184
173
519
538
745
809

13
12
8
9
6
10
3
4
29
35
78
110
59
69
51
62
57
58
244
299
274
334

16
22
13
26
15
22
2
5
45
75
32
74
26
47
26
48
40
41
126
210
170
285

Technologijos
mokslų
119
130
101
109
97
121
55
58
372
418
116
124
106
157
99
111
138
142
458
534
831
952

Humanitarinių
mokslų
3
4
3
3
3
4
1
2
11
13
55
86
42
66
42
43
56
63
195
258
206
271

Socialinių
mokslų
157
162
142
178
143
166
76
96
518
602
279
291
235
264
274
283
469
475
1258
1313
1775
1915

Kita

Suvest
inė

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

383
419
333
422
326
384
158
189
1200
1414
675
818
581
726
600
656
944
953
2800
3153
4000
4567

15

Antrosios studijų pakopos studentai
II pakopos studentų tikslinės grupės imtis – 1000 respondentų (apklausta 1037).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• studijų sritį;
• apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla;
• studijų formą;
• kursą;
• aukštosios mokyklos teisinį statusą.
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti prie
stambesnės kvotos. Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.lentelėse pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, pateikiamas
16 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas
atlikus tyrimą.
16 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį atsižvelgiant į apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla

Kauno apskr.
Klaipėdos
apskr.
Šiaulių apskr.
Vilniaus
apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių mokslų

64
67
3
3
0
0
21
21
88
91

16
18
1
1
1
1
38
41
57
61

Humanitarinių
mokslų
14
17
5
9
2
2
34
34
55
62

Meno
studijų
4
8
3
3
1
1
33
33
40
45

Socialinių
mokslų
133
142
28
28
24
26
390
393
574
589

Technologijos
mokslų
98
98
6
7
1
3
80
81
186
189

Suvestinė
327
350
47
51
30
33
596
603
1000
1037

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį atsižvelgiant į studijų formą pateikiamas 17 lentelėje. Lentelėje
pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
17 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį atsižvelgiant į studijų formą
Biomedicinos
Nuolatinė
Ištęstinė
Kita
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

61
67
28
24
0
0
88
91

Fizinių
mokslų
55
59
2
2
0
0
57
61

Humanitarinių
mokslų
55
59
0
3
0
0
55
62

Meno
studijų
40
45
0
0
0
0
40
45

Socialinių
mokslų
404
416
171
172
0
1
574
589

Technologijos
mokslų
176
182
9
7
0
0
185
189

Suvestinė
791
828
209
208
0
1
1000
1037
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Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į studijų kursą pateikiamas 18 lentelėje. Lentelėje
pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
18 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į studijų kursą
Biomedicinos
1 kursas
2 kursas
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

40
48
49
43
89
91

Fizinių
mokslų
28
32
29
29
57
61

Humanitarinių
mokslų
26
26
29
36
55
62

Meno
studijų
20
23
21
22
41
45

Socialinių
mokslų
232
251
340
338
572
589

Technologijos
mokslų
94
96
92
93
186
189

Suvestinė
440
476
560
561
1000
1037

Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į studijų kursą, pateikiamas
19 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas
atlikus tyrimą.
19 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į studijų kursą
Kauno apskr.
1 kursas
2 kursas
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

146
174
183
176
329
350

Klaipėdos
apskr.
24
26
24
25
47
51

Vilniaus
apskr.
259
255
335
348
594
603

Šiaulių apskr.
12
21
18
12
30
33

Suvestinė
440
476
560
561
1000
1037

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei aukštosios mokyklos studijų formą, pateikiamas 20 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
20 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į studijų formą
Kauno apskr.
Nuolatinė
Ištęstinė
Kita
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

250
262
78
88
0
0
328
350

Klaipėdos
apskr.
35
44
12
6
0
1
47
51

Šiaulių apskr.
20
21
9
12
0
0
30
33

Vilniaus
apskr.
486
501
110
102
0
0
596
603

Suvestinė
791
828
209
208
0
0
1000
1037

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)
bei aukštosios mokyklos studijų formą, pateikiamas 21 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
21 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos teisinį
statusą
Valstybinė
Nevalstybinė
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Kauno apskr.
327
350
0
0
327
350

Klaipėdos apskr.
45
51
2
0
47
51

Šiaulių apskr.
30
33
0
0
30
33

Vilniaus apskr.
564
588
32
15
596
603

Suvestinė
967
1022
33
15
1000
1037
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Trečiosios studijų pakopos studentai
III pakopos tikslinės grupės imtis – 400 respondentų (apklausta 490).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• aukštosios mokyklos teisinį statusą;
• studijų sritį;
• studijų formą;
• studijavimo metus;
• apskritį, kurioje veikia aukštoji mokykla.
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti prie
stambesnės kvotos. 22 - 2Error! Reference source not found.lentelėse pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto
nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir aukštosios mokyklos teisinį statusą pateikiamas 22 lentelėje.
Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus
tyrimą.
22 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir aukštosios mokyklos teisinį statusą

Valstybinė
Nevalstybinė
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

80
114
0
0
80
114

58
67
0
0
58
67

Humanitarinių
mokslų
50
58
1
0
50
58

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

9
16
0
0
9
16

104
127
5
7
109
134

Technologijos
mokslų
76
80
0
0
76
80

Žemės
ūkio
mokslai
18
21
0
0
18
21

Suvestinė
394
483
6
7
400
490

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir studijų formą pateikiamas 23 lentelėje. Lentelėje pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
23 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir studijų formą

Nuolatinė
Ištęstinė
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

79
113
1
1
80
114

58
67
0
0
58
67

Humanitarinių
mokslų
47
57
3
1
50
58

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

8
14
1
2
9
16

75
103
34
31
109
134

Technologijos
mokslų
73
77
3
3
76
80

Žemės ūkio
mokslai

Suvestinė

16
19
2
2
18
21

356
450
44
40
400
490

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir studijų metus pateikiamas 24 lentelėje. Lentelėje pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
24 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir studijų metus

1 metai
2 metai
3 metai
4 metai ir >
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

19
28
22
31
19
28
20
27
80
114

12
16
17
21
14
13
15
17
58
67

Humanitarinių
mokslų
10
13
12
17
14
15
14
13
50
58

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

3
5
2
1
2
5
2
5
9
16

20
25
24
35
29
27
37
47
109
134

Technologijos
mokslų
19
21
18
18
18
21
22
20
76
80

Žemės
ūkio
mokslai
4
6
4
5
4
4
6
6
18
21

Suvestinė
86
114
97
128
100
113
116
135
400
490

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir apskritį, kurioje studijuoja pateikiamas 25 lentelėje. Lentelėje
pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
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25 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir apskritį, kurioje studijuoja

Klaipėdos
apskr.
Šiaulių apskr.
Kauno apskr.
Vilniaus
apskr.
Suvestinė

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

4
4
0
0
43
66
34
44
80
114

0
1
0
0
9
16
48
50
58
67

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Humanitarinių
mokslų
4
11
1
1
11
14
35
32
50
58

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

0
0
0
0
0
0
9
16
9
16

3
5
5
12
28
37
72
80
109
134

Technologijos
mokslų
1
1
0
0
38
40
37
39
76
80

Žemės
ūkio
mokslai
0
0
0
0
18
21
0
0
18
21

Suvestinė
13
22
6
13
147
194
235
261
400
490

Dėstytojai
Dėstytojų tikslinės grupės imtis – 1000 respondentų (apklausta 1154).
Imties sudarymui taikyta kvotinė atranka. Kvotos paskirstytos atsižvelgiant į:
• aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija);
• valstybinį ar nevalstybinį sektorių;
• studijų sritį;
• apskritį.
Nuo pateiktų imties kvotų leista 5 proc. paklaida. Jei nustatytas kvotos dydis <5, buvo leista ją jungti prie
stambesnės kvotos. Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.lentelėse pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija) pateikiamas
26 lentelėje. Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas
atlikus tyrimą.
26 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija)

Kolegija
Universitetas
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

55
57
162
173
217
230

8
21
70
88
78
109

Humanitarinių
mokslų
6
29
76
78
82
107

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

20
28
72
71
92
99

102
142
213
218
315
360

Technologijos mokslų
86
93
129
156
215
249

Suvestinė
278
370
722
784
1000
1154

Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir valstybinį ar nevalstybinį sektorių pateikiamas 27 lentelėje.
Lentelėje pateikiamas pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus
tyrimą.
27 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir valstybinį ar nevalstybinį sektorių

Nevalstybinė
Valstybinė
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

4
4
212
226
216
230

6
6
74
103
79
109

Humanitarinių
mokslų
12
13
72
94
84
107

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

Technologijos mokslų

Suvestinė

10
13
82
86
93
99

59
58
260
302
319
360

4
7
206
242
210
249

94
101
906
1053
1000
1154
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Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir apskritį pateikiamas 28 lentelėje. Lentelėje pateikiamas
pasiskirstymas pagal iš anksto nustatytą kvotą ir faktinis respondentų pasiskirstymas atlikus tyrimą.
28 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų sritį ir apskritį

Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės
apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.
Telšių apskr.
Suvestinė

Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas
Kvota
Faktas

Biomedicinos

Fizinių
mokslų

1
1
160
170
12
15
3
3
3
3
7
8
6
6
24
24
0
0
216
230

0
0
23
34
5
19
0
0
0
1
4
7
0
0
46
48
0
0
79
109

Humanitarinių
mokslų
0
0
22
39
6
6
1
1
0
1
4
9
0
0
50
51
1
0
84
107

Meno
studijų

Socialinių
mokslų

Technologijos mokslų

Suvestinė

0
0
18
17
3
9
0
0
0
0
3
3
0
0
68
70
0
0
93
99

4
5
78
96
35
35
6
9
6
14
24
35
7
7
156
159
0
0
317
360

5
5
81
106
18
24
3
5
3
6
12
12
4
5
85
86
0
0
212
249

10
11
383
462
81
108
13
18
12
25
54
74
18
18
428
438
1
0
1000
1154
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Tyrimo instrumentų kūrimo bendrieji principai
Apklausose itin didelis dėmesys skirtas tyrimo instrumentų kūrimui. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą ir
atsižvelgus į nevienalytę populiaciją, tikslinga buvo konstruoti skirtingus klausimynus atskiroms tikslinėms grupėms:
moksleiviams, mokytojams, pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams bei dėstytojams.
Klausimynai suformuoti loginių ryšių tarp analizuojamo objekto indėlio, proceso ir rezultato pagrindu. Kiekvienas
aspektas atspindi savitas pasirengimą studijoms apimančias dimensijas. Apklausoje naudoti šeši klausimynai:
moksleiviams, mokytojams, bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, magistrantams, doktorantams bei dėstytojams.
Klausimai adaptuoti pagal tikslinės grupės specifiką. Vadovaujantis šia logika užtikrinamas tiek duomenų palyginamumas
tarp grupių, tiek atskirų aspektų įvertinimas ir kitų uždavinių pasiekimas.
Visi sukurti klausimynai išbandyti atliekant pilotines apklausas tikslinėse grupėse. Išanalizavus pilotinių tyrimų
rezultatus, klausimynai koreguoti, tikslintos klausimų formuluotės.
Nuomonei išsiaiškinti skirtų klausimų formatui naudota 5 balų Likert skalė, kai respondentas turi įvertinti
pateiktus teiginius nuo visiško nepritarimo iki visiško pritarimo (1 – „visiškai nesutinku“, 5 – „visiškai sutinku“).
Faktiniams klausimams pasirinktas uždaro tipo klausimų formatas. Ten, kur prasminga, numatyta galimybė įrašyti savo
variantą („Kita (įrašykite)...“).
Kiekvienas klausimynas taip pat turi demografinių klausimų bloką, kuriame teiraujamasi tokios informacijos kaip
amžius, lytis, išsimokslinimas, studijų sritis ir t. t.
Moksleivių klausimyną sudarė 87 klausimai (iš jų vienas – atviras), mokytojų klausimyną – 51 klausimas (iš jų
vienas – atviras), pirmosios pakopos studentų klausimyną – 85 klausimai (iš jų vienas – atviras); antrosios pakopos
studentų klausimyną – 89 klausimai (iš jų vienas – atviras); trečiosios pakopos studentų klausimyną – 81 klausimai (iš jų
du – atviri), dėstytojų klausimyną – 56 klausimai (iš jų keturi – atviri).
Kuriant apklausos instrumentus buvo apimtos šios pasirengimą studijoms atspindinčios tematinės dalys:
Moksleiviai:
1. „Apie Jus mokykloje“;
2. „Apie mokymąsi papildomai“;
3. „Apie pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje“;
4. „Apie planus po mokyklos baigimo“;
5. „Apie stojimą į aukštąją mokyklą ir studijų pasirinkimą“;
6. „Apie studijų finansavimą“;
7. „Apie valstybės inicijuotas priemones“;
8. „Socialiniai demografiniai klausimai“.
Mokytojai
1. „Apie Jus mokykloje“;
2. „Apie mokinių mokymąsi papildomai“;
3. „Apie mokinių pasirengimą studijuoti“;
4. „Apie valstybės inicijuotas priemones“;
5. „Socialiniai demografiniai klausimai“.
Pirmosios studijų pakopos studentai
1. „Apie stojimą į aukštąją mokyklą ir studijų pasirinkimą“;
2. „Mokyklos aplinkos vertinimas“;
3. „Apie pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje“;
4. „Apie studijų finansavimą“;
5. „Apie Jūsų ateities planus“;
6. „Apie valstybės inicijuotas priemones“;
7. „Socialiniai demografiniai klausimai“.

21

Antrosios studijų pakopos studentai
1. „Apie studijas“;
2. „Apie pasirengimą studijuoti magistrantūroje“;
3. „Apie studijų finansavimą“;
4. „Apie Jūsų ateities planus“;
5. „Mokyklos aplinkos vertinimas“;
6. „Apie valstybės inicijuotas priemones“;
7. „Socialiniai demografiniai klausimai“.
Trečiosios pakopos studentai
1. „Apie Jūsų studijas“;
2. „Apie pasirengimą doktorantūros studijoms“;
3. „Apie studijų finansavimą“;
4. „Apie priėmimo į studijas sistemą“;
5. „Apie Jūsų ankstesnes studijas“;
6. „Mokyklos aplinkos vertinimas“;
7. „Socialiniai demografiniai klausimai“.
Dėstytojai
1. „Apie Jus aukštojoje mokykloje“.
2. „Apie studentų pasirengimą studijuoti I pakopoje“.
3. „Apie studentų pasirengimą studijuoti II pakopoje“.
4. „Apie studentų pasirengimą studijuoti III pakopoje“.
5. „Apie valstybės inicijuotas priemones“.
6. „Socialiniai demografiniai klausimai“.
Kiekvienu atveju, atsižvelgiant į tyrimo tikslus, tam tikrų teminių blokų galima atsisakyti. Pavyzdžiui, klausimų
blokas „Apie valstybės inicijuotas priemones“ buvo skirtas išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių požiūrį į planuojamus ir
įvykdytus pokyčius priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemoje ir nėra būtinas analizuojant pasirengimo studijoms
tematiką.
Apklausoje naudoti klausimynai pateikiami 2 priede.
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Tyrimo instrumentų struktūra
Visų tiriamų tematinių aspektų išskleidimas per dimensijas ir subdimensijas pateikiamas 29 - 34 lentelėse.

Pasirengimo studijoms samprata
29 lentelė. Pasirengimo studijoms samprata
Moksleiviai

Mokytojai

27

21

1. PASIRENGIMO STUDIJOMS SAMPRATA
1.1 Pasirengimą matuojančių komponentų svarbos
vertinimas

I pakopa
II pakopa
Klausimo numeris

36

17

III pakopa

Dėstytojai

19

5; 16; 29

III pakopa

Dėstytojai

20

17; 6; 30;
10; 23; 34

Pasirengimo studijoms vertinimas
30 lentelė. Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas
2. PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS

Moksleiviai

Mokytojai

28

23; 24

I pakopa
II pakopa
Klausimo numeris

2.1 Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas
2.1.1 Bendras pasirengimo vertinimas
2.1.2 Pasirengimo stoti į aukštesnę pakopą vertinimas
2.1.3 Sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau
pasirengę I pakopos studijoms, poreikis
2.1.4 Sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau
pasirengę II pakopos studijoms, poreikis
2.1.5 Sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau
pasirengę III pakopos studijoms, poreikis
2.1.6 Pasirengimo kliūčių stojant į I pakopą mažinimas
2.1.7 Pasirengimo kliūčių stojant į II pakopą mažinimas
2.1.8 Pasirengimo kliūčių stojant į III pakopą
mažinimas
2.1.9 Moksleivių ir I pakopos studentų (ne)pasirengimo
aspektų bei masto vertinimas
2.1.10 II pakopos studentų (ne)pasirengimo aspektų
bei masto vertinimas
2.1.11 III pakopos studentų (ne)pasirengimo aspektų
bei masto vertinimas
2.1.12 Skiriamas dėmesys mokiniams
2.1.13 Pasilyginimas su kitais studentais
2.1.14 Pasilyginimas su kitais studentais ankstesnių
studijų metu
2.1.15 Ko trūksta stojantiems?
2.1.16 Baigiamųjų klasių mokinių pasirengimo kaita
2.1.17 Pasirengimo įvertinimas pažymiu
2.1.18 Dėmesys skiriamas profesiniam orientavimui
2.1.19 Kieno pastangos mokymosi rezultatui
svarbesnės
2.1.20 Problematiškiausios ugdymo sritys
2.1.21 Pasirengimo rengti disertaciją vertinimas

34

29

37

18

55

36

43
25

41
28

42
24
27
25

11
24
38

6
29

8
39

20

23

D16

48
7; 20; 31

26
32

20
26
27

33

28

35

30
36; 37

23

31 lentelė. Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai
2. PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS

Moksleiviai

Mokytojai

I pakopa
II pakopa
Klausimo numeris

III pakopa

Dėstytojai

2.2 Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai
2.2.1 Savo žinių lygio vertinimas
2.2.2 Klasės, kurso žinių lygio vertinimas
2.2.3 Studijuojančiųjų I, II, III pakopoje žinių lygio
vertinimas
2.2.4 Mokytojų dalykinės ir pedagoginės
kompetencijos vertinimas
2.2.5 Laikomi brandos egzaminai
2.2.6 Korepetitorių samdymo mastas
2.2.7 Mokyklos edukacinės aplinkos vertinimas
2.2.8 Savo mokyklos vertinimas
2.2.9 Mokyklos savybės
2.2.10 Korepetitorių poreikis
2.2.11 Korepetitorių samdymo paplitimo priežastys
2.2.12 Korepetitorių samdymo paplitimo vertinimas
2.2.13 Nuostatos dėl korepetitorių samdymo
2.2.14 Valstybės priemonių, inicijuotų kelti stojančiųjų
pasirengimą, vertinimas
2.2.15 Siūlomos išlaikytų brandos egzaminų vertės
2.2.16 Siūlomas minimalus išlaikytų brandos egzaminų
kiekis
2.2.17 Priėmimas į menų studijas
2.2.18 Dabartinės priėmimo į aukštąsias mokyklas
tvarkos vertinimas
2.2.19 Dabartinės priėmimo į magistrantūros studijas
tvarkos vertinimas
2.2.20 Dabartinės priėmimo į doktorantūros studijas
tvarkos vertinimas
2.2.21 Kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo
II pakopai palyginimas

38

19

21
9; 22; 32

13
10; 11; 12
23; 24
5
3
17

34; 35

50; 51

62; 63

31

48

60

6
7

18
25

17
13; 14
15

60

34

57

53

34

42

62; 63

35; 36

63; 64

57; 58

37; 38

46; 47

64; 65

37; 38

65; 66

59; 60

39; 40

48; 49

61

39

62

56

41

45

59

33

56

52

33

12
25

33

39
18; 19

24

32 lentelė. Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai
2. PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS

Moksleiviai

Mokytojai

I pakopa
II pakopa
Klausimo numeris

III pakopa

Dėstytojai

2.3 Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai
2.3.1 Motyvai studijuoti
2.3.2 Motyvai tęsti studijas aukštesnėje pakopoje
2.3.3 Savo motyvacijos mokytis vertinimas
2.3.4 Studentų motyvacijos mokytis vertinimas
2.3.5 Nuomonė apie stojančiųjų motyvacijos vertinimą
2.3.6 Motyvacijos vertinimo būdai
2.3.7 Motyvacijos vertinimas stojimo metu
2.3.8 Taikomų motyvacijos vertinimo būdų nauda
2.3.9 Motyvai nestudijuoti aukštojoje mokykloje
2.3.10 Motyvai rinktis nuolatines ar ištęstines studijas
2.3.11 Pertraukos prieš stojant priežastys
2.3.12 Apsisprendimo (noro) studijuoti lygis
(intensyvumas)
2.3.13 Apsisprendimas dėl tolimesnių studijų
2.3.14 Apsisprendimas tęsti studijas aukštesnėje
pakopoje
2.3.15 Apsisprendimas dėl studijų programos
2.3.16 Motyvai renkantis studijų programą
2.3.17 Svarbos mokytis gerais pažymiais vertinimas
2.3.18 Apsisprendimas dėl aukštosios mokyklos
2.3.19 Motyvų svarba renkantis aukštąją mokyklą
2.3.20 Motyvai renkantis studijas
2.3.21 Domėjimosi būsimomis studijomis lygis
2.3.22 Pastangų pasirengti vertinimas
2.3.23 Pastangos pasirengti su korepetitoriais dalykine
prasme
2.3.24 Apsisprendimo laikas
2.3.26 Studijų programos pasirinkimo atitikimas
2.3.27 Mokymosi pas korepetitorius paplitimas
2.3.28 Noras studijuoti studijų programą, į kurią įstojo
2.3.29 Įsitikinimas dėl įstojimo Į AM
2.3.30 Baimė dėl neįstojimo
2.3.31 Jausmas įstojus
2.3.32 Svarstė dėl inžinerinių, technologinių studijų
2.3.33 Motyvai nesirinkti inžinerinių, technologinių
studijų
2.3.34 Ar patenkinti mokytojo darbu
2.3.35 Pasitenkinimas darbo aspektais mokykloje
2.3.36 Mokytojo profesijos vertinimas
2.3.37 Mokytojai ruošia gyvenimui ar egzaminams?
2.3.38 Mokymosi apibūdinimas
2.3.39 Ką norėtų keisti mokykloje?
2.3.40 Ar lengva apsispręsti tęsti studijas aukštesnėje
pakopoje?
2.3.41 Ar lengva pasirinkti temą disertacijai?
2.3.42 Pasitenkinimas savo disertacijos tema
2.3.43 Ar/Kas siūlė stoti į doktorantūrą?
2.3.44 Ar pats pasirinko disertacijos temą?
2.3.45 Įsitikinimo dėl sėkmingo studijų pabaigimo
vertinimas

40

57
58

31
32

6
54

11; 35

12

38

19

21

9; 22; 32

58
59
60
61

54
55
7; D12
D13; 8

35
36

43
44
13; 26
14; 27; 40

8
10

15

4

11

12

53

34

52

33

15
40

21

22

37
39

41

43
42
2
47
48
49
31
30

18
32

23

25

12
41

13
22

24

10

11

22

19

16
13

44
50
45

14
16

46

17

8
7
14; 15
16

3
4
5
9
10
11

15
16
13
14
26

25

33 lentelė. Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai
2. PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS

Moksleiviai

Mokytojai

I pakopa
II pakopa
Klausimo numeris

III pakopa

Dėstytojai

42
29
30

50

2.4 Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai
2.4.1 Korepetitorių įperkamumo vertinimas
2.4.3 Finansinio pasirengimo studijuoti vertinimas
2.4.4 Studijų finansavimas
2.4.5 Valstybės teikiamos paramos žinomumas
2.4.6 Valstybės teikiamos paramos formų žinomumas
2.4.8 Planai imti studijų paskolą
2.4.9 Priežastys neimti paskolos
2.4.10 Galimybės studijuoti VNF vietoje
2.4.11 Darbo priežastys
2.4.12 Darbo ir studijų susietumas
2.4.13 Pedagoginės veiklos vykdymas doktorantūros
studijų metu
2.4.14 Patyčių paplitimas
2.4.15 Laisvalaikio užimtumas

21
51
66
55
56
53
54
52

40

44
67
45
46
49; 50
51
48
D13
D14

61
26
27
30; 31
32
29
D21
D22

32
D15
D16
D8; D9

9
4

12

Faktiniai klausimai ir socialinės demografinės charakteristikos
34 lentelė. Faktiniai klausimai ir socialinės demografinės charakteristikos
Moksleiviai
Mokytojai
3. FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS
DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS
Pakopa
Studijų sritis
Ar ankstesnes studijas baigė toje pačioje studijų
srityje?
Mokslo kryptis
Kursas
Kelintu pageidavimu įstojo
Studijų programa
Studijų pradžia
Studijų forma
Pertrauka prieš stojant
Pertrauka tarp studijų
VF ar VNF
Apgyvendinimas bendrabutyje
Paskutinės sesijos vidurkis
Ankstesnių studijų vidurkis
Tarptautinis mobilumas
Aukštoji mokykla
Pareigos
Skiriamas laikas kiekvienai veiklai aukštojoje mokykloje
Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Ar keitė AM?
Ar keitė miestą?
Dalyvavimas mokslinėje veikloje
Priklausymas mokslininkų bendruomenei
Ketinimas ateityje dirbti mokslo ir studijų institucijoje
Dėstomas dalykas
Amžius
Lytis
Išsilavinimas
Gyvenamoji vieta / miestas, kur įgytas vidurinis
išsilavinimas
Su kuo gyvena?
Vidurinės mokyklos trimestro (arba pusmečio)/metinis
pažymių vidurkis

I pakopa
II pakopa
Klausimo numeris
1
1
2
2; D10
3

III pakopa

Dėstytojai

1
5; 43

D6

7
6

3
4
D6
5
7
9

38; 36

47
D5
D7
D8
D9

D21

9
D11
D6
14
6
28
D5
D7; D14
D15
D8
D9

44
2
3
10
31
46
47
49
D10
1
3
2; 4; 8; 15; 21;
28; 33; 35

22; D4
4
5
16
D23

8
9
45
17
18

D1
D2

D6
D1
D2
D5

D1
D2
D3

D1
D2
D3

D1
D2

D3

D3

20

38

51

D13

D4

D4

D3

D8

33

49

61

D1
D2
D3

26

Korepetitorių skaičius
Ar dirba korepetitoriumi?
Mokinių, kuriems korepetitoriauja, skaičius
Vidurinės mokyklos tipas
Dalyvavimas olimpiadose
Mokyklos kurso kartojimas
Sustiprinti dalykai mokykloje
Studijuojantys broliai/seserys
Motinos/globėjos ir tėvo/globėjo išsilavinimas
Tėvų/globėjų pareigos
Parama iš savivaldybės
Tėvų finansinės padėties vertinimas
Sveikatos būklė
Darbas
Vidutinė darbo valandų trukmė
Darboviečių skaičius
Darbovietės tipas
Pajamos
Pedagoginis stažas
Kvalifikacinė kategorija
Kvalifikacijos kėlimas
Laikas, skirtas disertacijos ruošimui
Valandos, skiriamos namų darbams
Ar mėgsta skaityti?
Knygų skaičius namuose
Mokyklos mokomoji kalba
Tautybė
Tėvų (globėjų) lūkesčiai dėl siektino išsilavinimo
Tėvų (globėjų) rūpinimasis mokymosi rezultatais
Laikas, praleistas bendraujant su tėvais (globėjais)

20

1
D6

18
19
2

D7
D12
D16
D15
D20
D14
D10

D11
D7
D8
D9
D9
D10
D11
D5
D4
D17
D18
D19

30

47

59

19
21
22
23
28
D15
D16
29
D17
D10
D11
D12

37
39

50
52

40
45
D24
D25
46
D26
D17
D18
D20

53
D4
D5
58
D6
D11
D12
D14

D18

D19
D27

D13
D17

24

41

D7
54

25
26
27

42
43
44

55
56
57

D4
D5

Detaliai visi anketos klausimai analizuojami skyriuje „Konkrečių klausimų apibūdinimas bei rekomendacijos
tobulinimui“.
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Apklausos organizavimas
Apklausos formatas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moksleiviai - naudotas tiesioginės („popieriaus – pieštuko“) apklausos būdas.
Mokytojai - naudotas tiesioginės („popieriaus – pieštuko“) apklausos būdas.
Pirmosios studijų pakopos studentai - naudotas internetinės apklausos būdas jį derinant su tiesiogine apklausa
savipildos būdu.
Antrosios studijų pakopos studentai - naudotas internetinės apklausos būdas jį derinant su tiesiogine apklausa
savipildos būdu.
Trečiosios studijų pakopos studentai - naudotas internetinės apklausos būdas.
Dėstytojai - naudotas internetinės apklausos būdas.

Internetinės apklausos atliktos naudojant CAWI (ang. Computer Aided Web Interviewing).
Apklausos internetu buvo atliekamos elektroninėje apklausų Limesurvey sistemoje.
Atliekant tolimesnius tyrumus, rekomenduojama visoms suinteresuotosioms šalims užtikrinti galimybę anketas pildyti
internetu.

Apklausos lauko darbų vykdymas
Moksleiviai - apklausa vykdyta 2017 m. balandžio 26 d. – 2017 m. gegužės 19 d.
Tyrimas buvo vykdomas keliais etapais. Visų pirma, mokymo įstaigoms buvo išsiunčiami kvietimai su prašymu
bendradarbiauti atliekant tyrimą. Suderinus laiką, kuomet mokymo įstaiga gali priimti apklausėjus, buvo vykstama į ją
atlikti mokinių apklausą. Vėliau iš užpildytų klausimynų buvo atrenkami užpildyti kokybiškai ir suvedami į skaitmeninę
duomenų bylą ir atliekama duomenų analizė.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 60 Lietuvos mokymo įstaigų
iš kurių 7 atsisakė dalyvauti tyrime. Tyrime dalyvavo 37 gimnazijų, 1 vidurinės mokyklos bei 15 profesinių mokyklų
baigiamųjų klasių mokiniai.
Kiekvienai mokymo įstaigai buvo paskaičiuotos kvotos, kurias iš pradžių ir buvo siekiama išpildyti. Apklausos
metu buvo nuolat stebima, kaip gauti duomenys padengia bendras apklausos kvotas, ir priklausomai nuo esančių
duomenų, jei reikdavo, į apklausą buvo įtraukiama nauja mokymo įstaiga.
38 klausimynai buvo atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai. 33 iš jų buvo praleista daug atsakymų (pvz., lentelėse
pateikti tik pavieniai atsakymai, praleisti keli puslapiai, užpildyta tik klausimyno pradžia). Į galutinę statistinių duomenų
skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo
bendro pirminių apklausos indikatorių skaičiaus. 5 klausimynuose buvo stebimas instrukcijų nesilaikymas (pvz., vietoj
vieno atsakymo žymimi keli, lentelių pildymas „zigzagais“ ar norint išgauti ženklą ar piešinį), aptikta logikos klaidų.
Vėliau dėl duomenų tam tikrose kvotose perviršijimo, iš duomenų failo pašalinti dar 26 respondentų duomenys.
Duomenų analizei naudoti 1068 kokybiškai užpildyti klausimynai (94,4 proc. nuo bendro apklausoje dalyvavusių
skaičiaus).
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 25 min.
Mokytojai – apklausa vykdyta – 2017 m. balandžio 26 d. – 2017 m. birželio 2 d. bei 2017 m. rugpjūčio 21 d. –
rugsėjo 7 d.
Tyrimas buvo vykdomas keliais etapais. Visų pirma, mokymo įstaigoms buvo išsiunčiami kvietimai su prašymu
bendradarbiauti atliekant tyrimą. Suderinus laiką, kuomet mokymo įstaiga gali priimti apklausėjus, buvo vykstama į ją
atlikti mokytojų apklausą. Vėliau iš užpildytų klausimynų buvo atrenkami užpildyti kokybiškai ir suvedami į skaitmeninę
duomenų bylą ir atliekama duomenų analizė.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 77 Lietuvos mokymo
įstaigoms. 7 iš mokymo įstaigų atsisakė dalyvauti tyrime. Tyrime dalyvavo 48 gimnazijų, 1 vidurinės mokyklos bei 21
profesinės mokyklos mokytojai, mokantys baigiamųjų klasių mokinius.
Kiekvienai mokymo įstaigai buvo paskaičiuotos kvotos, kurias iš pradžių ir buvo siekiama išpildyti. Apklausos
metu buvo nuolat stebima kaip gauti duomenys padengia bendras apklausos kvotas ir priklausomai nuo esančių
duomenų, jei reikdavo, į apklausą buvo įtraukiama nauja mokymo įstaiga.
20 klausimynų buvo atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, nes juose buvo praleista daug klausimų (pvz.,
klausimynas tik pradėtas pildyti, užpildytas tik pirmasis ir paskutinis klausimyno puslapiai). Į galutinę statistinių
duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20
proc. nuo bendro pirminių apklausos indikatorių skaičiaus. Dėl kokybiškai užpildytų klausimyno trūkumo tam tikrose
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kvotose, 2017 m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje papildomai apklausti 58 mokytojai. Vėliau dėl duomenų tam
tikrose kvotose perviršijimo, iš duomenų failo pašalinti 23 respondentų duomenys.
Analizei buvo naudojamas 1051 kokybiškai užpildytas klausimynas (96,1 proc. nuo bendro apklausoje
dalyvavusių skaičiaus).
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 15 min.
Pirmosios studijų pakopos studentai – apklausa vykdyta – 2017 m. sausio 13 d. – 2017 m. gegužės 24 d.
Tyrimas buvo vykdomas keliais etapais. Visų pirma, aukštosioms mokykloms buvo išsiunčiami kvietimai su
prašymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tuomet per aukštųjų mokyklų paskirtus atsakingus asmenis dalyvauti
tyrime buvo kviečiami bakalauro ir vientisųjų studijų studentai platinant kvietimą su nuorodą į el. klausimyną.
Atsižvelgiant į tyrimo kvotų išpildymą, kuris buvo paskaičiuotas kiekvienai aukštajai mokyklai atskirai, studentai buvo
kviečiami dalyvauti tyrime iki keturių kartų. Vėliau iš užpildytų klausimynų buvo atrenkami užpildyti kokybiškai. Likę
studentai, atsižvelgiant į kvotų trūkumus, buvo apklausiami tiesioginės apklausos būdu. Vėliau iš užpildytų klausimynų
buvo atrenkami užpildyti kokybiškai ir atliekama duomenų analizė.
Už bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant tyrimą aukštųjų mokyklų paskirtiems atsakingiems asmenims buvo
išsiunčiami padėkos raštai.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 37 Lietuvos aukštosioms
mokykloms. Dvi iš auštųjų mokyklų atsisakė dalyvauti tyrime. Pasitarus su institucijų paskirtais atsakingais asmenimis,
buvo nuspręsta didžiąją dalį apklausos vykdyti elektroniniu būdu. Kiekvienai aukštajai mokyklai buvo paskaičiuotos
kvotos, kurias iš pradžių ir buvo siekiama išpildyti. Apklausos metu buvo nuolat stebima kaip gauti duomenys padengia
bendras apklausos kvotas ir priklausomai nuo esančių duomenų kai kurių aukštųjų mokyklų buvo prašoma dar kartą
paraginti studentus sudalyvauti apklausoje, arba pateikiama informacija, kad bakalauro ir vientisųjų studijų studentų
apklausą tam tikroje aukštojoje mokykloje jau galima baigti. Studentams priminimai dalyvauti apklausoje buvo
siunčiami nuo 3 iki 4 kartų. Pastebėjus trūkumus tam tikrose kvotų dalyse (pagrinde ištęstinių studentų ar
nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentų), dalis studentų buvo apklausti tiesioginės apklausos būdu.
Iš viso nuorodą į elektroninį klausimyną paspaudė, pradėjo jį pildyti ar užpildė 8401 studentas. 364 studentai
buvo apklausti tiesioginės apklausos būdu. 3889 klausimynai buvo atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo
užpildyta tik klausimyno pradžia ar mažiau nei pusė klausimų. Į galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti
tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos
indikatorių skaičiaus. Vėliau dėl duomenų tam tikrose kvotose perviršijimo ir didesnės nei 5 proc. paklaidos, iš
duomenų failo pašalinti dar 309 respondentų duomenys.
Duomenų analizei buvo naudojami 4567 kokybiškai užpildyti klausimynai (52,1 proc. nuo bendro apklausoje
dalyvavusių skaičiaus).
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 25 min.
Antrosios studijų pakopos studentai – apklausa vykdyta – 2017 m. sausio 26 d. – 2017 m. gegužės 18 d.
Tyrimas buvo vykdomas keliais etapais. Visų pirma, aukštosioms mokykloms buvo išsiunčiami kvietimai su
prašymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tuomet per aukštųjų mokyklų paskirtus atsakingus asmenis dalyvauti
tyrime buvo kviečiami magistrantūros studijų studentai platinant kvietimą su nuorodą į el. klausimyną. Atsižvelgiant į
tyrimo kvotų išpildymą, kuris buvo paskaičiuotas kiekvienai aukštajai mokyklai atskirai, studentai buvo kviečiami
dalyvauti tyrime iki keturių kartų. Vėliau iš užpildytų klausimynų buvo atrenkami užpildyti kokybiškai. Likę studentai,
atsižvelgiant į kvotų trūkumus buvo apklausiami tiesioginės apklausos būdu. Vėliau iš užpildytų klausimynų buvo
atrenkami užpildyti kokybiškai ir atliekama duomenų analizė.
Už bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant tyrimą aukštųjų mokyklų paskirtiems atsakingiems asmenims buvo
išsiunčiami padėkos raštai.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 37 Lietuvos aukštosioms
mokykloms. Dvi iš auštųjų mokyklų atsisakė dalyvauti tyrime. Pasitarus su institucijų paskirtais atsakingais asmenimis,
buvo nuspręsta didžiąją dalį apklausos vykdyti elektroniniu būdu. Kiekvienai aukštajai mokyklai buvo paskaičiuotos
kvotos, kurias iš pradžių ir buvo siekiama išpildyti. Apklausos metu buvo nuolat stebima kaip gauti duomenys padengia
bendras apklausos kvotas ir priklausomai nuo esančių duomenų kai kurių aukštųjų mokyklų buvo prašoma dar kartą
paraginti studentus sudalyvauti apklausoje, arba pateikiama informacija, kad magistrantūros studijų studentų
apklausą tam tikroje aukštojoje mokykloje jau galima baigti. Studentams priminimai dalyvauti apklausoje buvo
siunčiami nuo 3 iki 4 kartų. Pastebėjus trūkumus tam tikrose kvotų dalyse (pagrinde ištęstinių studentų ar
nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentų), dalis studentų buvo apklausti tiesioginės apklausos būdu.
Iš viso nuorodą į elektroninį klausimyną paspaudė, pradėjo jį pildyti ar užpildė 1636 studentai. 106 studentai
buvo apklausti tiesioginės apklausos būdu. 678 klausimynai buvo anuliuoti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo
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užpildyta tik klausimyno pradžia ar mažiau nei pusė klausimų. Į galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti
tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos
indikatorių skaičiaus. Vėliau dėl duomenų tam tikrose kvotose perviršijimo ir didesnės nei 5 proc. paklaidos, iš
duomenų failo pašalinti dar 27 respondentų duomenys.
Duomenų analizei buvo naudojami 1037 kokybiškai užpildyti klausimynai (59,5 proc. nuo bendro apklausoje
dalyvavusių skaičiaus).
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 25 min.
Trečiosios studijų pakopos studentai – apklausa vykdyta – 2017 m. sausio 23 d. – balandžio 29 d.
Tyrimas buvo vykdomas penkiais etapais. Visų pirma, aukštosioms mokykloms buvo išsiunčiami kvietimai su
prašymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tuomet per aukštųjų mokyklų paskirtus atsakingus asmenis dalyvauti tyrime
buvo kviečiami doktorantai. Surinkus reikiamą klausimynų skaičių pagal nustatytas kvotas, buvo atrenkami kokybiškai
užpildyti klausimynai ir atliekama analizė.
Už bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant tyrimą aukštųjų mokyklų paskirtiems atsakingiems asmenims buvo
išsiunčiami padėkos raštai.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 14 Lietuvos aukštųjų mokyklų
ir 2 mokslinių tyrimų institutams. Pasitarus su institucijų paskirtais atsakingais asmenimis, buvo nuspręsta apklausą
vykdyti elektroniniu būdu. Kiekvienai aukštajai mokyklai buvo paskaičiuotos kovos, kurias iš pradžių ir buvo siekiama
išpildyti. Vykstant apklausai, buvo nuolat stebima kaip gauti duomenys padengia bendras apklausos kvotas ir
priklausomai nuo esančių duomenų kai kurių aukštųjų mokyklų buvo prašoma dar kartą paraginti doktorantus
sudalyvauti apklausoje, arba pateikiama informacija, kad doktorantų apklausą tam tikroje aukštojoje mokykloje jau
galima baigti. Doktorantams priminimai dalyvauti apklausoje buvo siunčiami iki 3 kartų.
Iš viso nuorodą į elektroninį klausimyną paspaudė, pradėjo jį pildyti ar užpildė 765 doktorantai. 275 klausimynai
buvo atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo užpildyta tik klausimyno pradžia ar mažiau nei pusė klausimų. Į
galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų
skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos indikatorių skaičiaus.
Duomenų analizei buvo naudojami 490 kokybiškai užpildytų klausimynų (64,1 proc. nuo bendro paspaudusių
klausimyno nuorodą respondentų skaičiaus).
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min.
Dėstytojai - apklausa vykdyta – 2017 m. sausio 18 d. – vasario 17 d.
Tyrimas buvo vykdomas penkiais etapais. Visų pirma, aukštosioms mokykloms buvo išsiunčiami kvietimai su
prašymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tuomet per aukštųjų mokyklų paskirtus atsakingus asmenis dalyvauti tyrime
buvo kviečiami dėstytojai. Surinkus reikiamą klausimynų skaičių pagal nustatytas kvotas, buvo atrenkami kokybiškai
užpildyti klausimynai ir atliekama analizė.
Už bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant tyrimą aukštųjų mokyklų paskirtiems atsakingiems asmenims buvo
išsiunčiami padėkos raštai.
Kvietimas bendradarbiauti atliekant tyrimą su lydraščiu (žr. 3 priedą) buvo išsiųstas 35 Lietuvos aukštosioms
mokykloms. Dvi iš auštųjų mokyklų atsisakė dalyvauti tyrime. Pasitarus su institucijų paskirtais atsakingais asmenimis,
buvo nuspręsta apklausą vykdyti elektroniniu būdu. Kiekvienai aukštajai mokyklai buvo paskaičiuotos kovos, kurias iš
pradžių ir buvo siekiama išpildyti. Apklausai įpusėjus, buvo nuolat stebima kaip gauti duomenys padengia bendras
apklausos kvotas ir priklausomai nuo esančių duomenų kai kurių aukštųjų mokyklų buvo prašoma dar kartą paraginti
dėstytojus sudalyvauti apklausoje, arba duodamas ženklas, kad dėstytojų apklausą tam tikroje aukštojoje mokykloje jau
galima baigti. Dėstytojams priminimai dalyvauti apklausoje buvo siunčiami nuo 2 iki 4 kartų.
Iš viso nuorodą į elektroninį klausimyną paspaudė, pradėjo jį pildyti ar užpildė 1639 dėstytojai. 462 klausimynai
buvo iškart atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo užpildyta tik klausimyno pradžia ar mažiau nei pusė
klausimų. Į galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų
klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos indikatorių skaičiaus. 22 klausimynai buvo atmesti,
nes respondentai neužpildė socialinių demografinių duomenų, tokių kaip aukštoji mokykla ir nebuvo aišku kurias kvotas
jie išpildo. 1 klausimyną pildė asmuo dirbantis mokslo tyrimų centre, tačiau nenurodė, kurioje aukštojoje mokykloje
dėsto, tad jo atsakymai taip pat nebuvo įtraukti į tolimesnę duomenų analizę.
Duomenų analizei buvo naudojami 1154 kokybiškai užpildyti klausimynai (70,4 proc. nuo bendro apklausoje
dalyvavusių skaičiaus).
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min.
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Atliekant visas apklausas buvo laikomasi „ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research
Practise“ taisyklių ir visų socialinių tyrimų kokybės standartų bei socialinių tyrimų etikos principų, užtikrinant tyrimo
objektyvumą ir apklausos dalyvių anonimiškumą.
Ateityje, planuojant lauko darbus, rekomenduojama duomenų rinkimą vykdyti vasario-kovo mėnesiais, kuomet
tikslinių grupių užimtumas mažesnis (dalis apklausos dalyvių skundėsi, kad balandžio, gegužės mėnesiais vyksta
ruošimasis atsiskaitymams bei egzaminams, todėl sunkiau rasti laiko anketos pildymui).

Duomenų suvedimas, apdorojimas.
„Popieriaus - pieštuko“ ir savipildos klausimynų duomenys buvo suvedami į skaitmeninę bylą SPSS formate.
Elektroninėje apklausų Limesurvey sistemoje pildytų klausimynų duomenys buvo automatiškai perkeliami į skaitmeninę
bylą SPSS formate.
Prieš duomenų analizę tyrimo duomenys buvo sutvarkomi, dalis duomenų sugrupuojami ir perkoduojami. Tuo
atveju, jei respondentas nepateikė atsakymo, nors turėjo, trūkstama reikšmė buvo perkoduojama į „Nežino, neatsakė“.
Tuščios reikšmės paliktos tik tose vietose, kur respondentas neturėjo atsakyti į pateiktą klausimą pagal klausimyno logiką
(filtriniai klausimai). Kintamųjų atsakymai, kur vertinimai yra 5 balų skalėje, buvo sugrupuoti į keturias grupes:
„Teigiamas vertinimas“ (5,4 balai), „Neutralus vertinimas“ (3 balai), „Neigiamas vertinimas“ (1,2 balai) ir „Negali
įvertinti“.
Tyrimo rezultatai buvo apdoroti ir analizuojami IBM SPSS Statistics programa, 21 versija.
Duomenų analizė atlikta naudojant aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodus. Statistiškai reikšmingiems
skirtumams nustatyti tarp respondentų atsakymų, atsižvelgiant į socio-demografines tiriamųjų charakteristikas ar kitus
svarbius rodiklius, buvo naudotas Chi kvadrato (χ²) kriterijus. Analizuojant vidurkių skirtumus, priklausomai nuo
analizuojamų duomenų (dvi ar daugiau grupės) buvo naudojamas nepriklausomų imčių Student t ir vienfaktorinės
dispersinės analizės su Bonferoni korekcija kriterijai.
Tais atvejais, kai analizuojamų kintamųjų skirstiniai nebuvo artimi normaliajam, papildoma analizė buvo
atliekama ir neparametriniais kriterijais (Mann-Whitney ir Kruskall Wallis) ir analizuojant skirtumus tarp grupių,
naudotas šiais kintamaisiais apskaičiuotas statistinis reikšmingumas.
Siekiant padidinti pateikiamų duomenų statistinio reikšmingumo patikimumą, analizėje, kuomet atsakymų
„Negaliu vertinti“ kiekis buvo labai mažas ir dėl šio atsakymo duomenys netenkino taikomo statistinio kriterijaus sąlygų,
šis atsakymas nebuvo įtrauktas į analizę.
Apklausos lauko darbus bei duomenų suvedimą bei apdorojimą vykdė UAB „Factus Dominus“. Jiems
suformuluota techninė užduotis pateikiama 4 priede.
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Apklausos lauko darbų vykdytojų metodologinė – organizacinė refleksija
Moksleiviai
Organizuojant tyrimą, kiek sunkiau sekėsi išpildyti vidurinių mokyklų dvyliktos klasės mokinių kvotas. Dalis
mokyklų, į kurias kreipėmės, nebuvo tinkamos šiai kvotai (pvz., kelios vidurinės mokyklos buvo tapę gimnazijomis, viena
mokykla dvyliktokus turės tik kitais mokslo metais). Dalis mokyklų vadovų nenorėjo leisti jų mokykloje atlikti apklausos
dėl jos vykdymo laikotarpio (apklausa buvo vykdoma balandžio – gegužės mėnesiais, kuomet mokslo metai artėja į
pabaigą ir baigiamųjų klasių mokiniai aktyviai rengiasi baigiamiesiems egzaminams). Viena mokykla nenorėjo dalyvauti
apklausoje, nes jų dvyliktokai, anot mokyklos vadovybės, „labai prasti“.
Lyginant su kitomis tikslinėmis grupėmis (I-III pakopų studentais, dėstytojais ir mokytojais), moksleiviai dažniau
klausimuose rinkdavosi atsakymus „Negaliu įvertinti“, „Sunku pasakyti“, „Nežinau“.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos trukmę, nurodydami, kad reiktų
ją trumpinti, pvz., „Apklausa galėtų būti trumpesnė“, „Per daug klausimų“; „Per ilga, atsibodo“. Dalis paliko teigiamus
atsiliepimus: „Apklausa reikalinga ir svarbi“; „Buvo labai įdomūs klausimai ir konkretūs“; „Sužinojau daugiau, naudinga“.
Taip pat buvo ir neigiamų atsiliepimų apie klausimyną: „Apklausa sudaryta neprofesionaliai, kai kuriuose
klausimuose atsakymų variantai nėra pakankamai išplėsti“; „Neradau prasmės šiame teste, nereikia akcentuoti bankų
ir paskolų“).
Mokytojai
Organizuojant tyrimą, kiek sunkiau sekėsi išpildyti vidurinių mokyklų mokytojų kvotas. Dalis mokyklų, į kurias
kreipėmės, nebuvo tinkamos šiai kvotai. Nors mokymo įstaigų vadovai gerokai geranoriškiau reagavo į prašymą leisti
apklausti jų įstaigos mokytojus, nei baigiamųjų klasių mokinius, patys mokytojai dažniau atsisakydavo dalyvauti
apklausoje ir neretai mokymo įstaigoje nepavykdavo apklausti numatyto mokytojų skaičiaus.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos trukmę, nurodydami, kad reiktų
ją trumpinti, pvz., „Gerbkite pedagogų laiką, nepateikinėkite beprasmiškų klausimų norėdami pilnai užpildyti 4 anketos
lapus“; „Pasityčiojimas, per daug klausimų“; „Per daug klausimų“; „Per ilga anketa, reikėtų labiau susisteminti“;
„Saugokime medžius - taupykime popierių“ bei klausimyno anonimiškumą, pvz., „Abejoju anketos anonimiškumu, per
daug duomenų prašoma“; „Anketa turi būti anonimiška“; „Ar jūs tai vadinate anonimine anketa?“, „Nelabai suprantu,
kam reikalinga tokia „anoniminė“ anketa?“; „Netiksliai suformuluoti kai kurie klausimai. Argi čia tikrai anonimiška, jie
pildom socialinius demografinius klausimus“.
Pirmosios studijų pakopos studentai
Organizuojant tyrimą, kiek sunkiau sekėsi išpildyti nevalstybinių universitetų bei ištęstinių studijų studentų
kvotas. Dalį paskutinio kurso studentų sunkiau sekėsi pasiekti, nes apklausa buvo pradėta antrąjį semestrą (pirmąjį 2017
m. pusmetį), kuomet dalis studentų buvo pabaigę studijas (dalis studentų mokosi tik pusę ketvirtų ar šeštų metų
pusmečio (studijos trunka 3,5 metų; 5,5 metų), taip pat nemaža dalis studentų paskutinį pusmetį tik rengia baigiamąjį
darbą ir turi mažiau paskaitų, arba visai jų neturi ir rečiau tikrina aukštosios mokyklos el. paštą).
Duomenų analitikams sunkiau sekėsi atlikti atvirų klausimų turinio analizę. Didžioji dalis studentų pateikė labai
įvairiapusiškus atsakymus, kuriuos kartais sudėtinga buvo priskirti tam tikram aspektui. Respondentai pateikė atsakymus
su daug skirtingų prasminių vienetų, kur pateikiama mintis kartais skildavo į daugiau nei 5 prasminius vienetus.
Buvo pastebėta, kad respondentams ne visi klausimai buvo aiškūs. 4 kl., kur teiraujamasi, kelintu pageidavimu
studentai įstojo į dabartinę studijuojamą programą, dalis studentų nurodė, kelinti jie buvo sąraše į tam tikrą studijų
programą. Dalis nurodė, kad jiems rekomendavo stoti į tam tikrą specialybę, arba, kad įstojo, ten kur norėjo. Taip pat
buvo pakeitusių savo studijų programas. Klausimuose, kuomet studentų yra prašoma išranguoti tam tikrų rodiklių svarbą
nuo 1 iki 3, arba nuo 1 iki 5 (18 kl., 36 kl.), dalis naudoja tuos pačius skaičius, nors ir pateikiamas prierašas, kad taip
nereiktų daryti. Taip pat pastebėta, kad studentai studijų programą painioja su studijų pakopa ar forma. Sudėtingiausia
studentams buvo atsakyti į klausimą apie laikytus mokyklinius ir valstybinius egzaminus bei pateikti jų vertinimus. Dalis
nurodydavo tik laikymo ar nelaikymo faktą, bet nenurodydavo įvertinimų arba, atvirkščiai, pateikdavo tik jų įvertinimus.
Dalis nurodydavo laikę ir valstybinį, ir mokyklinį to paties dalyko egzaminą. Galima kelti prielaidą, kad buvo pateikiami
dalykų vidurkiai ir egzaminų įvertinimai. Didesnė dalis studentų tokius atsakymus pateikė nurodydami lietuvių kalbos
egzamino įvertinimą. Galima daryti prielaidą, kad dalis studentų pateikė ir kalbėjimo žodžiu egzamino įvertinimą, ar
skirtingus įvertinimus, nes egzaminus laikė anksčiau, kuomet teksto interpretacija ir lietuvių kalbos testas buvo laikomi
atskirai. Dalis vyresnio amžiaus respondentų nurodė, kad jų laikais valstybinių egzaminų nebuvo arba, kad jiems laikant
egzaminus skyrėsi jų vertinimas.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos trukmę ir anonimiškumo
aspektą, t.y. kad jo labiau reiktų laikytis atliekant tokią apklausą. Dalis apklaustųjų apie klausimyną paliko teigiamus
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atsiliepimus: pvz., „Apklausa labai informatyvi, buvo smagu atsakinėti“; „Apklausa sudaryta detaliai ir įdomiai. Gerai
padirbėta!“. Dalis nurodė, kad klausimynas, jų nuomone, parengtas ne visai tinkamai, pvz., „80% klausimų yra visiškos
nesąmonės“.
Antrosios studijų pakopos studentai
Organizuojant tyrimą, kiek sunkiau sekėsi išpildyti nevalstybinių universitetų, ištęstinių studijų ir antrojo kurso
studentų kvotas. Dalį paskutinio kurso studentų sunkiau sekėsi pasiekti, nes apklausa buvo pradėta antrąjį semestrą
(pirmąjį 2017 m. pusmetį), kuomet dalis studentų buvo pabaigę studijas (dalis studentų magistrantūros studijose mokosi
tik 1,5 metus arba 2,5 metus, jei tai ištęstinių studijų studentai). Taip pat nemaža dalis studentų paskutinį pusmetį tik
rengia baigiamąjį darbą ir turi mažiau paskaitų, arba visai jų neturi ir rečiau tikrina aukštosios mokyklos el. paštą).
Nevalstybinių universitetų studentai nebuvo linkę pildyti klausimynų tiek apklausiant juos el. paštu, tiek tiesioginio
interviu metodu. Pagrindinė atsisakymo dalyvauti apklausoje priežastis – per ilgas klausimynas.
Duomenų analitikams sunkiau sekėsi atlikti atviro klausimo turinio analizę. Didžioji dalis studentų pateikė labai
įvairiapusiškus atsakymus, kuriuos kartais sudėtinga buvo priskirti tam tikram aspektui. Respondentai pateikė atsakymus
su daug skirtingų prasminių vienetų, kur pateikiama mintis kartais skildavo į daugiau nei 5 prasminius vienetus.
Atsakydami į klausimus studentai taip pat pateikė nemažai „kitų“ variantų. Atsižvelgiant į šių metų duomenis, galbūt
pastebėjimus nemažą atsakymų kiekį kažkurioje iš išskirtų kategorijų, prasminga būtų papildyti tam tikrų klausimų
atsakymus. Pvz., 32 klausime, kur teiraujamasi dėl kokių priežasčių studentai neplanuoja imti studijų paskolos, didesnė
dalis studentų nurodo studijavimo valstybės finansuojamoje vietoje priežastį.
Buvo pastebėta, kad respondentams ne visi klausimai buvo aiškūs. Klausime, kuomet studentų yra prašoma
išranguoti tam tikrų rodiklių svarbą nuo 1 iki 3 (17 kl.), dalis studentų naudojo tuos pačius skaičius, nors ir buvo
pateikiamas prierašas, kad taip nereiktų daryti. Taip pat pastebėta, kad studentai studijų programą painioja su studijų
pakopa ar forma, o formą su programa. Sudėtingiausia studentams buvo atsakyti į klausimą apie laikytus mokyklinius ir
valstybinius egzaminus bei pateikti jų vertinimus: dalis nurodydavo tik laikymo ar nelaikymo faktą, bet nenurodydavo
įvertinimų arba, atvirkščiai, pateikdavo tik jų įvertinimus. Dalis nurodydavo laikę ir valstybinį, ir mokyklinį to paties
dalyko egzaminą. Galima daryti prielaidą, kad buvo pateikiami dalykų vidurkiai ir egzaminų įvertinimai. Didesnė dalis
studentų tokius atsakymus pateikė nurodydami lietuvių kalbos egzamino įvertinimą. Galima daryti prielaidą, kad dalis
studentų pateikė ir kalbėjimo žodžiu egzamino įvertinimą, ar skirtingus įvertinimus, nes egzaminus laikė anksčiau,
kuomet teksto interpretacija ir lietuvių kalbos testas buvo laikomi atskirai. Dalis vyresnio amžiaus respondentų nurodė,
kad jų laikais valstybinių egzaminų nebuvo arba, kad jiems laikant egzaminus skyrėsi jų vertinimas. Vyresni apklausos
dalyviai taip paminėjo dalykų pavadinimų skirtumus. D11 kl., kur teiraujamasi, kelintu pageidavimu studentai įstojo į
savo ankstesnę studijuojamą programą bakalauro studijose, dalis studentų nurodė, kelinti jie buvo sąraše į tam tikrą
studijų programą.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos trukmę anonimiškumo aspektą,
t.y. kad jo labiau reiktų laikytis atliekant tokią apklausą. Dalis apklaustųjų paliko teigiamus atsiliepimus apie klausimyną,
pvz., „Informatyvi, tiksli ir aiški apklausa“; „Kokybiška apklausa. Tikiuosi prisidėjau keldamas studijų kokybę Lietuvoje“;
„Ačiū. Švietimo kokybė super opus klausimas. Labai dėkui už darbą“; „Labai gera apklausa, nepabodo pildyti. Retenybė!“.
Dalis nurodė, kad klausimynas, jų nuomone, parengtas ne visai tinkamai, pvz., „Nelabai patiko, per ilgas“; „Apklausa
sudėtinga ir daug nesusijusiu klausimų“; „Daug nelogiškų klausimų“; „Kartojasi klausimai“; „Per daug šališki klausimai“;
„Dalis klausimų tikrai nekorektiški“.
Trečiosios studijų pakopos studentai
Doktorantai pakankamai aktyviai dalyvavo apklausoje, didžioji klausimynų dalis buvo užpildyta jau per pirmą
mėnesį ir apklausos atlikimas vyko sklandžiai.
Duomenų analitikams sunkiau sekėsi atlikti atvirų klausimų turinio analizę. Didžioji dalis doktorantų pateikė labai
įvairiapusiškus atsakymus, kuriuos kartais sudėtinga buvo priskirti tam tikram aspektui. Respondentai pateikė atsakymus
su daug skirtingų prasminių vienetų, kur pateikiama mintis kartais skildavo į daugiau nei 5 prasminius vienetus.
Sudėtingiau doktorantams buvo atsakyti į klausimą apie mokykloje laikytus mokyklinius ir valstybinius egzaminus,
bei pateikti jų vertinimus. Dalis nurodydavo tik laikymo ar nelaikymo faktą, bet nenurodydavo įvertinimų, arba atvirkščiai
pateikdavo tik įvertinimus. Didesnė dalis doktorantų nurodė laikę ir mokyklinį ir valstybinį lietuvių kalbos egzaminą.
Galima kelti prielaidą, kad dalis doktorantų pateikė ir kalbėjimo žodžiu egzamino įvertinimą, ar skirtingus įvertinimus
lėmė tai, kad egzaminus jie laikė anksčiau, kuomet teksto interpretacija ir lietuvių kalbos testas buvo laikomi atskirai.
Dalis doktorantų šį aspektą minėjo ir prie pastabų apklausai.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos ilgį.
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Dėstytojai
Organizaciniu atžvilgiu, sunkiai sekėsi užpildyti dirbančiųjų nevalstybinėse aukštosiose mokyklose dėstytojų
kvotą. Klausimyne dėstytojas turėjo nurodyti aukštąją mokyklą, kurioje dirba pagrindinėse pareigose. Kalbant su
privačių aukštųjų mokyklų administracija paaiškėjo, kad didesnė dalis pas juos dirbančių dėstytojų pagrindinėse
pareigose dirba valstybinėse aukštosiose mokyklose. Tą galima stebėti ir iš respondentų duomenų, neretai jie nurodė
dirbantys ne vienoje aukštojo mokslo institucijoje. Dalis privačiose aukštosiose mokyklose dėstančių dėstytojų taip pat
yra užsieniečiai. Atliekant tyrimus ateityje rekomenduojama pasitikslinti, ar tiksliai kaupiama statistika apie dėstytojus
ŠVIS ir tas pats dėstytojas nepatenka į dvi skirtingas grupes, t.y. dėstančius valstybiniame ir nevalstybiniame
sektoriuje, galbūt išskirti dėstytojų kvotą, kurie dirba dvejose ar daugiau institucijų.
Duomenų analitikams sunkiau sekėsi atlikti atvirų klausimų turinio analizę. Didžioji dalis dėstytojų pateikė labai
įvairiapusiškus atsakymus, kuriuos kartais sudėtinga buvo priskirti tam tikram aspektui. Respondentai pateikė
atsakymus su daug skirtingų prasminių vienetų, kur pateikiama mintis kartais skildavo į daugiau nei 5 prasminius
vienetus.
Prie bendrų pastabų apklausos rengėjams respondentai dažnai minėjo apklausos ilgį, anonimiškumo aspektą,
t.y. kad jo labiau reiktų laikytis atliekant tokią apklausą. Dėstytojai nurodė, kad į kai kuriuos klausimus sunku atsakyti
nesusipažinus su dėstymo/darbo vidurinėje mokykloje detalia specifika. Dalis teigė, kad „įvertinimas 1-100% yra
beprasmis užtektų 5-7 padalų skalės“. Nurodoma, kad reiktų patikslinti „ar klausiama tik apie Lietuvos studentus ar ir
apie tarptautinius, ar apie abi grupes“. Dalis respondentų nurodė, kad pateikiami universalūs klausimai nelabai tinka
menų pakraipai. Dar buvo siūlymas organizuoti skirtingas apklausas universitetams ir kolegijoms, atskirai klausti apie
nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus.

Klausimai ir rekomendacijos klausimynų tobulinimui
Bendro pobūdžio pastabos klausimynams
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Rekomenduojama sudaryti sąlygas visoms tikslinėms grupėms anketas pildyti internetu.
Mokyklos aplinką ir mokymosi pasiekimus baigiamaisiais mokyklose sunkiau vertinti tiems, kurie baigė seniai ir
dalies informacijos nepamena arba per šį laiką pasikeitė vertinimo sistema bei egzaminavimo tvarka.
Klausimynas gali būti trumpinamas atsižvelgiant į konkretų tyrimo tikslą. Kai kuriais atvejais galima būtų
atsisakyti tam tikrų klausimų blokų, kurie neturi tiesioginės įtakos pasirengimui aukštojo mokslo studijoms (pvz.
apie esamus ir planuojamus pokyčius).
Kadangi nemaža dalis apklausos dalyvių pateikė pastabas ir išreiškė abejones dėl duomenų anonimiškumo,
rekomenduojama papildyti klausimyno pristatymą, išplečiant anonimiškumo apibūdinimą ir paaiškinant, ką
šiuo atveju reiškia anoniminė anketa: „Anketa yra anoniminė ir Jūsų atsakymai bus analizuojami tik
apibendrinta forma, kartu su kitų tyrimo dalyvių duomenimis. Jūsų pateikti atsakymai nebus siejami su Jūsų
vardu, pavarde ir jokia kita asmenine informacija, pagal kurią būtų galima identifikuoti, kas užpildė anketą.“
Tyrimo pristatyme informuoti respondentus apie planuojamą apklausos trukmę: „Anketos pildymas truks apie
15-20 minučių“.
Dėstytojams patikslinti, apie kokius studentus prašoma išreikšti nuomonę. Komentaruose apie klausimyną,
respondentai pateikė tokius pastebėjimus: „Sunku atsakyti apie absoliučiai visus studentus; būtų pravertę
pabrėžti pjūvį - ar kalbėti apie savo bendrą įsivaizdavimą apie absoliučiai visus studentus, ar kalbėti apie
studentus, kuriems dėstyta, ar kalbėti apie studentus, kuriems dėstyta šiais metais; studentai skiriasi ir pagal
studijų programas“.
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų bei vertinimo teiginių, aspektų pateikimo eiliškumą (rotuoti
atsakymus ar teiginius).
Klausimo ir atsakymo variantus rekomenduojama adaptuoti vyriškai ir moteriškai giminėms.
Vertinimo skalėse rekomenduojama išlaikyti vienodą principą – visada skales pradėti nuo žemiausio arba nuo
aukščiausio balo.

Konkrečių klausimų apibūdinimas bei rekomendacijos tobulinimui
Toliau pateikiami kiekvieno anketos klausimo aprašymai bei rekomendacijos tobulinimui, atsižvelgiant į pačių
tyrimo kūrėjų ir atlikėjų (MOSTA) įžvalgas, duomenų rinkimą atlikusios įmonės įžvalgas bei respondentų pastabas,
nurodytas atvirame klausime („Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams“).
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1. Pasirengimo studijoms samprata
Subdimensija: Pasirengimą matuojančių komponentų svarbos vertinimas. I pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
27. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis
norima studijų programa)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams)
Mokytojai
21. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis
norima studijų programa)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams)
I pakopa
36. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis
norima studijų programa)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams)
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
5. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs bakalauro ir (ar)
vientisosioms studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis
norima studijų programa)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams)

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS SAMPRATA“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kurį pasirengimo pirmosios studijų pakopos aukštojo mokslo studijoms komponentą suinteresuotosios šalys
laiko svarbiausiu, mažiau svarbiu ir mažiausiai svarbiu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, mokytojams, bakalaurantams ir dėstytojams, dėstantiems bakalaurantams.
Komponentus prašoma išranguoti pagal svarbą – nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. Klausimo formuluotės ir
atsakymo variantai adaptuoti skirtingoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Daliai respondentų rangavimo principas nebuvo aiškus. Rekomenduojama apsvarstyti klausimo patikslinimo, ir
aiškesnio programavimo galimybes.
Keisti komponentų pateikimo tvarką.
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Subdimensija: Pasirengimą matuojančių komponentų svarbos vertinimas. II pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
17. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu magistrantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis
norima studijų programa)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams)
III pakopa
Dėstytojai
16. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs magistrantūros
studijoms? Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta],
mažiau svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis
norima studijų programa)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams)

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS SAMPRATA“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kurį pasirengimo antrosios studijų pakopos aukštojo mokslo studijoms komponentą suinteresuotosios šalys
laiko svarbiausiu, mažiau svarbiu ir mažiausiai svarbiu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir dėstytojams, dėstantiems magistrantams. Komponentus prašoma išranguoti
pagal svarbą – nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti
skirtingoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Daliai respondentų rangavimo principas nebuvo aiškus. Rekomenduojama apsvarstyti klausimo patikslinimo, ir
aiškesnio programavimo galimybes.
Keisti komponentų pateikimo tvarką.

Subdimensija: Pasirengimą matuojančių komponentų svarbos vertinimas. III pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
19. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu doktorantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą studijoms ir pan.)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, didelis susidomėjimas konkrečia
tematika ir pan.)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis ir pan.)
Dėstytojai
29. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu doktorantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau
svarbaus 2 [vieta], prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
1. Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą studijoms ir pan.)
2. Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, didelis susidomėjimas konkrečia
tematika ir pan.)
3. Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis ir pan.)

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS SAMPRATA“.
Klausimo paskirtis
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Nustatyti, kurį pasirengimo trečiosios studijų pakopos aukštojo mokslo studijoms komponentą suinteresuotosios šalys
laiko svarbiausiu, mažiau svarbiu ir mažiausiai svarbiu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams ir dėstytojams, dėstantiems doktorantams. Komponentus prašoma išranguoti
pagal svarbą – nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti
skirtingoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Daliai respondentų rangavimo principas nebuvo aiškus. Rekomenduojama apsvarstyti klausimo patikslinimo, ir
aiškesnio programavimo galimybes.
Keisti komponentų pateikimo tvarką.

37

2. Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas
Subdimensija: Bendras pasirengimo vertinimas. I pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
28. Pagalvokite apie ankstiniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip
Jūs pagal tai vertintumėte savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? Skalė: Labai blogai – Labai gerai;
Negaliu įvertinti
Mokytojai
23. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs
pagal tai vertintumėte savo mokyklos šių metų laidos pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? Skalė:
Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti
I pakopa
37. Pagalvokite apie ankstiniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip
Jūs pagal tai vertintumėte savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? Skalė: Labai blogai – Labai gerai;
Negaliu įvertinti
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
6. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal
tai Jūs vertintumėte dabartinių bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentų pasirengimą studijuoti?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti pasirengimą pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant į materialinį ir socialinį, motyvacinį
ir akademinį pasirengimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, mokytojams, bakalaurantams ir dėstytojams, dėstantiems bakalaurantams.
Naudojama 5 balų skalė. Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama apsvarstyti galimybę papildyti pasirengimo aukštojo mokslo studijoms vertinimą kiekvieno iš trijų
komponentų vertinimu. Tokiu būdu būtų galima įvertinti išvestinę, ne subjektyviai įvardijamą, kiekvieno iš
komponentų svarbą pasirengimui ir palyginti ją su racionaliai įvardijama komponentų svarba.
Rekomenduojamas klausimas: „Pagalvokite apie ankstiniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti
komponentus. (moksleiviams ir studentams) Kaip Jūs vertintumėte savo akademinį / motyvacinį / materialinį ir
socialinį pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? / (mokytojams) Kaip Jūs vertintumėte savo mokyklos šių metų laidos
akademinį / motyvacinį / materialinį ir socialinį pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? / (dėstytojams)Kaip pagal tai
Jūs vertintumėte dabartinių bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentų akademinį / motyvacinį / materialinį ir
socialinį pasirengimą studijuoti? Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti“.
Subdimensija: Bendras pasirengimo vertinimas. II pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
18. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip
Jūs pagal tai vertintumėte savo pasirengimą studijuoti magistrantūros studijose?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti
III pakopa
Dėstytojai
17. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip
Jūs pagal tai vertintumėte dabartinių magistrantūros studijų studentų pasirengimą magistrantūrai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti pasirengimą antrosios pakopos aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant į materialinį ir socialinį, motyvacinį ir
akademinį pasirengimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir dėstytojams, dėstantiems magistrantams. Naudojama 5 balų skalė. Palikta
galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
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Rekomenduojama apsvarstyti galimybę papildyti pasirengimo magistrantūros studijoms vertinimą kiekvieno iš trijų
komponentų vertinimu. Tokiu būdu būtų galima įvertinti išvestinę, ne subjektyviai nurodomą, kiekvieno iš
komponentų svarbą pasirengimui ir palyginti ją su racionaliai įvardijama komponentų svarba.
Rekomenduojamas klausimas: „Pagalvokite apie ankstiniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti
komponentus. (studentams) Kaip Jūs vertintumėte savo akademinį / motyvacinį / materialinį ir socialinį pasirengimą
studijuoti magistrantūros studijose? / (dėstytojams)Kaip pagal tai Jūs vertintumėte dabartinių magistrantūros studijų
studentų akademinį / motyvacinį / materialinį ir socialinį pasirengimą studijuoti? Skalė: Labai blogai – Labai gerai;
Negaliu įvertinti“.
Subdimensija: Bendras pasirengimo vertinimas. III pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
20. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip
Jūs pagal tai vertintumėte savo pasirengimą studijuoti doktorantūros studijose?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
30. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip
Jūs pagal tai vertintumėte dabartinių doktorantūros studijų studentų pasirengimą doktorantūrai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti pasirengimą trečiosios pakopos aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant į materialinį ir socialinį, motyvacinį
ir akademinį pasirengimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams ir dėstytojams, dėstantiems doktorantams. Naudojama 5 balų skalė. Palikta
galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama apsvarstyti galimybę papildyti pasirengimo doktorantūros studijoms vertinimą kiekvieno iš trijų
komponentų vertinimu. Tokiu būdu būtų galima įvertinti išvestinę, ne subjektyviai nurodomą, kiekvieno iš
komponentų svarbą pasirengimui ir palyginti ją su racionaliai įvardijama komponentų svarba.
Rekomenduojamas klausimas: „Pagalvokite apie ankstiniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti
komponentus. (studentams) Kaip Jūs vertintumėte savo akademinį / motyvacinį / materialinį ir socialinį pasirengimą
studijuoti doktorantūros studijose? / (dėstytojams) Kaip pagal tai Jūs vertintumėte dabartinių doktorantūros studijų
studentų akademinį / motyvacinį / materialinį ir socialinį pasirengimą doktorantūrai? Skalė: Labai blogai – Labai gerai;
Negaliu įvertinti“.
Subdimensija: Bendras pasirengimo vertinimas. I pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
24. Pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia dalis mokinių yra pasirengę studijuoti
aukštojoje mokykloje?
Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti aukštojoje mokykloje yra (įrašykite) ........... proc.
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
10. Pagalvokite apie bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti,
kokia jų dalis yra pasirengę studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti mano dėstomus dalykus (įrašykite) ........... proc.

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip mokytojai vertina moksleivių pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje ir kaip dėstytojai vertina
pirmo kurso bakalauro ar vientisųjų studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti jų dėstomus dalykus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams, vedantiems pamokas baigiamųjų klasių mokiniams ir dėstytojams, dėstantiems
pirmakursiams. Prašoma įrašyti moksleivių, studentų dalį procentais, kurie, jų nuomone, pasirengę studijuoti
aukštojoje mokykloje. Prašoma įrašyti pasirengusiųjų moksleivių/ studentų dalį (procentais).
Rekomendacijos tobulinimui
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Apklaustų mokytojų atsiliepimuose apie klausimyną buvo pastabų, kad sunku atsakyti, nes dėsto ne visiems
moksleiviams. Rekomenduojama patikslinti klausimą, kad šiuo atveju galvotų ir vertintų tuos moksleivius, kuriems
veda pamokas: „Pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia dalis mokinių, su kuriais Jums tenka dirbti, yra
pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?“.
Subdimensija: Bendras pasirengimo vertinimas. II pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
23. Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia
jų dalis yra pasirengę studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti mano dėstomus dalykus (įrašykite) ........... proc.

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip dėstytojai vertina pirmo magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti jų
dėstomus dalykus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems pirmakursiams magistrantams. Prašoma įrašyti studentų dalį
procentais, kurie, jų nuomone, pasirengę studijuoti jų dėstomus dalykus. Prašoma įrašyti pasirengusiųjų studentų dalį
(procentais).
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Bendras pasirengimo vertinimas. III pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
34. Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Kaip Jūs vertintumėte
dabartinių doktorantūros studijų studentų pasirengimą studijuoti Jūsų dėstomus dalykus? Pažymėkite
vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai blogai – Labai gerai.

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip dėstytojai vertina doktorantūros studentų pasirengimą studijuoti jų dėstomus dalykus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems doktorantams. Nuomonei išreikšti naudojama 5 balų skalė: Labai
blogai – Labai gerai. Galima pasirinkti ir atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Dėl rezultatų palyginamumo su I ir II studijų pakopa, rekomenduojama apsvarstyti galimybę apie doktorantų
pasirengimą klausti kaip ir bakalaurantų ar magistrantų atveju – prašant nurodyti pasirengusiųjų studijuoti dalį
procentais: „Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia jų dalis yra pasirengę
studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti mano dėstomus dalykus (įrašykite) ........... proc.“.
Subdimensija: Pasirengimo stoti į aukštesnę pakopą vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
55. Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas magistrantūroje?
Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti
II pakopa
36. Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas doktorantūroje?
Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
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Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti I ir II studijų pakopos studentų pasirengimą tęsti studijas aukštesnėje pakopoje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams, nurodžiusiems, kad, baigę dabartines studijas, planuoja
mokytis aukštesnėje pakopoje. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Labai blogai – Labai gerai. Taip pat yra galimybė
pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau pasirengę I pakopos AM studijoms, poreikis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
34. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę
aukštojo mokslo studijoms? Įrašykite
Mokytojai
29. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę
aukštojo mokslo studijoms? Įrašykite
I pakopa
43. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę
aukštojo mokslo studijoms? Įrašykite
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
41. Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro,
magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? Įrašykite

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau pasirengę studijoms, poreikį iš suinteresuotųjų šalių
pozicijų ir išskirti svarbiausius teminius blokus.
Klausimo charakteristika
Moksleiviams, mokytojams ir I AM studijų pakopos studentams užduotas atviras klausimas, kurio formuluotė vienoda
visoms tikslinėms grupėms „Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau
pasirengę aukštojo mokslo studijoms?“. Visiems dėstytojams buvo užduodamas vienas klausimas apie visas tris
pakopas: „Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro, magistrantūros
ir (ar) doktorantūros studijoms?“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsakymų analizė leidžia daryti prielaidą, kad tyrimo dalyviai nevienodai suprato klausimą, nes dalis respondentų
įvardino reikalingus sisteminius pokyčius, o dalis – nurodė egzistuojančias problemas (pvz., stojančiųjų motyvacijos
stoką, savarankiškumo nebuvimą, bazinių žinių stygių ar pan.). Rekomenduojama patikslinti klausimo formuluotes.
Viena iš siūlomų alternatyvų: „Jūsų nuomone, kokie švietimo ir mokslo sistemos pokyčiai leistų pagerinti ketinančiųjų
studijuoti pasirengimą aukštojo mokslo / bakalauro studijoms? Ką reiktų keisti pirmiausiai?“.
Dėstytojams rekomenduojama užduoti 3 atskirus klausimus apie I-III pakopas. Naudotas klausimas, kuomet klausta
apie visas AM studijų pakopas viename klausime, apriboja galimybes vienodai išsamiai išskirti sisteminius pokyčius,
kurie būtų aktualiausi ir specifiniai kiekvienai pakopai. Klausimai turėtų būti užduodami konkrečios AM studijų
pakopos studentams dėstantiems dėstytojams: „Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau
pasirengę bakalauro studijoms? Įrašykite“.
Subdimensija: Sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau pasirengę II pakopos AM studijoms, poreikis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
25. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę
magistrantūros studijoms? Įrašykite
III pakopa
Dėstytojai
41. Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro,
magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? Įrašykite

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau pasirengę studijoms, poreikį iš suinteresuotųjų šalių
pozicijų ir išskirti svarbiausius teminius blokus.
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Klausimo charakteristika
Magistrantams užduotas atviras klausimas „Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti
būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms?“. Visiems dėstytojams buvo užduodamas vienas klausimas apie visas
tris pakopas: „Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro,
magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms?“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsakymų analizė leidžia daryti prielaidą, kad tyrimo dalyviai nevienodai suprato klausimą, nes dalis respondentų
įvardino reikalingus sisteminius pokyčius, o dalis – nurodė esamas problemas (pvz., stojančiųjų motyvacijos stoką,
savarankiškumo nebuvimą, bazinių žinių stygių ar pan.). Rekomenduojama patikslinti klausimo formuluotes. Viena iš
siūlomų alternatyvų: „Jūsų nuomone, kokie švietimo ir mokslo sistemos pokyčiai leistų pagerinti ketinančiųjų studijuoti
pasirengimą magistrantūros studijoms? Ką reiktų keisti pirmiausiai?“.
Dėstytojams rekomenduojama užduoti 3 atskirus klausimus apie I-III pakopas. Naudotas klausimas, kuomet klausta
apie visas AM studijų pakopas viename klausime, apriboja galimybes vienodai išsamiai išskirti sisteminius pokyčius,
kurie būtų aktualiausi ir specifiniai kiekvienai pakopai. Klausimai turėtų būti užduodami konkrečios AM studijų
pakopos studentams dėstantiems dėstytojams: „Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau
pasirengę magistrantūros studijoms? Įrašykite“.
Subdimensija: Sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau pasirengę III pakopos AM studijoms, poreikis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
28. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys stoti į doktorantūrą būtų geriau jai
pasirengę? Įrašykite
Dėstytojai
41. Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro,
magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? Įrašykite

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti sisteminių pokyčių, kad stojantieji būtų geriau pasirengę studijoms, poreikį iš suinteresuotųjų šalių
pozicijų ir išskirti svarbiausius teminius blokus.
Klausimo charakteristika
Doktorantams užduotas atviras klausimas „Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys stoti į
doktorantūrą būtų geriau jai pasirengę?“. Visiems dėstytojams buvo užduodamas vienas klausimas apie visas tris
pakopas: „Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro, magistrantūros
ir (ar) doktorantūros studijoms?“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsakymų analizė leidžia daryti prielaidą, kad tyrimo dalyviai nevienodai suprato klausimą, nes dalis respondentų
įvardino reikalingus sisteminius pokyčius, o dalis – nurodė esamas problemas (pvz., stojančiųjų motyvacijos stoką,
savarankiškumo nebuvimą, bazinių žinių stygių ar pan.). Rekomenduojama patikslinti klausimo formuluotes. Viena iš
siūlomų alternatyvų: „Jūsų nuomone, kokie švietimo ir mokslo sistemos pokyčiai leistų pagerinti ketinančiųjų studijuoti
pasirengimą doktorantūros studijoms? Ką reiktų keisti pirmiausiai?“
Dėstytojams rekomenduojama užduoti 3 atskirus klausimus apie I-III pakopas. Naudotas klausimas, kuomet klausta
apie visas AM studijų pakopas viename klausime, apriboja galimybes vienodai išsamiai išskirti sisteminius pokyčius,
kurie būtų aktualiausi ir specifiniai kiekvienai pakopai. Klausimai turėtų būti užduodami konkrečios AM studijų
pakopos studentams dėstantiems dėstytojams: „Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau
pasirengę doktorantūros studijoms? Įrašykite“.
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Subdimensija: Pasirengimo kliūčių stojant į I, II ir III pakopos studijas mažinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa

II pakopa

III pakopa

Dėstytojai

42. Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs
studijoms? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines
studijas.
Prieš studijas įgyti praktinės patirties, susijusios su norima studijuoti sritimi
Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks mokytis įstojus
Atsakingiau mokytis mokykloje
Kruopščiau ruoštis egzaminams
Atsakingiau rinktis, kokius egzaminus laikyti
Atsakingiau rinktis, kokią studijų programą studijuoti
Apsirūpinti finansiškai
Kita (įrašykite) .........................................................................................
Nieko nebūčiau daręs kitaip, esu patenkintas savo pasirengimu studijoms
24. Prisiminkite save prieš magistrantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte
geriau pasirengęs studijoms? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie
pagrindines magistrantūros studijas.
Atsakingiau rinktis, ką studijuoti
Prieš stojant į magistrantūrą įgyti darbinės patirties, susijusios su studijomis
Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks mokytis įstojus
Labiau pasidomėti, kokios karjeros galimybės baigus šias studijas
Atsakingiau studijuoti ankstesnėse studijose
Atsakingiau rinktis, kokius laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus studijuoti ankstesnėse studijose
Apsirūpinti finansiškai
Kita (įrašykite) ......................................................
Nieko nebūčiau daręs kitaip, buvau gerai pasirengęs
27. Prisiminkite save prieš doktorantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte
geriau pasirengęs studijoms? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Atsakingiau rinktis tematiką disertacijai
Atsakingiau rinktis, kur studijuoti
Atsakingiau rinktis mokslinį vadovą
Prieš stojant į doktorantūrą įgyti praktikos ar darbinės patirties srityje, kurioje norėjau rengti disertaciją
Prieš stojant į doktorantūrą įgyti daugiau mokslinės patirties
Labiau pasidomėti, kokios karjeros galimybės įgijus daktaro laipsnį
Atsakingiau studijuoti ankstesnėse studijose
Atsakingiau rinktis, kokius laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus studijuoti ankstesnėse studijose
Apsirūpinti finansiškai
Kita (įrašykite) ......................................................
Nieko nebūčiau daręs kitaip, buvau gerai pasirengęs
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti veiksmus ir pastangas bei ką buvo verta daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengta studijoms.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Klausimų formuluotės ir atsakymų variantai pritaikyti kiekvienos pakopos
specifikai. Galima pasirinktis kelis atsakymo variantus. Suteikiama galimybė įrašyti trūkstamą atsakymą skiltyje „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti atsakymų pateikimo tvarką.
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Subdimensija: Moksleivių ir I pakopos studentų (ne)pasirengimo aspektų bei masto vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
25. Pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia mokinių dalis pasižymi šiomis savybėmis? Iš 100
proc. (įrašykite) ...........
Mokėjimo mokytis kompetencija. Jaučiasi atsakingas už savo mokymąsi, geba save motyvuoti, planuoti
mokymąsi, rinktis ir taikyti tinkamas mokymosi strategijas, įsivertinęs sėkmę gerinti savo mokymąsi.
Komunikavimo kompetencija. Supranta komunikavimo svarbą ir moka, atsižvelgdamas į kontekstą ir
komunikavimo situaciją, veiksmingai komunikuoti kalbinėmis ir nekalbinėmis priemonėmis.
Pažinimo kompetencija. Siekia įgyti žinių, ieško tiesos, geba konstruktyviai spręsti problemas, kritiškai
mąsto, geriau pažįsta tikrovę taikydamas tyrimų metodus.
Socialinė pilietinė kompetencija. Sąžiningas, atsakingas, gerbia ir toleruoja kitus, aktyviai dalyvauja
bendruomenės gyvenime, veikia kitų labui, vadovaujasi demokratijos vertybėmis. Myli tėvynę, vertina šalies
ir pasaulio paveldą, rūpinasi kitų ir aplinkos saugumu.
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija. Nusiteikia ir susitelkia kūrybiniams ieškojimams, skatina kitus
kūrybingai, nestandartiškai mąstyti, kritiškai priima kitų keliamas idėjas, geba jomis pasinaudoti. Prisiima
atsakomybę už rezultatus, gerbia autorių teises.
Asmeninė kompetencija. Pozityviai mąsto, garbingai ir sąžiningai veikia, geba įveikti sunkumus ir atsakingai
kuria savo gyvenimą.
Kultūrinė kompetencija. Yra sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros procesų dalyvis, puoselėjantis
artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę kultūrą, pasaulio paveldą.
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
11. Pagalvokite apie bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti,
kokia jų dalis pasižymi šiomis savybėmis? Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
Mokėjimo mokytis kompetencija. Jaučiasi atsakingas už savo mokymąsi, geba save motyvuoti, planuoti
mokymąsi, rinktis ir taikyti tinkamas mokymosi strategijas, įsivertinęs sėkmę gerinti savo mokymąsi.
Komunikavimo kompetencija. Supranta komunikavimo svarbą ir moka, atsižvelgdamas į kontekstą ir
komunikavimo situaciją, veiksmingai komunikuoti kalbinėmis ir nekalbinėmis priemonėmis.
Pažinimo kompetencija. Siekia įgyti žinių, ieško tiesos, geba konstruktyviai spręsti problemas, kritiškai
mąsto, geriau pažįsta tikrovę taikydamas tyrimų metodus.
Socialinė pilietinė kompetencija. Sąžiningas, atsakingas, gerbia ir toleruoja kitus, aktyviai dalyvauja
bendruomenės gyvenime, veikia kitų labui, vadovaujasi demokratijos vertybėmis. Myli tėvynę, vertina šalies
ir pasaulio paveldą, rūpinasi kitų ir aplinkos saugumu.
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija. Nusiteikia ir susitelkia kūrybiniams ieškojimams, skatina kitus
kūrybingai, nestandartiškai mąstyti, kritiškai priima kitų keliamas idėjas, geba jomis pasinaudoti. Prisiima
atsakomybę už rezultatus, gerbia autorių teises.
Asmeninė kompetencija. Pozityviai mąsto, garbingai ir sąžiningai veikia, geba įveikti sunkumus ir atsakingai
kuria savo gyvenimą.
Kultūrinė kompetencija. Yra sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros procesų dalyvis, puoselėjantis
artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę kultūrą, pasaulio paveldą.

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis baigiamųjų klasių moksleivių ir įstojusiųjų į aukštąsias mokyklas pirmo kurso bakalaurantų
pasižymi bendrosiomis kompetencijomis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams, vedantiems pamokas baigiamųjų klasių mokiniams ir dėstytojams, dėstantiems
pirmakursiams. Vertinamos 7 bendrosios kompetencijos, kurios klausimyne pateikiamos su paaiškinimais. Prašoma
įrašyti moksleivių, studentų dalį procentais, kurie pasižymi konkrečiomis bendrosiomis kompetencijomis.
Rekomendacijos tobulinimui
Apklaustų mokytojų atsiliepimuose apie klausimyną buvo pastabų, kad sunku atsakyti, nes dėsto ne visiems
moksleiviams. Rekomenduojama patikslinti klausimą, kad šiuo atveju galvotų ir vertintų tuos moksleivius, kuriems
veda pamokas: „Pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia dalis mokinių, su kuriais Jums tenka dirbti,
pasižymi šiomis savybėmis? Iš 100 proc. yra pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?“.
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Subdimensija: II pakopos studentų (ne)pasirengimo aspektų bei masto vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
24. Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia jų
dalis pasižymi šiomis savybėmis? Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
Demonstruoja žinias ir supratimą, papildytus aukštesnio lygio vadovėlių žiniomis bei tam tikromis žiniomis
apie naujausius studijuojamos krypties pasiekimus
Geba taikyti žinias ir supratimą bei demonstruoja profesionalų požiūrį į darbą ar profesiją, gali formuluoti ir
argumentuotai pagrįsti sprendimus savo studijų srities problemoms spręsti
Geba rinkti ir interpretuoti duomenis (savo studijuojamoje srityje), kurių reikia svarbioms socialinėms,
mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti
Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų ir ne specialistų auditorijoms
Turi pakankamai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Įvertinti, kokia dalis pirmo kurso magistrantų pasižymi tiriamomis savybėmis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, kurie dėsto pirmo kurso magistrantams. Vertinamos 5 kompetencijos ir
gebėjimai. Prašoma įrašyti studentų dalį procentais, kurie pasižymi konkrečiomis savybėmis.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama išgryninti tiriamas savybes, kad kiekviena jų apimtų vieną konkretų gebėjimą, įgūdį ar savybę.

Subdimensija: III pakopos studentų (ne)pasirengimo aspektų bei masto vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
38. Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Įvertinkite, kaip jie
pasižymi šiomis savybėmis. Skalė: Labai blogai - Labai gerai; Negaliu įvertinti
Demonstruoja žinias ir supratimą studijuojamoje kryptyje, leidžiantį originaliai vystyti ir/ar taikyti idėjas
įvairiuose kontekstuose
Geba taikyti žinias ir supratimą ir spręsti problemas nežinomoje arba platesnėje (daugiadisciplininėje), su
studijų sritimi susijusioje aplinkoje
Geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, kai turi tik dalį informacijos, priimti etiškus ir socialiai
atsakingus sprendimus
Geba aiškiai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas specialistų ir ne specialistų auditorijoms
Turi išsiugdytus mokymosi įgūdžius, kad galėtų pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas

Klausimo tipas
Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip dėstytojai vertina doktorantų turimus gebėjimus ir kompetencijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, kurie dėsto doktorantams. Vertinamos 5 kompetencijos ir gebėjimai.
Kompetencijas prašoma įvertinti 5 balų skalėje: Labai blogai; Labai gerai. Galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu
įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama pakeisti savybių vertinimą 5 balų skalėje į studentų, pasižyminčių tiriamomis savybėmis, dalį
procentais (kaip I ir II studijų pakopų atveju). Tokiu būdu II ir III pakopų duomenys būtų palyginami. Klausimas galėtų
būti toks: „Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia jų dalis pasižymi šiomis
savybėmis? Iš 100 proc. (įrašykite) ...........“.
Išgryninti tiriamas savybes, kad kiekviena jų apimtų vieną konkretų gebėjimą, įgūdį ar savybę.
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Subdimensija: Skiriamas dėmesys mokiniams
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
6. Kaip Jums atrodo, kuriems mokiniams Jūsų mokytojai skiria daugiau dėmesio?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Silpnesniems mokiniams
Stipresniems mokiniams
Visiems vienodai
Sunku pasakyti
Mokytojai
8. Kuriems mokiniams Jūs skiriate daugiau dėmesio?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Silpnesniems mokiniams
Stipresniems mokiniams
Visiems vienodai
Sunku pasakyti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip mokiniai ir mokytojai suvokia mokytojų dėmesio paskirstymą silpnesniems ir stipresniems mokiniams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pasilyginimas su kitais studentais
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
29. Kuris teiginys Jus tiksliausiai apibūdina? Pažymėkite vieną atsakymą.
Jaučiuosi esantis vienas stipriausių mokinių savo klasėje
Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo bendraklasių
Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo bendraklasių
Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo klasėje
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
39. Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms lygindami save su grupiokais? Pažymėkite vieną atsakymą.
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas
Jaučiuosi esantis vienas stipriausių savo grupėje
Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo grupėje
Sunku pasakyti
II pakopa
20. Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms lygindami save su grupiokais? Pažymėkite vieną atsakymą.
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas
Jaučiuosi esantis vienas stipriausių savo grupėje
Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo grupėje
Sunku pasakyti
III pakopa
23. Kaip jaučiatės pasirengęs savo studijoms lygindami save su kitais doktorantais? Pažymėkite vieną
atsakymą
Jaučiuosi esantis vienas stipriausių doktorantų
Jaučiuosi stipresnis už daugumą
Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiuosi silpnesnis už daugumą
Jaučiuose esantis vienas silpniausių doktorantų
Sunku pasakyti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip vertinamas pasirengimas studijoms, lyginant save su kitais bendraklasiais ar kurso draugais.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą. Klausimo formuluotės
ir atsakymo variantai adaptuoti kiekvienai tikslinei grupei, atsižvelgiant į jų specifiką.
Rekomendacijos tobulinimui
Žodis „grupiokas“ keistinas į „bendramokslis“, „grupės draugas“, „kurso draugas“ ar pan.
Moksleiviams: rekomenduojame patikslinti klausimą, kuriuo aspektu turėtų būti lyginamasi su bendraklasiais.
Apsvarstyti, kuriuo aspektu turėtų būti vertinama: pasirengimo studijoms aukštojoje mokykloje ar įgytų žinių aspektu.
Jei būtų matuojamas pasirengimo vertinimas, duomenys būtų palyginami su I-III pakopų studentų rezultatais.
Rekomenduojama patikslinti klausimų formuluotes studentams (kad būtų palyginami moksleivių ir studentų
rezultatai): „Kalbant apie pasirengimą studijoms, kuris iš šių teiginių Jus tiksliausiai apibūdina?“
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų eiliškumą: vieniems rodyti atsakymus nuo geriausio iki prasčiausio, o
kitiems – nuo prasčiausio iki geriausio.
Pritaikyti atsakymų variantus moteriškai giminei.
Subdimensija: Pasilyginimas su kitais studentais ankstesnių studijų metu
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D16. Kaip Jūs jautėtės pasirengęs savo studijoms lygindami save su grupiokais ankstesnių studijų metu?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite tas, kurias baigėte vėliausiai.
Jaučiausi esantis vienas stipriausių savo grupėje
Jaučiausi stipresnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiausi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiausi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiausi esantis vienas silpniausių savo grupėje
Sunku pasakyti
III pakopa
48. Kaip Jūs jautėtės pasirengęs savo studijoms lygindami save su grupiokais magistrantūros metu?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite tas, kurias baigėte vėliausiai.
Jaučiausi esantis vienas stipriausių savo grupėje
Jaučiausi stipresnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiausi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiausi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
Jaučiausi esantis vienas silpniausių savo grupėje
Sunku pasakyti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip, lyginant su bendramoksliais, savo pasirengimą studijoms apklaustieji vertino ankstesnių studijų metu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti
kiekvienai tikslinei grupei, atsižvelgiant į jų specifiką. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Žodis „grupiokas“ keistinas į „bendramokslis“, „grupės draugas“, „kurso draugas“ ar pan.
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų eiliškumą: vieniems rodyti atsakymus nuo geriausio iki prasčiausio, o
kitiems – nuo prasčiausio iki geriausio.
Pritaikyti atsakymų variantus moteriškai giminei.
Subdimensija: Ko trūksta stojantiems? I pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
7. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę bakalauro ir
(ar) vientisosioms studijoms?

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, ko trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę bakalauro ir (ar) vientisosioms studijoms ir išskirti
dažniausiai įvardijamus trūkumus.
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Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems I AM studijų pakopos studentams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ko trūksta stojantiems? II pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
20. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę
magistrantūros studijoms?

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, ko trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms ir išskirti dažniausiai
įvardijamus trūkumus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems magistrantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ko trūksta stojantiems? III pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
31. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę doktorantūros
studijoms?

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, ko trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms ir išskirti dažniausiai
įvardijamus trūkumus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dirbantiems su doktorantūros studentais.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Baigiamųjų klasių mokinių pasirengimo kaita
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
20. Kaip, Jūsų nuomone, pasikeitė baigiamųjų klasių mokinių pasirengimas brandos egzaminams per
pastaruosius penkerius metus? Pažymėkite vieną atsakymą.
Pagerėjo
Suprastėjo
Išliko panašus
Nežinau
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip mokytojai vertina baigiamųjų klasių moksleivių pasirengimo brandos egzaminams dinamiką per
paskutinius 5 metus.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas mokytojams. Nuomonei išreikšti naudojama skalė: pagerėjo, suprastėjo, išliko panašus. Galima
pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pasirengimo įvertinimas pažymiu
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
26. Kokiam pažymiui įvertintumėte savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms?
Pažymėkite vieną atsakymą.
10
9
8
7
6
5
4
Esu visiškai nepasirengęs
Nežinau
Mokytojai
26. Kokiam pažymiui įvertintumėte savo mokyklos šių metų laidos pasirengimą aukštojo mokslo
studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą.
10
9
8
7
6
5
4
Visiškai nepasirengę
Nežinau
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti moksleivių pasirengimą aukštojo mokslo studijoms moksleivių ir mokytojų akimis.
Klausimo charakteristika
Klausimas moksleiviams ir mokytojams. Galimas vienas atsakymo variantas. Mokytojams ir moksleiviams naudojamos
adaptuotos klausimo formuluotės. Atsakymų variantai – identiški.
Rekomendacijos tobulinimui
Apsvarstyti klausimo būtinybę, nes apie pasirengimą klausiama ir 28 (moksleiviai) bei 23 klausimuose (mokytojai).
Rekomenduojame naudoti skalę nuo 1 iki 10.
Mokytojams: patikslinti, kad kalbama apie tuos moksleivius, kuriems dėsto: „Kokiam pažymiui įvertintumėte savo
moksleivių, su kuriais dirbate, pasirengimą aukštojo mokslo studijoms?“.
Mokytojams: klausime praleistas žodis „moksleivių“.
Subdimensija: Dėmesys, skiriamas profesiniam orientavimui
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
32. Įvertinkite, kiek Jūsų mokykloje skiriama dėmesio mokinių profesiniam orientavimui.
Pažymėkite vieną atsakymą.
Per mažai
Tiek, kiek reikia
Per daug
Mokytojai
27. Įvertinkite, kiek Jūsų mokykloje skiriama dėmesio mokinių profesiniam orientavimui.
Pažymėkite vieną atsakymą.
Per mažai
Tiek, kiek reikia
Per daug
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
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Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip mokytojai ir mokiniai suvokia profesiniam orientavimui skiriamo dėmesio pakankamumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Galima pasirinkti vieną iš trijų atsakymų: per mažai, tiek kiek
reikia ar per daug. Klausimo ir atsakymų formuluotės identiškos moksleiviams ir mokytojams.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduotume atsakymus papildyti variantu „Nežinau, sunku pasakyti“.
Subdimensija: Kieno pastangos mokymosi rezultatui svarbesnės?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
33. Kaip manote, nuo ko labiau priklauso Jūsų mokymosi rezultatai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Vidurinė reikšmė atspindi vienodas mokytojų ir mokinio pastangas.
Mokytojų pastangų- Mano pastangų.
Mokytojai
28. Kaip manote, nuo ko labiau priklauso mokinių mokymosi rezultatai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Vidurinė reikšmė atspindi vienodas mokytojų ir mokinio pastangas.
Mokytojų pastangų- Mokinio pastangų
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip suvokiama mokytojų ir moksleivių pastangų svarba mokymosi rezultatams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Klausimo formuluotės ir skalės reikšmės (atsakymo variantai)
adaptuoti moksleiviams ir mokytojams. Taip pat įtrauktas atsakymo variantas „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Kad visiems respondentas būtų vienodai aiškūs atsakymai, rekomenduotume patikslinti ir įvardinti visas skalės
reikšmes: „Tik nuo mokytojų pastangų“; „Labiau nuo mokytojų nei nuo mokinių (mano) pastangų“, „Vienodai nuo
mokytojų ir mokinių (mano) pastangų“; „Labiau nuo mokinių (mano) nei nuo mokytojų pastangų“; „Tik nuo mokinių
(mano) pastangų“.
Atsitiktine tvarka keisti skalės reikšmes – vieniems respondentams rodyti/ skaityti nuo „Mokinių (mano) pastangų“,
kitiems – nuo „Mokytojų pastangų“.
Subdimensija: Problematiškiausios ugdymo sritys
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
35. Išdėstykite pagal svarbą šias vidurinio ugdymo sritis, kuriose yra daugiausiai problemų. Prie
svarbiausios srities pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],... prie mažiausiai svarbios 5 [vieta].
Mokinių žinios ir motyvacija
Mokytojų kompetencija ir motyvacija
Mokymosi programos
Mokymosi sąlygos mokyklose
Situacija mokinių šeimose
Mokytojai
30. Išdėstykite pagal svarbą šias vidurinio ugdymo sritis, kuriose yra daugiausiai problemų. Prie
svarbiausios srities pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],... prie mažiausiai svarbios 5 [vieta].
Mokinių žinios ir motyvacija
Mokytojų kompetencija ir motyvacija
Mokymosi programos
Mokymosi sąlygos mokyklose
Situacija mokinių šeimose
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kurios vidurinio ugdymo sritys įvardijamos problematiškiausiomis.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Išskirtos 5 vidurinio ugdymo sritys (Mokinių žinios ir motyvacija;
Mokytojų kompetencija ir motyvacija; Mokymosi programos; Mokymosi sąlygos mokyklose; Situacija mokinių
šeimose) ir prašoma jas išranguoti nuo svarbiausios iki mažiausiai svarbios.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pasirengimo rengti disertaciją vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
36. Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, kuriems Jūs vadovaujate. Kaip Jūs vertintumėte
jų pasirengimą rengti disertaciją? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai blogai – Labai gerai;
Negaliu įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip dėstytojai vertina doktorantų pasirengimą rengti disertaciją.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, kurie vadovauja doktorantams, rašantiems disertaciją. Vertinimui naudojama 5
balų skalė: Labai blogai – Labai gerai. Yra galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pasirengimo rengti disertaciją vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
37. Kaip Jūs vertintumėte jų gebėjimą rengti disertaciją žemiau išvardintais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Skalė: Labai blogai – Labai gerai; Negaliu įvertinti
Tiriamojo darbo įgūdžiai
Žingeidumas, domėjimasis savo tiriama tema
Technologinis pasirengimas (gebėjimas naudotis duomenų bazėmis, specifinėmis programomis ir pan.)
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Praktinė patirtis tiriamos temos srityje

Klausimo tipas
Uždaras. Vertinami doktorantų gebėjimai. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Bendrasis pasirengimo
studijoms vertinimas“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip dėstytojai vertina doktorantų gebėjimą rengti disertaciją įvairiais aspektais: tiriamojo darbo įgūdžiai;
žingeidumas, domėjimasis savo tiriama tema; technologinis pasirengimas; gebėjimas dirbti savarankiškai; praktinė
patirtis tiriamos temos srityje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, kurie vadovauja doktorantams, rašantiems disertaciją. Doktorantų gebėjimai
vertinami 5 balų skalėje: Labai blogai – Labai gerai. Yra galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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3. Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai
Subdimensija: Savo ir kurso žinių lygio bei motyvacijos mokytis vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
38. Kaip Jūs vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti Jūsų studijų programą žemiau
pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. (Labai gerai/labai blogai. Negaliu įvertinti)
Mano žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje
Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje
Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
II pakopa
19. Kaip Jūs vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje
žemiau pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje (Labai gerai/labai blogai. Negaliu įvertinti)
Mano žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
III pakopa
21. Kaip Jūs vertinate savo paties ir kitų doktorantų pasirengimą studijuoti doktorantūroje žemiau
pateiktais aspektais? Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje (Labai gerai/labai blogai. Negaliu
įvertinti)
Mano žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Kitų mano padalinio doktorantų žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Mano motyvacija gilinti žinias pasirinktoje kryptyje (tematikoje)
Kitų padalinio doktorantų motyvacija gilinti žinias pasirinktoje kryptyje (tematikoje)
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensijos „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį ir akademinį
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti subjektyvų savo ir kitų bendramokslių žinių bei motyvacijos studijuoti vertinimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems studentams. Klausimų formuluotės ir atsakymo variantų formuluotės adaptuotos
atsižvelgiant į studijų pakopų specifiką. Vertinami 4 teiginiai (savo ir bendramokslių žinios ir motyvacija). Nuomonei
išreikšti naudojama 5 balų skalė: Labai gerai – Labai blogai. Paliekama galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Žodis „grupiokai“ keistinas į „bendramoksliai“, „kurso draugai“, „kiti Jūsų kurso magistrantai / doktorantai“ ir pan.
Subdimensija: Studijuojančiųjų I pakopoje žinių lygio ir motyvacijos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
9. Kaip Jūs vertinate bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo
studijų programą žemiau pateiktais aspektais? Skalė: Labai gerai - Labai blogai; Negaliu įvertinti.
Pirmo kurso studentų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje
Pirmo kurso studentų motyvacija studijuoti savo studijų programą

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas.
Dimensijos „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį ir akademinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kaip dėstytojai vertina pirmo kurso bakalaurantų pasirengimą studijoms įgytų žinių ir motyvacijos studijuoti
aspektais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems bakalaurantams. Vertinami 2 teiginiai (pirmo kurso bakalaurantų
žinios ir motyvacija). Nuomonei išreikšti naudojama 5 balų skalė: Labai gerai – Labai blogai. Paliekama galimybė
pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
52

Nėra.
Subdimensija: Studijuojančiųjų II pakopoje žinių lygio ir motyvacijos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
22. Kaip Jūs vertinate magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų
programą žemiau pateiktais aspektais? (Skalė: Labai gerai - Labai blogai; Negaliu įvertinti.
Pirmo kurso studentų žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Pirmo kurso studentų motyvacija studijuoti savo studijų programą

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensijos „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį ir akademinį
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kaip dėstytojai vertina pirmo kurso magistrantų pasirengimą studijoms įgytų žinių ir motyvacijos studijuoti
aspektais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems magistrantams. Vertinami 2 teiginiai (pirmo kurso magistrantų žinios
ir motyvacija). Nuomonei išreikšti naudojama 5 balų skalė: Labai gerai – Labai blogai. Paliekama galimybė pasirinkti
atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Studijuojančiųjų III pakopoje žinių lygio ir motyvacijos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
32. Kaip Jūs vertinate doktorantų, su kuriais Jums tenka dirbti, pasirengimą žemiau pateiktais aspektais?
Skalė: Labai gerai - labai blogai; Negaliu įvertinti
Žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Motyvacija gilinti žinias pasirinktoje mokslo kryptyje

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensijos „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį ir akademinį
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kaip dėstytojai vertina doktorantų, su kuriais dirba, pasirengimą įgytų žinių ir motyvacijos gilinti žinias
pasirinktoje mokslo kryptyje aspektais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dirbantiems su doktorantais. Vertinami 2 teiginiai (doktorantų žinios ir
motyvacija gilinti žinias pasirinktoje mokslo kryptyje). Nuomonei išreikšti naudojama 5 balų skalė: Labai gerai – Labai
blogai. Paliekama galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Mokytojų dalykinės ir pedagoginės kompetencijos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
13. Kaip Jūsų mokytojai sugeba išmokyti savo dalyko? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Skalė: Labai prastai- Labai gerai; Nesimokau, negaliu įvertinti
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Prancūzų kalba
Rusų kalba
Istorija
Chemija
Fizika
Biologija
Geografija
Informacinės technologijos
Menai
Kita (įrašykite) ................................................
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Prie dalykų sąrašo suteikiama galimybė įrašyti atsakymą „Kita“ ir pateikti įvertinimą.
Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą
matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip moksleiviai vertina mokytojų gebėjimus išmokyti savo dalyko. Kiekvieno dalyko mokytojų gebėjimai
vertinami 5 balų skalėje: „Labai prastai“ ir „Labai gerai“. Yra galimybė pasirinkti atsakymą „Nesimokau, negaliu
įvertinti“. Prašoma įvertinti visų dalykų mokytojus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra
Subdimensija: Laikomi brandos egzaminai
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
10. Ar Jūs planuojate laikyti bent vieną mokyklinį egzaminą? Pažymėkite vieną atsakymą.
Taip
Ne
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras.
Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą
matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis klausimas. Identifikuoti, kokia dalis moksleivių planuoja laikyti mokyklinius egzaminus.
Klausimo charakteristika
Užduodamas tik moksleiviams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Laikomi brandos egzaminai
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
11. Pažymėkite, kurių dalykų mokyklinius brandos egzaminus planuojate laikyti. Įsivertinkite savo realias
galimybes ir nurodykite, kokius balus tikitės iš jų gauti.
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Skalė: Neišlaikysiu 4-10,
Lietuvių k. ir literatūra
Gimtoji k. (ne lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne lietuvių) (II, III dalys)
Technologijos
Menai
Muzikologija I dalis
Muzikologija II dalis
Kita (įrašykite) .......................
Mokytojai
I pakopa
34. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno mokyklinio
egzamino, šį klausimą praleiskite. Skalė: 1-10, Neatsimenu
Lietuvių k. ir literatūra
Gimtoji k. (ne lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne lietuvių) (II, III dalys)
Technologijos
Menai
Muzikologija I dalis
Muzikologija II dalis
Kita (įrašykite) .......................
II pakopa
50. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno mokyklinio
egzamino, šį klausimą praleiskite. Skalė: 1-10, Neatsimenu
Lietuvių k. ir literatūra
Gimtoji k. (ne lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne lietuvių) (II, III dalys)
Technologijos
Menai
Muzikologija I dalis
Muzikologija II dalis
Kita (įrašykite) .......................
III pakopa
62. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno mokyklinio
egzamino, šį klausimą praleiskite. Skalė: 1-10, Neatsimenu
Lietuvių k. ir literatūra
Gimtoji k. (ne lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne lietuvių) (II, III dalys)
Technologijos
Menai
Muzikologija I dalis
Muzikologija II dalis
Kita (įrašykite) .......................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, kokie mokykliniai brandos egzaminai laikyti (bus laikomi) ir kokie buvo jų įvertinimai (ar kaip planuoja
išlaikyti).
Klausimo charakteristika
Moksleiviams: klausimas užduodamas tik planuojantiems laikyti mokyklinius egzaminus (pagal atsakymą į 10
klausimą). Prie kiekvieno mokyklinio egzamino prašoma pažymėti, ar laikys konkretų egzaminą ir prašoma nurodyti,
kokio tikimasi rezultato: „Neišlaikysiu“, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balų. Paliekama galimybė įrašyti kitus laikytus mokyklinius
egzaminus skiltyje „Kita“
I-III pakopų studentams: klausimas užduodamas visiems. Prie kiekvieno mokyklinio egzamino prašoma pažymėti, ar
laikė konkretų mokyklinį egzaminą ir prašoma nurodyti egzamino įvertinimą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balų ir
„Neatsimenu“.
Rekomendacijos tobulinimui
Studentams, brandos egzaminus laikiusiems anksčiau, kuomet buvo naudojama penkiabalė skalė ar kai mokykliniai ir
valstybiniai brandos egzaminai nebuvo atskirti, klausimas nepritaikytas. Rekomenduojama įtraukti pasirinkimo
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variantą tokiems studentams: „Baigiamaisiais mokyklos metais buvo kita brandos egzaminų laikymo tvarka ir
vertinimas“
Studentams (ypač II ir III pakopų ar vidurinę mokyklą baigusiems anksčiau) sunku prisiminti tiek tai, kokius mokyklinius
egzaminus laikė, tiek gautus įvertinimus, tad dalis atsakymų yra netikslūs. Rekomenduojama papildyti atsakymo
variantus apie konkretaus egzamino laikymo faktą: „laikiau“; „nelaikiau“; „neprisimenu“. Apie gautis įvertinimus
klausti tik tų, kurie laikė egzaminą (pažymėjo atsakymą „laikiau“).
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Subdimensija: Laikomi brandos egzaminai
Tikslinė
Klausimas ir atsakymo variantai
grupė
Moksleiviai
12. Pažymėkite, kurių dalykų valstybinius brandos egzaminus planuojate laikyti. Įsivertinkite savo realias
galimybes ir nurodykite, kokius balus tikitės iš jų gauti.
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite įvertinimus. Skalė: Neišlaikysiu;16-20; 21-30; 31-40; 41-50
51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Chemija
Fizika
Biologija
Geografija
Informacinės technologijos
Kita (įrašykite) .......................
Mokytojai
I pakopa
35. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote: Pasirinkite
visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno valstybinio egzamino, šį
klausimą praleiskite. Skalė: Neišlaikiau;16-20; 21-30; 31-40; 41-50
51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100;
Nežinau, neatsimenu
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Chemija
Fizika
Biologija
Geografija
Informacinės technologijos
Kita (įrašykite) .......................
II pakopa
51. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote: Pasirinkite
visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno valstybinio egzamino, šį
klausimą praleiskite. Skalė Neišlaikiau;16-20; 21-30; 31-40; 41-50
51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100;
Nežinau, neatsimenu
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Chemija
Fizika
Biologija
Geografija
Informacinės technologijos
Kita (įrašykite) .......................
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III pakopa

Dėstytojai

63. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote: Pasirinkite
visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno valstybinio egzamino, šį
klausimą praleiskite. Skalė: Neišlaikiau;16-20; 21-30; 31-40; 41-50
51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100;
Nežinau, neatsimenu
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių)
Užsienio kalba (prancūzų)
Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Chemija
Fizika
Biologija
Geografija
Informacinės technologijos
Kita (įrašykite) .......................
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, kokie valstybiniai brandos egzaminai laikyti (bus laikomi) ir kokie buvo jų įvertinimai (ar kaip planuoja
išlaikyti).
Klausimo charakteristika
Moksleiviams: prie kiekvieno valstybinio egzamino prašoma pažymėti, ar laikys konkretų egzaminą ir prašoma
nurodyti, kokio tikimasi rezultato: „Neišlaikysiu;16-20; 21-30; 31-40; 41-50
51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100.
I-III pakopų studentams: prie kiekvieno valstybinio egzamino prašoma pažymėti, ar laikė konkretų egzaminą ir nurodyti
egzamino įvertinimą: „Neišlaikiau“; 16-20; 21-30; 31-40; 41-50
51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100; „Nežinau,
neatsimenu“.
Rekomendacijos tobulinimui
Studentams, brandos egzaminus laikiusiems anksčiau, kuomet buvo naudojama penkiabalė skalė ar kai mokykliniai ir
valstybiniai brandos egzaminai nebuvo atskirti, klausimas nepritaikytas. Rekomenduojama įtraukti pasirinkimo
variantą tokiems studentams: „Baigiamaisiais mokyklos metais buvo kita brandos egzaminų laikymo tvarka ir
vertinimas“.
Studentams (ypač II ir III pakopų ar vidurinę mokyklą baigusiems anksčiau) sunku prisiminti tiek tai, kokius valstybinius
egzaminus laikė, tiek gautus įvertinimus, tad dalis atsakymų yra netikslūs. Rekomenduojama papildyti atsakymo
variantus apie konkretaus egzamino laikymo faktą: „laikiau“; „nelaikiau“; „neprisimenu“. Apie gautis įvertinimus
klausti tik tų, kurie laikė (pažymėjo atsakymą „laikiau“).
Rekomenduojama atsakymą „Neišlaikiau“ („Neišlaikysiu“) papildyti įvertinimu 0-16.
Subdimensija: Korepetitorių samdymo mastas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
23. Keliems skirtingiems dalykams Jūs esate mokęsis papildomai su korepetitoriais ar lankėte kursus,
skirtus pasirengti brandos egzaminams per šiuos mokslo metus? Pažymėkite vieną atsakymą.
1 mokomajam dalykui
2 skirtingiems dalykams
3 skirtingiems dalykams
4 ir daugiau (įrašykite skaičių) .............
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, keliems dalykams mokytis samdomi korepetitoriai ar lankomi papildomi kursai.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas moksleiviams, kurie filtriniame klausime nurodė, kad papildomai mokosi su korepetitoriais ar
lanko kursus. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą. Paliekama galimybė įrašyti tikslų dalykų skaičių, jei jis didesnis
nei 4.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Korepetitorių samdymo mastas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
24. Kokių dalykų Jūs mokėtės papildomai su korepetitoriais ar lankėte kursus, skirtus pasirengti brandos
egzaminams per šiuos mokslo metus? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
Matematikos
Lietuvių kalbos ir literatūros
Anglų kalbos
Vokiečių kalbos
Prancūzų kalbos
Rusų kalbos
Istorijos
Chemijos
Fizikos
Biologijos
Geografijos
Informacinių technologijų
Menų
Kita (įrašykite) ....................................................
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokiems dalykams mokytis samdomi korepetitoriai ar lankomi papildomi kursai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, kurie filtriniame klausime nurodė, kad papildomai mokosi su korepetitoriais ar
lanko kursus. Galima pasirinkti kelis atsakymo variantus. Paliekama galimybė įrašyti savo atsakymą skiltyje „Kita“
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Mokyklos edukacinės aplinkos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
31. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Mokymosi atmosfera mokykloje nebuvo palanki - Mokymosi atmosfera mokykloje buvo palanki
Mokymuisi skirtos infrastruktūros (kabinetų, bibliotekos, informacinių technologijų, kt.). kokybė buvo prasta
- Mokymuisi skirtos infrastruktūros (kabinetų, bibliotekos, informacinių technologijų, kt.). kokybė buvo
puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas paskirstytas prastai - Mokymosi krūvis, intensyvumas paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna - Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė silpni mokytojai - Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose nepalanki - Mokymosi atmosfera namuose palanki
Materialinės sąlygos mokytis namuose buvo prastos - Materialinės sąlygos mokytis namuose buvo puikios
II pakopa
48. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Mokymosi atmosfera mokykloje nebuvo palanki - Mokymosi atmosfera mokykloje buvo palanki
Mokymuisi skirtos infrastruktūros (kabinetų, bibliotekos, informacinių technologijų, kt.). kokybė buvo prasta
- Mokymuisi skirtos infrastruktūros (kabinetų, bibliotekos, informacinių technologijų, kt.). kokybė buvo
puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas paskirstytas prastai - Mokymosi krūvis, intensyvumas paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna - Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė silpni mokytojai - Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose nepalanki - Mokymosi atmosfera namuose palanki
Materialinės sąlygos mokytis namuose buvo prastos - Materialinės sąlygos mokytis namuose buvo puikios
III pakopa
60. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Mokymosi atmosfera mokykloje nebuvo palanki - Mokymosi atmosfera mokykloje buvo palanki
Mokymuisi skirtos infrastruktūros (kabinetų, bibliotekos, informacinių technologijų, kt.). kokybė buvo prasta
- Mokymuisi skirtos infrastruktūros (kabinetų, bibliotekos, informacinių technologijų, kt.). kokybė buvo
puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas paskirstytas prastai - Mokymosi krūvis, intensyvumas paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna - Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė silpni mokytojai - Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose nepalanki - Mokymosi atmosfera namuose palanki
Materialinės sąlygos mokytis namuose buvo prastos - Materialinės sąlygos mokytis namuose buvo puikios
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip I-III pakopų studentai vertina mokymosi aplinką mokykloje, kurią baigė.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas I – III pakopų studentams. Galimybė pažymėti vieną atsakymą apie kiekvieną teiginių porą.
Naudojama 5 balų skalė. Galimybė pasirinkti variantą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti savybių išdėstymo, skaitymo tvarką. Žodį „klasiokas“ rekomenduojame keisti į „klasės
draugas“ ar „bendraklasis“.
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Subdimensija: Savo mokyklos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
5. Savo mokyklą priskirtumėte prie: Pažymėkite vieną atsakymą.
Labai silpnų
Silpnų
Vidutiniškų
Stiprių
Labai stiprių
Nežinau
Mokytojai
6. Savo mokyklą priskirtumėte prie: Pažymėkite vieną atsakymą.
Labai silpnų
Silpnų
Vidutiniškų
Stiprių
Labai stiprių
Nežinau
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti subjektyvų mokyklos lygio vertinimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Mokyklos lygio vertinimui išreikšti naudojama 5 balų skalė.
Galimybė pasirinkti atsakymą „Nežinau“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama patikslinti klausimą, kokiu aspektu turėtų būti vertinamas mokyklos lygis. Pvz., galėtų būti
svarstoma tokia klausimo formuluotės alternatyva: „Kalbant apie Jūsų mokyklos lygį bendrai, prie kokių priskirtumėte
savo mokyklą?“.
Subdimensija: Mokyklos savybės
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
3. Kokia yra Jūsų mokykla? Kiekvienoje eilutėje pažymėkite rutuliuką arčiau to apibūdinimo, kuriam labiau
pritariate.
Nejauki - Jauki
Tamsi - Šviesi
Nesaugi - Saugi
Svetima - Artima
Nedraugiška - Draugiška
Netolerantiška - Tolerantiška
Nebendruomeniška - Bendruomeniška
Negaliu įvertinti
Mokytojai
7. Kokia yra Jūsų mokykla? Kiekvienoje eilutėje pažymėkite rutuliuką arčiau to apibūdinimo, kuriam labiau
pritariate.
Nejauki - Jauki
Tamsi - Šviesi
Nesaugi - Saugi
Svetima - Artima
Nedraugiška - Draugiška
Netolerantiška - Tolerantiška
Nebendruomeniška - Bendruomeniška
Negaliu įvertinti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip moksleiviai ir mokytojai vertina mokyklą, kurioje mokosi ir dirba.
Klausimo charakteristika
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Užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Galimybė pažymėti vieną atsakymą apie kiekvieną savybių porą.
Naudojama 5 balų skalė. Galimybė pasirinkti variantą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti savybių išdėstymo, skaitymo tvarką.
Subdimensija: Korepetitorių poreikis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
17. Ar ruošiantis egzaminams Jums yra reikalinga papildoma korepetitorių pagalba?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Tikrai taip
Labiau taip, nei ne
Labiau ne, nei taip
Tikrai ne
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokia moksleivių dalis jaučia poreikį korepetitoriaus pagalbai ruošiantis egzaminams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas tik moksleiviams. Naudojama 4 balų skalė: „Tikrai taip“; „Labiau taip, nei ne“; „Labiau ne, nei
taip“; „Tikrai ne“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Korepetitorių samdymo paplitimo priežastys
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
17. Kaip manote, kodėl mokiniai dažniausiai samdosi korepetitorius ar lanko kursus, skirtus pasirengti
brandos egzaminams? Nurodykite vieną dažniausiai pasitaikančią priežastį.
Mokiniai per pamokas nepajėgia įsisavinti mokomojo dalyko
Mokytojai prastai išaiškina mokomąjį dalyką
Korepetitoriai ar kursų mokytojai geriau žino, ko prireiks egzaminams ir tikslingai tam mokinius ruošia
Liepia tėvai ar artimieji
Pasiduoda papildomai besimokančių bendraklasių įtakai
Kita (įrašykite)
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti papildomą mokymąsi ar korepetitorių samdymą lemiančius veiksnius.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems mokytojams. Galima pasirinkti vieną labiausiai tinkantį atsakymo variantą. Paliekama
galimybė įrašyti trūkstamą atsakymą skiltyje „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti 1-5 atsakymų pateikimo tvarką. Apsvarstyti galimybę įtraukti atsakymo variantą „Padeda
pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje“.
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Subdimensija: Korepetitorių samdymo paplitimo vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
18. Kaip Jūs vertinate tai, kad ruošdamiesi egzaminams mokiniai samdo korepetitorius ar lanko tam
skirtus kursus? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai nepalankiai-Labai palankiai; Negaliu
įvertinti
Mokytojai
13. Kaip Jūs vertinate tai, kad ruošdamiesi egzaminams mokiniai samdo korepetitorius ar lanko tam
skirtus kursus? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai nepalankiai-Labai palankiai; Negaliu
įvertinti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti mokytojų ir moksleivių požiūrį į papildomą mokymąsi ir korepetitorių samdymą ruošiantis brandos
egzaminams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Nuomonei išreikšti naudojama 5 balų skalė. Galima pasirinkti
atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Korepetitorių samdymo paplitimo vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
14. Kuris teiginys apie papildomą mokymąsi su korepetitoriais ar kursų lankymą ruošiantis brandos
egzaminams labiausiai atspindi Jūsų poziciją? Pasirinkite vieną tinkamiausią atsakymą.
Tai pateisinamas būdas padidinti mažiau gabių mokinių galimybes studijuoti
Tai nepriimtina, nes didina mokinių nelygybę dėl skirtingų tėvų finansinių galimybių samdyti korepetitorius
Tai pateisinamas būdas kompensuoti silpnų mokyklų (atskirų mokytojų) mokymo spragas
Tai nepriimtina, nes tėvai už vaikų mokymą moka du kartus – mokesčius valstybei ir korepetitoriams
Tai pateisinamas būdas, kad rūpestingi tėvai galėtų padėti savo vaikams
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Suprasti mokytojų požiūrį į korepetitorių samdymą ir papildomų kursų lankymą ruošiantis brandos egzaminams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems mokytojams. Galimas vienas atsakymo variantas.
Rekomendacijos tobulinimui
Neaiškus atsakymas „Tai pateisinamas būdas, kad rūpestingi tėvai galėtų padėti savo vaikams“. Rekomenduojama
apsvarstyti atsakymo varianto sukonkretinimo ir patikslinimo galimybę. Tyrėjų siūloma alternatyva: „Tai pateisinamas
būdas, kad tėvai galėtų padėti savo vaikams siekti geresnio išsilavinimo“.
Keisti atsakymų pateikimo tvarką.
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Subdimensija: Nuostatos dėl korepetitorių samdymo
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
25. Ar Jūs sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Sutinku Nesutinku Sunku pasakyti
Lietuvoje įstoti į kolegiją be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, yra
neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į universitetą be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, yra
neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į valstybės finansuojamą studijų programą be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių
ar specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į prestižines studijų programas be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių
kursų, yra neįmanoma.
Mokytojai
15. Ar Jūs sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Sutinku Nesutinku Sunku pasakyti
Lietuvoje įstoti į kolegiją be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, yra
neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į universitetą be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, yra
neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į valstybės finansuojamą studijų programą be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių
ar specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į prestižines studijų programas be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių
kursų, yra neįmanoma.
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Atskleisti moksleivių ir mokytojų požiūrį į papildomų kursų lankymo ar korepetitorių samdymo reikšmę stojant į
aukštąsias mokyklas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems moksleiviams ir mokytojams. Vertinami 4 teiginiai ir naudojama skalė „Sutinku“ ir
„Nesutinku“. Yra galimybė pasirinkti atsakymą „Sunku pasakyti“
Rekomendacijos tobulinimui
Keisti teiginių skaitymo/ rodymo tvarką.
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Subdimensija: Valstybės priemonių, inicijuotų kelti stojančiųjų pasirengimą, vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
60. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ar planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje Pritariu – Nepritariu- Negaliu vertinti
Planams ilginti mokslo metus (mokiniams ir mokytojams)
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus (mokiniams ir mokytojams)
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas
visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos
studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir
technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie studijų pasiekimų
vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
Mokytojai
34. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ar planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje Pritariu – Nepritariu- Negaliu vertinti
Planams ilginti mokslo metus (mokiniams ir mokytojams)
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus (mokiniams ir mokytojams)
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas
visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos
studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir
technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie studijų pasiekimų
vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
I pakopa
57. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ar planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje Pritariu – Nepritariu- Negaliu vertinti
Planams ilginti mokslo metus (mokiniams ir mokytojams)
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus (mokiniams ir mokytojams)
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas
visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos
studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir
technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie studijų pasiekimų
vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
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II pakopa

III pakopa

Dėstytojai

53. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ar planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje Pritariu – Nepritariu- Negaliu vertinti
Planams ilginti mokslo metus (mokiniams ir mokytojams)
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus (mokiniams ir mokytojams)
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas
visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos
studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir
technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie studijų pasiekimų
vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
34. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ar planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje Pritariu – Nepritariu- Negaliu vertinti
Planams ilginti mokslo metus (mokiniams ir mokytojams)
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus (mokiniams ir mokytojams)
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas
visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos
studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir
technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie studijų pasiekimų
vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
42. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ar planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje Pritariu – Nepritariu- Negaliu vertinti
Planams ilginti mokslo metus (mokiniams ir mokytojams)
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus (mokiniams ir mokytojams)
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas
visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos
studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir
technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie studijų pasiekimų
vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas nustatyti, kaip suinteresuotosios šalys vertina esamus ir planuojamus švietimo sistemos
pokyčius.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Prašoma nurodyti, pritaria ar nepritaria kiekvienam iš esamų ar
planuojamų pokyčių. Galima pasirinkti atsakymą „Negaliu vertinti“.
66

Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Siūlomos išlaikytų brandos egzaminų vertės
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
62. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stotį į kolegiją? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
Mokytojai
35. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stotį į kolegiją? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
I pakopa
63. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stotį į kolegiją? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
II pakopa
57. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stotį į kolegiją? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
III pakopa
37. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stotį į kolegiją? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
Dėstytojai
46. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stotį į kolegiją? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........

Klausimo tipas
Atviras, prašoma įrašyti minimalų valstybinio brandos egzamino balą. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS
VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas išsiaiškinti, koks minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas laikomas
priimtinu, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo formuluotės identiškos visoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų komentarus, rekomenduojama apsvarstyti galimybę įtraukti atsakymo variantus „Nepritariu
minimalaus balo įvedimui stojant į kolegiją“ ir „Nežinau, sunku pasakyti“.
Subdimensija: Siūlomos išlaikytų brandos egzaminų vertės
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
63. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stoti į universitetą? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
Mokytojai
36. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stoti į universitetą? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
I pakopa
64. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stoti į universitetą? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
II pakopa
58. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stoti į universitetą? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
III pakopa
38. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stoti į universitetą? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........
Dėstytojai
47. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas (iš 100 galimų), kad
abiturientas galėtų stoti į universitetą? Iš 100 galimų balų, turėtų gauti bent (įrašykite) .........

Klausimo tipas
Atviras, prašoma įrašyti minimalų valstybinio brandos egzamino balą.
Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos) pasirengimą
matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas išsiaiškinti, koks minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas laikomas
priimtinu, kad abiturientas galėtų stoti į universitetą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo formuluotės identiškos visoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų komentarus, rekomenduojama apsvarstyti galimybę įtraukti atsakymo variantus „Nepritariu
minimalaus balo įvedimui stojant į universitetą“ ir „Nežinau, sunku pasakyti“.
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Subdimensija: Siūlomas minimalus išlaikytų brandos egzaminų kiekis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
64. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
Mokytojai
37. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
I pakopa
65. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
II pakopa
59. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
III pakopa
39. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
Dėstytojai
48. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas išsiaiškinti, koks minimalus valstybinių brandos egzaminų skaičius laikomas priimtinu,
norint, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai identiški visoms
tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.

68

Subdimensija: Siūlomas minimalus išlaikytų brandos egzaminų kiekis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
65. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į
universitetą? Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
Mokytojai
38. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į
universitetą? Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
I pakopa
66. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į
universitetą? Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
II pakopa
60. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į
universitetą? Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
III pakopa
40. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į
universitetą? Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti
Dėstytojai
49. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į
universitetą? Pažymėkite vieną atsakymą
Vieną
Du
Tris
Keturis ar daugiau
Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
Sunku pasakyti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas išsiaiškinti, koks minimalus valstybinių brandos egzaminų skaičius laikomas priimtinu,
norint, kad abiturientas galėtų stoti į universitetą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai identiški visoms
tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Priėmimas į menų studijas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
61. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
Sunku pasakyti
Mokytojai
39. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
Sunku pasakyti
I pakopa
62. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
Sunku pasakyti
II pakopa
56. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
Sunku pasakyti
III pakopa
41. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
Sunku pasakyti
Dėstytojai
45. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
Sunku pasakyti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių požiūrį į priėmimą į menų studijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo ir atsakymų variantų formuluotės identiškos. Galima
pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Dabartinės priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
59. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa su brandos egzaminų turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama objektyviai ir nešališkai
Mokytojai
33. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa su brandos egzaminų turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama objektyviai ir nešališkai
I pakopa
56. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa su brandos egzaminų turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama objektyviai ir nešališkai
Tik I, II ir III pakopa: Į magistrantūros studijas priimama objektyviai ir nešališkai
II pakopa
52. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa su brandos egzaminų turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama objektyviai ir nešališkai
Tik I, II ir III pakopa: Į magistrantūros studijas priimama objektyviai ir nešališkai
III pakopa
33. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa su brandos egzaminų turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama objektyviai ir nešališkai
Tik I, II ir III pakopa: Į magistrantūros studijas priimama objektyviai ir nešališkai
Dėstytojai
12. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa su brandos egzaminų turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama objektyviai ir nešališkai

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
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Apibūdinti tikslinių grupių požiūrį į dabartinę situaciją: brandos egzaminų vertinimo sistemą, mokyklinių programų
turinį, priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką ir pan.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo formuluotės identiškos visoms tikslinėms grupėms.
Vertinami teiginiai adaptuoti atsižvelgiant į TG ypatumus. Vertinimui pateikiamos teiginių poros ir prašoma pažymėti
atsakymą, geriausiai atspindintį asmeninę poziciją 5 balų skalėje. Galima rinktis atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Dabartinės priėmimo į magistrantūros studijas tvarkos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
25. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė priėmimo į magistrantūros studijas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę magistrantūros
studijoms
Profesinio bakalauro išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti magistrantūroje
Bakalauro išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti magistrantūroje
Į magistrantūros studijas priimama objektyviai ir nešališkai

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti dėstytojų, dėstančių magistrantams, požiūrį į dabartinę situaciją: priėmimo į magistrantūrą tvarką,
profesinio bakalauro ir bakalauro parengimą magistrantūrai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems magistrantams. Vertinimui pateikiamos teiginių poros ir prašoma
pažymėti atsakymą, geriausiai atspindintį asmeninę poziciją 5 balų skalėje. Galima rinktis atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Dabartinės priėmimo į doktorantūros studijas tvarkos vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
33. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate. (3 likę atsakymai)
Į doktorantūros studijas priimama objektyviai ir nešališkai
Į doktorantūrą mano institucijoje priimami labiausiai tam pasirengę
Doktorantūros studijos mano institucijoje prieinamos visų universitetų absolventams
Dėstytojai
39. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to
teiginio, kuriam labiau pritariate.
Dabartinė priėmimo į doktorantūros studijas tvarka užtikrina, kad įstotų tik pasirengę doktorantūros
studijoms
Magistro išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti doktorantūroje
Į doktorantūros studijas priimama objektyviai ir nešališkai

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės
kompetencijos) pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti doktorantų ir dėstytojų, dėstančių doktorantams, požiūrį į dabartinę situaciją: priėmimo į doktorantūrą
tvarką, magistrantūros parengimą doktorantūrai, priėmimą į doktorantūrą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams ir dėstytojams, dėstantiems doktorantams. Vertinimui pateikiamos teiginių
poros ir prašoma pažymėti atsakymą, geriausiai atspindintį asmeninę poziciją 5 balų skalėje. Galima rinktis atsakymą
„Negaliu įvertinti“.
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Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo II pakopai palyginimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
18. Ar tarp savo magistrantūros studentų Jūs turite absolventų iš kolegijų?
Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokie dalis apklaustų dėstytojų, dėstančių magistrantams, turi kolegijų absolventų. Kartu tai ir filtrinis
klausimas, leidžiantis diferencijuoti turinčius ir neturinčius kolegijų absolventų dėstytojus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, dėstantiems magistrantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo II pakopai palyginimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
19. Ar pastebite skirtumų tarp kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo studijuoti
magistrantūroje? Pažymėkite vieną atsakymą
Geriau pasirengę kolegijų absolventai
Geriau pasirengę universitetų absolventai
Skirtumo tarp kolegijų ir universitetų absolventų nėra
Negaliu įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Akademinį (bendrosios ir dalykinės kompetencijos)
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti, kaip dėstytojai vertina kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimą magistrantūrai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, nurodžiusiems, kad dėsto magistrantams, baigusiems kolegijas. Galima pasirinkti
vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų pateikimo eiliškumą.
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4. Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai
Subdimensija: Motyvai studijuoti
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
40. Kodėl norite studijuoti? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus:
Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
Manau, kad turėdamas aukštąjį išsilavinimą gausiu didesnes pajamas
Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
Veiklai, kuria noriu užsiimti, aukštasis išsilavinimas yra būtinas
Aukštasis išsilavinimas yra prestižas
Mėgstu mokytis, tobulėti
Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą studijuoti
Nežinau, ką kitą galėčiau veikti
Tiesiog noriu diplomo
Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
Noriu studentiško gyvenimo
Kita (įrašykite) ............................................................................
Mokytojai
I pakopa
6. Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Kokios priežastys paskatino Jus rinktis aukštąjį išsilavinimą?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus:
Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
Manau, kad turėdamas aukštąjį išsilavinimą gausiu didesnes pajamas
Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
Veiklai, kuria noriu užsiimti, aukštasis išsilavinimas yra būtinas
Aukštasis išsilavinimas yra prestižas
Mėgstu mokytis, tobulėti
Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą studijuoti
Nežinojau, ką kitą galėčiau veikti
Tiesiog norėjau diplomo
Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
Norėjau studentiško gyvenimo
Kita (įrašykite) ............................................................................
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti motyvus, skatinančius siekti aukštojo išsilavinimo.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, ketinantiems stoti į aukštąją mokyklą ir bakalaurantams. Galima pasirinkti 1-3
atsakymo variantus. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti atsižvelgiant į tikslinių grupių specifiką.
Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų komentarus, rekomenduojame atsakymo variantą „Tiesiog noriu (norėjau) diplomo“
rekomenduojama keisti į „Mano tikslas - įsigyti diplomą“.
Rekomenduojame keisti atsakymo variantų pateikimo eiliškumą.
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Subdimensija: Motyvai tęsti studijas aukštesnėje pakopoje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
54. Kodėl norite tęsti studijas magistrantūroje? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
Manau, kad su magistro išsilavinimu gausiu didesnes pajamas
Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
Magistro išsilavinimas yra prestižas
Noriu pagilinti, išplėsti bakalauro studijose įgytas žinias
Mėgstu mokytis, tobulėti
Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą turėti magistro laipsnį
Nežinau, ką kitą po bakalauro studijų galėčiau veikti
Tiesiog noriu magistro diplomo
Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
Noriu pratęsti studentišką gyvenimą
Kita (įrašykite)
II pakopa
11. Kas paskatino Jus studijuoti magistrantūroje? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti didesnes pajamas
Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
Magistro išsilavinimas yra prestižas
Norėjau pagilinti, išplėsti bakalauro studijose įgytas žinias
Mėgstu mokytis, tobulėti
Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą turėti magistro laipsnį
Nežinojau, ką kitą po bakalauro studijų galėčiau veikti
Tiesiog norėjau magistro diplomo
Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
Norėjau pratęsti studentišką gyvenimą
Kita (įrašykite)
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti motyvus, labiausiai ir mažiausiai skatinančius rinktis magistrantūros studijas. Palyginti bakalaurantų ir
magistrantų nurodomus motyvus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams, planuojantiems tęsti studijas magistrantūroje ir magistrantams. Galima
pažymėti 1-3 atsakymo variantus. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti atsižvelgiant į tikslinių grupių
specifiką. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų komentarus, rekomenduojame atsakymo variantą „Tiesiog noriu (norėjau) magistro
diplomo“ rekomenduojama keisti į „Mano tikslas - įsigyti magistro diplomą“.
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų eiliškumą.
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Subdimensija: Motyvai tęsti studijas aukštesnėje pakopoje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
35. Kodėl norite tęsti studijas doktorantūroje? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
Manau, kad įgijus daktaro laipsnį gausiu didesnes pajamas
Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
Daktaro laipsnis yra prestižas
Noriu pagilinti, išplėsti magistrantūros studijose įgytas žinias
Mėgstu mokytis, tobulėti
Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą turėti daktaro laipsnį
Nežinau, ką kitą po magistrantūros studijų galėčiau veikti
Tiesiog noriu daktaro diplomo
Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
Noriu pratęsti studentišką gyvenimą
Kita (įrašykite) ............................................................................
III pakopa
12. Kas paskatino Jus studijuoti doktorantūroje? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių gauti didesnes pajamas
Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
Daktaro laipsnis yra prestižas
Norėjau pagilinti, išplėsti magistrantūros studijose įgytas žinias
Mėgstu mokytis, tobulėti
Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą turėti daktaro laipsnį
Nežinojau, ką kitą po magistrantūros studijų galėčiau veikti
Tiesiog norėjau daktaro diplomo
Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
Norėjau pratęsti studentišką gyvenimą
Noriu tapti aukščiausio lygio specialistu
Noriu būti mokslininku, tyrėju
Kita (įrašykite) ..........................................................................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti motyvus, labiausiai ir mažiausiai skatinančius rinktis doktorantūros studijas. Palyginti doktorantų ir
magistrantų nurodomus motyvus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams, planuojantiems tęsti studijas doktorantūroje ir doktorantams. Galima
pažymėti 1-3 atsakymo variantus. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti atsižvelgiant į tikslinių grupių
specifiką. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų komentarus, rekomenduojame atsakymo variantą „Tiesiog noriu (norėjau) daktaro
diplomo“ rekomenduojama keisti į „Mano tikslas - įsigyti daktaro diplomą“.
Magistrantams: atsakymo variantus papildyti atsakymu „Noriu dirbti akademinį darbą, būti mokslininku, tyrėju“
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų eiliškumą.
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Subdimensija: Nuomonė apie stojančiųjų motyvacijos vertinimą
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
57. Ar, Jūsų nuomone, stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Turėtų būti vertinama Neturėtų būti vertinama Nežinau
Stojant į bakalauro studijas
Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus
Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą
Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas
Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
Mokytojai
31. Ar, Jūsų nuomone, stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Turėtų būti vertinama Neturėtų būti vertinama Nežinau
Stojant į bakalauro studijas
Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus
Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą
Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas
Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
I pakopa
58. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija? Pažymėkite
vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Turėtų būti vertinama Neturėtų būti vertinama Nežinau
Stojant į bakalauro studijas
Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus
Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą
Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas
Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
II pakopa
54. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija? Pažymėkite
vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Turėtų būti vertinama Neturėtų būti vertinama Nežinau
Stojant į bakalauro studijas
Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus
Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą
Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas
Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
III pakopa
35. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija? Pažymėkite
vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Turėtų būti vertinama Neturėtų būti vertinama Nežinau
Stojant į bakalauro studijas
Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus
Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą
Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas
Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
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Dėstytojai

43. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija? Pažymėkite
vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Turėtų būti vertinama Neturėtų būti vertinama Nežinau
Stojant į bakalauro studijas
Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus
Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą
Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas
Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Suprasti suinteresuotųjų šalių požiūrį į motyvacijos vertinimą stojimo į aukštąsias mokyklas metu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms suinteresuotosioms šalims. Klausimo formuluotės ir atsakymai identiški. Prie kiekvieno
atvejo reikia pasirinkti vieną atsakymą: „Turėtų būti vertinama“; „Neturėtų būti vertinama“ ir „Nežinau“. Stojimo
atvejai nerotuojami.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų ir apklausų atlikėjų išdėstytus komentarus, rekomenduojame patikslinti stojimo į
universitetus ir kolegijas atvejus ir pridėti patikslinimą „stojant į pirmąją studijų pakopą“.
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Subdimensija: Motyvacijos vertinimo būdai
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
58. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte
ją vertinti? Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
Motyvacinis testas
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis pokalbis
Stojamojo darbo parengimas
Kita (įrašykite) ............................
Mokytojai
32. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte
ją vertinti? Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
Motyvacinis testas
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis pokalbis
Stojamojo darbo parengimas
Kita (įrašykite) ............................
I pakopa
59. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte
ją vertinti? Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
Motyvacinis testas
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis pokalbis
Stojamojo darbo parengimas
Kita (įrašykite) ............................
II pakopa
55. Koks, Jūsų nuomone, yra geriausias būdas įvertinti stojančiojo motyvaciją studijuoti? Pažymėkite
visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
Motyvacinis testas
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis pokalbis
Stojamojo darbo parengimas
Kita (įrašykite) ............................
III pakopa
36. Koks, Jūsų nuomone, yra geriausias būdas įvertinti stojančiojo motyvaciją studijuoti? Pažymėkite
visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
Motyvacinis testas
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis pokalbis
Stojamojo darbo parengimas
Kita (įrašykite) ............................
Dėstytojai
44. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte
ją vertinti? Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
Motyvacinis testas
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis pokalbis
Stojamojo darbo parengimas
Kita (įrašykite) ............................

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, koks stojančiųjų motyvacijos vertinimo būdas tikslinių grupių laikomas patraukliausiu.
Klausimo charakteristika
Klausomo formuluotės skiriasi, atsakymo variantai – identiški. Galima pažymėti kelis atsakymo variantus. Palikta
galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame visoms tikslinėms grupėms suvienodinti klausimo formuluotes.
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Subdimensija: Motyvacijos vertinimas stojimo metu
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
60. Ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija? Pažymėkite visus Jums
tinkančius variantus
Taip, laikiau motyvacinį testą
Taip, rašiau motyvacinį laišką
Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama
Nežinau
Kita (įrašykite)
II pakopa
7. Ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija? Pažymėkite visus Jums
tinkančius variantus
Taip, laikiau motyvacinį testą
Taip, rašiau motyvacinį laišką
Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama
Nežinau
Kita (įrašykite)
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Įvertinti motyvacijos vertinimo stojant į bakalauro ir magistrantūros studijas paplitimą ir nustatyti, kokia vertinimo
forma naudojama dažniausiai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Galima pažymėti visus tinkančius variantus. Klausimo ir
atsakymų variantų formuluotės identiškos bakalaurantams ir magistrantams. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie
„Kita“
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Motyvacijos vertinimas stojimo metu
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D12. Ar stojant į ankstesnę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus
Taip, laikiau motyvacinį testą
Taip, rašiau motyvacinį laišką
Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama
Nežinau
Kita (įrašykite)
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kokai daliai magistrantų buvo vertinama motyvacija ankstesnių studijų metu ir nustatyti, kokia vertinimo
forma naudojama dažniausiai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams. Galima pažymėti visus tinkančius atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti
savo variantą prie „Kita“
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Motyvacijos vertinimas stojimo metu. I pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
13. Ar Jūs dirbate su studentais, kuriems stojimo į bakalauro ar vientisąsias studijas metu buvo vertinta
motyvacija? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis dėstytojų dirba su studentais, kuriems stojimo į bakalauro ar vientisąsias studijas metu buvo
vertinta motyvacija. Taip pat tai filtrinis klausimas, leidžiantis išskirti dėstytojus, kurie dirba su studentais, kuriems
stojimo metu buvo vertinta motyvacija.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, kurie dėsto bakalaurantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Motyvacijos vertinimas stojimo metu. II pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
26. Ar Jūs dirbate su studentais, kuriems stojimo į magistrantūrą metu buvo vertinta motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis dėstytojų dirba su studentais, kuriems stojimo į magistrantūros studijas metu buvo vertinta
motyvacija. Taip pat tai filtrinis klausimas, leidžiantis išskirti dėstytojus, kurie dirba su studentais, kuriems stojimo
metu buvo vertinta motyvacija.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams, kurie dėsto magistrantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Taikomų motyvacijos vertinimo būdų nauda. I pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
61. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai padėjo – Visiškai nepadėjo; Negaliu
įvertinti
II pakopa
D13. Kaip Jūs manote, ar stojimo į ankstesnes studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo
atrinkti labiausiai motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai padėjo – Visiškai
nepadėjo; Negaliu įvertinti
III pakopa
Dėstytojai
14. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai padėjo – Visiškai nepadėjo; Negaliu
įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
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Nustatyti, kaip suinteresuotosios šalys vertina motyvacijos vertinimo stojimo į pirmos pakopos aukštojo mokslo
studijas metu, efektyvumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas apie motyvacijos vertinimo efektyvumą stojant užduodamas bakalaurantams, kuriems stojimo metu buvo
vertinama motyvacija, magistrantams, kuriems stojimo į pirmos pakopos studijas buvo vertinama motyvacija ir
dėstytojams, kurie dėsto bakalaurantams, kuriems stojimo metu buvo vertinta motyvacija. Klausimo formuluotės
adaptuotos atsižvelgiant į tikslinių grupių ypatumus, o vertinimo skalės identiškos: Labai padėjo – Visiškai nepadėjo.
Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Taikomų motyvacijos vertinimo būdų nauda. II pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
8. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus
studentus? Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai padėjo – Visiškai nepadėjo; Negaliu įvertinti
III pakopa
Dėstytojai
27. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai padėjo – Visiškai nepadėjo; Negaliu
įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip suinteresuotosios šalys vertina motyvacijos vertinimo stojimo į magistrantūros studijas metu,
efektyvumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas apie motyvacijos vertinimo efektyvumą stojant užduodamas magistrantams, kuriems stojimo metu buvo
vertinama motyvacija ir dėstytojams, kurie dėsto magistrantams, kuriems stojimo metu buvo vertinta motyvacija.
Klausimo formuluotės ir vertinimo skalės identiškos abiem tikslinėms grupėms. Vertinimui naudota 5 balų skalė: Labai
padėjo – Visiškai nepadėjo. Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Taikomų motyvacijos vertinimo būdų nauda. III pakopa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
22. Kaip Jūs manote, ar stojimo į doktorantūros studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo
atrinkti labiausiai motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai padėjo – Visiškai
nepadėjo; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
40. Kaip Jūs manote, ar stojimo į doktorantūros studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo
atrinkti labiausiai motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai padėjo –
Visiškai nepadėjo; Negaliu įvertinti

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip suinteresuotosios šalys vertina motyvacijos vertinimo stojimo į doktorantūrą metu, efektyvumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas apie motyvacijos vertinimo efektyvumą stojant užduodamas doktorantams ir dėstytojams, kurie dirba su
doktorantais. Klausimo formuluotės ir vertinimo skalės identiškos abiem tikslinėms grupėms. Vertinimui naudota 5
balų skalė: Labai padėjo – Visiškai nepadėjo. Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Motyvai nestudijuoti aukštojoje mokykloje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
37. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate mokytis aukštojoje mokykloje? Pažymėkite visus Jums tinkančius
variantus.
Nes neįstočiau dėl prastų žinių ir pažymių
Dėl ribotų finansinių galimybių
Dėl šeimyninių aplinkybių
Dėl savo sveikatos būklės
Ketinu rinktis profesinį mokymą
Veiklai, kuria noriu užsiimti po mokyklos baigimo, aukštasis mokslas nėra reikalingas
Ketinu pradėti dirbti Lietuvoje
Ketinu pradėti dirbti užsienyje
Kita (įrašykite) .......................................................................
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokios priežastys labiausiai lemia sprendimą nestoti į aukštąją mokyklą ir kokie veiksniai tam turi mažiau
įtakos.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas neplanuojantiems mokytis aukštojoje mokykloje. Galima pasirinkti kelis atsakymo variantus.
Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Motyvai rinktis nuolatines ar ištęstines studijas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
8. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą? Pažymėkite vieną atsakymą
Galimybė derinti studijas su darbu ir asmeniniu gyvenimu
Kokybiškesnės studijos
Tik tokia forma buvo galima
Dėl studijų trukmės
Dėl studijų kainos
Kita (įrašykite) ..................................
II pakopa
15. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų
variantus
Galimybė derinti studijas su darbu ir asmeniniu gyvenimu
Kokybiškesnės studijos
Tik tokia forma buvo galima
Dėl studijų trukmės
Dėl studijų kainos
Kita (įrašykite) ..................................
III pakopa
4. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą? Įrašykite
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras (I ir II pakopoms) ir atviras (III pakopai). Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti nuolatinių ir ištęstinių studijų pasirinkimo motyvus I, II ir III studijų pakopose.
Klausimo charakteristika
Bakalaurantams ir magistrantams pateikiamas uždaras klausimas su galimybe įrašyti trūkstamą motyvą prie „Kita“.
Klausimo formuluotė ir atsakymų variantai – identiški. Doktorantams užduodamas atviras klausimas, siekiant
identifikuoti kuo daugiau galimų motyvų.
Rekomendacijos tobulinimui
Bakalaurantams rekomenduojame sudaryti galimybę pasirinkti 1-3 atsakymo variantus (kaip šiuo metu yra
magistrantų klausimyne).
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Subdimensija: Pertraukos prieš stojant priežastys
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
39. Kodėl Jūs norite atidėti studijas? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
Noriu suprasti, ką norėčiau studijuoti
Noriu suprasti, ar mano pasirinktam gyvenimo keliui būtinas aukštasis mokslas
Noriu susitaupyti pinigų, kad galėčiau studijuoti
Noriu pakeliauti ir pažinti pasaulį
Noriu užsiimti savanoryste
Dėl karinės tarnybos
Dėl sveikatos ar emocinės būklės (pvz., noriu pailsėti, atgauti jėgas)
Dėl šeimyninių aplinkybių
Ketinu dirbti užsienyje
Ketinu dirbti Lietuvoje
Nesu apsisprendęs, ką toliau norėčiau veikti
Kita (įrašykite) ....................................................
Mokytojai
I pakopa
10. Kodėl Jūs darėte pertrauką prieš stodami į aukštąją mokyklą (pirmą kartą)?
Pažymėkite Jums tinkamus atsakymus
Norėjau perlaikyti egzaminus, kad gaučiau geresnius rezultatus
Norėjau suprasti, ką man patiktų studijuoti, kokią studijų programą rinktis
Norėjau suprasti, ar mano pasirinktam gyvenimo keliui būtinas aukštasis mokslas
Norėjau susitaupyti pinigų, kad galėčiau studijuoti
Norėjau pakeliauti ir pažinti pasaulį
Studijas nukėliau, nes norėjau užsiimti savanoryste
Studijas nukėliau dėl karinės tarnybos
Studijas nukėliau dėl sveikatos ar emocinės būklės (norėjau pailsėti, atgauti jėgas)
Studijas nukėliau dėl darbo užsienyje
Studijas nukėliau dėl darbo Lietuvoje
Kita (įrašykite)
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti dažniausiai ir rečiausiai paplitusias studijų atidėjimo po mokyklos baigimo priežastis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, ketinantiems stoti į aukštąją mokyklą ir planuojantiems atidėti studijas ir
bakalaurantams, nurodžiusiems, kad į aukštąją mokyklą stojo ne iš karto po mokyklos baigimo. Galima pasirinkti kelis
atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų pateikimo tvarką.
Subdimensija: Apsisprendimo (noro) studijuoti lygis (intensyvumas)
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
11. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva apsispręsti, kurią studijų programą rinktis? Skalė:
Labai sudėtinga – Labai lengva
II pakopa
12. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva apsispręsti, kurią studijų programą rinktis stojant į
magistrantūrą? Skalė: Labai sudėtinga – Labai lengva
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti apsisprendimo (noro studijuoti) intensyvumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Klausimo formuluotės adaptuotos. Vertinimui naudojama 5
balų skalė: Labai sudėtinga – Labai lengva. Galima pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Apsisprendimas dėl tolimesnių studijų
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
41. Planuojate rinktis:
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename
stulpelyje
Studijas
Lietuvoje
Užsienyje
Nežinau
Studijų tipą:
Bakalauro studijas universitete
Bakalauro studijas kolegijoje
Kita (įrašykite)............................
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
53. Tolesnėse studijose planuojate rinktis:
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename
stulpelyje
Studijas
Lietuvoje
Užsienyje
Nežinau
Pakopą
Profesinio lavinimo mokykloje
Bakalauro studijas universitete
Bakalauro studijas kolegijoje
Magistrantūros studijas
Kita (įrašykite)............................
Nežinau
II pakopa
34. Tolesnėse studijose planuojate rinktis:
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename
stulpelyje
Studijas
Lietuvoje
Užsienyje
Nežinau
Pakopą
Profesinio lavinimo mokykloje
Bakalauro studijas universitete
Bakalauro studijas kolegijoje
Magistrantūros studijas
Doktorantūros studijas
Kita (įrašykite)............................
Nežinau
III pakopa
Dėstytojai
-

Studijų sritį
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijos mokslai
Nežinau
Jei nežinote srities, įrašykite norimos studijų
programos pavadinimą

Specialybę
Dabartinės specialybės studijas
Kitos, tačiau giminingos dabartinei specialybei,
studijas
Kitos srities studijas
Nežinau
Aukštąją mokyklą
Tą pačią, kurioje studijuoju dabar
Kitą aukštąją mokyklą
Nežinau

Specialybę
Dabartinės specialybės studijas
Kitas, tačiau giminingos dabartinei specialybei,
studijas
Kitos srities studijas
Nežinau
Aukštąją mokyklą
Tą pačią, kurioje studijuoju dabar
Kitą aukštąją mokyklą
Nežinau

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokio pobūdžio studijas planuojama rinktis toliau ir identifikuoti dinamikos tendencijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą, bakalaurantams ir magistrantams,
planuojantiems tęsti studijas aukštesnėse pakopose. Tai sudėtinis klausimas, kuomet prašoma nurodyti kelis aspektus:
moksleivių – kur planuoja studijuoti, kokias AM studijas ir kokią studijų sritį rinksis. Galima pažymėti visus tinkančius
atsakymo variantus.
Bakalaurantų ir magistrantų klausiama apie tolimesnių studijų vietą, planuojamą pakopą, specialybę bei aukštąją
mokyklą. Galima pasirinkti po vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Apsisprendimas tęsti studijas aukštesnėje pakopoje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
52. Kalbant apie ateitį, ar baigęs šias studijas Jūs planuojate toliau studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau
II pakopa
33. Kalbant apie ateitį, ar baigęs šias studijas Jūs planuojate toliau studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kokia dalis studentų, baigę dabartines studijas, planuoja toliau studijuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Klausimo formuluotės ir atsakymai identiški abiem
tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Sub-dimensija: Apsisprendimas dėl studijų programos
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
43. Ar jau esate nusprendęs, kokią studijų programą norite studijuoti? Pasirinkite vieną atsakymą.
Taip
Iš dalies
Ne
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, kokia dalis baigiamųjų klasių moksleivių yra apsisprendę dėl studijų programos.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą.
Rekomendacijos tobulinimui
Iš apklausų atlikėjų ir respondentų komentarų paaiškėjo, kad dalis moksleivių painioja studijų sritį, studijų kryptį ir
studijų programą. Rekomenduojama patikslinti klausimą, įtraukiant tikslesnį studijų programos apibūdinimą.
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Subdimensija: Motyvai renkantis studijų programą
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
42. Kas iš žemiau išvardintų aspektų Jums svarbu renkantis, ką studijuoti?
Įvertinkite kiekvieno teiginio svarbą Jūsų pasirinkimui. Skalė: Visiškai nesvarbu – Labai svarbu
Kad būtų lengva rasti darbą pabaigus studijas
Galimybė turėti pastovų darbą
Kad specialybė būtų prestižinė
Kad specialybė teiktų perspektyvų ateityje užimti aukštas pareigas
Kad studijos būtų artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi ir patiko mokykloje
Kad studijos būtų susijusios su mano pomėgiais
Kad būtų įdomu studijuoti
Galimybė tobulėti
Galimybė palyginus lengvai įstoti į valstybės finansuojamą vietą
Prieinama valstybės nefinansuojamų studijų kaina
Galimybė palyginus lengvai įstoti dėl mažesnio konkurso
Kad būtų lengva mokytis
Kad būtų arti namų
Kita (įrašykite) ....................................................
Mokytojai
I pakopa
15. Kas iš žemiau išvardintų aspektų Jums buvo svarbu renkantis, ką studijuoti?
Įvertinkite kiekvieno teiginio svarbą Jūsų pasirinkimui. Skalė: Visiškai nesvarbu – Labai svarbu
Kad būtų lengva rasti darbą pabaigus studijas
Galimybė turėti pastovų darbą
Kad specialybė būtų prestižinė
Kad specialybė teiktų perspektyvų ateityje užimti aukštas pareigas
Kad studijos būtų artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi ir patiko mokykloje
Kad studijos būtų susijusios su mano pomėgiais
Kad būtų įdomu studijuoti
Galimybė tobulėti
Galimybė palyginus lengvai įstoti į valstybės finansuojamą vietą
Prieinama valstybės nefinansuojamų studijų kaina
Galimybė palyginus lengvai įstoti dėl mažesnio konkurso
Kad būtų lengva mokytis
Kad būtų arti namų
Kita (įrašykite) ....................................................
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą
matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti studijų pasirinkimą lemiančių veiksnių svarbą. Palyginti moksleivių ir bakalaurantų suvokimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir bakalaurantams. Klausimo
formuluotės adaptuotos moksleiviams ir studentams. Atsakymo variantai – identiški. Aspektų svarbos vertinimui
naudojama 5 balų skalė: Labai svarbu ir Visiškai nesvarbu. Galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“
Rekomendacijos tobulinimui
Klausimas iš dalies dubliuoja/ papildo klausimus apie motyvus, skatinančius rinktis AM studijas (40 klausimas
moksleivių klausimyne ir 6 klausimas – bakalauro ir vientisųjų studijų studentų klausimyne) bei svarbiausius veiksnius,
priimant sprendimą kur ir ką studijuoti (49 klausimas moksleivių klausimyne ir 18 klausimas – bakalauro ir vientisųjų
studijų studentų klausimyne). Siekiant optimizuoti apklausos trukmę ir atsakyti į tyrimui iškeltus klausimus,
rekomenduojama apsvarstyti šių klausimų būtinybę ir naudoti tik aktualiausius.
Rekomenduojame keisti vertinamų aspektų pateikimo eiliškumą.
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Subdimensija: Svarbos mokantis siekti geriausių rezultatų vertinimas; Svarbos mokytis gerais pažymiais vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
2. Ar Jums svarbu mokantis siekti geriausių rezultatų? Pažymėkite vieną atsakymą.
Svarbu
Labiau svarbu, nei nesvarbu
Labiau nesvarbu, nei svarbu
Nesvarbu
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
40. Ar Jums svarbu mokytis labai gerais pažymiais?
Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai svarbu - Visiškai nesvarbu; Sunku pasakyti
II pakopa
21. Ar Jums svarbu mokytis labai gerais pažymiais?
Pažymėkite vieną atsakymą. Skalė: Labai svarbu - Visiškai nesvarbu; Sunku pasakyti
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti studentų požiūrį į mokymąsi labai gerais pažymiais ir moksleivių požiūrį į geriausių rezultatų siekį
mokantis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, bakalaurantams ir magistrantams. Galimas tik vienas atsakymo variantas.
Moksleiviams naudota 4 balų skalė: „Svarbu“, „Labiau svarbu, nei nesvarbu“, „Labiau nesvarbu, nei svarbu“,
„Nesvarbu“. Studentams naudota 5 balų skalė: „Labai svarbu“ - „Visiškai nesvarbu“.
Galimybė pasirinkti variantą „Sunku pasakyti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Dėl moksleivių ir studentų požiūrio palyginamumo, rekomenduojame suvienodinti skales ir klausimo formuluotes
visoms tikslinėms grupėms.
Subdimensija: Apsisprendimas dėl aukštosios mokyklos
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
47. Ar jau esate nusprendęs, kurioje aukštojoje mokykloje norėtumėte studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą.
Taip
Iš dalies
Ne
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Filtrinis klausimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys
aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia planuojančiųjų studijuoti aukštojoje mokykloje moksleivių dalis yra apsisprendę dėl aukštosios
mokyklos, kurioje norėtų studijuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems studijuoti aukštojoje mokykloje.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Motyvų svarba renkantis aukštąją mokyklą
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
48. Kodėl jūs pasirinkote šią aukštąją mokyklą? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
Dėl šios aukštosios mokyklos prestižo
Studijų kokybė yra geriausia būtent šioje aukštojoje mokykloje
Nes ši aukštoji mokykla yra mano gyvenamame mieste, arčiausiai mano namų
Nes ši aukštoji mokykla yra mieste, kuriame noriu studijuoti
Tik šioje aukštojoje mokykloje yra mano norima studijų programa
Šioje aukštojoje mokykloje labiausiai tikėtina, kad galėsiu studijuoti nemokamai (valstybės finansuojamoje
vietoje)
Gera darbdavių nuomonė apie šios aukštosios mokyklos absolventus
Kita (įrašykite) ....................................................
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti veiksnius, lemiančius aukštosios mokyklos pasirinkimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, kurie teigia esantys apsisprendę dėl aukštosios mokyklos, kurioje norėtų
studijuoti. Galima pasirinkti 1-3 atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Motyvai renkantis studijas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
49. Kas Jums yra svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti? Pažymėkite vieną atsakymą
Studijų programa
Aukštoji mokykla
Miestas
Nemokama (valstybės finansuojama) studijų vieta
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti kokie motyvai yra svarbiausi priimant sprendimą kur ir ką studijuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Į šį klausimą iš dalies atsako 42 klausimas. Rekomenduojame įvertinti šio klausimo būtinybę.
Subdimensija: Motyvai renkantis studijas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
18. Kas Jums buvo svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti?
Suranguokite pagal svarbą. Prie svarbiausios sąlygos pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],...
prie mažiausiai svarbios 5 [vieta].
Studijų programa
Aukštoji mokykla
Miestas
Nemokama (valstybės finansuojama) studijų vieta
Pasirinkti egzaminai
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-
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Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti svarbiausius veiksnius, lemiančius galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems bakalaurantams. Prašoma išranguoti pateiktus veiksnius pagal svarbą galutiniam
sprendimui.
Rekomendacijos tobulinimui
Apklausų atlikėjai ir respondentai komentaruose apie klausimyno pildymą nurodo, kad klausimai, kuomet prašoma,
išranguoti tam tikrų rodiklių svarbą, daliai jų nėra aiškus. Rekomenduojama į tai atsižvelgti ir tokio tipo klausimus keisti
į įprastą teiginių vertinimą arba papildyti klausimo instrukciją apie pildymą.
Klausimas iš dalies dubliuojasi su 15 klausimu (kuriame prašoma įvertinti teiginius - kiek jie svarbūs renkantis, ką
studijuoti). Siekiant optimizuoti apklausos trukmę, rekomenduojama rinktis vieną iš šių klausimų.
Subdimensija: Domėjimosi būsimomis studijomis lygis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
31. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs žinote apie studijų procesą ir studijų programas.
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Taip Ne Sunku pasakyti
Žinau, kurie universitetai turi mane dominančias studijų programas
Žinau, kokią profesiją noriu įgyti
Žinau, kokias studijų programas rašysiu prašyme studijuoti
Žinau, kurių egzaminų man prireiks skaičiuojant konkursinį balą į pageidaujamą studijų programą
Žinau, kokius pagrindinius dalykus man teks mokytis mane dominančiose programose
Žinau, kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs vieną ar kitą mane dominančią studijų programą
Žinau, kurių mokyklinių dalykų žinios man bus reikalingos studijuojant
Žinau mane dominančių studijų programų kokybės vertinimo išvadas, kurias teikia Studijų kokybės
vertinimo centras (SKVC)
Kita (įrašykite) ....................................................
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys
aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti moksleivių informuotumo apie studijų procesą ir studijų programas lygį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams. Prašoma nurodyti, ar žino kiekvieną iš 9 tiriamų aspektų. Papildomą atsakymą
galima įrašyti skiltyje „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama papildomai įtraukti klausimą, kiek svarbu žinoti apie studijų procesą bei studijų programas: „Kalbant
apie pasirengimą aukštojo mokslo studijoms, kiek Jums svarbu žinoti šiuos su studijomis aukštojoje mokykloje
susijusius aspektus? Vertinkite 5 balų skalėje - Visiškai nesvarbu – Labai svarbu. Negaliu įvertinti.“.
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Subdimensija: Pastangų pasirengti studijoms vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
30. Įvertinkite, ar Jūs pakankamai, ar nepakankamai įdedate pastangų rengiantis studijoms. Pasirinkite
po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Skalė: Pakankamai - Nepakankamai - Nesu daręs - Negaliu įvertinti
Atsakingai mokausi tuos dalykus, kurių gali prireikti studijuojant mane dominančias studijų programas
Nagrinėjuosi mane dominančių studijų programų aprašymus
Domiuosi profesinio orientavimo testais, kurie galėtų padėti pasirinkti man tinkančią profesiją
Domiuosi naujienomis ar aktualiais klausimais, susijusiais su specialybe, kurią norėčiau studijuoti
Lankausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose informaciją stojantiems, skaitau tam skirtus
informacinius leidinius
Domiuosi jau studijuojančiųjų patirtimi
Kita (įrašykite) ....................................................
Mokytojai
I pakopa
32. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms: Pasirinkite po vieną
atsakymą kiekvienoje eilutėje. Skalė: Nepakankamai - Iš dalies - Pakankamai - Negaliu įvertinti
Stengiausi atsakingiau mokytis tuos dalykus, kurių gali prireikti norint studijuoti mane dominančias
programas
Išsinagrinėjau mane dominančių studijų programų aprašymus
Atlikau profesinio orientavimo testų, kurie padėjo pasirinkti man tinkančią profesiją
Buvau nuvykęs į aukštųjų mokyklų atvirų durų dienas
Lankiausi aukštųjų mokyklų tinklapiuose
Lankiausi tinklapiuose, teikiančiuose informaciją stojantiems, skaičiau tam skirtus informacinius leidinius
Domėjausi studentišku gyvenimu aukštojoje mokykloje
II pakopa
23. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi magistrantūros studijoms:
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Skalė: Visiškai nepakankamai - Visiškai pakankamai;
Sunku pasakyti
Atsakingai svarsčiau, kokią studijų programą rinktis magistrantūros studijoms
Atsakingai svarsčiau, kur stoti į magistrantūrą
Išsinagrinėjau mane dominančių magistrantūros studijų programų aprašymus
Lankiausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose informaciją stojantiems į magistrantūrą, skaičiau tam
skirtus informacinius leidinius
Domėjausi tema, kurią norėjau studijuoti magistrantūroje
Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje norėjau gilinti žinias magistrantūroje
III pakopa
25. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi doktorantūros studijoms:
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Skalė: Visiškai nepakankamai - Visiškai pakankamai;
Sunku pasakyti
Atsakingai svarsčiau, ar stoti į doktorantūrą
Atsakingai svarsčiau, kur stoti į doktorantūrą
Nagrinėjau galimybes rengti disertaciją mane dominančioje tematikoje
Domėjausi tematika, kurioje norėjau rengti disertaciją
Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje norėjau rengti disertaciją
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys
aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti kiek ir kokių įdedama pastangų rengiantis studijoms.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Klausimų formuluotės ir atsakymo variantai adaptuoti kiekvienai
tikslinei grupei. Moksleivių buvo prašoma įvertinti, ar kiekvienai iš tiriamų veiklų skyrė pakankamai, nepakankamai
pastangų ar nėra darę. Bakalaurantai savo pastangas išreiškė skalėje: nepakankamai, iš dalies ir pakankamai.
Magistrantai ir doktorantai savo pastangas vertino 5 balų skalėje: Visiškai nepakankamai – Visiškai pakankamai.
Visoms tikslinėms grupėms buvo galima pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama suvienodinti skales visoms tikslinėms grupėms, nes dabartiniu atveju skalės sunkiai
interpretuojamos ir nepalyginamos tarp tikslinių grupių. Rekomenduojama 5 balų skalė: Visiškai nepakankamai –
Visiškai pakankamai.
Be to, kad galėtume įvertinti pasirengimui dedamas pastangas, rekomenduojama prieš pastangų vertinimo klausimą
užduoti papildomą klausimą apie kiekvienos veiklos svarbą: „Jūsų nuomone, kiek svarbi kiekviena iš šių veiklų
rengiantis studijoms?“ 5 balų skalė: Visiškai nesvarbu – Labai svarbu.
Doktorantams: rekomenduojama patikslinti teiginį „Atsakingai svarsčiau, kur stoti į doktorantūrą“ – esamu atveju nėra
aišku, ar klausiama apie doktorantūros sritį, ar apie aukštąją mokyklą.
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Subdimensija: Pastangos pasirengti su korepetitoriais dalykine prasme
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
22. Dėl kokios svarbiausios priežasties Jūs mokotės papildomai su korepetitoriais ar lankote kursus,
skirtus pasirengti brandos egzaminams? Nurodykite vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymą.
Nes per pamokas nepajėgiu įsisavinti mokomojo dalyko
Mokytojai prastai išaiškina mokomąjį dalyką
Korepetitoriai ar kursų mokytojai geriau žino, ko prireiks egzaminams ir tikslingai tam mane ruošia
Nes liepė tėvai ar artimieji
Nes liepė mokytojai
Nes papildomai mokosi ir mano bendraklasiai
Kita (įrašykite)
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti papildomą mokymąsi ar korepetitorių samdymą lemiančius veiksnius.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, kurie ankstesniame klausime nurodė, kad papildomai mokosi su korepetitoriais
ar lanko kursus. Galima pasirinkti vieną labiausiai tinkantį atsakymo variantą. Paliekama galimybė įrašyti trūkstamą
atsakymą skiltyje „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti 1-6 atsakymų pateikimo tvarką.
Subdimensija: Apsisprendimo laikas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
12. Pagalvokite apie studijų programą, kurią studijuojate. Kada Jūs apsisprendėte, kad norite studijuoti
šioje studijų programoje?
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Apsisprendžiau likus daugiau nei metams iki stojimo
Apsisprendžiau likus maždaug metams iki stojimo
Apsisprendžiau likus maždaug pusei metų iki stojimo
Apsisprendžiau likus keliems mėnesiams iki stojimo
Apsisprendžiau likus kelioms savaitėms iki stojimo
Apsisprendžiau likus kelioms dienoms iki stojimo
Apsisprendžiau spontaniškai rašydamas prašymą
Neatsimenu
II pakopa
13. Pagalvokite apie studijų programą, kurią studijuojate dabar. Kada Jūs apsisprendėte, kad norite
studijuoti šioje studijų programoje?.
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
Apsisprendžiau likus daugiau nei metams iki stojimo magistrantūrą
Apsisprendžiau likus maždaug metams iki stojimo į magistrantūrą
Apsisprendžiau likus maždaug pusei metų iki stojimo į magistrantūrą
Apsisprendžiau likus keliems mėnesiams iki stojimo į magistrantūrą
Apsisprendžiau likus kelioms savaitėms iki stojimo į magistrantūrą
Apsisprendžiau likus kelioms dienoms iki stojimo į magistrantūrą
Apsisprendžiau spontaniškai rašydamas prašymą į magistrantūrą
Neatsimenu
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, prieš kiek laiko priimamas sprendimas dėl bakalauro ir magistrantūros studijų programos.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Prašoma pasirinkti vieną atsakymo variantą. Klausimo
formuluotės identiškos abiem tikslinėms grupėms, atsakymo variantai – adaptuoti.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Studijų programos pasirinkimo atitikimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
41. Ar studijuodami dabartinę savo studijų programą Jūs jaučiatės „savo rogėse“?
Pažymėkite vieną atsakymą
Tikrai taip
Taip
Nei taip, nei ne
Ne
Visiškai ne
Nežinau, sunku pasakyti
II pakopa
22. Ar studijuodami dabartinę savo studijų programą Jūs jaučiatės „savo rogėse“?
Pažymėkite vieną atsakymą
Tikrai taip
Taip
Nei taip, nei ne
Ne
Visiškai ne
Nežinau, sunku pasakyti
III pakopa
24. Ar studijuodami doktorantūroje Jūs jaučiatės „savo rogėse“?
Pažymėkite vieną atsakymą
Tikrai taip
Taip
Nei taip, nei ne
Ne
Visiškai ne
Nežinau, sunku pasakyti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kiek pasirinktos studijos atitinka studijuojančiųjų lūkesčius.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Bakalaurantų ir magistrantų klausiama apie dabartinę studijų programą,
doktorantų – apie doktorantūrą bendrai. Vertinimui naudojama 5 balų skalė su įvardintomis reikšmėmis. Galima
pasirinkti atsakymą „Nežinau, sunku pasakyti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Mokymosi pas korepetitorius paplitimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
19. Mokiniams: Kokia Jūsų klasės mokinių dalis mokosi papildomai?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Visi
Dauguma
Daugiau nei pusė
Apie pusę
Mažiau nei pusė
Mažuma
Nė vienas
Nežinau
Mokytojai
16. Kaip Jums atrodo, kokia Jūsų mokyklos šių metų laidos mokinių dalis mokosi papildomai?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Visi
Dauguma
Daugiau nei pusė
Apie pusę
Mažiau nei pusė
Mažuma
Nė vienas
Nežinau
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
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Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip moksleiviai ir mokytojai suvokia papildomo mokymosi paplitimą savo klasėje/ mokykloje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Klausimo formuluotės pritaikytos mokytojams ir moksleiviams, o
atsakymo variantai – identiški. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame patikslinti/ papildyti klausimo formuluotę „ <> dalis, ruošdamiesi egzaminams, mokosi papildomai –
samdo korepetitorius ar lanko tam skirtus kursus“.
Subdimensija: Noras studijuoti studijų programą, į kurią įstojo
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
13. Prisiminkite save, kai sužinojote, kad įstojote į šią studijų programą. Kaip stipriai Jūs norėjote ją
studijuoti? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Skalė: Visai nenorėjau - Labai norėjau; Negaliu įvertinti
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Įvertinti bakalaurantų norą studijuoti sužinojus, kad įstojo į šią studijų programą. Šis klausimas netiesiogiai atspindi
įstojusiųjų motyvaciją studijuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Visai nenorėjau - Labai norėjau. Galima
pasirinkti ir atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Įsitikinimas dėl įstojimo į AM
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
44. Kiek Jūs esate tikras, kad įstosite į savo norimą studijų programą? Pažymėkite vieną atsakymą.
Tikrai įstosiu
Labiau įstosiu, nei neįstosiu
Labiau neįstosiu, nei įstosiu
Tikrai neįstosiu
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kaip moksleiviai, planuojantys stoti į aukštąją mokyklą ir jau apsisprendę ar iš dalies apsisprendę dėl studijų
programos, vertina savo galimybes įstoti į norimą studijų programą, kiek pasitiki savo jėgomis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir jau apsisprendusiems ar iš dalies
apsisprendusiems dėl studijų programos. Vertinimui naudojama 4 balų skalė su įvardintomis reikšmėmis. Yra galimybė
pasirinkti atsakymą „Nežinau“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Baimė dėl neįstojimo
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
50. Ar Jūs bijote neįstoti? Pažymėkite vieną atsakymą.
Visiškai nebijau
Labiau nebijau, nei bijau
Labiau bijau, nei nebijau
Labai bijau
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti moksleivių baimę dėl neįstojimo.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą. Naudojama 4 balų skalė su
įvardintomis skalės reikšmėmis. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Jausmas įstojus
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
14. Prisiminkite save, kai sužinojote, kad įstojote į šią studijų programą. Kaip Jūs tada jautėtės?
Pažymėkite vieną labiausiai tinkantį atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Labai apsidžiaugiau, nes įstojau ten, kur ir norėjau
Apsidžiaugiau, kad apskritai įstojau, bet ne visai ten, kur norėjau
Nusiminiau, nes įstojau ne ten, kur norėjau
Kita (įrašykite) ....................................................
Sunku pasakyti
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti bakalaurantų emocijas sužinojus, kad įstojo į šią studijų programą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams. Galima pasirinkti vieną atsakymą. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie
„Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Svarstė dėl inžinerinių, technologinių studijų
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
45. Ar planuojate rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų programų?
Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
16. Ar stodami į aukštąją mokyklą galvojote rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų
programų? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Neatsimenu
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai

-
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Klausimo tipas
Uždaras. Atlieka ir filtrinio klausimo funkciją. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį
pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas. Siekiama apibūdinti inžinerinių ar technologinių studijų populiarumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, ketinantiems stoti į aukštąją mokyklą ir bakalaurantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Motyvai nesirinkti inžinerinių, technologinių studijų
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
46. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate rinktis inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programų?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Būtų sunku rasti darbą pabaigus šias studijas
Menka galimybė turėti pastovų darbą
Šios srities specialybės nėra prestižinės
Menkos perspektyvos ateityje užimti aukštas pareigas
Šios srities studijos nėra artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi mokykloje
Ši sritis man neįdomi
Menkos galimybės tobulėti
Palyginus sunku įstoti į nemokamą (valstybės finansuojamą) studijų vietą
Per didelė valstybės nefinansuojamų studijų kaina
Būtų sunku mokytis
Norėjau, bet negalėjau, nes nepasirinkau laikyti reikiamų brandos egzaminų
Aukštoji mokykla, kurioje norėjau studijuoti, neturi inžinerinių programų
Kita (įrašykite)...........................................................................................
Mokytojai
I pakopa
17. Dėl kokių priežasčių Jūs nesirinkote inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programų?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Būtų sunku rasti darbą pabaigus šias studijas
Menka galimybė turėti pastovų darbą
Šios srities specialybės nėra prestižinės
Menkos perspektyvos ateityje užimti aukštas pareigas
Šios srities studijos nėra artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi mokykloje
Ši sritis man neįdomi
Menkos galimybės tobulėti
Palyginus sunku įstoti į nemokamą (valstybės finansuojamą) studijų vietą
Per didelė valstybės nefinansuojamų studijų kaina
Būtų sunku mokytis
Norėjau, bet negalėjau, nes nepasirinkau laikyti reikiamų brandos egzaminų
Aukštoji mokykla, kurioje norėjau studijuoti, neturi inžinerinių programų
Kita (įrašykite)...........................................................................................
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Papildomas klausimas, skirtas identifikuoti inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programų nesirinkimo
priežastis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, ketinantiems stoti į aukštąją mokyklą ir bakalaurantams, kurie nesvarsto (-ė)
galimybės rinktis inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programos.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Ar patinka būti mokytoju
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
3. Ar Jums patinka būti mokytoju? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai nepatinka-Labai
patinka; Negaliu įvertinti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokia dalis mokytojų jaučiasi patenkinti/ nepatenkinti savo darbu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams. Pasitenkinimui apibūdinti naudojama 5 balų skalė: Labai nepatinka – Labai
patinka. Galim a pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame klausimą adaptuoti vyriškai ir moteriškai giminei: „Ar Jums patinka būti mokytoju (-a)?“.
Subdimensija: Pasitenkinimas darbo aspektais mokykloje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
8. Ar Jūs esate patenkinti bendravimu su šiais asmenimis?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Skalė: Labai nepatenkintas-Labai patenkintas
Su bendraklasiais
Su klasės auklėtoju
Su mokytojais
Su mokyklos administracijos darbuotojais
Su savo tėvais (globėjais)
Mokytojai
4. Ar Jūs esate patenkinti žemiau išvardintais aspektais savo mokykloje?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Skalė: Labai nepatenkintas - Labai patenkintas. Negaliu
įvertinti
Darbo sąlygomis mokykloje
Administracijos darbuotojų darbu
Santykiais su administracijos darbuotojais
Santykiais su kitais mokytojais
Santykiais su mokiniais
Santykiais su mokinių tėvais
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Teiginių vertinimas. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą
matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti moksleivių ir mokytojų santykius su mokyklos bendruomenės atstovais ir artimaisiais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Klausimo formuluotė ir vertinami aspektai adaptuoti konkrečiai
tikslinei grupei, atsižvelgiant į jų ypatumus. Naudojama 5 balų skalė: Labai nepatenkintas - Labai patenkintas. Galima
pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Skalės reikšmes rekomenduojame pritaikyti vyriškai ir moteriškai giminėms “Labai nepatenkintas (-a)“; “Labai
patenkintas (-a)“. Rekomenduojama keisti teiginių skaitymo tvarką.
Subdimensija: Mokytojo profesijos vertinimas visuomenėje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
5. Jūsų manymu, kaip visuomenė vertina mokytojo profesiją?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Visiškai negerbia - Labai gerbia; Negaliu įvertinti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-
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Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip mokytojai suvokia mokytojo profesijos prestižą ir įvaizdį visuomenėje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Visiškai negerbia - Labai gerbia. Galima
pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Mokytojai ruošia gyvenimui ar egzaminams?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
7. Kuris teiginys Jūsų mokytojus apibūdina tiksliau? Pažymėkite vieną atsakymą.
Mokytojams svarbiau mokinius paruošti brandos egzaminams
Mokytojams svarbiau mokinius paruošti gyvenimui
Sunku pasakyti
Mokytojai
9. Kuris teiginys Jus apibūdina tiksliau? Pažymėkite vieną atsakymą.
Man svarbiau mokinius paruošti brandos egzaminams
Man svarbiau mokinius paruošti gyvenimui
Sunku pasakyti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti, kaip moksleiviai ir mokytojai suvokia mokytojų tikslą – ar jų veikla nukreipta paruošti mokinius brandos
egzaminams, ar gyvenimui.
Klausimo charakteristika
Užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame keisti 1-2 atsakymų pateikimo tvarką.
Subdimensija: Mokymosi apibūdinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
14. Kaip apibūdintumėte savo mokymąsi? Pažymėkite vieną atsakymą.
Visus dalykus mokausi sistemingai ir atsakingai
Atsakingai mokausi tik tuos dalykus, kurie, manau, bus reikalingi egzaminams
Mokausi minimaliai tik tiek, kad atsiskaitydamas gaučiau teigiamą įvertinimą
Nesimokau
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti, kaip moksleiviai apibūdina savo mokymosi stilių.
Klausimo charakteristika
Užduodamas tik moksleiviams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Mokymosi apibūdinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
15. Pagalvokite apie savo bendraklasių požiūrį į mokymąsi ir įvertinkite, kokiai daliai mokinių tinka šie
apibūdinimai.
Įvertinkite kiekvieną eilutę. Visų eilučių suma turi būti lygi 100 proc.
Visus dalykus mokosi sistemingai ir atsakingai
Atsakingai mokosi tik tuos dalykus, kurie, jų manymu, bus reikalingi egzaminams
Viską mokosi tik tiek, kad atsiskaitydami gautų teigiamą įvertinimą
Nesimoko
Mokytojai
10. Pagalvokite apie Jūsų mokyklos šių metų laidos požiūrį į mokymąsi ir įvertinkite, kokiai daliai mokinių
tinka šie apibūdinimai. Įvertinkite kiekvieną eilutę. Visų eilučių suma turi būti lygi 100 proc.
Visus dalykus mokosi sistemingai ir atsakingai
Atsakingai mokosi tik tuos dalykus, kurie, jų manymu, bus reikalingi egzaminams
Viską mokosi tik tiek, kad atsiskaitydami gautų teigiamą įvertinimą
Nesimoko
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, moksleivių ir mokytojų nuomonę apie moksleivių mokymosi stilių ir išmatuoti procentinį moksleivių
pasiskirstymą pagal mokymosi stilių.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Skiriasi klausimo formuluotė, o atsakymų variantai tokie patys
mokytojams ir moksleiviams. Atsakymuose turi būti nurodytos procentinės moksleivių dalys. Suma turi būti lygi 100
proc.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ką norėtų keisti mokykloje?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
16. Ką savo mokykloje norėtumėte keisti pirmiausiai?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
Gerinti psichologinį klimatą
Gerinti fizinę mokymosi aplinką
Gerinti mokytojų darbo sąlygas
Kelti mokytojų kompetenciją
Ugdyti mokinių motyvaciją mokytis
Gerinti administracijos darbą
Dažniau taikyti inovatyvius mokymosi metodus
Pamokas labiau orientuoti į praktines, gyvenimiškas situacijas
Kita
Mokytojai
11. Ką savo mokykloje norėtumėte keisti pirmiausiai?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
Gerinti psichologinį klimatą
Gerinti fizinę mokymosi aplinką
Gerinti mokytojų darbo sąlygas
Kelti mokytojų kompetenciją
Ugdyti mokinių motyvaciją mokytis
Gerinti administracijos darbą
Dažniau taikyti inovatyvius mokymosi metodus
Pamokas labiau orientuoti į praktines, gyvenimiškas situacijas
Kita
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti sritis, kurias, moksleivių ir mokytojų supratimu, reikia keisti pirmiausia.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas mokytojams ir moksleiviams. Klausimų ir Atsakymų formuluotės identiškos. Pateikiami 8
atsakymo variantai ir galimybė įrašyti trūkstamą atsakymą skiltyje „Kita“. Galima pasirinkti 1-3 atsakymo variantus.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame keisti atsakymo variantų išdėstymo tvarką.
Subdimensija: Ar lengva apsispręsti tęsti studijas aukštesnėje pakopoje?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
10. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva nuspręsti studijuoti magistrantūroje? Pažymėkite
vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai sudėtinga – Labai lengva; Negaliu įvertinti
III pakopa
11. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva nuspręsti studijuoti doktorantūroje? Pažymėkite
vieną atsakymą skalėje. Skalė: Labai sudėtinga – Labai lengva; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti, kaip magistrantai ir doktorantai vertina apsisprendimo dėl magistrantūros ir doktorantūros studijų
procesą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Labai sudėtinga – Labai
lengva. Galima pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ar lengva pasirinkti temą disertacijai?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
15. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva pasirinkti temą disertacijai? Pažymėkite vieną
atsakymą skalėje. Skalė: Labai sudėtinga – Labai lengva; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti, kaip doktorantai vertina disertacijos temos pasirinkimo procesą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Labai sudėtinga – Labai lengva. Galima
pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pasitenkinimas savo disertacijos tema
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
16. Ar Jūs esate patenkintas savo disertacijos tematika? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Visiškai
nepatenkintas - Labai patenkintas; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti doktorantų pasitenkinimą disertacijos tematika.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Labai nepatenkintas – Labai patenkintas.
Galima pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
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Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ar/Kas siūlė stoti į doktorantūrą?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
13. Ar kas nors iš mokslo ir studijų institucijos Jums siūlė stoti į doktorantūrą?
Pažymėkite vieną labiausiai Jūsų situaciją atspindintį atsakymą
Taip, gavau konkretų pasiūlymą iš dabartinio doktorantūros vadovo
Taip, kvietė stoti į doktorantūrą mano studijuojamoje katedroje
Taip, įvairūs dėstytojai ar baigiamojo darbo vadovas išreiškė nuomonę, kad gebėčiau tęsti studijas
doktorantūroje
Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Įvertinti, kokia dalis doktorantų studijas pasirenka gavę kvietimą ar pasiūlymus stoti į doktorantūrą iš MSI mokslininkų,
o kokia dalis – apsisprendžia savarankiškai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama įtraukti atsakymo variantą „Kita (įrašykite: ......)“.
Subdimensija: Ar pats pasirinko disertacijos temą?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
14. Ar Jūs pats pasirinkote disertacijos temą? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, kaip renkamasi disertacijos tema.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama įtraukti atsakymo variantą „Kita (įrašykite: ......)“.
Subdimensija: Įsitikinimo dėl sėkmingo studijų pabaigimo vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
26. Kiek esate tikras, kad sėkmingai baigsite doktorantūros studijas – apsiginsite disertaciją?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Tikrai neapsiginsiu – Tikrai apsiginsiu; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Motyvacinį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti, kaip doktorantai vertina savo galimybes sėkmingai baigti doktorantūros studijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Tikrai neapsiginsiu – Tikrai apsiginsiu.
Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
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Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.

5. Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai
Subdimensija: Korepetitorių paslaugų įperkamumo vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
21. Kodėl Jūs iki šiol nesimokėte papildomai su korepetitoriais ar pasiruošimo egzaminams kursuose?
Pažymėkite Jums labiausiai tinkamus atsakymus.
Norėčiau mokytis papildomai, bet tam nėra finansinių galimybių
Norėčiau mokytis papildomai, bet artimoje aplinkoje nėra gerų korepetitorių ar kursų
Nereikia, nes gebu pats savarankiškai pasiruošti egzaminams
Nereikia, nes mano mokytojai yra stiprūs, gebantys mane paruošti egzaminams
Nereikia, nes užtenka tiek, kiek mokytojai papildomai moko be atlygio
Nereikia, nes mane papildomai moko šeimos nariai, artimieji, draugai
Nereikia, nes man svarbu tik kaip nors baigti mokyklą
Kita (įrašykite) .......................................................................
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti papildomų kursų nelankymo ar korepetitorių nesamdymo priežastis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, kurie nesimoko su korepetitoriais ar nelanko papildomų kursų. Galima pasirinkti
kelis atsakymo variantus. Paliekama galimybė įrašyti trūkstamą atsakymą skiltyje „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti 1-7 atsakymų pateikimo eiliškumą.
Subdimensija: Finansinio pasirengimo studijuoti vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
51. Kaip Jūs pildysite prašymą LAMA BPO sistemoje? Pažymėkite vieną atsakymą.
Rašysiu pageidavimus tik į valstybės finansuojamas studijų vietas
Rašysiu pageidavimus tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
Rašysiu pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas
Prašymo LAMA BPO sistemoje nepildysiu, stosiu tiesiogiai į aukštąją mokyklą
Dar neapsisprendžiau
Mokytojai
I pakopa
44. Kaip Jūs pildėte prašymą LAMA BPO sistemoje? Pažymėkite vieną atsakymą
Rašiau pageidavimus tik į valstybės finansuojamas studijų vietas
Rašiau pageidavimus tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
Rašiau pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas
Prašymo LAMA BPO sistemoje nepildžiau, stojau tiesiogiai į aukštąją mokyklą
Neatsimenu
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti LAMA BPO sistemos naudojimą ir čia pateikiamų stojimo pageidavimų ypatumus – kokioms studijoms
teikiama pirmenybė.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir bakalaurantams. Klausimo
formuluotė ir atsakymo variantai adaptuoti.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Studijų finansavimas
Tikslinė
Klausimas ir atsakymo variantai
grupė
Moksleiviai
66. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
Visi norintys studijuoti
Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
Kita (įrašykite) ............................
Sunku pasakyti
Mokytojai
40. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
Visi norintys studijuoti
Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
Kita (įrašykite) ............................
Nežino, nenurodė
I pakopa
67. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
Visi norintys studijuoti
Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
Kita (įrašykite) ............................
Sunku pasakyti
II pakopa
61. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
Visi norintys studijuoti
Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
Kita (įrašykite) ............................
Sunku pasakyti
III pakopa
42. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
Visi norintys studijuoti
Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
Kita (įrašykite) ............................
Sunku pasakyti
Dėstytojai
50. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
Visi norintys studijuoti
Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
Kita (įrašykite) ............................
Nežino, nenurodė

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių požiūrį į studijų finansavimą – kas turėtų gauti finansavimą studijoms.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Klausimo formuluotės ir atsakymo variantai identiški visoms
tikslinėms grupėms. Galima pasirinkti vieną atsakymą. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Valstybės teikiamos paramos žinomumas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
55. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą,
išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF)
studijuojantiems studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip Ne
Mokytojai
I pakopa
45. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą,
išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF)
studijuojantiems studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip Ne
II pakopa
26. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą,
išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF)
studijuojantiems studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip Ne
III pakopa
29. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą,
išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF)
studijuojantiems studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti valstybės teikiamos paramos Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF)
studijuojantiems studentams žinomumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir visų pakopų studentams. Klausimo ir
atsakymų formuluotės identiškos visoms tikslinėms grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Valstybės teikiamos paramos formų žinomumas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
56. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentas, kuris studijuoja Lietuvos
aukštojoje mokykloje, valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Studijų stipendiją
Tikslinę stipendiją
Socialinę stipendiją
Studijų kainos kompensavimą
Nei vienas atsakymas netinka
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
46. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentas, kuris studijuoja Lietuvos
aukštojoje mokykloje, valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Studijų stipendiją
Tikslinę stipendiją
Socialinę stipendiją
Studijų kainos kompensavimą
Nei vienas atsakymas netinka
Nežinau
II pakopa
27. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentas, kuris studijuoja Lietuvos
aukštojoje mokykloje, valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Studijų stipendiją
Tikslinę stipendiją
Socialinę stipendiją
Studijų kainos kompensavimą
Nei vienas atsakymas netinka
Nežinau
III pakopa
30. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentas, kuris studijuoja Lietuvos
aukštojoje mokykloje, valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Studijų stipendiją
Tikslinę stipendiją
Socialinę stipendiją
Studijų kainos kompensavimą
Nei vienas atsakymas netinka
Nežinau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti žinomumo apie valstybės paramą studentams, studijuojantiems VNF, lygį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir visų pakopų studentams, kurie žino
valstybės paramą studentams, studijuojantiems VNF. Klausimo ir atsakymų formuluotės identiškos visoms tikslinėms
grupėms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Planai imti studijų paskolą
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
53. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą
Ne, neplanuoju imti nė vienos
Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Taip, paskolą iš privačių bankų
Kita (įrašykite)
Mokytojai
I pakopa
50. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą
Ne, neplanuoju imti nė vienos
Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Taip, paskolą iš privačių bankų
Kita (įrašykite)
II pakopa
31. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą
Ne, neplanuoju imti nė vienos
Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Taip, paskolą iš privačių bankų
Kita (įrašykite)
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kokia dalis bakalaurantų ir magistrantų, iki šiol neėmusių paskolos ir moksleivių, planuojančiųjų studijuoti
aukštojoje mokykloje, ketina imti paskolą studijoms.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir bakalaurantams bei magistrantams,
iki šiol neėmusiems paskolos studijoms. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Moksleiviams rekomenduojame keisti klausimą, nes informacija apie ketinimus imti paskolą studijoms gali būti netiksli
ir neatspindėti elgesio ateityje. Šiuo atveju tikslingiau būtų užduoti projekcinį klausimą apie požiūrį į paskolas. Toks
klausimas leistų išmatuoti moksleivių atvirumą skolinimuisi studijoms. Siūlome apsvarstyti šią klausimo alternatyvą:
„Kiek tikėtina, kad įstoję į aukštąją mokyklą, Jūs imsite paskolą studijoms?“
1. Jei studijuotumėte valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
2. Jei studijuotumėte valstybės finansuojamoje studijų vietoje.
Pateikiami tokie variantai: valstybės paskolą studijoms ar pragyvenimo išlaidoms; paskolą iš privačių bankų.
Vertinimui būtų naudojama 5 balų skalė: Tikrai neimčiau – Tikrai imčiau; Nežinau, sunku pasakyti.“.
Subdimensija: Planai imti studijų paskolą
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
49. Ar dėl to, kad galėtumėte studijuoti Jūs ėmėte paskolą studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymo variantus
Ne, neėmiau nė vienos
Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Taip, paskolą iš privačių bankų
Kita (įrašykite)
II pakopa
30. Ar dėl to, kad galėtumėte studijuoti magistrantūroje Jūs ėmėte paskolą studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymo variantus
Ne, neėmiau nė vienos
Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
Taip, paskolą iš privačių bankų
Kita (įrašykite)
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti skolinimosi studijoms mastą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Klausimo formuluotė adaptuota atsižvelgiant į tikslinių
grupių specifiką. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
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Nėra.
Subdimensija: Priežastys neimti paskolos
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
54. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Paskola nebūtina, nes finansiškai padeda artimieji
Paskola nebūtina, nes turiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
Kita (įrašykite) .............................
Mokytojai
I pakopa
51. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Paskola nebūtina, nes finansiškai padeda artimieji
Paskola nebūtina, nes turiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
Kita (įrašykite) .............................
II pakopa
32. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone,
tinkamus atsakymo variantus
Paskola nebūtina, nes finansiškai padeda artimieji
Paskola nebūtina, nes turiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
Kita (įrašykite) .............................
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos sprendimui neimti studijų paskolos.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir bakalaurantams bei magistrantams, neketinantiems imti paskolos studijoms.
Galima pasirinkti kelis atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
• Klausimą rekomenduojama užduoti moksleiviams, kurie ankstesniame klausime nurodė, kad yra nelinkę
skolintis studijoms.
• Bakalaurantams ir magistrantams rekomenduojame įtraukti atsakymo variantą „Studijuoju valstybės
finansuojamoje vietoje“, nes dalis apklaustųjų prie „Kita“ nurodė šią priežastį.
• Siekiant atsiriboti nuo konkrečios asmeninės patirties (kur didelę reikšmę turi mokėjimo/ nemokėjimo už
studijas patirtis), rekomenduojama apsvarstyti galimybę atsisakyti klausimo apie paskolos studijoms
neėmimo priežastis, o vietoje jo klausti, kiek pritaria ar nepritaria teiginiams apie studijų paskolas ir per tai
atskleisti studijų paskolų stipriąsias ir silpnąsias puses. Teiginiai galėtų būti vertinami 5 balų skalėje: Visiškai
nesutinku – Visiškai sutinku. Negaliu atsakyti.
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Subdimensija: Galimybės studijuoti VNF vietoje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
52. Jei tektų mokėti už studijas, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų? Pažymėkite vieną atsakymą
skalėje. Skalė: Labai rimtų sunkumų – Visiškai jokių sunkumų; Negaliu įvertinti
Mokytojai
I pakopa
48. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Skalė: Labai rimtų sunkumų – Visiškai jokių sunkumų;
Negaliu įvertinti
Susimokėti už studijas
Padengti gyvenimo išlaidas
II pakopa
29. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Skalė: Labai rimtų sunkumų – Visiškai jokių sunkumų;
Negaliu įvertinti
Susimokėti už studijas
Padengti gyvenimo išlaidas
III pakopa
32. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Skalė: Labai rimtų sunkumų – Visiškai jokių sunkumų;
Negaliu įvertinti
Susimokėti už studijas
Padengti gyvenimo išlaidas
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, ar įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, būtų patiriama finansinių sunkumų. Studentams
finansiniai sunkumai išskaidyti į du aspektus: galimybę susimokėti už studijas ir padengti gyvenimo išlaidas.
Klausimo charakteristika
Projekcinis klausimas, kuomet prašoma įsivaizduoti situaciją, jei reiktų mokėti už studijas. Klausimas užduodamas
moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir studentams. Studentams klausimo formuluotė ir atsakymai
identiški, o moksleivių klausiama apie finansinius sunkumus bendrai, nediferencijuojant sunkumų sumokant už
studijas bei padengiant pragyvenimo išlaidas. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Labai rimtų sunkumų – Visiškai jokių
sunkumų. Galima pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Dėl rezultatų palyginamumo, rekomenduojama ir moksleiviams, ir studentams suvienodinti klausimo formuluotę ir
atsakymo variantus. Moksleivių klausti apie galimybę susimokėti už studijas bei padengti gyvenimo išlaidas:
„Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų? Pažymėkite
vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje Skalė: Labai rimtų sunkumų – Visiškai jokių sunkumų; Negaliu įvertinti
Susimokėti už studijas
Padengti gyvenimo išlaidas“.
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Subdimensija: Darbo priežastys
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa

II pakopa

III pakopa

Dėstytojai

D13. Kodėl Jūs dirbate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
Dirbu tam, kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
Dirbu tam, kad pragyvenčiau
Dirbu tam, kad įgaučiau darbinės patirties
Dirbu, nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
Dirbu tam, kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
Dirbu tam, kad įgaučiau mokslinio darbo patirties
Dirbu tam, kad įgaučiau pedagoginio darbo patirties
Kita (įrašykite)
D21. Kodėl Jūs dirbate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
Dirbu tam, kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
Dirbu tam, kad pragyvenčiau
Dirbu tam, kad įgaučiau darbinės patirties
Dirbu, nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
Dirbu tam, kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
Dirbu tam, kad įgaučiau mokslinio darbo patirties
Dirbu tam, kad įgaučiau pedagoginio darbo patirties
Kita (įrašykite)
D15. Kodėl Jūs dirbate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
Dirbu tam, kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
Dirbu tam, kad pragyvenčiau
Dirbu tam, kad įgaučiau darbinės patirties
Dirbu, nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
Dirbu tam, kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
Dirbu tam, kad įgaučiau mokslinio darbo patirties
Dirbu tam, kad įgaučiau pedagoginio darbo patirties
Kita (įrašykite)
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokie veiksniai labiausiai skatina studentus dirbti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dirbantiems studentams. Klausimo ir atsakymo variantų formuluotės identiškos visoms trims
studijų pakopoms. Galima pasirinkti kelis atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama keisti atsakymo variantų pateikimo eiliškumą.
Subdimensija: Darbo ir studijų susietumas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
D14. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis? Skalė: Visiškai nesusijęs – Labai
glaudžiai susijęs; Negaliu įvertinti
II pakopa
D22. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis? Skalė: Visiškai nesusijęs – Labai
glaudžiai susijęs; Negaliu įvertinti
III pakopa
D16. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis? Skalė: Visiškai nesusijęs – Labai
glaudžiai susijęs; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti studijų ir darbo sąsają.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dirbantiems studentams. Klausimo formuluotė ir skalės identiškos visoms trims studijų
pakopoms. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Visiškai nesusijęs – Labai glaudžiai susijęs. Palikta galimybė pasirinkti
atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Pedagoginės veiklos vykdymas doktorantūros studijų metu
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
D8. Ar doktorantūros metu Jūs reguliariai vykdėte pedagoginę veiklą be atlygio (pvz. dėstymas, seminarų
vedimas, vadovavimas baigiamiesiems studentų darbams)?
Pasirinkite vieną atsakymą Taip Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kokia dalis doktorantų vykdo pedagoginę veiklą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems doktorantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pedagoginės veiklos vykdymas doktorantūros studijų metu
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
D9. Kokios įtakos pedagoginė veikla turi (turėjo) Jūsų mokslinei veiklai, susijusiai su disertacijos
rengimu? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Skalė: Visiškai nenaudinga patirtis - Labai nenaudinga
patirtis; Negaliu įvertinti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kaip doktorantai vertina savo vykdomos pedagoginės veiklos įtaką mokslinei veiklai, susijusiai su
disertacijos rengimu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams, vykdantiems pedagoginę veiklą. Vertinimui naudojama 5 balų skalė: Visiškai
nenaudinga patirtis - Labai nenaudinga patirtis. Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Patyčių paplitimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
9. Ar patyčios Jūsų mokykloje yra paplitusios? Pažymėkite vieną atsakymą.
Tikrai taip
Labiau taip, nei ne
Labiau ne, nei taip
Tikrai ne
Mokytojai
12. Ar patyčios Jūsų mokykloje yra paplitusios? Pažymėkite vieną atsakymą.
Tikrai taip
Labiau taip, nei ne
Labiau ne, nei taip
Tikrai ne
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip vertinamas patyčių paplitimas mokyklose.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas moksleiviams ir mokytojams. Pateikiami 4 atsakymo variantai: „Tikrai taip“, „Labiau taip, nei
ne“, „Labiau ne, nei taip“, „Tikrai ne“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Laisvalaikio užimtumas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
4. Kaip apibūdintumėte savo laisvalaikį?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje: Visiškai neaktyvus, neturiningas- Ypač aktyvus, turiningas
Negaliu įvertinti
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras.
Dimensija „PASIRENGIMO STUDIJOMS VERTINIMAS: Socialinį-ekonominį pasirengimą matuojantys aspektai“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip moksleiviai apibūdina savo laisvalaikį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems moksleiviams. Naudojama 5 balų skalė: „Visiškai neaktyvus, neturiningas“ ir „Ypač
aktyvus, turiningas“. Galimybė pasirinkti atsakymą „Negaliu įvertinti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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6. Faktiniai klausimai ir socialinės demografinės charakteristikos
Subdimensija: Pakopa
Tikslinė grupė
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa

II pakopa

III pakopa

Dėstytojai

Klausimas ir atsakymo variantai
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartinę (pagrindinę) studijų programą? Jei studijuojate kelias,
atsakykite apie pagrindines studijas. Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų.
Bakalauro laipsnį kolegijoje
Bakalauro laipsnį universitete
Magistro laipsnį vientisosiose studijose
Magistro laipsnį -> baigti apklausą
Daktaro laipsnį -> baigti apklausą
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartinę (pagrindinę) studijų programą? Jei studijuojate kelias,
atsakykite apie pagrindines studijas. Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų.
Magistro laipsnį
Magistro laipsnį vientisosiose studijose -> baigti apklausą
Bakalauro laipsnį -> baigti apklausą
Daktaro laipsnį -> baigti apklausą
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartines savo studijas? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Daktaro laipsnį
Magistro laipsnį -> baigti apklausą
Bakalauro laipsnį -> baigti apklausą
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Faktiniai-atrankiniai klausimai, skirti atrinkti apklausai tinkančius respondentus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems studentams. Prašoma pasirinkti vieną atsakymą. Bakalaurantų ir magistrantų prašoma
atsakyti apie pagrindines studijas, jei studijuoja kelias.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Studijų sritis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
2. Dabartinė Jūsų studijų sritis: Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijų mokslai
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą ............................................................
II pakopa
2. Dabartinė Jūsų studijų sritis: Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijų mokslai
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą ............................................................
III pakopa
5. Dabartinė Jūsų studijų (mokslo, meno) sritis: Pažymėkite vieną atsakymą
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Socialiniai Menai
Technologijų mokslai
Žemės ūkio mokslai
Menai
Nežinau
Dėstytojai
D6. Pagrindinė Jūsų studijų sritis:
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijų mokslai
Kita: įrašykite............................................................

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Atrankinis klausimas, pagal kurį nustatytos kvotos.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams ir dėstytojams. Bakalaurantų ir magistrantų prašoma atsakyti apie pagrindines
studijas. Tais atvejais, kai respondentai studijų srities nurodyti negali, suteikiama galimybė įrašyti studijų programą
prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Ankstesnė studijų sritis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D10. Ankstesnių studijų sritis: Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijų mokslai
Žemės ūkio mokslai
Jei studijų srities nežinote, įrašykite savo studijų programą ........
III pakopa
43. Ankstesnių studijų sritis: Pažymėkite po vieną atsakymą kiekvienai pakopai. Jei vienoje pakopoje
studijavote kelias studijų programas, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijų mokslai
Žemės ūkio mokslai.......
Jei bakalauro studijų srities nežinote, įrašykite savo studijų programą .....
Jei magistrantūros studijų srities nežinote, įrašykite savo studijų programą .........
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti studijų srities keitimo tendencijas skirtingose pakopose.
Klausimo charakteristika
Kausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Magistrantų prašoma nurodyti sritis, kurias baigė vėliausiai
(gali būti nurodyta daugiau negu viena sritis). Doktorantų buvo prašoma nurodyti ir pirmos, ir antros studijų pakopų
sritis. Negalintys nurodyti studijų srities, prašomi įrašyti studijų programas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ar ankstesnes studijas baigė toje pačioje studijų srityje?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
3. Ar bakalauro laipsnį Jūs įgijote toje pačioje studijų srityje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie bakalauro studijas, kurias baigėte
vėliausiai.
Taip
Ne
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą, kurią studijavote bakalauro studijose
III pakopa
7. Ar magistro laipsnį Jūs įgijote toje pačioje studijų srityje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie magistrantūros studijas, kurias baigėte
vėliausiai.
Taip
Ne
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą, kurią studijavote magistrantūroje
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Kontrolinis klausimas. Klausimas padeda nustatyti studijų srities keitimo tendencijas skirtingose pakopose.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Magistrantų klausiama, ar bakalauro laipsnį įgijo toje pačioje
srityje, o doktorantų – ar magistro laipsnį įgijo toje pačioje studijų srityje.
Rekomendacijos tobulinimui
Kadangi tai kontrolinis klausimas, siekiant optimizuoti apklausos trukmę, galima šio klausimo neužduoti. Panašią
informaciją suteikia D10 (magistrantai) ir 43 (doktorantai) klausimai.
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Subdimensija: Mokslo kryptis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
6. Nurodykite savo doktorantūros mokslo kryptį.
Pažymėkite vieną atsakymą
Humanitariniai mokslai H 000
Filosofija
Teologija
Menotyra
Filologija
Istorija
Komunikacija ir informacija
Etnologija
Fiziniai mokslai P 000
Matematika
Fizika
Chemija
Biochemija
Geologija
Fizinė geografija
Informatika
Biomedicinos mokslai B 000
Biologija
Biofizika
Ekologija ir aplinkotyra
Botanika
Zoologija
Medicina
Odontologija
Farmacija
Visuomenės sveikata
Slauga
Dėstytojai
-

Meno doktorantūra M 000
Socialiniai mokslai S 000
Teisė
Politikos mokslai
Vadyba ir administravimas
Ekonomika
Sociologija
Psichologija
Edukologija
Žemės ūkio mokslai A 000
Agronomija
Veterinarinė medicina
Zootechnika
Miškotyra
Technologijos mokslai T 000
Elektros ir elektronikos inžinerija
Statybos inžinerija
Transporto inžinerija
Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka
Chemijos inžinerija
Energetika ir termoinžinerija
Informatikos inžinerija
Medžiagų inžinerija
Mechanikos inžinerija
Matavimų inžinerija
Kita Įrašykite...................................

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyto doktorantūros mokslo kryptį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems doktorantams. Pateikiamas išsamus mokslo krypčių sąrašas, suskirstytas į sritis. Palikta
galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kursas
Tikslinė grupė
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa

II pakopa

III pakopa
Dėstytojai

Klausimas ir atsakymo variantai
3. Kokiame kurse šiuo metu studijuojate?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Pirmame kurse
Antrame kurse
Trečiame kurse
Ketvirtame kurse
Penktame kurse
Kita (įrašykite) ...........................................................
9. Šiuo metu Jūs studijuojate: Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie
pagrindines magistrantūros studijas.
Pirmame kurse
Antrame kurse
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
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Klausimo paskirtis
Pagal šią informaciją buvo nustatytos kvotos.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Prašoma atsakyti apie pagrindines studijas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kelintu pageidavimu įstojo
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
4. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į dabartinę studijuojamą programą? Jei studijuojate kelias,
atsakykite apie pagrindines studijas.
II pakopa
D11. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į savo studijų programą bakalauro studijose? Jei studijavote
kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai Įrašykite .............
III pakopa
44. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į savo studijų programą bakalauro studijose?
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai Įrašykite .............
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti studentų pasiskirstymą pagal įstojimo prioritetą bakalauro studijose. Prašoma atsakyti apie pagrindines
studijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams.
Rekomendacijos tobulinimui
Pateiktų atsakymų įvairovė leidžia daryti prielaidą, kad ne visi respondentai vienodai suprato klausimą (dalis nurodė,
kelintu numeriu įstojo). Rekomenduojame patikslinti klausimą ir šiuo atveju naudoti uždaro tipo klausimą, nurodant
atsakymų variantus: Pirmu, Antru, Trečiu, Ketvirtu, .... Devintu. Kita (įrašykite) ..........; Neprisimenu.
Subdimensija: Studijų programa
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
D6. Kokią studijų programą Jūs studijuojate? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Įrašykite............................................
II pakopa
D6. Kokią studijų programą Jūs studijuojate? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Įrašykite............................................
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Kontrolinis klausimas, patikslinantis/ papildantis klausimą apie mokslo sritį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Prašoma atsakyti apie pagrindines studijas.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Studijų pradžia
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
5. Kada pradėjote studijuoti dabartinėje (pagrindinėje) studijų programoje? Pasirinkite tik vieną iš
pateiktų variantų:
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
Kita (įrašykite) ..............................
II pakopa
III pakopa
2. Kada pradėjote studijuoti doktorantūroje? Pasirinkite vieną atsakymą
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m. ar anksčiau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti, kuriais metais pradėjo studijuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir doktorantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Studijų forma
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
7. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate: Pažymėkite vieną atsakymą:
1. Esu nuolatinių studijų studentas
2.Esu ištęstinių studijų studentas
3. Kita (įrašykite) ..................................
II pakopa
14. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate: Pažymėkite vieną atsakymą:
1. Esu nuolatinių studijų studentas
2.Esu ištęstinių studijų studentas
3. Kita (įrašykite) ..................................
III pakopa
3. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate: Pažymėkite vieną atsakymą:
1. Esu nuolatinių studijų studentas
2.Esu ištęstinių studijų studentas
3. Kita (įrašykite) ..................................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis klausimas. Apibūdinti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų ypatumus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“. Klausimo ir atsakymų variantai
identiški visoms pakopoms.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Pertrauka prieš stojant
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
36. Ar Jūs kada nors ateityje planuojate stoti į aukštąją mokyklą? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Filtrinis. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia baigiamųjų klasių moksleivių dalis planuoja siekti aukštojo mokslo.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams. Klausimas naudojamas identifikuoti planuojančius ir neplanuojančius stoti į
aukštąją mokyklą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Pertrauka prieš stojant / Pertrauka tarp studijų
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
38. Kada planuojate stoti į aukštąją mokyklą? Pažymėkite vieną atsakymą.
Iš karto, kai pabaigsiu mokyklą (gimnaziją)
Po metų, kai pabaigsiu mokyklą (gimnaziją)
Vėliau nei po metų, kai baigsiu mokyklą (gimnaziją)
Nesu apsisprendęs
Mokytojai
I pakopa
9. Ar baigęs mokyklą Jūs iš karto stojote į aukštąją mokyklą? Pažymėkite vieną atsakymą
Iš karto po mokyklos baigimo
Po metų, kai pabaigiau mokyklą
Vėliau nei po metų, kai pabaigiau mokyklą
Kita (įrašykite)
II pakopa
6. Ar darėte pertrauką tarp paskutiniųjų savo studijų ir dabartinių magistrantūros studijų? Pažymėkite
vieną atsakymą
Taip Kiek metų truko ši pertrauka? (Įrašykite) ................... metų Ne
III pakopa
10. Ar darėte pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip Kiek metų truko ši pertrauka? (Įrašykite) ................... metų Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Įvertinti pertraukos prieš studijas paplitimo mastą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, planuojantiems stoti į aukštąją mokyklą ir studentams. Klausimo formuluotės ir
atsakymo variantai adaptuoti tikslinėms grupėms. Moksleivių klausiama, kada planuoja stoti į aukštąją mokyklą.
Pateikti 4 atsakymo variantai. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Bakalaurantų klausiama, ar baigus mokyklą iš karto stojo į aukštąją mokyklą. Pateikiami 4 atsakymo variantai. Galima
pasirinkti vieną atsakymą. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Magistrantų ir bakalaurantų klausiama „Ar darėte pertrauką tarp paskutiniųjų savo studijų ir dabartinių
magistrantūros studijų?“, o doktorantų – „Ar darėte pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų?“.
Atsakymo variantai – „Taip“ ir „Ne“. Pasirinkusiųjų atsakymą „Taip“, prašoma nurodyti, kiek metų truko pertrauka
(atviras atsakymas).
Rekomendacijos tobulinimui

Nėra.
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Subdimensija: VF ar VNF
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
47. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas. Pažymėkite vieną atsakymą.
Tikslinio finansavimo studijų vietoje
Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje
Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija
Kita (įrašykite) ................................
II pakopa
28. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas. Pažymėkite vieną atsakymą.
Tikslinio finansavimo studijų vietoje
Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje
Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija
Kita (įrašykite) ................................
III pakopa
31. Šiuo metu Jūs studijuojate: Pažymėkite vieną atsakymą
Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
ES lėšomis finansuojamoje studijų vietoje
Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje
Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija
Kita (įrašykite) .....................................................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis apklaustųjų skirtingose aukštojo mokslo studijų pakopose studijuoja valstybės finansuojamose ir
nefinansuojamose studijų vietose.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Prašoma atsakyti apie pagrindines studijas. Galima pasirinkti vieną atsakymo
variantą. Atsakymų variantai adaptuoti skirtingoms studijų pakopoms. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie
„Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Apgyvendinimas bendrabutyje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
D5. Ar Jūs gyvenate studentų bendrabutyje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Taip Ne
II pakopa
D5. Ar Jūs gyvenate studentų bendrabutyje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Taip Ne
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis studentų gyvena studentų bendrabutyje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Paskutinės sesijos vidurkis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
D7. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis? Pažymėkite vieną atsakymą
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Dar neturėjau nė vienos sesijos
Neprisimenu, nežinau
II pakopa
D7. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis magistrantūroje? Pažymėkite vieną
atsakymą
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Dar neturėjau nė vienos magistrantūros sesijos
Neprisimenu, nežinau
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti apklaustųjų mokymosi rezultatus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams ir magistrantams. Pateikiami vertinimo vidurkių intervalai.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Paskutinės sesijos vidurkis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D14. Koks buvo Jūsų baigiamojo darbo ar baigiamųjų egzaminų įvertinimas ankstesnėse studijose? Jei
studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
Jei laikėte baigiamuosius egzaminus, įvertinkite apytikslį suapvalintą vidurkį.
10
9
8
7
6
5
Neprisimenu, nežinau
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti ankstesnių studijų akademinius pasiekimus (mokymosi rezultatus).
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas magistrantams. Palikta galimybė pasirinkti atsakymą „Neprisimenu, nežinau“.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsakymo variantai nepritaikomi anksčiau baigusiems studijas, kuomet buvo vertinama 5 balų skalėje bei baigusiems
studijas ne Lietuvoje, kur naudojama kita vertinimo sistema. Tokiems atvejams atspindėti, rekomenduojame įtraukti
atsakymo variantą „Kita (įrašykite: ......)“.
Subdimensija: Ankstesnių studijų vidurkis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D15. Koks apytiksliai buvo Jūsų bendras bakalauro studijų vidurkis?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
III pakopa
47. Koks apytiksliai buvo Jūsų bendras magistrantūros studijų vidurkis?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau

Dėstytojai

46. Kokie buvo Jūsų baigiamųjų darbų ar baigiamųjų egzaminų įvertinimai ankstesnėse studijose?
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai. Jei laikėte baigiamuosius egzaminus,
įvertinkite apytikslį suapvalintą vidurkį.
Bakalauro baigiamojo darbo ar baigiamųjų egzaminų įvertinimas
Magistrantūros baigiamojo darbo ar baigiamųjų egzaminų įvertinimas
10
9
8
7
6
5
Neprisimenu, nežinau
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti ankstesnių studijų akademinius pasiekimus (mokymosi rezultatus).
Klausimo charakteristika
Magistrantų klausiama apie bendrą bakalauro studijų vidurkį, o doktorantų – apie bendrą magistrantūros studijų
vidurkį. Pateikiami vertinimo vidurkių intervalai. Doktorantų taip pat buvo klausiama apie bakalauro ir magistrantūros
baigiamojo darbo ar egzaminų įvertinimus.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsakymo variantai nepritaikomi anksčiau baigusiems studijas, kuomet buvo vertinama 5 balų skalėje bei baigusiems
studijas ne Lietuvoje, kur naudojama kita vertinimo sistema. Tokiems atvejams atspindėti, rekomenduojame įtraukti
atsakymo variantą „Kita (įrašykite: ......)“.
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Subdimensija: Tarptautinis mobilumas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
D8. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį per savo aukštąją mokyklą dėl kurios
nors iš šių priežasčių? Pasirinkite visus tinkamus variantus
Mobilumo (mainų) programa
Mokslo tiriamasis darbas
Praktika/darbas
Vasaros/žiemos mokykla
Kalbos kursai
Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių
II pakopa
D8. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį per savo aukštąją mokyklą dėl kurios
nors iš šių priežasčių? Pasirinkite visus tinkamus variantus kiekvienai pakopai
Mobilumo (mainų) programa
Mokslo tiriamasis darbas
Praktika/darbas
Vasaros/žiemos mokykla
Kalbos kursai
Stažuotės, mokymai
Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių
III pakopa
49. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį per savo aukštąją mokyklą dėl kurios
nors iš šių priežasčių? Pasirinkite visus tinkamus variantus kiekvienai pakopai
Mobilumo (mainų) programa
Mokslo tiriamasis darbas
Praktika/darbas
Vasaros/žiemos mokykla
Kalbos kursai
Stažuotės, mokymai
Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti studentų tarptautinį mobilumą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Prašoma atsakyti apie visas studijų pakopas. Galima pasirinkti kelis atsakymų
variantus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Aukštoji mokykla
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D21. Kokiai Lietuvos aukštajai mokyklai
teiktumėte pirmenybę? Jei svarstote apie
studijas užsienyje, galvokite apie Lietuvos
aukštąją mokyklą, kurioje norėtumėte studijuoti,
jei į užsienį įstoti nepavyktų.
UNIVERSITETAI
ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
BUF- Balstogės universiteto filialas Ekonomikosinformatikos fakultetas
EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LCC - LCC Tarptautinis universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSU - Lietuvos sporto universitetas
LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
VDA - Vilniaus dailės akademija
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
VU - Vilniaus universitetas
VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
Kita (įrašykite) ...................................
Mokytojai
I pakopa
D9. Prašome pažymėti aukštąją mokyklą, kurioje
šiuo metu studijuojate. Pažymėkite vieną
atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie
pagrindines studijas.
UNIVERSITETAI
ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
BUF- Balstogės universiteto filialas Ekonomikosinformatikos fakultetas
EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LCC - LCC Tarptautinis universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSU - Lietuvos sporto universitetas
LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
VDA - Vilniaus dailės akademija
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
VU - Vilniaus universitetas
VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
Kita (įrašykite) ...................................

KOLEGIJOS
AK - Alytaus kolegija
KK - Kauno kolegija
KMAIK - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegija
KTK - Kauno technikos kolegija
KVK - Klaipėdos valstybinė kolegija
KOK - Kolpingo kolegija
LAJM - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
LTVK - Lietuvos verslo kolegija
MK - Marijampolės kolegija
PK - Panevėžio kolegija
SMK - Socialinių mokslų kolegija
ŠVK - Šiaulių valstybinė kolegija
ŠLK - Šiaurės Lietuvos kolegija
ILK - Šv. Ignaco Lojolos kolegija
TTVAM - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji
mokykla
UK - Utenos kolegija
AVM - V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
VDK - Vilniaus dizaino kolegija
VK - Vilniaus kolegija
VKK - Vilniaus kooperacijos kolegija
VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
VVK - Vilniaus verslo kolegija
Kita (įrašykite) ...................................

KOLEGIJOS
AK - Alytaus kolegija
KK - Kauno kolegija
KMAIK - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegija
KTK - Kauno technikos kolegija
KVK - Klaipėdos valstybinė kolegija
KOK - Kolpingo kolegija
LAJM - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
LTVK - Lietuvos verslo kolegija
MK - Marijampolės kolegija
PK - Panevėžio kolegija
SMK - Socialinių mokslų kolegija
ŠVK - Šiaulių valstybinė kolegija
ŠLK - Šiaurės Lietuvos kolegija
ILK - Šv. Ignaco Lojolos kolegija
TTVAM - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji
mokykla
UK - Utenos kolegija
AVM - V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
VDK - Vilniaus dizaino kolegija
VK - Vilniaus kolegija
VKK - Vilniaus kooperacijos kolegija
VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
VVK - Vilniaus verslo kolegija
Kita (įrašykite) ...................................
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II pakopa

D9. Prašome pažymėti universitetą, kuriame šiuo metu studijuojate.
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
UNIVERSITETAI
ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
BUF- Balstogės universiteto filialas Ekonomikos-informatikos fakultetas
EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LCC - LCC Tarptautinis universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSU - Lietuvos sporto universitetas
LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
VDA - Vilniaus dailės akademija
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
VU - Vilniaus universitetas
VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
Kita (įrašykite) ...................................
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III pakopa

Dėstytojai

D10. Prašome pažymėti instituciją, kurioje šiuo
metu studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą
UNIVERSITETAI
ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
BUF- Balstogės universiteto filialas Ekonomikosinformatikos fakultetas
EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LCC - LCC Tarptautinis universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSU - Lietuvos sporto universitetas
LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
VDA - Vilniaus dailės akademija
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
VU - Vilniaus universitetas
VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
Kita (įrašykite) ...................................

INSTITUTAI
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Gamtos tyrimų centras
Inovatyvios medicinos centras
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
(LAMMC)
Lietuvos energetikos institutas (LEI)
Lietuvos istorijos institutas (LII)
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Lietuvos teisės institutas
Nacionalinis vėžio institutas (buvęs VU
Onkologijos institutas)
Lietuvos veterinarijos akademija
Biochemijos institutas
Biotechnologijos institutas
Botanikos institutas
Chemijos institutas
Fizikos institutas
Geologijos ir geografijos institutas
Lietuvos miškų institutas
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
Lietuvos žemdirbystės institutas
Matematikos ir informatikos institutas
Puslaidininkių fizikos institutas
KMU Biomedicininių tyrimų institutas
KMU Endokrinologijos institutas
KMU Kardiologijos institutas
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas
KTU Architektūros ir statybos institutas
KTU Fizikinės elektronikos institutas
KTU Maisto institutas
LVA Gyvulininkystės institutas
LVA Veterinarijos institutas
LŽŪU Vandens ūkio institutas
LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
VGTU Termoizoliacijos institutas
VU Ekologijos institutas
VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos
institutas
VU Imunologijos institutas
VU Onkologijos institutas
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Kita (įrašykite) ...................................

-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Kontrolinis klausimas, siekiant patikrinti kitų duomenų tikslumą (apskritis, studijų sritis, studijų kryptis ir pan.) ir
respondentų atitikimą apklausos kriterijams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, ketinantiems stoti į aukštąją mokyklą ir studentams. Moksleivių klausiama,
kokiai aukštajai mokyklai teiktų pirmenybę, o studentų – kurioje mokykloje mokosi šiuo metu pagrindinėse studijose.
Pateikiami išsamūs universitetų, kolegijų ir institutų sąrašai. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą. Palikta
galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Prieš tyrimą patikslinti aukštųjų mokyklų ir institutų sąrašą.
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Subdimensija: Pareigos
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
1. Jūsų pareigos: Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Asistentas
Docentas
Lektorius
Profesorius
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Mokslo darbuotojas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Kita (įrašykite)

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Identifikuoti dėstytojų pareigas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti kelis atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti savo variantą
prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Skiriamas laikas kiekvienai veiklai aukštojoje mokykloje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
3. Kokią dalį Jūsų laiko, skiriamo darbui aukštojoje mokykloje (ar aukštosiose mokyklose, jeigu dirbate
keliose), užima šios veiklos? Ties kiekviena veikla įrašykite, kokią dalį Jūsų darbo laiko ji užima (100 proc.
skalėje). Vertinkite ne pagal turimą etato dydį, o pagal realiai tai veiklai skiriamą laiką.
Moksliniai tyrimai
Administracinis darbas
Dėstymas
Akademinės ir MTEP veiklos viešinimas
Kita (įrašykite)……………………………………………….
Iš viso:

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti dėstytojų veiklas ir kokia joms skiriama darbo laiko dalis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Prašoma įrašyti, kokią dalį laiko, skiriamo darbui aukštojoje mokykloje, užima
konkrečios veiklos. Palikta galimybė įrašyti papildomą veiklą prie „Kita“ ir įrašyti skiriamo laiko dalį. Bendra atsakymų
suma turi būti lygi 100 proc.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
22. Ar šiais mokslo metais Jūs vedate pamokas baigiamųjų klasių mokiniams?
Pažymėkite vieną atsakymą. Taip Ne
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis klausimas, skirtas identifikuoti, ar veda pamokas baigiamųjų klasių moksleiviams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D4. Ar šiais mokslo metais esate baigiamosios klasės auklėtojas?
Pažymėkite vieną atsakymą. Taip Ne
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis klausimas, skirtas identifikuoti mokytojus, kurie yra baigiamųjų klasių auklėtojai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama klausimo formuluotę adaptuoti moteriškai giminei: „Ar šiais mokslo metais esate baigiamosios
klasės auklėtojas (-a)?“.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
2. Kam šiais mokslo metais dėstote ar vadovaujate? Pasirinkite visus tinkamus atsakymus
Universitete - Kolegijoje
Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 1 kurso studentais
Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 2 kurso studentais
Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 3 kurso studentais
Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 4 kurso studentais
Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 5 kurso studentais
Magistrantūros 1 kurso studentais
Magistrantūros 2 kurso studentais
Doktorantūros studentais
Nedirbu su nė vienais iš aukščiau paminėtų

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis klausimas, skirtas identifikuoti, kam turėtų būti užduodami klausimai apie I, II ar III studijų pakopos studentus.
Prašoma atskirti studentus, kuriems dėsto universitete ir kolegijoje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visiems dėstytojams.
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Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
4. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų
studentams? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis klausimas, siekiant identifikuoti dėstytojus, kurie per paskutinius metus yra dėstę bakalauro ir (ar) vientisųjų
studijų studentams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
8. Kam per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs bakalauro ir (ar) vientisųjų
studijų pakopoje? Pažymėkite vieną atsakymą
Esu dėstęs tik pirmakursiams bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams
Esu dėstęs pirmakursiams ir vyresniems bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams
Esu dėstęs antrakursiams ar vyresniems bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis – kontrolinis klausimas, skirtas identifikuoti dėstytojus, per paskutinius 3 metus dėsčiusius bakalauro ir (ar)
vientisųjų studijų pirmo kurso studentams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
15. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs magistrantūros studijų
studentams? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis – kontrolinis klausimas, skirtas identifikuoti dėstytojus, per paskutinius 3 metus dėsčiusius magistrantams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
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Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
21. Kam per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs magistrantūros studijų
pakopoje? Pažymėkite vieną atsakymą
Esu dėstęs tik pirmakursiams magistrantams
Esu dėstęs pirmakursiams ir antrakursiams magistrantams
Esu dėstęs tik antrakursiams magistrantams

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis – kontrolinis klausimas, skirtas identifikuoti dėstytojus, per paskutinius 3 metus dėsčiusius magistrantūros
studijų pirmo kurso studentams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
28. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs arba vadovavęs doktorantūros
studijų studentams? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis – kontrolinis klausimas, skirtas identifikuoti dėstytojus, per paskutinius 3 metus dėsčiusius ar vadovavusius
doktorantūros studijų studentams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
33. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs doktorantūros studijų
pakopoje? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis – kontrolinis klausimas, skirtas identifikuoti dėstytojus, per paskutinius 3 metus dėsčiusius doktorantūros
studijų studentams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
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Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kokioms pakopoms ir kursams dėsto/vadovauja?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
35. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate vadovavęs doktorantams? Pažymėkite
vieną atsakymą Taip Ne

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Filtrinis – kontrolinis klausimas, skirtas identifikuoti dėstytojus, per paskutinius 3 metus vadovavusius doktorantams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ar keitė AM?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
4. Ar pasirinkdami magistrantūros studijas Jūs keitėte aukštąją mokyklą?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
Taip Ne
III pakopa
8. Ar magistro laipsnį įgijote tame pačiame universitete?
Pažymėkite vieną atsakymą. Taip Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti aukštosios mokyklos keitimo pereinant iš vienos AM studijų pakopos į kitą, tendencijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Magistrantų prašoma atsakyti apie pagrindines studijas (jei
studijuoja keliose).
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ar keitė miestą?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
5. Ar pasirinkdami magistrantūros studijas Jūs keitėte miestą? Pažymėkite vieną atsakymą. Jei
studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
Taip Ne
III pakopa
9. Ar pasirinkdami doktorantūros studijas Jūs keitėte miestą? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip Ne "
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti aukštosios mokyklos vietovės (miesto) keitimo pereinant iš vienos AM studijų pakopos į kitą, tendencijas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Magistrantų prašoma atsakyti apie pagrindines studijas (jei
studijuoja keliose).
Rekomendacijos tobulinimui
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Nėra.
Subdimensija: Dalyvavimas mokslinėje veikloje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
16. Ar magistro studijų metu esate dalyvavęs žemiau išvardintose veiklose?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines
magistrantūros studijas.
Buvote įtrauktas į mokslinius tyrimus, dalyvavote projektuose kaip komandos narys
Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) Lietuvoje
Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) užsienyje
Buvote autorius ar bendraautorius straipsnių, kurie buvo paskelbti arba priimti skelbti recenzuojamuose
mokslo žurnaluose
Buvote autorius ar bendraautorius knygų, knygų skyrių ir monografijų, kurie buvo išleisti arba priimti
spausdinti
III pakopa
45. Ar ankstesnių studijų metu esate dalyvavęs žemiau išvardintose veiklose?
Bakalauro studijose / magistrantūroje. Pasirinkite visus tinkamus atsakymus kiekvienai pakopai
Buvote įtrauktas į mokslinius tyrimus, dalyvavote projektuose kaip komandos narys
Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) Lietuvoje
Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) užsienyje
Buvote autorius ar bendraautorius straipsnių, kurie buvo paskelbti arba priimti skelbti recenzuojamuose
mokslo žurnaluose
Buvote autorius ar bendraautorius knygų, knygų skyrių ir monografijų, kurie buvo išleisti arba priimti
spausdinti
Nedalyvavau nė vienoje iš paminėtų
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti magistrantų ir doktorantų dalyvavimą mokslinėje veikloje.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams. Magistrantų klausiama apie dalyvavimą mokslinėje veikloje
dabartinių (magistrantūros) studijų metu, o doktorantų klausiama apie dalyvavimą mokslinėje veikloje bakalauro ir
magistrantūros studijų metu.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklausos dalyvių pateiktas pastabas, rekomenduojame įtraukti atsakymo variantus „Buvote išvykęs į
tarptautines mokslines konferencijas (kaip klausytojas)“ ir „Buvote išvykęs į tarptautines mokslines konferencijas (kaip
pranešėjas)“.
Rekomenduojame atsakymo variantus pritaikyti moteriškai giminei. Taip pat siūlome keisti atsakymo variantų
pateikimo eiliškumą.
Subdimensija: Priklausymas mokslininkų bendruomenei
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
17. Ar Jūs priklausote mokslininkų bendruomenei (draugijai, forumui, asociacijai ir pan.)? Pažymėkite
visus tinkamus atsakymus
Taip, Lietuvos mastu
Taip, tarptautiniu mastu
Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokia doktorantų dalis priklauso mokslininkų bendruomenei Lietuvos ir tarptautiniu mastu.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams. Galima pažymėti 1-2 atsakymo variantus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Ketinimas ateityje dirbti mokslo ir studijų institucijoje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D23. Ar baigęs studijas ketinate dirbti mokslo ir studijų institucijoje? Pasirinkite vieną atsakymą. Jei šiuo
metu dirbate mokslo ir studijų institucijoje, ar ketinate tęsti po studijų baigimo?
Taip
Ne
Nežinau
III pakopa
18. Ar baigęs studijas ketinate dirbti mokslo ir studijų institucijoje? Pasirinkite vieną atsakymą. Jei šiuo
metu dirbate mokslo ir studijų institucijoje, ar ketinate tęsti po studijų baigimo?
Taip
Ne
Nežinau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išmatuoti, kokia dalis magistrantų ir doktorantų baigę studijas ketina dirbti MSI.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams ir doktorantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklausos dalyvių pastabas klausimynui, rekomenduojama apsvarstyti galimybę papildyti klausimą
ketinimais dirbti akademinį, mokslinį darbą (tai apimtų ne tik MSI, bet ir kitas įmones, ar organizacijas, kuriose būtų
galimybę užsiimti moksline veikla): „Ar baigęs studijas ketinate dirbti mokslo ir studijų institucijoje, ar ketinate toliau
dirbti akademinį, mokslinį darbą?“.
Subdimensija: Dėstomas dalykas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D6. Kokio dalyko mokytojas Jūs šiuo metu esate? Pažymėkite Jums tinkamus atsakymus.
Matematikos
Lietuvių kalbos ir literatūros
Anglų kalbos
Vokiečių kalbos
Prancūzų kalbos
Rusų kalbos
Istorijos
Chemijos
Fizikos
Biologijos
Geografijos
Informacinių technologijų
Menų
Kita (įrašykite)....
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Šis klausimas reikalingas sekti kvotas pagal mokytojų dėstomą dalyką.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams. Galima pasirinkti kelis atsakymo variantus. Palikta galimybė įrašyti savo variantą
prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Amžius
Tikslinė grupė
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai

Klausimas ir atsakymo variantai
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D1. Kiek Jums metų?: ..............

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti respondentų amžių.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Prašoma įrašyti metus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Lytis
Tikslinė grupė
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai

Klausimas ir atsakymo variantai
D2. Jūs esate: Vyras Moteris
D2. Jūs esate: Vyras Moteris
D2. Jūs esate: Vyras Moteris
D2. Jūs esate: Vyras Moteris
D2. Jūs esate: Vyras Moteris
D2. Jūs esate: Vyras Moteris

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti respondentų lytį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į respondentų pastabas klausimynui, rekomenduojama apsvarstyti galimybę patikslinti klausimą ir
naudoti sąvoką „Biologinė lytis“.
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Subdimensija: Išsilavinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D5. Koks Jūsų išsilavinimas? (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu): Pažymėkite
vieną atsakymą
Profesinis
Profesinis bakalauras (kolegija)
Bakalauras (universitetas)
Magistras
Mokslų daktaras
Kita (įrašykite)
I pakopa
D3. Koks Jūsų išsilavinimas? (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu):
Pažymėkite vieną atsakymą
Vidurinis
Profesinis
Profesinis bakalauras (kolegija)
Bakalauras (universitetas)
Magistras
Mokslų daktaras
Kita (įrašykite)
II pakopa
D3. Koks Jūsų išsilavinimas? (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu):
Pažymėkite vieną atsakymą
Vidurinis
Profesinis
Profesinis bakalauras (kolegija)
Bakalauras (universitetas)
Magistras
Mokslų daktaras
Kita (įrašykite)
III pakopa
Dėstytojai
D3. Koks Jūsų išsilavinimas? (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu): Pažymėkite
vieną atsakymą
Profesinis
Profesinis bakalauras (kolegija)
Bakalauras (universitetas)
Magistras
Mokslų daktaras
Kita (įrašykite)

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Skirtas išsiaiškinti respondentų išsilavinimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas visoms tikslinėms grupėms, išskyrus moksleivius ir doktorantus. Galimas vienas tinkamas
atsakymas. Atsakymo variantai adaptuoti atsižvelgiant į tikslinės grupės ypatumus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Dabartinė gyvenamoji vieta
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D3. Dabartinė Jūsų gyvenamoji vietovė: Pažymėkite vieną atsakymą.
Vilnius
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
Kitas Lietuvos miestas (rajono centras)
Miestelis (ne rajono centras)
Kaimo tipo gyvenvietė
Kita (įrašykite)
Mokytojai
D3. Dabartinė Jūsų gyvenamoji vietovė: Pažymėkite vieną atsakymą.
Vilnius
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
Kitas Lietuvos miestas (rajono centras)
Miestelis (ne rajono centras)
Kaimo tipo gyvenvietė
Kita (įrašykite)
I pakopa
20. Vidurinį išsilavinimą įgijote: Pažymėkite vieną atsakymą
Vilniuje
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
Miestelyje (ne rajono centre)
Kaimo tipo gyvenvietėje
Užsienio šalyje
Kita (įrašykite) ..................................
II pakopa
38. Vidurinį išsilavinimą įgijote: Pažymėkite vieną atsakymą
Vilniuje
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
Miestelyje (ne rajono centre)
Kaimo tipo gyvenvietėje
Užsienio šalyje
Kita (įrašykite) ..................................
III pakopa
51. Vidurinį išsilavinimą įgijote: Pažymėkite vieną atsakymą
Vilniuje
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
Miestelyje (ne rajono centre)
Kaimo tipo gyvenvietėje
Užsienio šalyje
Kita (įrašykite) . -.................................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti moksleivių ir mokytojų gyvenamąją vietovę. Nustatyti visų trijų studijų pakopų studentų vietovę, kur buvo
įgytas vidurinis išsilavinimas.
Pagal vietovę buvo nustatomos atrankos kvotos moksleiviams ir mokytojams.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, mokytojams ir studentams. Mokytojų ir moksleivių klausiama apie gyvenamąją
vietovę, studentų – apie vietovę, kur įgijo vidurinį išsilavinimą. Palikta galimybė įrašyti kitą vietovę prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Su kuo gyvena?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D13. Sužymėkite šeimos narius, su kuriais dabar gyvenate. Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus.
Mama (globėja)
Tėtis (globėjas)
Brolis -> įrašykite brolių skaičių ......
Sesuo -> įrašykite sesių skaičių .......
Kiti asmenys (įrašykite visus aukščiau nepaminėtus) ......................................
Mokytojai
I pakopa
D4. Su kuo Jūs gyvenate tuo laikotarpiu, kai vyksta paskaitos (pvz. nuo pirmadienio iki penktadienio)?
Pasirinkite visus tinkamus variantus
Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
Su partneriu, sutuoktiniu
Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/ sutuoktinio vaiku (vaikais)
Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
Aš gyvenu vienas/a
Kita (įrašykite) ..................................
II pakopa
D4. Su kuo Jūs gyvenate tuo laikotarpiu, kai vyksta paskaitos (pvz. nuo pirmadienio iki penktadienio)?
Pasirinkite visus tinkamus variantus
Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
Su partneriu, sutuoktiniu
Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/ sutuoktinio vaiku (vaikais)
Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
Aš gyvenu vienas/a
Kita (įrašykite) ..................................
III pakopa
D3. Su kuo Jūs gyvenate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
Su partneriu, sutuoktiniu
Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/ sutuoktinio vaiku (vaikais)
Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
Aš gyvenu vienas/a
Kita (įrašykite) ..................................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „“FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti moksleivių ir studentų namų ūkio sudėtį.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Moksleivių prašoma pažymėti visus šeimos narius, su kuriais
gyvena. Bakalaurantų prašoma nurodyti, su kuo gyvena tuo laikotarpiu, kuomet vyksta paskaitos. Doktorantų prašoma
nurodyti, su kuo gyvena. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Vidurinės mokyklos trimestro (arba pusmečio)/metinis pažymių vidurkis
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D8. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinio semestro vidurkis?
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje Bendras (visų pažymių) Lietuvių kalbos
Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
Mokytojai
I pakopa
33. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje?/ Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis
mokykloje baigiamaisiais metais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje Bendras (visų
pažymių) Lietuvių kalbos Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
II pakopa
49. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje?/ Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis
mokykloje baigiamaisiais metais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje Bendras (visų
pažymių) Lietuvių kalbos Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
III pakopa
61. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje?/ Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis
mokykloje baigiamaisiais metais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje Bendras (visų
pažymių) Lietuvių kalbos Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti akademinius pasiekimus mokykloje baigiamaisiais metais: bendrą visų pažymių vidurkį, matematikos ir
lietuvių kalbos vidurkius.
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Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Moksleivių klausiama apie paskutinio semestro įvertinimus, o
studentų – bendrą baigiamųjų mokyklos metų vidurkį.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsakymo variantai nepritaikyti tiems, kurių mokyklos baigiamaisiais metais buvo naudojama kita vertinimo sistema
(pvz., penkiabalė). Rekomenduojama apsvarstyti galimybę įtraukti atsakymo variantą „Kita (įrašykite: ......)“.
Subdimensija: Korepetitorių skaičius
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
20. Ar per šiuos mokslo metus Jūs esate mokęsis papildomai su korepetitoriais ar lankęs kursus, skirtus
pasirengti brandos egzaminams?
Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
Mokytojai
I pakopa
30. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis
egzaminams? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
II pakopa
47. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis
egzaminams? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
III pakopa
59. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis
egzaminams? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, koks korepetitorių samdymo ir papildomo mokymosi paplitimas ir kokia studentų dalis turi mokymosi su
korepetitoriumi ir kursų lankymo patirties baigiamaisiais mokyklos metais.
Moksleiviams – tai ir filtrinis klausimas, skirtas atrinkti turinčius ir neturinčius darbo su korepetitoriais ar kursų
lankymo patirties.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Galimas vienas atsakymas.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama apsvarstyti galimybę suvienodinti klausimų formuluotes ir turėti palyginamus duomenis.
Formuluočių suvienodinimas galimas dviem būdais:
1. Moksleivių klausti atskirai apie korepetitoriaus turėjimą ir kursų lankymą, o studentų – apie korepetitoriaus
turėjimą mokyklos baigiamaisiais metais. Tokiu būdu būtų galima palyginti korepetitorių samdymo mastą
baigiamaisiais mokyklos metais.
2. Studentams klausimo formuluotė turėtų apimti ir korepetitorių samdymą, ir mokymąsi papildomai. Tokiu
būdu moksleivių ir studentų duomenys būtų palyginami.
Subdimensija: Ar dirba korepetitoriumi?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
18. Ar per šiuos mokslo metus Jūs esate buvęs baigiamųjų klasių mokinių korepetitoriumi? Pažymėkite
vieną atsakymą Taip Ne
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis mokytojų korepetitoriauja.
Klausimo charakteristika
Klausimas mokytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Mokinių, kuriems korepetitoriauja, skaičius
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
19. Nurodykite, kiek iš viso turėjote baigiamųjų klasių mokinių, kuriems Jūs korepetitoriavote per šiuos
mokslo metus?
Savo mokyklos baigiamųjų klasių mokinių (įrašykite).......
Kitų mokyklų baigiamųjų klasių mokinių (įrašykite).......
Iš viso: (įrašykite).......
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti mokytojų korepetitoriavimo patirtį (kiek dirba su savo ir kiek su kitų mokyklų baigiamųjų klasių mokiniais).
Klausimo charakteristika
Klausimas mokytojams, kurie apklausos vykdymo mokslo metais yra buvę baigiamųjų klasių mokinių korepetitoriais.
Prašoma įrašyti mokinių, kuriems korepetitoriavo, skaičių: savo mokyklos ir iš kitų mokyklų. Taip pat prašoma įrašyti ir
bendrą savo ir kitų mokyklų mokinių, kuriems korepetitoriavo, skaičių.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Vidurinės mokyklos tipas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai:
Moksleiviai
1. Jūs mokotės:
Pažymėkite vieną atsakymą.
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje
Mokytojai
2. Jūs dirbate:
Pažymėkite vieną atsakymą.
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje
I pakopa
19. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje
II pakopa
37. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje
III pakopa
50. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras.
Dimensija „Faktiniai klausimai ir socialinės demografinės charakteristikos“.
Klausimo paskirtis
Moksleiviams ir mokytojams – vienas iš kvotinės atrankos kriterijų.
Moksleiviams ir studentams – faktinis klausimas, skirtas identifikuoti, kokio tipo mokymo įstaigoje buvo įgytas
vidurinis išsilavinimas ir naudojamas vidurinių mokyklų, gimnazijų ir profesinių mokyklų ypatumams tiriamais aspektais
identifikuoti.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, mokytojams ir studentams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Dalyvavimas olimpiadose
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D6. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje per paskutinius dvejus metus? Pažymėkite vieną
atsakymą Taip Ne
Mokytojai
I pakopa
21. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–
IV kl.? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
II pakopa
39. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–
IV kl.? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
III pakopa
52. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–
IV kl.? Pažymėkite vieną atsakymą Taip Ne
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis moksleivių ir studentų turi dalyvavimo olimpiadose vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar
gimnazijos III–IV kl. patirties.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Moksleivių klausiama apie dalyvavimo olimpiadose patirtį per
paskutinius dvejus metus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Mokyklos kurso kartojimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
22. Ar kada nors kartojote mokyklos kursą (ar buvote „paliktas antriems metams“)? Pažymėkite vieną
atsakymą Taip Ne
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokia dalis bakalaurantų turi kurso kartojimo mokykloje patirties.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas bakalaurantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Sustiprinti dalykai mokykloje
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D7. Kiek dalykų šiais mokslo metais Jūs mokotės išplėstiniu (A) lygiu? Pažymėkite vieną atsakymą
1 dalyką
2 dalykus
3 dalykus
4 dalykus
5 dalykus
Nei vieno dalyko nesimokinu išplėstiniu lygiu
Mokytojai
I pakopa
23. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite vieną
atsakymą
1 dalyką
2 dalykus
3 ir daugiau dalykų
Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
Sunku pasakyti
II pakopa
40. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite vieną
atsakymą
1 dalyką
2 dalykus
3 ir daugiau dalykų
Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
III pakopa
53. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite vieną
atsakymą
1 dalyką
2 dalykus
3 ir daugiau dalykų
Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
Neatsimenu
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti mokymosi išplėstiniu lygiu mokykloje patirtį ir apimtis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą. Klausimo formuluotės
ir atsakymo variantai adaptuoti moksleiviams ir studentams, atsižvelgiant į tikslinių grupių ypatumus.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame pakoreguoti ir suvienodinti atsakymų variantus studentams: bakalaurantams atsakymą „Sunku
pasakyti“ keisti į „Neatsimenu“, magistrantams įtraukti atsakymą „Neatsimenu“.
Subdimensija: Studijuojantys broliai/seserys
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D12. Ar turite šiuo metu studijuojančių brolių, seserų? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Mokytojai
I pakopa
28. Ar tuo metu, kai stojote, turėjote studijuojančių brolių, seserų? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
II pakopa
45. Ar tuo metu, kai stojote, turėjote studijuojančių brolių, seserų? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kokia dalis moksleivių ir studentų stojimo į aukštąją mokyklą metu turėjo studijuojančių brolių ir seserų.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams, bakalaurantams ir magistrantams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Motinos/globėjos ir tėvo/globėjo išsilavinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
D15. Koks Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį,
kurį jie įgijo. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Nebaigtas pradinis, pradinis
Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)
Vidurinis
Profesinis (be vidurinio)
Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas, profesinis su viduriniu ir pan.)
Bakalauras (kolegijose ir universitetuose)
Magistras
Mokslų daktaras
Nežinau
II pakopa
D24. Koks Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį,
kurį jie įgijo. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Nebaigtas pradinis, pradinis
Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)
Vidurinis
Profesinis (be vidurinio)
Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas, profesinis su viduriniu ir pan.)
Bakalauras (kolegijose ir universitetuose)
Magistras
Mokslų daktaras
Nežinau
III pakopa
D4. Koks Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį,
kurį jie įgijo. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Nebaigtas pradinis, pradinis
Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)
Vidurinis
Profesinis (be vidurinio)
Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas, profesinis su viduriniu ir pan.)
Bakalauras (kolegijose ir universitetuose)
Magistras
Mokslų daktaras
Nežinau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti tėvų (globėjų) išsilavinimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Prašoma nurodyti tėvo (globėjo) ir motinos (globėjos) išsilavinimą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.

142

Subdimensija: Tėvų/globėjų pareigos
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D16. Kokia yra dabartinė arba paskutinė buvusi Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) profesija?
Nurodykite kiekvienam pagal pateiktas užimtumo kategorijas.
Vadovas
Specialistas
Technikas ir jaunesnysis specialistas
Įstaigų tarnautojas
Paslaugų sektoriaus darbuotojas/ pardavėjas
Kvalifikuotas žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojas
Kvalifikuotas darbininkas ir amatininkas
Įrenginių ir mašinų operatorius/surinkėjas
Nekvalifikuotas darbininkas
Ginkluotųjų pajėgų profesijos atstovas (karininkas)
Niekada nedirbo
Nežinau
Kita (įrašykite) .........................
Mokytojai
I pakopa
D16. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau
II pakopa
D25. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau
III pakopa
D5. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
Taip
Ne
Nežinau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti studentų ir moksleivių tėvų (globėjų) užimamas pareigas / vadovaujamas pareigas mokyklos baigimo metais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Visų trijų studijų pakopų studentas klausimo formuluotės ir
atsakymai identiški. Moksleivių klausiama apie tėvų (globėjų) profesiją.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama I – III pakopų studentams patikslinti klausimą ir pridėti žodį „vidurinės“: „Ar bent vienas iš tėvų
(globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas Jūsų vidurinės mokyklos baigiamaisiais metais?“.
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Subdimensija: Parama iš savivaldybės
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D15. Ar per paskutinius 3 metus Jūsų šeima yra gavusi paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?
Pažymėkite vieną atsakymą.
Taip
Ne
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
29. Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės
rūpybos skyriuje? Pažymėkite vieną atsakymą. Jei esate baigęs kelias bakalauro studijas, vertinkite
pirmąsias.
Taip
Ne
Nežinau
II pakopa
46. Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės
rūpybos skyriuje? Pažymėkite vieną atsakymą. Jei esate baigęs kelias bakalauro studijas, vertinkite
pirmąsias.
Taip
Ne
Nežinau
III pakopa
58. Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės
rūpybos skyriuje? Pažymėkite vieną atsakymą. Jei esate baigęs kelias bakalauro studijas, vertinkite
pirmąsias.
Taip
Ne
Nežinau
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis moksleivių per paskutinius 3 metus ir studentų baigiamaisiais mokyklos metais gavo paramą
savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje.
Klausimo charakteristika
I-III pakopų studentams naudojama ta pati klausimo formuluotė („Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, Jūsų
šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?“), moksleiviams nurodomas paramos gavimo laikas
ilgesnis („Ar per paskutinius 3 metus Jūsų šeima yra gavusi paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?“).
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama sukonkretinti ir patikslinti klausimą, nes savivaldybės socialinę paramą vieni apklausos dalyviai
galėjo suvokti kaip vien tik finansinę paramą, kiti – kaip paramą maistu, nemokamus pietus mokykloje ir pan.
Socialinės paramos teikėjo (savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus) dalis apklaustųjų galėjo nežinoti.
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Subdimensija: Tėvų finansinės padėties vertinimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D20. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį lyginant ją su kitomis šeimomis? Pasirinkite
tik vieną iš pateiktų variantų
Labai pasiturintys
Pasiturintys
Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
Nepasiturintys
Visiškai nepasiturintys
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
D17. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais
lyginant ją su kitomis šeimomis? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Labai pasiturintys
Pasiturintys
Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
Nepasiturintys
Visiškai nepasiturintys
Sunku pasakyti
II pakopa
D26. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais
lyginant ją su kitomis šeimomis? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Labai pasiturintys
Pasiturintys
Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
Nepasiturintys
Visiškai nepasiturintys
Sunku pasakyti
III pakopa
D6. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais
lyginant ją su kitomis šeimomis? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Labai pasiturintys
Pasiturintys
Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
Nepasiturintys
Visiškai nepasiturintys
Sunku pasakyti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kaip mokyklos baigiamaisiais metais buvo vertinama tėvų (globėjų) finansinė padėtis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Tėvų finansinę padėtį prašoma apibūdinti 5 balų skalėje, skalės
reikšmės – įvardintos. Galima pasirinkti atsakymą „Sunku pasakyti“.
Rekomendacijos tobulinimui
Tais atvejais, kai respondentas gyvena su vienu iš tėvų, sunku apibūdinti bendrą tėvų (globėjų) finansinę padėtį, tad
tokiems atvejams rekomenduojame patikslinti klausimą: „jei gyvenate su vienu iš tėvų (globėjų), nurodykite finansinę
padėtį tų, su kuriais kartu gyvenate“.
Naudotas finansinės padėties vertinimas yra subjektyvus, rekomenduojama apsvarstyti kitas alternatyvas tėvų
(globėjų) finansinei padėčiai apibūdinti.
Subdimensija: Sveikatos būklė
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D14. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip: nurodykite neįgalumo lygį procentais ______ proc.
Ne
Mokytojai
I pakopa
D10. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip: nurodykite neįgalumo lygį procentais ______ proc.
Ne
II pakopa
D17. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip: nurodykite neįgalumo lygį procentais ______ proc.
Ne
III pakopa
D11. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą? Pažymėkite vieną atsakymą
Taip: nurodykite neįgalumo lygį procentais ______ proc.
Ne
Dėstytojai
-
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Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis moksleivių ir studentų turi neįgaliojo pažymėjimą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Turinčių neįgaliojo pažymėjimą prašoma nurodyti neįgalumo lygį
(procentais).
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame nurodyti darbingumo lygį (ne neįgalumo), koks yra nurodomas pažymėjimuose.
Subdimensija: Darbas
Tikslinė grupė
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa

II pakopa

III pakopa

Dėstytojai

Klausimas ir atsakymo variantai
D11. Ar šiuo metu Jūs dirbate? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Taip, šiuo metu aš dirbu reguliariai
Taip, šiuo metu aš dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
Ne, šiuo metu aš nedirbu
Kita (įrašykite) ..................................................
D18. Ar šiuo metu Jūs dirbate? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Taip, šiuo metu aš dirbu reguliariai
Taip, šiuo metu aš dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
Ne, šiuo metu aš nedirbu
Kita (įrašykite) ..................................................
D12. Ar šiuo metu Jūs dirbate? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
Taip, šiuo metu aš dirbu reguliariai
Taip, šiuo metu aš dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
Ne, šiuo metu aš nedirbu
Kita (įrašykite) ..................................................
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia dalis studentų dirba.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas studentams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą. Palikta galimybė įrašyti savo

variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
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Subdimensija: Vidutinė darbo valandų trukmė
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D10. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse)?
(įrašykite) ..............
I pakopa
D12. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse)?
Pasirinkite vieną iš pateiktų variantų.
Iki 10 valandų per savaitę
10-20 valandų per savaitę
21-30 valandų per savaitę
31-40 valandų per savaitę
Daugiau nei 40 valandų per savaitę
Sunku pasakyti
II pakopa
D20. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse) pagal
darbo sutartį? Pažymėkite vieną atsakymą
Iki 10 valandų per savaitę
10-20 valandų per savaitę
21-30 valandų per savaitę
31-40 valandų per savaitę
Daugiau nei 40 valandų per savaitę
Sunku pasakyti
III pakopa
D14. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse) pagal
darbo sutartį? Pažymėkite vieną atsakymą
Iki 10 valandų per savaitę
10-20 valandų per savaitę
21-30 valandų per savaitę
31-40 valandų per savaitę
Daugiau nei 40 valandų per savaitę
Sunku pasakyti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras (studentams) ir atviras (mokytojams). Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS
CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kiek valandų per savaitę dirba mokytojai ir studentai.
Klausimo charakteristika
Mokytojams pateikiamas atviras klausimas ir prašoma įrašyti valandų skaičių per savaitę. Studentams pateikiami
intervalai ir prašoma pasirinkti vieną atsakymą.
Rekomendacijos tobulinimui
Mokytojams rekomenduojame patikslinti klausimą, kad prašoma nurodyti ne akademinių valandų skaičių. Taip pat,
atsižvelgiant į apklaustų mokytojų komentarus, siūlome apsvarstyti galimybę patikslinti klausimą, apibūdinant apie
kokį darbą turėtų būti atsakoma.
Studentams rekomenduojama suvienodinti klausimo formuluotes ir prie I pakopoje įrašyti patikslinimą „pagal darbo
sutartį“ .
Subdimensija: Darboviečių skaičius
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
D4. Keliose darbovietėse iš viso Jūs šiuo metu dirbate? Pažymėkite vieną atsakymą
1 darbovietėje
2 darbovietėse
3 ar daugiau darboviečių
Kita

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, keliose darbovietėse dirba dėstytojai.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas dėstytojams.
Rekomendacijos tobulinimui
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Rekomenduojama prie šio klausimo pridėti prierašą, kad respondentai žinotų, ar individualus verslas, darbas pagal
patentą, verslo liudijimą, ar buvimas menininku yra skaitomas kaip atskira darbovietė, ar ne. Taip pat, ar darbas toje
pačioje institucijoje yra priskiriamas prie atskiros darbovietės, nes dirbama skirtingame padalinyje ir pan.
Subdimensija: Darbovietės tipas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
D19. Nurodykite įstaigos, kurioje dirbate, tipą: Pažymėkite visus tinkamus atsakymus Pagrindinėse
pareigose Nepagrindinėse pareigose
Universitetas
Kolegija
Valstybinė įstaiga/organizacija (ne aukštoji mokykla)
Statutinė organizacija (kariuomenė, policija ir pan.)
Privati (UAB, AB) įmonė
Individualus verslas, darbas pagal patentą, verslo liudijimą
Nevyriausybinė organizacija
Kita (įrašykite) ..............................
III pakopa
D13. Nurodykite įstaigos, kurioje dirbate, tipą: Pažymėkite visus tinkamus atsakymus Pagrindinėse
pareigose Nepagrindinėse pareigose
Universitetas
Kolegija
Valstybinė įstaiga/organizacija (ne aukštoji mokykla)
Statutinė organizacija (kariuomenė, policija ir pan.)
Privati (UAB, AB) įmonė
Individualus verslas, darbas pagal patentą, verslo liudijimą
Nevyriausybinė organizacija
Kita (įrašykite) ..............................
Dėstytojai
D5. Nurodykite įstaigos (ų), kurioje (se) dirbate, tipą (us): Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Pagrindinėse pareigose Nepagrindinėse pareigose
Universitetas
Kolegija
Valstybinė įstaiga/organizacija (ne aukštoji mokykla)
Statutinė organizacija (kariuomenė, policija ir pan.)
Privati (UAB, AB) įmonė
Individualus verslas, darbas pagal patentą, verslo liudijimą
Nevyriausybinė organizacija
Kita (įrašykite) ..............................

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kur dirba studentai ir dėstytojai pagrindinėse ir nepagrindinėse pareigose.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas magistrantams, doktorantams ir dėstytojams. Prašoma nurodyti visas darbovietes kuriose
dirba, atskiriant pagrindines ir nepagrindines pareigas. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama pergalvoti prierašus prie šių klausimų, kad respondentas žinotų, ar individualus verslas, darbas
pagal patentą, verslo liudijimą, ar buvimas menininku yra skaitomas kaip atskira darbovietė, ar ne. Taip pat ar darbas
toje pačioje institucijoje yra priskiriamas prie atskiros darbovietės, nes dirbama skirtingame padalinyje ir pan.
Rekomenduojame suvienodinti klausimo formuluotes visoms tikslinėms grupėms: „Nurodykite įstaigos (-ų), kurioje (se) dirbate, tipą (-us).
Taip pat rekomenduojame įtraukti atsakymo variantą „Mokslinių tyrimų institutas“.
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Subdimensija: Pajamos
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D11. Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos eurais gaunamos per mėnesį į rankas už pedagoginį darbą
(įtraukite visas gaunamas pajamas iš darbinės veiklos, papildomos Jūsų pedagoginės veiklos ir kt.)? Įrašykite
.... EUR
I pakopa
D18. Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos eurais į rankas gaunamos kas mėnesį (įtraukite pajamas,
gaunamas iš darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)? Įrašykite .... EUR
II pakopa
D27. Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos eurais į rankas gaunamos per mėnesį (įtraukite pajamas,
gaunamas iš darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)? Įrašykite .... EUR
III pakopa
D17. Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos eurais į rankas gaunamos per mėnesį (įtraukite pajamas,
gaunamas iš darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)? Įrašykite .... EUR
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti respondentų pajamas.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams ir studentams. Mokytojų prašoma nurodyti pajamas, gaunamas už pedagoginį
darbą, o studentų – visas mėnesio pajamas, įskaitant pajamas, gaunamas iš darbinės veiklos, tėvų, artimųjų,
aukštosios mokyklos ir pan.
Rekomendacijos tobulinimui
Siekiant užtikrinti didesnę pajamas nurodančių respondentų dalį, rekomenduojama naudoti uždarą klausimą,
pateikiant pajamų intervalus.
Subdimensija: Pedagoginis stažas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D7. Kiek metų Jūs dirbate mokytoju? Pažymėkite vieną atsakymą.
Iki 2 metų
2–5 metai
6–10 metų
11–15 metų
16–20 metų
Daugiau nei 20 metų
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti mokytojų darbo mokytoju trukmę.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams. Pateikiami intervalai. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kvalifikacinė kategorija
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D8. Jūsų kvalifikacinė kategorija: Pažymėkite vieną atsakymą.
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Metodininkas
Ekspertas
Kita
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
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Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti mokytojų kvalifikacinę kategoriją.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Kvalifikacijos kėlimas
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
D9. Kada paskutinį kartą Jūs kėlėte savo kvalifikaciją (kvalifikacijos kėlimas nebūtinai turėjo būti
patvirtintas pažymėjimu ar kitu oficialiu dokumentu)? Pažymėkite vieną atsakymą.
Mažiau nei prieš mėnesį
Prieš 1–3 mėn.
Prieš 3–6 mėn.
Prieš 6–12 mėn.
Daugiau nei prieš metus
Sunku pasakyti
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kokia mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimo patirtis.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas mokytojams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Laikas, skirtas disertacijos ruošimui
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
D7. Kiek apytiksliai valandų per savaitę Jūs skiriate vien tik disertacijos ruošimui? Įrašykite
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Atviras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti, kiek laiko doktorantai skiria disertacijos ruošimui.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas doktorantams. Prašoma įrašyti valandų skaičių.
Rekomendacijos tobulinimui
Atsižvelgiant į apklaustųjų pateiktus komentarus ir pastabas, kad sunku tiksliai apibūdinti, kiek laiko skiriama
disertacijos ruošimui, nes dažnais atvejais disertacijai ruošiamasi atliekant kitus, tiesiogiai nesusijusius darbus.
Rekomenduojame patikslinti klausimo formuluotę ir akcentuoti, kad būtų nurodomas ne tik rašymui, bet ir ruošimui
skiriamas laikas bei netiesioginiai darbai, skirti disertacijos rengimui: „Kiek apytiksliai valandų per savaitę Jūs skiriate
vien tik disertacijos ruošimui (įskaitant rašymą, medžiagos rinkimą, tyrimus ir pan.)?“
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Subdimensija: Valandos, skiriamos namų darbams
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D9. Kiek apytiksliai laiko kasdien praleidžiate ruošdami namų darbus?
Pažymėkite vieną atsakymą
Iki 30 min.
30 min – 1 val.
1-2 val.
2-3 val.
3-4 val.
Daugiau nei 4 val.
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
24. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleisdavote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais
metais? Pažymėkite vieną atsakymą
Iki 30 min.
30 min – 1 val.
1-2 val.
2-3 val.
3-4 val.
Daugiau nei 4 val.
Neatsimenu
II pakopa
41. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleisdavote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais
metais? Pažymėkite vieną atsakymą
Iki 30 min.
30 min – 1 val.
1-2 val.
2-3 val.
3-4 val.
Daugiau nei 4 val.
Neatsimenu
III pakopa
54. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleisdavote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais
metais? Pažymėkite vieną atsakymą
Iki 30 min.
30 min – 1 val.
1-2 val.
2-3 val.
3-4 val.
Daugiau nei 4 val.
Neatsimenu
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kiek laiko skiriama namų darbams mokyklos baigiamaisiais metais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Pateikiami intervalai. Moksleiviams ir studentams atsakymo
variantai vienodi, o klausimo formuluotės adaptuotos atsižvelgiant į tikslinės grupės ypatumus.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Ar mėgsta skaityti?
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D10. Ar Jūs mėgstate skaityti? Pažymėkite vieną atsakymą.
Taip
Ne
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Apibūdinti moksleivių pomėgį skaityti.
Klausimo charakteristika
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Klausimas užduodamas moksleiviams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Knygų skaičius namuose
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D11. Mokiniams: Kiek apytiksliai knygų yra Jūsų namuose? Pažymėkite vieną atsakymą
0-50
51-100
101-200
Daugiau nei 200
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
25. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite
vieną atsakymą
0-10
11-25
26-100
101-200
Daugiau nei 200
Sunku pasakyti
II pakopa
42. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite
vieną atsakymą
0-10
11-25
26-100
101-200
Daugiau nei 200
Sunku pasakyti
III pakopa
55. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite
vieną atsakymą
0-10
11-25
26-100
101-200
Daugiau nei 200
Sunku pasakyti
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti, kiek knygų namuose turi moksleiviai ir studentai. Galima pasirinkti vieną atsakymą. Moksleiviams ir
studentams klausimo formuluotė ir atsakymo variantai adaptuoti atsižvelgiant į tikslinės grupės ypatumus.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Galima pasirinkti vieną atsakymo variantą.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojama apsvarstyti galimybę keisti klausimą, nes knygų skaičius namuose gali nepilnai atspindėti namų ūkio
skaitymo įpročių (knygas galima skolintis iš draugų, artimųjų, bibliotekos, skaityti elektronines knygas ir pan.).
Rekomenduojame klausti apie skaitymo ypatumus: „Kiek vidutiniškai knygų per mėnesį perkaitydavote mokyklos
baigiamaisiais metais, (neskaitant vadovėlių)?“
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Subdimensija: Mokyklos mokomoji kalba
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D5. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvių k.
Rusų k.
Lenkų k.
Kita (įrašykite) .......................
Mokytojai
I pakopa
26. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvių k.
Rusų k.
Lenkų k.
Kita (įrašykite) .......................
II pakopa
43. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvių k.
Rusų k.
Lenkų k.
Kita (įrašykite) .......................
III pakopa
56. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvių k.
Rusų k.
Lenkų k.
Kita (įrašykite) .......................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti mokyklos mokomąją kalbą.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Tautybė
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D4. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvis
Rusas
Lenkas
Kita (įrašykite) ........................
Mokytojai
I pakopa
27. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvis
Rusas
Lenkas
Kita (įrašykite) ........................
II pakopa
44. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvis
Rusas
Lenkas
Kita (įrašykite) ........................
III pakopa
57. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
Lietuvis
Rusas
Lenkas
Kita (įrašykite) ........................
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Nustatyti respondentų tautybę.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams ir studentams. Palikta galimybė įrašyti savo variantą prie „Kita“.
Rekomendacijos tobulinimui
Rekomenduojame atsakymo variantus pritaikyti ir moteriškai giminei.
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Subdimensija: Tėvų (globėjų) lūkesčiai dėl siektino išsilavinimo
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D17. Kalbant apie ateitį, kokiu žemiausiu Jūsų išsilavinimu tėvai (globėjai) būtų patenkinti? Pažymėkite
vieną atsakymą.
Viduriniu
Profesiniu
Profesinio bakalauro
Universitetinio bakalauro
Magistro
Mokslų daktaro
Nežinau
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti baigiamųjų klasių moksleivių tėvų lūkesčius vaikų išsilavinimui.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.
Subdimensija: Tėvų (globėjų) rūpinimasis mokymosi rezultatais
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D18. Įvertinkite, kiek Jūsų tėvai (globėjai) rūpinasi Jūsų mokymosi rezultatais? Pažymėkite vieną
atsakymą.
Per mažai
Tiek, kiek reikia
Per daug
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-

Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti baigiamųjų klasių moksleivių tėvų domėjimąsi vaikų mokymosi rezultatais.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams.
Rekomendacijos tobulinimui
Žodį „rūpinimąsi“ rekomenduojame keisti į „domėjimąsi“.
Subdimensija: Laikas, praleistas bendraujant su tėvais (globėjais)
Tikslinė grupė
Klausimas ir atsakymo variantai
Moksleiviai
D19. Kiek apytiksliai laiko kasdien praleidžiate bendraudami kartu su savo tėvais (globėjais)? Pažymėkite
vieną atsakymą.
Iki 15 min.
15–30 min.
30 min. – 1 val.
1–2 val.
2–3 val.
Daugiau nei 3 val.
Sunku pasakyti
Mokytojai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Dėstytojai
-
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Klausimo tipas
Uždaras. Dimensija „FAKTINIAI KLAUSIMAI ir SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS“.
Klausimo paskirtis
Išsiaiškinti baigiamųjų klasių moksleivių bendravimo su tėvais trukmę per dieną.
Klausimo charakteristika
Klausimas užduodamas moksleiviams. Prašoma pasirinkti vieną atsakymą iš pateiktų laiko intervalų.
Rekomendacijos tobulinimui
Nėra.

155

PRIEDAI
1 PRIEDAS. Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms tyrimo rezultatų ataskaita
2 PRIEDAS. Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms tyrimo klausimynai
3 PRIEDAS. Lydraščių pavyzdžiai
4 PRIEDAS. Technine specifikacija apklausų lauko darbų vykdytojams
Priedai pateikiami atskiruose dokumentuose.
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Pasirengimas pirmosios pakopos
aukštojo mokslo studijoms
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių apklausos rezultatai

2017

Įvadas
Nepakankamas būsimų studentų pasirengimas bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms,
kaip vienas iš studijų kokybę lemiančių veiksnių, dažnai aptariama tema tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp
aukštojo mokslo politikos sprendimų priėmėjų ir ekspertų.

Siekiant išsamiai apibūdinti esamą situaciją, aktualu nagrinėti, kaip savo pasirengimą studijoms vertina
patys baigiamųjų klasių moksleiviai, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijų studentai, ką apie
tai mano mokytojai bei dėstytojai. Kiek jų vertinimai ir kokiais aspektais skiriasi, kokios to priežastys?
Kokios kliūtys galėtų būti įvardinamos kaip pagrindinės, trukdančios užtikrinti pakankamą pasirengimą
bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms? Ką reikėtų keisti pirmiausiai, t.y., kokie veiksmai
yra prioritetiniai siekiant kelti studentų pasirengimo studijoms lygį? Šiuos ir kitus kylančius klausimus,
susijusius su būsimų studentų pasirengimu bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijoms, padės
atsakyti suinteresuotųjų šalių apklausos, atliktos pagal MOSTA parengtą metodiką.
Šioje ataskaitoje nagrinėjama pasirengimo pirmos pakopos aukštojo mokslo studijoms problematika.
Pasirengimo studijoms tyrimo metodika sukurta vykdant projektą „Mokslo ir studijų pažangos
stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).
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Tyrimo tikslas ir klausimai
Tyrimo objektas
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių (moksleivių, mokytojų, pirmosios studijų pakopos studentų ir dėstytojų) nuomonė apie
studentų pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje.

Tyrimo tikslas
Atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į moksleivių ir bakalaurantų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei
identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei.

Tyrimo klausimai
1.

Kaip vertinamas pasirengimas pirmosios studijų pakopos aukštojo mokslo studijoms?

2.

Kaip vyksta pasirengimas aukštojo mokslo studijoms?

3.

Kaip, remiantis suinteresuotųjų šalių požiūriu, pagerinti pasirengimą aukštojo mokslo studijoms?
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Turinys
TYRIMO APIBŪDINIMAS
REZULTATAI
1. PASIRENGIMAS PIRMOSIOS PAKOPOS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOMS
1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis aukštojo mokslo studijoms?
1.2. Kaip vertinamas pasirengimas aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį, materialinį ir socialinį komponentus?
1.3. Kiek stojančiųjų pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?
1.4. Kaip vertinami bendrojo ugdymo sistemoje įgyti gebėjimai ir bendrosios kompetencijos?
1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
2. PASTANGOS RENGIANTIS STUDIJUOTI AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE
2.1. Kiek paplitęs papildomas mokymasis siekiant geriau pasirengti baigiamiesiems egzaminams?
2.2. Kiek moksleiviai turi informacijos apie studijų procesą ir studijų programas?
2.3. Kiek pastangų įdedama rengiantis aukštojo mokslo studijoms?
2.4. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
3. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REKOMENDACIJOS PASIRENGIMUI GERINTI
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad jie būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms?
4. PASIRENGIMAS TĘSTI STUDIJAS AUKŠTESNĖJE PAKOPOJE
APIBENDRINIMAS
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TYRIMO APIBŪDINIMAS
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Tikslinės grupės
Siekiant atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į pretendentų pasirengimą pirmosios pakopos
aukštojo mokslo studijoms, buvo pasirinktos 4 tikslinės grupės:
• vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 12-ų klasių bei gimnazijų 4-ų klasių mokiniai;
• Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų bakalauro ir vientisųjų studijų studentai;

• mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir gimnazijų mokytojai, paskutinius trejus metus dirbę su
baigiamųjų klasių mokiniais;
• Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) visų studijų sričių
dėstytojai (profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai), dėstantys pirmosios studijų pakopos
studentams.
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Atrankos sudarymas ir apklausų atlikimas
Tikslinė grupė Populiacija*

Moksleiviai

Mokytojai

33 190

15 272

Atrankos metodas
Kvotinė atranka pagal mokymo įstaigos tipą
(vidurinė, gimnazija, profesinė), apskritį, kurioje
yra mokymo įstaiga, mokymo įstaigos vietą
(miestas, kaimas) bei mokyklos mokomąją kalbą
Kvotinė atranka pagal mokymo įstaigos tipą
(vidurinė, gimnazija, profesinė), apskritį, kurioje
yra mokymo įstaiga, mokymo įstaigos vietą
(miestas, kaimas), mokyklos mokomąją kalbą bei
mokytojo mokamąjį dalyką

Studentai

125 362

Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija), aukštosios mokyklos
teisinį statusą, studijų sritį, kursą ir apskritį

Dėstytojai

10 166

Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija), valstybinį ar
nevalstybinį sektorių, studijų sritį ir apskritį

Apklausta
respondentų

Apklausos forma

Apklausos atlikimo
laikas

1068

Tiesioginė („popierius
– pieštukas“)
apklausa

2017 m. balandžio 26 d.–
2017 m. gegužės 19 d.

1051

Tiesioginė („popierius
– pieštukas“)
apklausa

2017 m. balandžio 26 d.–
2017 m. birželio 2 d.; 2017
m. rugpjūčio 21 d.–rugsėjo
7 d.

4567

Apklausa internetu**
buvo derinama su
tiesiogine apklausa
savipildos būdu

2017 m. sausio 13 d.–2017
m. gegužės 24 d.

1154

Apklausa internetu**

2017 m. sausio 18 d.–2017
m. vasario 17 d.

Imties dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į populiacijos dydį ir patikimai statistinei analizei užtikrinti reikalingą respondentų skaičių pogrupiuose (pagal mokymo įstaigos tipą, apskritis ir kt.
atrankai sudaryti naudotas charakteristikas).
Apklausos forma buvo pasirinkta atsižvelgiant į kiekvienos iš tikslinių grupių pasiekiamumą.
* Remiantis ŠVIS 2016–2017 m. duomenimis.

** CAWI (angl. Computer Aided Web Interviewing) – apklausa, vykdoma internetu.
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1. PASIRENGIMAS PIRMOSIOS PAKOPOS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOMS
1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis aukštojo mokslo studijoms?
1.2. Kaip vertinamas pasirengimas aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį, materialinį ir socialinį komponentus?
1.3. Kiek stojančiųjų pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?
1.4. Kaip vertinami bendrojo ugdymo sistemoje įgyti gebėjimai ir bendrosios kompetencijos?
1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
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1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis aukštojo
mokslo studijoms?
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Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms komponentai
Siekiant išsiaiškinti, kas yra svarbu rengiantis studijuoti aukštojoje mokykloje, vertinti šie
komponentai:
1.

Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis,
geras pasirengimas egzaminams)

2.

Materialinis ir socialinis pasirengimas (turima materialinė parama studijų laikotarpiu, lėšos studijų ir
pragyvenimo išlaidoms padengti, artimųjų pritarimas pasirinktai studijų programai)

3.

Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti,
domėjimasis norima studijų programa)
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Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms komponentų svarba

Visos apklaustos suinteresuotosios šalys motyvacinį
pasirengimo komponentą dažniausiai įvardija kaip svarbiausią
(taip mano ne mažiau kaip pusė apklausos dalyvių kiekvienoje
iš tikslinių grupių).
Labiausiai motyvacinio pasirengimo svarbą akcentuoja
dėstytojai (68 proc. jų mano, kad šis komponentas
svarbiausias), mažiausiai – moksleiviai (50 proc. apklaustų
moksleivių šis komponentas svarbiausias).
Akademinis pasirengimas yra antroje vietoje pagal svarbą, ir šį
komponentą dažniau svarbiausiu laiko apklausti moksleiviai bei
mokytojai, o ne dėstytojai ar bakalaurantai.
Materialinį ir socialinį pasirengimą kaip svarbiausią dažniau
įvardija bakalaurantai ir moksleiviai (atitinkamai 18 proc. ir 17
proc.), mokytojai ar dėstytojai šiam komponentui suteikia
žymiai mažesnę reikšmę (atitinkamai 9 proc. ir 5 proc.).

Kuris pasirengimo aukštojo mokslo studijoms
komponentas svarbiausias?
Moksleiviai, N=1068

50%

Mokytojai, N=1051

58%

Bakalaurantai, N=4567

58%

Dėstytojai, N=1130
Motyvacinis

Akademinis

31%

17%

30%

21%

68%
Materialinis ir socialinis

2%

9% 3%

18%

27%

3%

5%

Neatsakė

Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint pasirengti aukštojo mokslo studijoms? Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs bakalauro ir (ar) vientisosioms studijoms?
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Moksleiviai

Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Moksleiviai: motyvacinis pasirengimas svarbiausias 50 proc.,
akademinis – 31 proc., o materialinis ir socialinis – 17 proc. moksleivių.
•

•

•

Motyvacinis pasiengimas aukštajam mokslui yra svarbesnis gimnazijų ir
vidurinių mokyklų moksleiviams (54 proc.) nei profesinių mokyklų (39
proc.). Taip pat - planuojantiems stoti į aukštąsias mokyklas (53 proc.).
Motyvacinio pasirengimo svarbą labiau akcentuoja moksleiviai,
planuojantys studijuoti menus (66 proc.) ar socialinius mokslus (63
proc.). Planuojantieji studijuoti biomedicinos mokslus motyvacinį
pasirengimą prioretizuoja rečiau (41 proc.).
Akademinis pasirengimas kaip svarbiausias pasirengimo aukštajam
mokslui komponentas dažniau įvardijamas planuojančiųjų
biomedicinos studijas (42 proc.). Planuojantiesiems studijuoti menus
ar socialinius mokslus šis komponentas mažiau svarbus (atitinkamai
21 proc. ir 25 proc.). Akademinio pasirengimo svarbos suvokimas
reikšmingai nesiskiria pagal mokyklos tipą ir planus studijuoti
aukštojoje mokykloje.
Materialinis ir socialinis pasirengimas svarbesnis profesinių mokyklų
moksleiviams (31 proc.) nei gimnazijų ar vidurinių mokyklų
moksleiviams (14 proc.). Materialinio ir socialinio pasirengimo
komponento svarbą dažniau akcentuoja neplanuojantieji stoti į
aukštąją mokyklą. Analizuojant pagal numatomą studijų sritį, rečiau šį
komponentą prioretizuoja planuojantieji studijuoti technologijos
mokslus (11 proc.), dažniau – besirenkantieji biomedicinos (17 proc.)
ir humanitarinius mokslus (16 proc.).

Mokyklos tipas:
Gimnazija ar vidurinė

54%

Profesinė

33%

39%

Motyvacinis

14%

30%

Akademinis

31%

Materialinis ir socialinis

Planai stoti į aukštąją mokyklą:
Planuoja

53%

Neplanuoja

33%

43%

15%

30%

28%

Planuojama studijų sritis:
Menai

66%

21%

13%

Socialiniai mokslai

63%

25%

12%

Technologijos mokslai

56%

Fiziniai mokslai

49%

Humanitariniai mokslai

47%

Biomedicinos mokslai

41%

34%
38%
37%
42%

11%
14%
16%
17%
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Mokytojai

Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Mokytojai: motyvacinis pasirengimas svarbiausias 58 proc., akademinis
– 30 proc., o materialinis ir socialinis – 9 proc. mokytojų.
•

•

•

Motyvacinio pasirengimo svarba panašiai suvokiama tiek vidurinėse
mokyklose ir gimnazijose, tiek profesinėse mokyklose (58 proc.). Šio
komponento svarbos suvokimas skiriasi priklausomai nuo mokytojų darbo
krūvio: kuo mažesnis darbo krūvis, tuo labiau akcentuojamas motyvacinis
pasirengimas. Vyresnio amžiaus mokytojai linkę labiau sureikšminti
motyvacinį pasirengimą nei jaunesni.
Akademinio pasirengimo svarbą dažniau pirmoje vietoje nurodo gimnazijų
ar vidurinių mokyklų mokytojai (33 proc.) nei profesinių mokyklų mokytojai
(24 proc.). Taip pat šį komponentą kaip svarbiausią dažniau įvardija
mokytojai, kurių amžius yra iki 56 metų (34 proc.), nei vyresni nei 56 metų
(24 proc.). Dirbantieji iki 20 valandų per savaitę akademinį pasirengimą
laiko mažiau svarbiu (21 proc.) nei dirbantieji daugiau nei 40 valandų (36
proc.).
Materialinio ir socialinio pasirengimo svarbos suvokimas skiriasi
priklausomai nuo mokyklos tipo: profesinių mokyklų mokytojai (14 proc.)
materialinį ir socialinį pasirengimą laiko svarbesniu nei gimnazijų ar
vidurinių mokyklų mokytojai (7 proc.). Iki 20 valandų dirbantys mokytojai
materialinį pasirengimą dažniau įvardija kaip svarbiausią (11 proc.) nei
daugiau negu 20 valandų dirbantys mokytojai (7 proc.). Šio komponento
svarbą dažniau akcentuoja mokytojai, kuriems 35 metai ir mažiau (14
proc.), nei vyresni jų kolegos.

Mokyklos tipas:
Gimnazija ar vidurinė

58%

Profesinė

58%

Motyvacinis

Akademinis

33%
24%

7%
14%

Materialinis ir socialinis

Neatsakė

Darbo krūvis:
Iki 20 val.

65%

21-40 val.

58%

21%

31%

41 val ir daugiau
54%
36%
Motyvacinis Akademinis
Materialinis ir socialinis

11%

7%
7%
Neatsakė

Amžius:
35 metai ir mažiau
36-55 m.
56 m. ir daugiau
Motyvacinis Akademinis

50%
56%

34%
34%

63%
24%
Materialinis ir socialinis

14%
7%
9%
Neatsakė
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Bakalaurantai

Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
AM tipas
Bakalaurantai: motyvacinis pasirengimas svarbiausias 58 proc.,
akademinis – 21 proc., o materialinis ir socialinis – 18 proc. apklaustų
bakalaurantų.
•

•

•

Motyvacinio pasirengimo svarbą labiausiai akcentuoja menų srities
studentai (77 proc.), mažiausiai – socialinių (57 proc.), biomedicinos ir
technologijų mokslų studentai (58 proc.). Taip pat šį komponentą kaip
svarbiausią dažniau įvardija nuolatinių studijų studentai (61 proc.).
Kolegijų ir universitetų studentai šio komponento svarbą vertina
panašiai.
Akademinio pasirengimo svarbą dažniau prioretizuoja bakalaurantai,
studijuojantys biomedicinos srityje (25 proc.); tarp menų studentų
taip manančių yra tik 15 proc. Pagal studijų tipą ir pagal aukštosios
mokyklos tipą akademinio pasirengimo svarbos suvokimas
reikšmingai nesiskiria.
Materialinį ir socialinį pasirengimą kaip svarbiausią dažniau įvardija
kolegijų studentai (22 proc.) nei universitetų studentai (17 proc.).
Studijuojantieji ištęstinėse studijose dažniau nei nuolatinių studijų
studentai materialinį ir socialinį pasirengimą laiko svarbiausiu. Taip
pat šis komponentas atrodo svarbesnis besimokantiesiems socialinių
ar technologijos mokslų srityse (21 proc.). Tarp studijuojančiųjų
menus šis komponentas svarbiausias 9 proc. apklaustųjų.

Universitetas
Kolegija

61%
57%

22%

17%

20%

22%

Studijų tipas
Nuolatinės
Ištęstinės

61%
55%

22%

17%

20%

25%

Studijų sritis
Menai

77%

Fiziniai mokslai

64%

Humanitariniai mokslai

63%

Technologijos mokslai

58%

Biomedicinos mokslai

58%

Socialiniai mokslai

57%

Motyvacinis

Akademinis

15% 9%

24%
21%
21%
25%
22%

12%
17%
21%
17%
21%

Materialinis ir socialinis
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Dėstytojai

Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

AM tipas:
Universitetas

Dėstytojai: motyvacinis pasirengimas svarbiausias 68 proc., akademinis
– 27 proc., materialinis ir socialinis – 5 proc. apklaustų dėstytojų.
•

•

•

Motyvacinį komponentą kaip svarbiausią rengiantis bakalauro ar
vientisosioms studijoms dažniau išskiria kolegijų dėstytojai (73 proc.) nei
universitetų dėstytojai (65 proc.). Menų srities dėstytojai motyvacinį
pasirengimą svarbiausiu laiko žymiai dažniau nei technologijų ar fizinių
mokslų atstovai (atitinkamai 78 proc. ir 57 proc., 54 proc.). Motyvacinio
pasirengimo svarbos suvokimas skiriasi pagal dėstytojų amžių: šis
komponentas svarbesnis dėstytojams iki 35 metų (72 proc.) nei 56 metų ir
vyresniems (60 proc.).
Akademinio pasirengimo svarbą dažniau akcentuoja universitetų
dėstytojai (30 proc.) nei kolegijų dėstytojai (22 proc.). Taip pat šis
komponentas svarbesnis fizinių (45 proc.) bei technologijos (36 proc.)
mokslų dėstytojams nei menų (19 proc.), socialinių (22 proc.) ar
biomedicinos mokslų dėstytojams (21 proc.). Akademinio pasirengimo
svarbos suvokimas skiriasi ir pagal dėstytojų amžių: šis komponentas
svarbesnis vyresniems nei 56 metų dėstytojams (35 proc.).
Materialinio ir socialinio pasirengimo aukštajam mokslui komponento
svarbos suvokimas analizuotose dėstytojų tikslinėse grupėse reikšmingai
nesiskiria.

Kolegija

65%
73%

30%

5%

22% 5%

Pagrindinė sritis:
Menai

78%

19% 3%

Socialiniai mokslai

74%

22%

5%

Biomedicinos mokslai

73%

21%

7%

Humanitariniai mokslai
Technologijos mokslai
Fiziniai mokslai

68%
57%

29%
36%

54%

45%

3%
6%
1%

Amžius:
35 metai ir mažiau

72%

22%

6%

36-55 m.

69%

26%

4%

56 m. ir daugiau
Motyvacinis

60%
Akademinis

35%

5%

Materialinis ir socialinis
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1.2. Kaip vertinamas pasirengimas aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant
į motyvacinį, akademinį, materialinį ir ekonominį komponentus?
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Pasirengimo pirmajai aukštojo mokslo studijų pakopai vertinimas
Moksleivių ir bakalaurantų buvo prašoma įvertinti savo
pasirengimą aukštojo mokslo studijoms, o mokytojų ir
dėstytojų – moksleivių bei studentų pasirengimą. Pasirengimą
Pasirengimo aukštojo mokslo studijoms vertinimas
prašyta vertinti atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį,
materialinį ir socialinį pasirengimo aspektus.
Geriausiai savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms
Bakalaurantai, N=4567
66%
25%
6%3% 3,9
vertina bakalaurantai: 66 proc. iš jų mano, kad pagal
analizuojamus pasirengimo studijoms komponentus jie yra
pasirengę labai gerai arba gerai (bendras pasirengimo
Moksleiviai, N=1068
43%
37%
13% 8% 3,4
vertinimo vidurkis yra 3,9 balo iš 5 galimų).
Moksleiviai savo pasirengimą aukštajam mokslui vertina
Mokytojai, N=895
29%
41%
18%
12% 3,2
prasčiau nei bakalaurantai (43 proc. vertina teigiamai,
bendras vertinimo vidurkis – 3,4 balo iš 5). Geriau savo
pasirengimą vertina studentai ir moksleiviai, kilę iš finansiškai
Dėstytojai, N=1130
24%
50%
24%
2% 3,0
stipresnių šeimų. Geri akademiniai pasiekimai taip pat lemia
geresnį pasirengimo vertinimą.
Mokytojai šių metų abiturientų pasirengimą aukštojo mokslo
Teigiamas
Neutralus
Neigiamas
Negali įvertinti
Vidurkis
studijoms vertina vidutiniškai 3,2 balo, dėstytojai dabartinių
bakalaurų ar vientisųjų studijų studentų pasirengimą vertina
prasčiausiai – vidutiniškai 3 balais iš 5 galimų.
Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardytus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal juos vertintumėte savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? / Kaip pagal juos vertintumėte dabartinių savo
mokyklos abiturientų / bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentų pasirengimą studijuoti? (Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai)
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Moksleiviai

Pasirengimo pirmajai aukštojo mokslo studijų pakopai vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Moksleiviai: 53 proc. moksleivių mano esantys gerai pasirengę studijoms
aukštojoje mokykloje, 37 proc. savo pasirengimą vertina neutraliai, 13
proc. – neigiamai. Bendras pasirengimo vertinimo vidurkis – 3,4 balo iš 5
galimų.
•

•
•

•

•

•

Savo pasirengimą aukštojo mokslo (AM) studijoms geriau vertina
gimnazijų ar vidurinių mokyklų moksleiviai negu profesinių mokyklų
moksleiviai (atitinkamai 3,5 ir 2,8 balo iš 5).
Planuojantieji studijuoti universitete savo pasirengimą bakalauro
studijoms vertina 3,6 balo, būsimieji kolegijų studentai – 3,2 balo iš 5.

Mokyklos tipas:
Gimnazija ar vidurinė
mokykla
Profesinė mokykla

3,5
2,8

AM studijas planuoja:
Universitete
Kolegijoje

3,6

Korepetitorius ar papildomi kursai
pasirengti egzaminams:

3,2

Pasirengimą aukštajam mokslui geriau vertina besimokantieji
aukščiausiais pažymiais (tie, kurių bendras visų pažymių vidurkis yra 9 – Bendras pažymių vidurkis:
10 balų, pasirengimą aukštojo mokslo studijoms vertina 3,7 balo).
10 -9
Subjektyvus pasirengimo AM vertinimas priklauso ir nuo tėvų (globėjų)
finansinės padėties: pasiturinčiais laikomų tėvų vaikai savo pasirengimą
AM vertina geriau nei nepasiturinčių šeimų vaikai (atitinkamai 3,6 ir 2,9
balo iš 9).
Moksleiviai, kurie samdo korepetitorius arba lanko papildomus kursus,
kad geriau pasiruoštų brandos egzaminams, savo pasirengimą AM vertina
vidutiniškai 3,5 balo, papildomai nesimokantieji – šiek tiek prasčiau, 3,3
balo iš 5. Pastebėtina, kad bakalaurantų pasirengimo vertinimas
nesiskiria priklausomai nuo to, ar jie samdė korepetitorių, ar ne.
Pasirengimo AM vertinimas skiriasi pagal geografinę vietovę: Vilniaus
miesto moksleiviai savo pasirengimą vertina geriau (3,6 balo) nei kitų
Lietuvos vietovių moksleiviai (3,3 balo).

Taip
3,7

8-7
6 ir mažiau

Vidutinė
Pasiturintys

Ne

3,3

3,2
Gyvenamoji vietovė:

2,8

Vilnius

Tėvų finansinė padėtis:
Nepasiturintys

3,5

3,6

Kiti didmiesčiai

2,9

3,4

Kitos vietovės

3,3

3,3

3,6
Pateikiami vidurkiai skalėje, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai.
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Mokytojai

Pasirengimo pirmajai aukštojo mokslo studijų pakopai vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Mokytojai: 29 proc. mokytojų mano, kad dabartiniai jų mokyklos
abiturientai yra gerai arba labai gerai pasirengę studijoms aukštojoje
mokykloje, 41 proc. mokytojų abiturientų pasirengimą vertina neutraliai, 18
proc. – neigiamai. Bendras pasirengimo vertinimo vidurkis – 3,2 balo iš 5.
• Gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokytojai moksleivių pasirengimą vertina
geriau (3,3 balo iš 5) nei profesinių mokyklų mokytojai (2,6 balo).
•

Silpnomis laikomų mokyklų mokytojai moksleivių pasirengimą AM vertina
žymiai prasčiau nei stiprių mokyklų mokytojai (atitinkamai 2,4 ir 3,5 balo iš
5).

Mokyklos tipas:
Gimnazija ar vidurinė
mokykla
Profesinė mokykla

3,3
2,6

Mokyklos lygis:
Stipri

3,5

Vidutiniška
Silpna

2,9
2,4

Pateikiami vidurkiai skalėje, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai.
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Bakalaurantai

Pasirengimo pirmajai aukštojo mokslo studijų pakopai vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Bakalaurantai: 66 proc. bakalaurantų mano esantys gerai pasirengę
studijoms aukštojoje mokykloje, 25 proc. savo pasirengimą vertina
neutraliai, 6 proc. – neigiamai. Bendras pasirengimo vertinimo vidurkis – 3,9
balo iš 5 galimų.
•

•
•

•
•

Skiriasi pasirengimo vertinimas pagal studijų sritį: geriausiai savo
pasirengimą vertina menų studentai (vidutiniškai 4,0 balo), prasčiau
vertina technologijų studentai – 3,8 balo iš 5.

Studijuojančiųjų universitetuose ir kolegijose pasirengimo studijoms
vertinimas reikšmingai nesiskiria.
Pasirengimo AM studijoms vertinimas skiriasi priklausomai nuo mokymosi
rezultatų: paskutinės sesijos egzaminus išlaikiusieji aukščiausiais balais
savo pasirengimą vertina vidutiniškai 4 balais, gavusieji žemiausius
įvertinimus savo pasirengimą vertina vidutiniškai 3 balais.
Besijaučiantieji „savo rogėse“ pasirengimą studijuoti AM vertina
vidutiniškai 4,1 balo, o tie, kurie taip nesijaučia, – 3,2 balo iš 5.
Nepasiturinčių tėvų (globėjų) vaikai savo pasirengimą vertina prasčiau (3,6
balo iš 5).

Dabartinė studijų sritis:
Menai

4,0

Biomedicinos mokslai

3,9

Fiziniai mokslai

3,9

Socialiniai mokslai

3,9

Humanitariniai mokslai

3,9

Technologijos mokslai

3,8

Paskutinės sesijos pažymių vidurkis:
10 -9

4,0

8-7
6 ir mažiau

3,7
3,0

Ar dabar jaučiasi „savo rogėse“:

Taip

4,1

Nei taip, nei ne
Ne

3,6
3,2

Tėvų finansinė padėtis:
Pasiturintys
Vidutinė
Nepasiturintys

4,0
3,9
3,6

Pateikiami vidurkiai skalėje, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai.

20

Dėstytojai

Pasirengimo pirmajai aukštojo mokslo studijų pakopai vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Aukštoji mokykla:
Universitetas

Dėstytojai: 24 proc. dėstytojų mano, kad bakalaurantai yra gerai pasirengę
studijoms aukštojoje mokykloje, 50 proc. jų pasirengimą vertina neutraliai,
24 proc. – neigiamai. Bendras pasirengimo vertinimo vidurkis – 3 balai iš 5
galimų.
•

Pasirengimo vertinimas skiriasi priklausomai nuo aukštosios mokyklos
tipo: kolegijų dėstytojai I pakopos studentų pasirengimą studijoms vertina
geriau negu universitetų dėstytojai (atitinkamai 3,1 balo ir 2,9 balo).

•

Valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai turi didesnių lūkesčių bei
reikalavimų stojantiesiems ir studentų pasirengimą vertina prasčiau
(vidutiniškai 3 balais) nei privačių aukštųjų mokyklų dėstytojai (3,2 balo iš
5).

•

Pagal mokslo sritį geriausiai studentų pasirengimą vertina biomedicinos
srities dėstytojai (3,2 balo), prasčiausiai – fizinių mokslų (2,7 balo).

•

Geriau studentų pasirengimą vertina aukštųjų mokyklų, esančių ne
didmiesčiuose, t. y. ne Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, dėstytojai (3,2 balo).

2,9

Kolegija

3,1

Aukštosios mokyklos tipas:
Valstybinė
Privati
Pagrindinė sritis:
Biomedicinos mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Technologijos mokslai
Fiziniai mokslai

3,0
3,2

3,2
3,1
3,0
2,9
2,9
2,7

Miestas:
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Visi kiti miestai

3,0
3,0
3,0
3,2
Pateikiami vidurkiai skalėje, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai.
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Bakalaurantai

Pasirengimo studijoms vertinimas, palyginti su bendramoksliais
Grupės kontekste savo pasirengimą bakalaurantai vertina
teigiamai: 51 proc. jaučiasi esantys vieni stipriausių grupėje
ar stipresni už daugumą, 38 proc. savo pasirengimą vertina
vidutiniškai, t. y. jaučiasi vidutiniškai, panašiai kaip
dauguma kitų. Silpnesni už kitus studentus jaučiasi 6 proc.
apklaustų bakalaurantų.

Savo pačių pasirengimo studijoms vertinimas, palyginti
su bendramoksliais
Bakalaurantai, N=4567
Jaučiuosi esantis vienas stipriausių savo
grupėje

22%

51%

Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo
grupiokų

29%

Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip
dauguma

38%

Jaučiuosi silpnesnis už daugumą ar vienas
silniausių savo grupėje

6%

Sunku pasakyti

Beveik trečdalis (29 proc.) neigiamai (blogai arba labai
blogai) savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms
vertinančių bakalaurantų mano, kad jie yra stipresni už
daugumą grupiokų, dar 39 proc. jaučiasi panašiai kaip
dauguma grupiokų. Tokia situacija leidžia daryti prielaidą,
kad, pačių bakalaurantų vertinimu, studijuojantieji pagal
pasirengimą studijoms nėra stiprūs.

5%

Pasirengimo grupiokų kontekste palyginimas pagal pasirengimo AM vertinimą
Savo pasirengimą AM vertinantys teigiamai, N=3022
Savo pasirengimą AM vertinantys neutraliai, N=1127
Savo pasirengimą AM vertinantys neigiamai, N=262
Jaučiuosi stipresnis už daugumą ar vienas stipriausių
Jaučiuosi silpnesnis už daugumą ar vienas silpniausių

60%

33%

37%
29%

50%
39%

2%5%
10%3%

25%

7%

Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Sunku pasakyti

Kaip jaučiatės pasirengę studijoms, palyginti su grupiokais?
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Bakalaurantai

Stipresniais ir silpnesniais už grupiokus besijaučiančių studentų profilių
palyginimas
Lyginant stipresniais ir silpnesniais grupiokų kontekste
besijaučiančių bakalaurantų profilius paaiškėjo, kad
didesnę besijaučiančiųjų stipresniais dalį sudaro:

AM tipas
Universitetas
• kolegijų studentai;
Kolegija
• studijuojantieji socialinius mokslus;
Studijų sritis
• studijuojantieji valstybės finansuojamoje studijų
Biomedicinos mokslai
vietoje;
Fiziniai mokslai
• paskutinės sesijos egzaminus išlaikiusieji
aukščiausiais balais;
Humanitariniai mokslai
• studijuojantieji Klaipėdoje ir mažesniuose
Menai
miestuose;
Socialiniai mokslai
• dirbantieji;
Technologijų mokslai
• besijaučiantieji „savo rogėse“;
Kursas
• baigusieji gimnazijas.
Pirmas
Antras
Besijaučiančiųjų silpnesniais didesnę dalį sudaro:
Trečias
• universitetų studentai;
Ketvirtas
• studijuojantieji fizinius mokslus;
Studijų finansavimas
• pirmakursiai;
VF
• studijuojantieji valstybės nefinansuojamoje
studijų vietoje;
VNF
• paskutinės sesijos egzaminus išlaikiusieji
Paskutinės sesijos vidurkis
žemesniais balais (8 balais ir mažiau);
9 - 10 balų
• studijuojantieji Vilniuje;
7 - 8 balai
• nedirbantys studentai;
6 ir mažiau
• nesijaučiantieji „savo rogėse“.

69%
19%

81%
Miestas, kuriame studijuoja

31%

46%

Vilnius
16%
19%
7%
13%
6%
8%
7%
7%
20%
21%

Klaipėda
Kiti miestai
32%

25%
34%
21%
26%

10%
6%
8%
5%

58%

Užimtumas

44%

41%
35%

Dirbantys
Nedirbantys

59%
65%

Ar jaučiasi "savo rogėse"

25%
33%
26%
21%
24%
20%
26%
26%

0%

35%
32%

Kaunas

Taip
21%

Nei taip, nei ne
Ne

5%

32%

75%

38%

30%

Vidurinis išsilavinimas įgytas
Gimnazijoje
75%
66%
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje
74%

3%
5%

17%
21%

80%
74%

Pateikiami stulpelio procentai.

61%

18%

Statistiškai reikšmingai didesnė dalis
Statistiškai reikšmingai mažesnė dalis
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1.3. Kiek stojančiųjų pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?
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Pasirengusių studijuoti aukštojoje mokykloje moksleivių ir studentų
dalis
60 proc. apklaustų mokytojų mano, kad studijuoti
aukštojoje mokykloje yra pasirengę iki pusės mokinių, 27
proc. nuomone – daugiau negu pusė. 13 proc. apklaustų
mokytojų negalėjo įvardyti studijuoti pasirengusių
moksleivių dalies.
48 proc. dėstytojų mano, kad jų dėstomus dalykus
pasirengę studijuoti iki pusės pirmakursių, 51 proc.
dėstytojų nuomone, pasirengę daugiau negu pusė
pirmakursių.
Apskaičiuojant vidutinę nurodomą studijoms aukštojoje
mokykloje pasirengusių moksleivių ir studentų dalį
nustatyta, kad, mokytojų vertinimu, vidutiniškai 41 proc.
baigiamųjų klasių moksleivių yra pasirengę studijuoti
aukštojoje mokykloje, dėstytojų nuomone, tokių studentų
yra vidutiniškai 55 proc.

Pasirengusių studijuoti AM studentų ir moksleivių dalis
60%

Mokytojai, N=895

Dėstytojai, N=613

31%

14%

29%

34%

48%
0-25 proc.

26-50 proc.

Vidurkis

27%

15% 12% 13%

28%

41%

23% 1%

55%

51%
51-75 proc.

76-100 proc.

Neatsakė

Mokytojai: pagalvokite apie savo mokyklos šių metų abiturientų laidą. Kokia dalis mokinių yra pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje? Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti aukštojoje mokykloje yra (įrašykite) ........... proc.
Dėstytojai: pagalvokite apie bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Kokia jų dalis yra pasirengę studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
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Mokytojai

Pasirengusiųjų studijuoti aukštojoje mokykloje dalis
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Mokyklos tipas:

Mokytojų vertinimu, vidutiniškai 41 proc. moksleivių yra
pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje.
• Gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokytojų vertinimu, vidutiniškai
pusė (50 proc.) jų moksleivių yra pasirengę studijoms aukštojoje
mokykloje.
• Skiriasi stipriomis ir silpnomis laikomų mokyklų mokytojų
vertinimai: stipriose mokyklose vidutiniškai 50 proc. moksleivių
pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje, silpnose ši dalis sudaro
vidutiniškai 20 proc.
• Mokytojų įvardijama pasirengusių studijuoti aukštojoje mokykloje
moksleivių dalis skiriasi pagal geografinę vietovę: Vilniaus miesto
mokytojų vertinimu, studijoms aukštojoje mokykloje pasirengusių
moksleivių dalis yra vidutiniškai 48 proc., kitų didmiesčių (Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) – 41 proc., kitų Lietuvos vietovių –
37 proc. Nevienodas pasirengusiųjų studijuoti dalies vertinimas
galimai atspindi ir nevienodas galimybes mažesniuose miestuose
gerai pasirengti studijoms.

Gimnazija ar
vidurinė mokykla
Profesinė mokykla

50%
16%

Mokyklos lygis:
Silpna
Vidutiniška

20%
32%

Stipri

50%

Vilnius

48%

Vietovė:

Kiti didmiesčiai
Kitos Lietuvos
vietovės

41%
37%

Pateikiami vidurkiai (moksleivių, pasirengusių studijuoti AM, dalis).
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Dėstytojai

Pasirengusiųjų studijuoti aukštojoje mokykloje dalis
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Aukštoji mokykla:
Dėstytojų vertinimu, vidutiniškai 55 proc. pirmo kurso
bakalaurantų yra pasirengę studijuoti jų dėstomus dalykus.
•

•

•

Nurodoma pasirengusių studijuoti dėstomus dalykus
bakalaurantų dalis skiriasi priklausomai nuo aukštosios
mokyklos tipo: privačių universitetų dėstytojų vertinimu, jų
dėstomus dalykus yra pasirengę studijuoti vidutiniškai 69
proc. pirmakursių; kolegijų (tiek valstybinių, tiek privačių )
dėstytojų vertinimai nesiskiria ir jų įvardijama studijuoti
pasirengusių studentų dalis siekia 59 proc.; valstybinių
universitetų dėstytojų vertinimu, tik apie 52 proc. jų studentų
yra pasirengę studijuoti.
Vertinant geografiniu požiūriu, didžiausią pasirengusių
studijuoti pirmakursių dalį nurodo ne didžiuosiuose
miestuose (Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje) įsikūrusių aukštųjų
mokyklų dėstytojai (vidutiniškai 61 proc.).

Universitetas

Vietovė:

53%

Kolegija

59%

Vilnius

55%

Kaunas

53%

Aukštosios mokyklos tipas:
Klaipėda
Valstybinė

55%
Visi kiti miestai

Privati

57%
61%

62%
Studijų sritis:

Aukštoji mokykla ir tipas:
Valstybinis
universitetas

Analizuojant pagal studijų sritį, didžiausią pasirengusių
studijuoti pirmakursių dalį nurodo biomedicinos, menų ir
socialinių mokslų dėstytojai (atitinkamai 61 proc., 59 proc. ir Privatus universitetas
57 proc.), humanitarinių, technologijos ir fizinių mokslų
Valstybinė kolegija
srityse nurodoma mažesnė studijuoti pasirengusių studentų
dalis – atitinkamai 53 proc., 52 proc. ir 50 proc.
Privati kolegija

52%
69%

Biomedicinos mokslai

61%

Menai

59%

Socialiniai mokslai

57%

Humanitariniai mokslai

53%

59%

Technologijos mokslai

52%

59%

Fiziniai mokslai

50%

Pateikiami vidurkiai (I pakopos pirmo kurso studentų, pasirengusių studijuoti dėstomus dalykus, dalis).
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1.4. Kaip vertinami bendrojo ugdymo sistemoje įgyti gebėjimai ir
bendrosios kompetencijos?

28

Ar vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų,
reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje?
Teiginio „Vidurinis išsilavinimas suteikia gebėjimų ir kompetencijų,
reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje“ vertinimas
Vidurinio išsilavinimo suteikiamais gebėjimais ir
kompetencijomis, reikalingais studijuoti aukštojoje mokykloje,
Moksleiviai, N=1068
linkusi abejoti dauguma apklaustų tikslinių grupių atstovų.
Šiuo klausimu yra gana ryškus mokytojų ir dėstytojų nuomonių
skirtumas – mokytojai vidurinio išsilavinimo suteikiamus
Mokytojai, N=1051
gebėjimus ir kompetencijas, reikalingus studijuoti aukštojoje
mokykloje, vertina žymiai geriau (3,5 balo) negu dėstytojai
(2,9 balo).
Bakalaurantai, N=4567
Moksleivių ir bakalaurantų požiūris į vidurinį išsilavinimą
panašus, ir jų pritarimo teiginiui vertinimo vidurkis siekia
3,3–3,2 balo iš 5.
Dėstytojai, N=1130
Sutinka

38%

34%

49%

33%

39%

29%

Nei sutinka, nei nesutinka

19%

28%

31%

Nesutinka

9% 3,3

12% 6% 3,5

24%

33%

Negali įvertinti

9% 3,2

6% 2,9

Vidurkis

Kaip vertinate dabartinę situaciją? (Skalė: 5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku)
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Bendrųjų kompetencijų vertinimas
Siekiant nustatyti, kaip suinteresuotosios šalys vertina mokyklose išugdomas bendrąsias kompetencijas*, mokytojų
ir dėstytojų buvo klausiama, kokia dalis moksleivių ir studentų pasižymi bendrosiomis kompetencijomis.
Vertinamos kompetencijos:
1.

Mokėjimo mokytis kompetencija: jaučiasi atsakingi už savo mokymąsi, geba save motyvuoti, planuoti mokymąsi, rinktis ir
taikyti tinkamas mokymosi strategijas, įsivertinę galimybes pagerinti savo mokymąsi.

2.

Komunikavimo kompetencija: supranta komunikavimo svarbą ir moka, atsižvelgdami į kontekstą ir komunikavimo situaciją,
veiksmingai komunikuoti kalbinėmis ir nekalbinėmis priemonėmis.

3.

Pažinimo kompetencija: siekia įgyti žinių, ieško tiesos, geba konstruktyviai spręsti problemas, kritiškai mąsto, geriau pažįsta
tikrovę taikydami tyrimų metodus.

4.

Socialinė-pilietinė kompetencija: sąžiningi, atsakingi, gerbia ir toleruoja kitus, aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime,
veikia kitų labui, vadovaujasi demokratijos vertybėmis. Myli tėvynę, vertina šalies ir pasaulio paveldą, rūpinasi kitų žmonių ir
aplinkos saugumu.

5.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija: nusiteikia ir susitelkia kūrybiniams ieškojimams, skatina kitus kūrybingai,
nestandartiškai mąstyti, kritiškai vertina kitų keliamas idėjas, geba jomis pasinaudoti. Prisiima atsakomybę už rezultatus, g erbia
autorių teises.

6.

Asmeninė kompetencija: pozityviai mąsto, garbingai ir sąžiningai veikia, geba įveikti sunkumus ir atsakingai kuria savo
gyvenimą.

7.

Kultūrinė kompetencija: yra sąmoningi, atsakingi ir kūrybingi kultūros procesų dalyviai, puoselėjantys artimiausios aplinkos,
šalies tautinę ir demokratinę kultūrą, pasaulio paveldą.

*Bendrosios kompetencijos, nurodomos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose.
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Mokykloje įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimas
Mokytojų ir dėstytojų vertinimu, bendrųjų kompetencijų turi panaši
įstojusiųjų į aukštąsias mokyklas abiturientų, kaip ir baigiamųjų
klasių moksleivių, dalis. Apklaustųjų vertinimu, moksleivių ir
studentų, turinčių bendrųjų kompetencijų, dalis neviršija 52 proc.
Didžiausia dalis moksleivių ir studentų turi komunikavimo,
socialinių-pilietinių ir asmeninių kompetencijų (mokytojų ir
dėstytojų vertinimu, jų turi apie pusė moksleivių ir studentų), o
pažinimo, mokėjimo mokytis bei iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijų turi mažesnė dalis studentų ir moksleivių (vidutiniškai
37–43 proc.).

Moksleivių (studentų), turinčių
kompetencijų, dalis (procentais):

Koreliacija su pasirengimu
AM studijoms*
49%
52%

0,56
0,56

Socialinė pilietinė

48%
50%

0,49
0,51

Asmeninė

47%
49%

0,51
0,53

Kultūrinė

44%
48%

0,49
0,50

Komunikavimo

Pažinimo
Mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetencijų turėjimas labiausiai
koreliuoja su pasirengimu aukštojo mokslo studijoms (kuo daugiau
Mokėjimo mokytis
moksleivių ar studentų turi šių kompetencijų, tuo geriau vertinamas
jų pasirengimas studijuoti aukštojoje mokykloje).
Iniciatyvumo ir kūrybingumo
Palyginti su kitomis, mažiau įtakos pasirengimui studijoms turi
kultūrinės, socialinės-pilietinės bei asmeninės kompetencijos.
Mokytojai, N=895

38%
43%

0,65
0,62

37%
43%

0,71
0,67

37%
39%

0,57
0,56

Dėstytojai, N=613
*Pearson koreliacijos koeficientas

Mokytojai: pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia mokinių dalis pasižymi šiomis savybėmis? Dėstytojai: pagalvokite apie bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Kokia jų
dalis pasižymi šiomis savybėmis? (Iš 100 proc.; įrašykite)
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Mokytojai

Moksleivių kompetencijų vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Mokyklos tipas:
Komunikavimo

Mokytojai
• Visas atliekant apklausą analizuotas moksleivių
kompetencijas žymiai didesnei daliai moksleivių
priskiria gimnazijų ar vidurinių mokyklų mokytojai,
taip pat dirbantieji stipriomis laikomose mokyklose.
• Komunikavimo, asmeninę ir iniciatyvumo bei
kūrybingumo kompetencijas moksleiviams dažniau
priskiria mokytojai, kurių amžius yra iki 35 metų, nei
56 metų ir vyresni mokytojai.
• Komunikavimo ir pažinimo kompetencijas
moksleiviams dažniau priskiria Vilniaus mieste
dirbantys mokytojai nei mažesnių miestų ir kaimo
vietovių mokytojai. Kitų analizuotų bendrųjų
kompetencijų turinčių moksleivių dalis pagal miestus
reikšmingai nesiskiria.

Socialinė pilietinė
Asmeninė
Kultūrinė
Pažinimo
Mokėjimo mokytis
Iniciatyvumo ir…

34%

55%

51%
37%
50%
38%
48%
34%
43%
26%
42%
23%
40%
27%

Gimnazija ar vidurinė mokykla

Profesinė mokykla

Mokyklos lygis:
38%
Socialinė pilietinė
42%
53%
32%
Asmeninė
40%
53%
31%
Komunikavimo
44%
55%
30%
Kultūrinė
39%
50%
26%
Pažinimo
31%
44%
26%
Iniciatyvumo ir…
31%
41%
21%
Mokėjimo mokytis
30%
44%
Silpna
Vidutiniška
Stipri

Mokytojo amžius:
53%
51%
45%
52%
48%
43%
43%
38%
32%

Komunikavimo
Asmeninė
Iniciatyvumo ir
kūrybingumo
35 m. ir mažiau

Vietovė:
Komunikavimo
Pažinimo
Vilnius

36-55 m.

56 m. ir daugiau
54%
49%
47%
42%
38%
36%

Kiti didmiesčiai

Kitos vietovės
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Dėstytojai

Bakalaurantų kompetencijų vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Mokslo sritis:

Dėstytojai
•

•

•

Menų dėstytojai nurodo didžiausią dalį studentų, pasižyminčių iniciatyvumo, kūrybingumo,
asmeninėmis ir kultūrinėmis kompetencijomis; humanitarinių mokslų dėstytojai šias
kompetencijas priskiria žymiai mažesnei studentų daliai. Kitų bendrųjų kompetencijų turinčių
studentų dalys pagal mokslo sritį reikšmingai nesiskiria.
Privačių universitetų dėstytojai žymiai dažniau nei valstybinių universitetų dėstytojai studentus
vertina kaip turinčius komunikavimo, mokėjimo mokytis, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijų.

Iniciatyvumo ir
kūrybingumo

Asmeninė

Dėstytojų vertinimu, komunikavimo, mokėjimo mokytis, pažinimo ir iniciatyvumo bei
kūrybingumo kompetencijų daugiau turi kolegijų studentai, palyginti su valstybinių universitetų
studentais.
Kultūrinė

Aukštosios mokyklos tipas:
Komunikavimo
Mokėjimo mokytis
Pažinimo
Iniciatyvumo ir
kūrybingumo
Valstybinis universitetas
Valstybinė kolegija

50%
64%
54%
55%

41%
57%
46%
49%
40%
60%
45%
49%
37%
61%
41%
45%

Biomedicinos mokslai
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai

39%
37%
36%
50%
39%
38%
51%
50%
45%
59%
48%
48%
51%
50%
44%
58%
43%
49%
Fiziniai mokslai
Menai
Technologijų mokslai

Privatus universitetas
Privati kolegija
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1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
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Bakalaurantai

Žinių ir gebėjimų bei motyvacijos vertinimas
Bakalaurantai savo pačių žinias bei motyvaciją linkę vertinti
geriau nei bendramokslių.
Kalbant apie motyvaciją studijuoti pasirinktą studijų
programą, 73 proc. apklaustų bakalaurantų savo motyvaciją
vertina labai gerai arba gerai, taip pat bendramokslių
motyvaciją vertina tik 46 proc. visų apklaustų bakalaurantų.
Labai blogai ir blogai savo motyvaciją vertina 8 proc.
bakalaurantų.
Tokia pati tendencija stebima ir vertinant žinias ir
gebėjimus, įgytus mokykloje (nors atotrūkis tarp savo ir
bendramokslių žinių vertinimo šiuo atveju šiek tiek
mažesnis nei kalbant apie motyvaciją): savo žinias ir
gebėjimus teigiamai (gerai arba labai gerai) vertina 67
proc., o bendramokslių – 48 proc. bakalaurantų. Labai
blogai ir blogai savo žinias ir gebėjimus vertina 4 proc., o
grupiokų – 9 proc. bakalaurantų.

Savo pačių ir bendramokslių žinių bei motyvacijos vertinimas
Bakalaurantai, N=4567
Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų
programą

Mano žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje

67%

Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje

48%

Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą
studijų programą

46%

Gerai

Neutraliai

2%
17% 8% 4,0

73%

Blogai

25%

32%

29%

Negali įvertinti

3%
4% 3,9

9% 11% 3,5

14% 10% 3,5

Vidurkis

Kaip Jūs vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau pateiktais aspektais? (Skalė: 5 – labai gerai, 1 – labai blogai)
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Bakalaurantai

Aspekto „Mano žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje“ vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Bakalaurantai savo žinias ir gebėjimus, įgytus mokykloje, vertina vidutiniškai
3,9 balo.
•

Analizuojant vertinimo skirtumus pagal studijuojamą sritį paaiškėjo, kad
geriau mokykloje įgytas žinias vertina biomedicinos ir fizinių mokslų
studentai (savo žinias jie vertina vidutiniškai 4 balais iš 5 galimų), prasčiau –
socialinių ir technologijų mokslų (3,8 balo).

•

Mokykloje įgytas žinias ir gebėjimus prasčiau vertina bakalaurantai,
studijuojantys ištęstinėse studijose (3,7 balo).

•

Mokykloje įgytų žinių vertinimas skiriasi priklausimai nuo to, kaip
bakalaurantas išlaikė paskutinės sesijos egzaminus: aukščiausiais balais
išlaikiusieji savo žinias vertina žymiai geriau (4,0 balo) nei tie, kurių
egzaminų sesijos vidurkis neviršija 6 balų (jie mokykloje įgytas žinias vertina
vidutiniškai 3,3 balo).

•

Mokykloje įgytas žinias prasčiausiai vertina profesinių mokyklų absolventai
(3,7 balo iš 5).

Studijų sritis:
Biomedicinos mokslai

4,0

Fiziniai mokslai

4,0

Humanitariniai mokslai

3,9

Menai

3,9

Socialiniai mokslai

3,8

Technologijų mokslai

3,8

Studijų forma:
Nuolatinės

3,9

Ištęstinės

3,7

Sesijos vidurkis:
10-9

4,0

8-7
6 ir mažiau
Vidurinis išsilavinimas įgytas:
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje

3,7
3,3

3,9
3,8
3,7
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Aspekto „Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą“
vertinimas

Bakalaurantai

Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Studijų sritis:
Bakalaurantai savo motyvaciją studijuoti pasirinktą studijų
programą vertina vidutiniškai 4 balais iš 5.
•

•

•

•

•

Menai

Socialiniai mokslai
Geriausiai savo motyvaciją studijuoti vertina menų krypties
studentai (4,5 balo), prasčiausiai – fizinių ir technologijų
Humanitariniai mokslai
mokslų (3,9 balo).
Biomedicinos mokslai
Įstojusieji į pirmo pasirinkimo studijų programą savo
Fiziniai mokslai
motyvaciją vertina 4,1 balo, įstojusieji ne į prioritetines
studijas motyvaciją mokytis vertina vidutiniškai 3,9 ar 3,8
Technologijų mokslai
balo.
Įstojimo prioritetas:
Motyvacijos vertinimas skiriasi ir priklausomai nuo
Pirmas
egzaminų sesijos vidurkio: kuo geriau išlaikyti egzaminai,
tuo geriau vertinama ir motyvacija (tie, kurių egzaminų
Antras, trečias
sesijos vidurkis yra 9–10 balų, motyvaciją mokytis vertina
Kiti pageidavimai
4,3 balo; egzaminus išlaikiusieji šešetui ar žemesniam balui
motyvaciją vertina 3,2 balo).
Sesijos vidurkis:
Analizuojant motyvacijos mokytis vertinimo skirtumus
10-9
pagal demografinius rodiklius paaiškėjo, kad vyresni
bakalaurantai (24 metų ir vyresni) jaučiasi labiau motyvuoti
8-7
(4,3 balo) nei jaunesni (4,0 balo).
6 ir mažiau
Baigusieji profesines mokyklas jaučiasi labiau motyvuoti nei
Amžius:
gimnazijų ar vidurinių mokyklų absolventai.
Iki 23 m.
24 m. ir vyresni

4,5
4,1
Vidurinis išsilavinimas įgytas:

4,1

Gimnazijoje

4,0

4,0

Vidurinėje mokykloje

3,9

4,1

Profesinėje mokykloje

3,9

4,3

4,1
3,9
3,8

4,3
3,9
3,2

4,0
4,3
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Bakalaurantai

Aspekto „Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje“ vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Bakalaurantai grupiokų žinias ir gebėjimus, įgytus mokykloje, vertina
vidutiniškai 3,5 balo.
•

Geriausiai bendramokslių žinias vertina studijuojantieji biomediciną, fizinius ar
humanitarinius mokslus (vidutiniškai 3,7 balo), prasčiausiai vertina
studijuojantieji technologijų mokslus (3,4 balo).

•

Bendramokslių mokykloje įgytas žinias ir gebėjimus geriau vertina
bakalaurantai, studijuojantys nuolatinėse studijose (3,6 balo).

•

Bendramokslių mokykloje įgytų žinių vertinimas skiriasi priklausimai nuo to,
kaip bakalaurantas išlaikė paskutinės sesijos egzaminus: žemesniais balais
egzaminus išlaikiusieji bendramokslių žinias vertina šiek tiek geriau (3,6 balo)
nei tie, kurių egzaminų sesijos vidurkis ne žemesnis negu 9 balai (jie
bendramokslių žinias vertina vidutiniškai 3,5 balo).

•

Paminėtina, kad grupiokų žinias geriau vertina baigusieji vidurinę mokyklą,
kurioje dėstoma rusų arba lenkų kalbomis (3,7 balo), nei mokyklą, kurioje
dėstoma lietuvių kalba (3,5 balo).

Studijų sritis:

Biomedicinos mokslai

3,7

Fiziniai mokslai

3,7

Humanitariniai mokslai

3,7

Menai

3,6

Socialiniai mokslai

3,5

Technologijų mokslai

3,4

Studijų forma:
Nuolatinės
Ištęstinės

3,6
3,5

Sesijos vidurkis:
10-9

3,5

8-7

3,6

6 ir mažiau

3,6

Mokomoji kalba mokykloje:
Lietuvių k.

3,5

Rusų k.

3,7

Lenkų k.

3,7
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Bakalaurantai

Aspekto „Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą“
vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Bakalaurantai savo bendramokslių motyvaciją studijuoti pasirinktą
studijų programą vertina prasčiau nei savąją, bendras jų motyvacijos
studijuoti vertinimo vidurkis siekia 3,5 balo.

Studijų sritis:
Menai
Biomedicinos mokslai

3,8
3,6

Menų studentai grupiokų motyvaciją studijuoti vertina palankiausiai
(3,8 balo), o technologijų ir socialinių mokslų – prasčiausiai
(vidutiniškai 3,4 balo).

Fiziniai mokslai

3,5

Humanitariniai mokslai

3,5

Technologijų mokslai

3,4

•

Iki 23 m.

Ištęstinių studijų studentai bendramokslių motyvaciją vertina geriau
(3,6 balo) nei tie, kurie mokosi nuolatinėse studijose (3,4 balo).

Socialiniai mokslai

3,4

24 m. ir vyresni

•

Bendramokslių motyvaciją geriau vertina bakalaurantai,
studijuojantys ištęstinėse studijose (3,6 balo).

Studijų forma:
Nuolatinės

•

•

•

Vidurinį išsilavinimą profesinėse mokyklose įgiję bakalaurantai
grupiokų motyvaciją vertina geriau (3,8 balo) nei gimnazijų (3,4 balo)
ar vidurinių mokyklų absolventai (3,6 balo).

Analizuojant motyvacijos mokytis vertinimo skirtumus pagal
demografinius rodiklius paaiškėjo, kad vyresni bakalaurantai geriau
vertina bendramokslių motyvaciją (3,6 balo) nei jaunesni (3,4 balo).

Amžius:
3,4
3,6

3,4

Ištęstinės

3,6

Sesijos vidurkis:
10-9

3,4

8-7

3,5

6 ir mažiau

3,5

Vidurinis išsilavinimas įgytas:
Gimnazijoje
Vidurinėje mokykloje
Profesinėje mokykloje

3,4
3,6
3,8
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Dėstytojai

Bakalaurantų žinių ir gebėjimų, įgytų mokykloje, bei motyvacijos
mokytis vertinimas
Pirmo kurso bakalaurantų motyvaciją studijuoti savo
studijų programą dėstytojai vertina geriau nei žinias ir
gebėjimus, įgytus mokykloje: motyvaciją teigiamai
vertina 34 proc. apklaustų dėstytojų, o žinias ir
gebėjimus – 26 proc.
Vis dėlto nemaža dalis dėstytojų pirmakursių
pasirengimą vertina prastai: 21 proc. dėstytojų studentų
motyvaciją studijuoti vertina blogai arba labai blogai, 25
proc. blogai arba labai blogai vertina pirmakursių
mokykloje įgytas žinias ir išsiugdytus gebėjimus.

Studentų žinių ir gebėjimų bei motyvacijos vertinimas

Pirmo kurso bakalaurantų motyvacija
studijuoti savo studijų programą, N=613

Pirmo kurso bakalaurantų žinios ir
gebėjimai, įgyti mokykloje, N=613

Gerai

Neutraliai

Blogai

34%

26%

42%

46%

Negali įvertinti

21%

3,2

25%

3,0

Vidurkis

Kaip Jūs vertinate bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų programą toliau pateiktais aspektais? (Skalė: 5 – labai gerai, 1 – labai blogai)
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Dėstytojai

Bakalaurantų žinių ir motyvacijos vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Dėstytojai bakalaurantų žinias ir gebėjimus, įgytus mokykloje, vertina
vidutiniškai 3 balais.
•

Pirmo kurso bakalaurantų žinias ir gebėjimus, įgytus mokykloje, geriausiai
vertina privačių universitetų dėstytojai (3,7 balo), prasčiausiai – valstybinių
universitetų (2,9 balo). Valstybinėse ir privačiose kolegijose žinių
vertinimas nesiskiria ir siekia vidutiniškai 3,1 balo.

Dėstytojai pirmakursių bakalaurantų motyvaciją studijuoti savo studijų programą
vertina vidutiniškai 3,2 balo.
•

Kalbant apie pirmo kurso bakalaurantų motyvaciją studijuoti, išsiskiria skirtingų
sričių dėstytojų vertinimai: geriausiai motyvaciją vertina menų sričių dėstytojai
(3,5 balo), prasčiausiai – technologijų mokslų (3 balais).

•

Kauno ir Klaipėdos aukštųjų mokyklų dėstytojai studentų motyvaciją vertina
prasčiau (3,1 balo) nei Vilniaus ir kitų miestų (3,3 balo).
Mokslo sritis:
Menai

AM ir tipas:
Valstybinis universitetas

Biomedicinos mokslai

2,9

Privatus universitetas

3,7

Valstybinė kolegija

3,1

Privati kolegija

3,1

3,5
3,3

Socialiniai mokslai

3,2

Fiziniai mokslai

3,1

Humanitariniai mokslai

3,1

Technologijų mokslai

3,0

Vieta, kur yra aukštoji mokykla:
Vilnius

3,3

Kaunas

3,1

Klaipėda

3,1

Visi kiti miestai

3,3
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Bakalaurantų žinių ir motyvacijos vertinimo palyginimas
Žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje, vs motyvacija mokytis
4,3

4,1

Savo žinių ir
motyvacijos
vertinimas

3,9

Motyvacija mokytis

Apibendrinant ankstesnėse skaidrėse analizuotą
žinių ir gebėjimų, įgytų mokykloje, bei motyvacijos
mokytis vertinimą, čia vizualiai pavaizduotas
studentų ir dėstytojų suvokimo neatitikimas, kai
savo žinias ir motyvaciją žymiai geriau vertina
studentai nei dėstytojai.

3,7

3,5

3,3

Bendramokslių žinios ir
motyvacija bakalaurantų
vertinimu

Bakalaurantų žinios ir
motyvacija dėstytojų
vertinimu

3,1

2,9
2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

Žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje
Skalėse vaizduojamas vertinimo vidurkis (5 balų skalė, kurioje 1 – labai blogai, 5 – labai gerai).
Bakalaurantams: kaip vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau pateiktais aspektais? Dėstytojams: kaip vertinate bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso
studentų pasirengimą studijuoti savo studijų programą toliau pateiktais aspektais? (Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai)
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Ar abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius?
Teiginio „Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka
aukštųjų mokyklų lūkesčius“ vertinimas
Mokytojai ir moksleiviai geriau vertina mokyklose įgytų žinių
atitikimą aukštųjų mokyklų lūkesčiams nei bakalaurantai ar
dėstytojai, tačiau bendra nuomonė apie abiturientų
mokyklose įgytas žinias yra gana prasta (vertinimo vidurkiai
tikslinėse grupėse varijuoja nuo 2,6 iki 3,1 balo iš 5 galimų).

Moksleiviai, N=1068

30%

Mokytojai, N=1051

24%

Bakalaurantai, N=4567

24%

Dėstytojai, N=1130

Sutinka

17%

Nei sutinka, nei nesutinka

35%

41%

30%

33%

Nesutinka

24%

11% 3,1

22%

13%

3,0

12%

2,8

33%

44%

Negali įvertinti

6% 2,6

Vidurkis

Kaip vertinate dabartinę situaciją? (Skalė: 5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku)
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Teiginio „Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius“ vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Mokytojai
Mokyklos tipas:
Gimnazija ar vidurinė
mokykla

• Mokytojai: gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokytojai geriau vertina
abiturientų žinių ir gebėjimų atitikimą aukštųjų mokyklų lūkesčiams
nei profesinių mokyklų mokytojai (atitinkamai 3,1 ir 2,8 balo iš 5).

• Bakalaurantai: abiturientų žinių ir gebėjimų atitikimui aukštųjų
mokyklų lūkesčiams mažiau pritaria studijuojantieji menus bei
humanitarinius mokslus (teiginio vertinimo vidurkis 2,6 balo iš 5).
• Dėstytojai: mokyklose abiturientų įgytų žinių ir gebėjimų atitikimu
aukštųjų mokyklų lūkesčiams mažiau abejoja kolegijose nei
universitetuose dirbantys dėstytojai (atitinkamai 2,7 ir 2,5 balo iš 5).

Profesinė mokykla

3,1

2,8

Bakalaurantai
Studijų sritis:
Fiziniai mokslai

2,9

Technologijų mokslai

2,9

Biomedicinos mokslai

2,8

Socialiniai mokslai

2,8

Humanitariniai mokslai

2,6

Menai

2,6

Universitetas

2,5

Dėstytojai
AM tipas:
Kolegija

2,7

Kaip vertinate dabartinę situaciją? (Skalė: 5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku)
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2. PASTANGOS RENGIANTIS STUDIJUOTI AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE
2.1. Kiek paplitęs papildomas mokymasis siekiant geriau pasirengti baigiamiesiems egzaminams?
2.2. Kiek moksleiviai turi informacijos apie studijų procesą ir studijų programas?
2.3. Kiek pastangų įdedama rengiantis aukštojo mokslo studijoms?
2.4. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
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2.1. Kiek paplitęs papildomas mokymasis siekiant geriau pasirengti
baigiamiesiems egzaminams?

46

Korepetitoriaus samdymo ar mokymosi papildomai patirtis

40 proc. apklaustų moksleivių teigia, kad papildomai mokosi
su korepetitoriais ar lanko kursus, skirtus pasirengti
brandos egzaminams. Mokykloje papildomai mokėsi 36
proc. dabartinių bakalaurantų.
Palyginimui pateikiama ir papildomai besimokiusių
magistrantų ir doktorantų dalis: 48 proc. dabartinių
doktorantų ir 42 proc. magistrantų mokyklos baigiamaisiais
metais turėjo korepetitorių ar lankė kursus, skirtus
pasirengti brandos egzaminams.

Korepetitoriaus samdymas ar mokymasis papildomai
baigiamaisiais metais
Moksleiviai, N=1068

Bakalaurantai, N=4567

Magistrantai, N=1037

Doktorantai, N=490

60%

40%

36%

64%

42%

58%

52%

48%
Taip

Ne

Mokiniams: ar per šiuos mokslo metus esate mokęsi papildomai su korepetitoriais ar lankę kursus, skirtus pasirengti brandos egzaminams? Kitiems: ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris
padėjo Jums ruoštis egzaminams?
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Moksleiviai

Korepetitoriaus samdymo ar mokymosi papildomai patirtis
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
40 proc. moksleivių samdo korepetitorius ar mokosi papildomai, kad geriau
pasirengtų brandos egzaminams.
•

•
•

•

•

Analizuojant papildomo mokymosi ir korepetitorių samdymo patirtį
paaiškėjo, kad dažniau papildomai mokosi gimnazijų ir vidurinių mokyklų
moksleiviai (47 proc.) ir stipriomis laikomų mokyklų moksleiviai (48 proc.).
Papildomai mokosi beveik pusė (47 proc.) studijuoti aukštojoje mokykloje
planuojančių moksleivių.
Papildomai dažniau mokosi ir daugiau valstybinių egzaminų pasirinkę
moksleiviai (iš tų, kurie laikys 1–2 valstybinius egzaminus, papildomai
mokosi 16 proc., o iš tų, kurie laikys 4 ir daugiau, – 53 proc. ).
Papildomas mokymasis labiau paplitęs tarp Vilniuje gyvenančių
baigiamųjų klasių moksleivių (47 proc.), iš ne didmiesčiuose gyvenančių
moksleivių papildomai mokosi 37 proc.
Papildomų kursų lankymo ar korepetitoriaus samdymo paplitimas skiriasi
ir priklausimai nuo šeimos socialinių-ekonominių sąlygų: moksleiviai, kurių
tėvai eina vadovaujamas pareigas, žymiai dažniau mokosi papildomai (53
proc.). Taip pat į papildomą mokymąsi dažniau investuoja ir moksleiviai,
kurių tėvų finansinė padėtis gera.

Gyvenamoji vietovė:

Mokyklos tipas:
Gimnazija ar vidurinė
mokykla
Profesinė mokykla

47%
12%

Mokyklos lygis:

Vilnius

47%

Kiti didmiesčiai

40%

Kitos vietovės

37%

Tėvų užimamos pareigos:
Stipri

48%

Vidutiniška

33%

Silpna

33%

Vadovai
Ne vadovai
Nenurodė

53%
38%
29%

Planai stoti į AM:
Planuoja
Neplanuoja

47%

Pasiturintys

10%

Valstyb. egzaminų skaičius:
Nelaikys nei vieno
Laikys 1-2
Laikys 3
Laikys 4 ir daugiau

Tėvų finansinė padėtis:

9%

47%

Vidutinė

37%

Nepasiturintys

35%

16%
39%
53%
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Bakalaurantai

Korepetitoriaus samdymo ar mokymosi papildomai patirtis
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
36 proc. bakalaurantų mokyklos baigiamaisiais metais yra samdę korepetitorius ar
mokęsi papildomai, kad geriau pasirengtų brandos egzaminams.
•

•

•

•

•

•

Analizuojant papildomo mokymosi ir korepetitorių samdymo patirtį paaiškėjo, kad
mokyklos baigiamaisiais metais papildomai mokėsi 48 proc. studijuojančiųjų
biomedicinos mokslus, 39 proc. – menus. Mažiau korepetitorių paslaugomis
naudojosi šiuo metu studijuojantieji technologijų (32 proc.) ar fizinius mokslus (32
proc.).
Papildomo mokymosi patirties ruošiantis baigiamiesiems egzaminams mokykloje
turi 40 proc. universitetų ir 29 proc. kolegijų bakalaurantų.

Papildomo mokymosi paplitimas skiriasi pagal miestą, kuriame yra aukštoji mokykla:
mokykloje papildomai mokėsi didesnė dalis studijuojančiųjų Vilniuje ir Kaune
(atitinkamai 38 proc. ir 40 proc.) negu kituose miestuose (Klaipėdoje – 29 proc.,
kituose miestuose – 24 proc.).
Gimnazijų absolventai papildomai mokėsi dažniau nei baigusieji vidurinę mokyklą
(atitinkamai 39 proc. ir 32 proc.). Taip pat papildomo mokymosi ruošiantis brandos
egzaminams patirties daugiau turi laikiusieji 4 ir daugiau valstybinių egzaminų (40
proc.), kai iš laikiusių 1–2 valstybinius egzaminus tokios patirties turi 24 proc.
Papildomas mokymasis labiau paplitęs didmiesčiuose (41 proc. didmiesčiuose
gyvenančių bakalaurantų baigiamaisiais mokyklos metais mokėsi papildomai, kitose
vietovėse ši dalis siekia 32 proc.).
Papildomo mokymosi paplitimas taip pat skiriasi ir priklausomai nuo tėvų finansinės
padėties ar einamų vadovaujamų pareigų darbe (bakalaurantai, kurių tėvų finansinė
padėtis geresnė, dažniau lankė papildomus kursus ar samdė korepetitorius, kad
geriau pasiruoštų baigiamiesiems egzaminams).

Vidurinį išsilavinimą įgijo:
Gimnazijoje

Studijų sritis:
Biomedicinos mokslai

48%

39%

Vidurinėje
Profesinėje

Menai

39%

Socialiniai mokslai

36%

Humanitariniai mokslai

35%

Nelaikė nei vieno

Fiziniai mokslai

32%

Laikė 1-2

Technologijos mokslai

29%

Laikė 3

32%
14%

Laikytų vals. egzaminų skaičius:

Laikė 4 ir daugiau

16%
24%
35%
40%

Gyvenamoji vieta:

Studijų vieta:
Universitetas
Kolegija

40%
29%

Vilnius

42%

Kiti didmiesčiai

41%

Kitos vietovės

Miestas, kuriame studijuoja:

Tėvų užimamos pareigos:

Vilnius

38%

Kaunas

40%

Klaipėda
Visi kiti miestai

32%

29%
24%

Vadovai
Ne vadovai

47%
33%

Tėvų finansinė padėtis:
Pasiturintys
Vidutinė
Nepasiturintys

48%
36%
23%
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2.2. Kiek moksleiviai turi informacijos apie studijų procesą ir studijų
programas?

50

Moksleiviai

Moksleivių informuotumas apie studijas

Moksleiviai mano esantys geriausiai informuoti apie
tai, kokių egzaminų jiems prireiks apskaičiuojant
konkursinį balą stojant į pageidaujamą studijų
programą (77 proc.) bei kurie universitetai turi juos
dominančias studijų programas (75 proc.).
Tai, kokią profesiją nori įgyti ar kokias studijų
programas rašys prašyme studijuoti, žino žymiai
mažesnė dalis apklaustų moksleivių (atitinkamai 63
proc. ir 57 proc.).
Apie SKVC teikiamas studijų programų kokybės
vertinimo išvadas žino kas penktas moksleivis
(pastebėtina ir tai, kad apie minėtas išvadas tiek pat
žino tiek planuojantieji, tiek neplanuojantieji
studijuoti AM).

Informuotumas apie studijų procesą ir studijų programas
Moksleiviai, N=1068
Žinau, kurių egzaminų man prireiks skaičiuojant
konkursinį balą į pageidaujamą studijų programą

77%

15% 9%

Žinau, kurie universitetai turi mane dominančias studijų
programas

75%

14% 11%

Žinau, kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs vieną ar
kitą mane dominančią studijų programą

71%

14% 15%

Žinau, kokius pagrindinius dalykus man teks mokytis
mane dominančiose programose

67%

Žinau, kurių mokyklinių dalykų žinios man bus
reikalingos studijuojant

65%

20%

16%

Žinau, kokią profesiją noriu įgyti

63%

21%

16%

Žinau, kokias studijų programas rašysiu prašyme
studijuoti
Žinau mane dominančių studijų programų kokybės
vertinimo išvadas, kurias teikia SKVC

19%

57%
19%

26%
57%

Taip

Ne

14%

17%
24%

Sunku pasakyti

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek žinote apie studijų procesą ir studijų programas.
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Moksleiviai

Moksleivių informuotumas apie studijų procesą ir studijų
programas pagal mokyklos tipą
Tiek gimnazijų, tiek vidurinių ar profesinių mokyklų moksleivių
informuotumas apie tai, kokiose srityse jie galės dirbti baigę
vieną ar kitą dominančią studijų programą, yra panašus (žino 73
proc. gimnazijų ar vidurinių mokyklų moksleivių ir 66 proc.
profesinių mokyklų moksleivių), taip pat panaši jų dalis žino,
kokią profesiją nori įgyti (64 proc. gimnazijų ar vidurinių
mokyklų moksleivių ir 61 proc. profesinių mokyklų moksleivių
teigia žinantys, kokią profesiją nori įgyti).
Su aktualių studijų programų kokybės vertinimo išvadomis
susipažinę tik 20 proc. vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleivių
bei 16 proc. profesinių mokyklų moksleivių.
Gimnazijų ar vidurinių mokyklų moksleiviai žymiai geriau
susipažinę su stojimo į AM tvarka ir studijų turiniu ar
aukštosiomis mokyklomis, kuriose galima studijuoti
dominančias studijų programas.

Informuotumas apie studijų procesą ir studijų programas pagal
mokyklos tipą
Žinau, kurių egzaminų man prireiks skaičiuojant
konkursinį balą į pageidaujamą studijų programą

84%

48%

Žinau, kurie universitetai turi mane dominančias studijų
programas

83%

42%
73%
66%

Žinau, kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs vieną ar
kitą mane dominančią studijų programą
Žinau, kokius pagrindinius dalykus man teks mokytis
mane dominančiose programose
Žinau, kurių mokyklinių dalykų žinios man bus
reikalingos studijuojant

53%

67%

64%
61%

Žinau, kokią profesiją noriu įgyti
Žinau, kokias studijų programas rašysiu prašyme
studijuoti
Žinau mane dominančių studijų programų kokybės
vertinimo išvadas, kurias teikia SKVC

71%

51%

32%

63%

20%
16%
Gimnazija ar vidurinė mokykla, N=854
Profesinė mokykla, N=214

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek žinote apie studijų procesą ir studijų programas.
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Moksleiviai

Moksleivių informuotumas apie studijas pagal planus studijuoti
aukštojoje mokykloje
Planuojantieji stotį į aukštąsias mokyklas yra žymiai geriau
informuoti apie studijų procesą ir studijų programas negu tie, kurie
ateityje aukštojo mokslo siekti neplanuoja.
Kalbant apie apsisprendimą dėl norimos profesijos, yra palyginti
nedidelis atotrūkis tarp planuojančiųjų ir neplanuojančiųjų siekti
aukštojo mokslo: 65 proc. planuojančiųjų stoti į aukštąsias
mokyklas žino, kokią profesiją nori įgyti, tarp neplanuojančiųjų
studijuoti tokių yra 56 proc.
SKVC teikiamos išvados apie studijų programų kokybę mažai
žinomos tiek planuojantiesiems, tiek neplanuojantiesiems
studijuoti AM.

Informuotumas apie studijų procesą ir studijų programas pagal
ketinimus stoti į aukštąją mokyklą
Žinau, kurių egzaminų man prireiks skaičiuojant
konkursinį balą į pageidaujamą studijų programą

38%

Žinau, kurie universitetai turi mane dominančias studijų
programas

37%

Žinau, kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs vieną ar
kitą mane dominančią studijų programą

84%
75%

56%

Žinau, kokius pagrindinius dalykus man teks mokytis
mane dominančiose programose

74%

41%

Žinau, kurių mokyklinių dalykų žinios man bus
reikalingos studijuojant

69%

45%

Žinau, kokią profesiją noriu įgyti

56%

Žinau, kokias studijų programas rašysiu prašyme
studijuoti
Žinau mane dominančių studijų programų kokybės
vertinimo išvadas, kurias teikia SKVC

87%

30%

65%

64%

20%
17%
Planuojantys studijuoti AM, N=852
Neplanuojantys studijuoti AM, N=216

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek žinote apie studijų procesą ir studijų programas.
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Moksleiviai

Moksleivių informuotumas apie studijų procesą ir studijų programas
pagal tai, kur ketina siekti AM
Tiek planuojančiųjų aukštojo mokslo studijas universitete, tiek
kolegijoje apsispendimas dėl norimos profesijos, prašyme planuojamų
nurodyti studijų programų ar informuotumas apie SKVC studijų
programų kokybės vertinimo išvadas reikšmingai nesiskiria.
Planuojantieji studijuoti universitete daugiau žino apie norint įstoti į
pasirinktą aukštąją mokyklą reikalingus egzaminus ar universitetus,
kuriuose yra dominančios studijų programos (po 92 proc. visų
planuojančiųjų stoti į universitetus), jie taip pat geriau žino ir apie
sritis, kuriose galės dirbti baigę pasirinktą studijų programą (78 proc.),
kokius dalykus teks mokytis pasirinktoje studijų programoje (80 proc.)
ar kokios mokyklinių dalykų žinios bus reikalingos studijuojant (73
proc.).

Informuotumas apie studijų procesą ir studijų programas pagal
planuojamą studijų vietą
Žinau, kurių egzaminų man prireiks skaičiuojant
konkursinį balą į pageidaujamą studijų programą

92%
80%

Žinau, kurie universitetai turi mane dominančias
studijų programas

92%

76%

Žinau, kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs vieną
ar kitą mane dominančią studijų programą

78%
73%

Žinau, kokius pagrindinius dalykus man teks
mokytis mane dominančiose programose

80%
70%

Žinau, kurių mokyklinių dalykų žinios man bus
reikalingos studijuojant

73%
65%

Žinau, kokią profesiją noriu įgyti

69%
66%

Žinau, kokias studijų programas rašysiu prašyme
studijuoti

69%
66%

Žinau mane dominančių studijų programų kokybės
vertinimo išvadas, kurias teikia SKVC

Universitete, N=566

19%
23%
Kolegijoje, N=182

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek žinote apie studijų procesą ir studijų programas.
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2.3. Kiek pastangų įdedama rengiantis aukštojo mokslo studijoms?

55

Moksleiviai

Moksleivių pastangos rengiantis studijoms
Pastangos rengiantis studijoms
Moksleiviai, N=1068
Duomenys rodo, kad moksleiviai nėra labai aktyvūs ir
nesistengia išnaudoti kuo daugiau galimybių, kurios leistų
geriau pasirengti studijoms. Didžiausia dalis moksleivių (54
proc.) mano, kad pakankamai atsakingai mokosi tuos
dalykus, kurių gali prireikti studijuojant dominančias studijų
programas (trečdalis apklaustųjų mano tam dedantys
nepakankamai pastangų).
Kiek mažesnė dalis (47 proc.) apklaustųjų pakankamai
nagrinėja dominančių studijų programų aprašymus, 46 proc.
domisi naujienomis ir aktualiais klausimais, susijusiais su
specialybe, kurią planuoja rinktis baigę mokyklą.
Profesinio orientavimo testai tarp baigiamųjų klasių
moksleivių nėra paplitę: pakankamai jais besidomintys teigia
tik 30 proc. apklaustų moksleivių, 25 proc. tokių testų kol
kas nėra atlikę.

Atsakingai mokausi tuos dalykus, kurių gali
prireikti studijuojant mane dominančias studijų
programas

54%

34%

5%7%

Nagrinėjuosi mane dominančių studijų programų
aprašymus

47%

37%

9% 7%

Domiuosi naujienomis ar aktualiais klausimais,
susijusiais su specialybe, kurią norėčiau studijuoti

46%

36%

13% 5%

Lankausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose
informaciją stojantiems, skaitau tam skirtus
informacinius leidinius

43%

Domiuosi jau studijuojančiųjų patirtimi

43%

Domiuosi profesinio orientavimo testais, kurie
galėtų padėti pasirinkti man tinkančią profesiją

Pakankamai

30%

Nepakankamai

37%

32%

37%

Nesu daręs

14% 7%

18% 7%

25%

8%

Negaliu įvertinti

Įvertinkite, ar Jūs pakankamai, ar nepakankamai stengiatės rengdamiesi studijoms.
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Moksleiviai

Moksleivių rengiantis studijoms dedamos pastangos pagal
mokyklos tipą
Gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviai dažniau nei
profesinių mokyklų moksleiviai teigia įdedantys pakankamai
pastangų atsakingai mokydamiesi tų dalykų, kurių gali
prireikti studijuojant, taip pat skiria laiko dominančių studijų
programų aprašymų nagrinėjimui, domėjimuisi įvairaus
pobūdžio informacija stojantiesiems bei studijuojančiųjų
patirtimi.
Profesinių mokyklų moksleivių susidomėjimas naujienomis ir
aktualiais klausimais, susijusiais su norima specialybe bei
profesinio orientavimo testais, panašus kaip gimnazijų ar
vidurinių mokyklų moksleivių.

Moksleivių rengiantis studijoms dedamos pastangos pagal
mokyklos tipą
56%

Atsakingai mokausi tuos dalykus, kurių gali prireikti
studijuojant mane dominančias studijų programas

46%
50%

Nagrinėjuosi mane dominančių studijų programų
aprašymus

35%
46%

Domiuosi naujienomis ar aktualiais klausimais,
susijusiais su specialybe, kurią norėčiau studijuoti
Lankausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose
informaciją stojantiems, skaitau tam skirtus
informacinius leidinius
Domiuosi jau studijuojančiųjų patirtimi

Domiuosi profesinio orientavimo testais, kurie galėtų
padėti pasirinkti man tinkančią profesiją

Gimnazija ar vidurinė mokykla, N=854

44%
46%
32%
46%
31%
30%
29%
Profesinė mokykla, N=214

Įvertinkite, ar Jūs pakankamai, ar nepakankamai stengiatės rengdamiesi studijoms.
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Moksleiviai

Moksleivių rengiantis studijoms dedamos pastangos pagal planus
studijuoti aukštojoje mokykloje
Planuojantieji stoti į aukštąsias mokyklas žymiai dažniau
nurodo įdedantys pakankamai pastangų į analizuotas veiklas
negu tie, kurie ateityje aukštojo mokslo siekti neketina.
Nors profesinio orientavimo testams pakankamai dėmesio
skiria tik iki trečdalio moksleivių, tačiau tiek planuojantieji,
tiek neplanuojantieji studijuoti aukštojoje mokykloje tam
skiria tiek pat pastangų.

Moksleivių rengiantis studijoms dedamos pastangos pagal planus
studijuoti aukštojoje mokykloje
58%

Atsakingai mokausi tuos dalykus, kurių gali prireikti
studijuojant mane dominančias studijų programas
Nagrinėjuosi mane dominančių studijų programų
aprašymus

40%
53%
25%
48%

Domiuosi naujienomis ar aktualiais klausimais,
susijusiais su specialybe, kurią norėčiau studijuoti
Lankausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose
informaciją stojantiems, skaitau tam skirtus
informacinius leidinius
Domiuosi jau studijuojančiųjų patirtimi
Domiuosi profesinio orientavimo testais, kurie galėtų
padėti pasirinkti man tinkančią profesiją

36%
48%
21%
46%
28%
30%
28%

Planuojantys studijuoti AM, N=852
Neplanuojantys studijuoti AM, N=216
Įvertinkite, ar Jūs pakankamai, ar nepakankamai stengiatės rengdamiesi studijoms.
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Moksleiviai

Moksleivių rengiantis studijoms dedamos pastangos pagal tai, kur jie
ketina siekti AM
Nors planuojantieji siekti aukštojo mokslo universitete
dažniau nurodo pakankamai besiruošiantys studijoms
negu tie, kurie planuoja studijuoti kolegijose, atotrūkis
tarp jų nėra didelis.
Išsiskiria tik viena „priemonė“, padedanti geriau
pasirengti aukštojo mokslo studijoms, – tai atsakingas
mokymasis tų dalykų, kurių gali prireikti studijuojant
dominančias studijų programas; šiai veiklai žymiai
dažniau daugiau dėmesio skiria planuojantieji studijuoti
universitete nei kolegijoje (atitinkamai 63 proc. ir 48
proc.).
Susidomėjimas profesinio orientavimo testais nesiskiria
pagal planuojamą studijų vietą.

Moksleivių pasirengimui studijoms dedamos pastangos pagal
planuojamą studijų vietą
Atsakingai mokausi tuos dalykus, kurių gali prireikti
studijuojant mane dominančias studijų programas

63%
48%
56%

Nagrinėjuosi mane dominančių studijų programų
aprašymus
Domiuosi naujienomis ar aktualiais klausimais,
susijusiais su specialybe, kurią norėčiau studijuoti
Lankausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose
informaciją stojantiems, skaitau tam skirtus
informacinius leidinius
Domiuosi jau studijuojančiųjų patirtimi

Universitete, N=566

53%
51%
46%
51%
48%
49%
45%

Kolegijoje, N=182

Įvertinkite, ar Jūs pakankamai, ar nepakankamai stengiatės rengdamiesi studijoms.
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Bakalaurantai

Bakalaurantų pastangos rengiantis studijoms
Pastangos rengiantis studijoms
Bakalaurantai, N=4567
Beveik du trečdaliai apklaustų bakalaurantų mano, kad
ruošdamiesi studijoms pakankamai lankėsi aukštųjų mokyklų
tinklapiuose bei mokėsi dalykų, kurių gali prireikti norint
studijuoti juos dominančias programas.
Kas antras apklausos dalyvis mano, kad gerai išsinagrinėjo
dominančių studijų programų aprašymus ir analizavo
stojantiesiems skirtą informaciją.
32 proc. apklaustų bakalaurantų teigia atlikę profesinio
orientavimo testus, kurie padėjo pasirinkti tinkamą profesiją,
27 proc. mano, kad profesinio orientavimo testams atlikti
įdėjo nepakankamai pastangų.
42 proc. bakalaurantų mano nepakankamai lankęsi aukštųjų
mokyklų atvirų durų dienose.

Lankiausi aukštųjų mokyklų tinklapiuose

65%

22%

9%3%

Stengiausi atsakingiau mokytis tuos dalykus, kurių
gali prireikti norint studijuoti mane dominančias
programas

63%

26%

7%4%

Išsinagrinėjau mane dominančių studijų programų
aprašymus

55%

Lankiausi tinklapiuose, teikiančiuose informaciją
stojantiems, skaičiau tam skirtus informacinius
leidinius

50%

Atlikau profesinio orientavimo testų, kurie padėjo
pasirinkti man tinkančią profesiją

32%

Buvau nuvykęs į aukštųjų mokyklų atvirų durų
dienas

32%

Domėjausi studentišku gyvenimu aukštojoje
mokykloje

Pakankamai

29%

21%

Iš dalies

30%
30%
19%
32%

Nepakankamai

13% 3%
16% 4%

27%

10%

42%

7%

39%

8%

Negaliu įvertinti

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms.
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Bakalaurantai

Bakalaurantų rengiantis studijoms įdėtos pastangos
pagal studijų vietą
Rengiantis studijoms dėtos pastangos pagal studijų vietą

Universitetų studentai, palyginti su studijuojančiaisiais
kolegijose, dažniau nurodo, kad rengdamiesi studijoms
pakankamai pastangų skyrė visoms pasirengimui pagerinti
skirtoms veikloms, išskyrus domėjimąsi studentišku
gyvenimu aukštojoje mokykloje; šiai veiklai dažniau
pakankamai pastangų nurodo skyrę kolegijų bakalaurantai.

67%

Lankiausi aukštųjų mokyklų tinklapiuose

62%

Stengiausi atsakingiau mokytis tuos dalykus, kurių
gali prireikti norint studijuoti mane dominančias
programas

65%
59%
56%

Išsinagrinėjau mane dominančių studijų
programų aprašymus

53%

Lankiausi tinklapiuose, teikiančiuose informaciją
stojantiems, skaičiau tam skirtus informacinius
leidinius

52%
46%
33%

Buvau nuvykęs į aukštųjų mokyklų atvirų durų
dienas
Domėjausi studentišku gyvenimu aukštojoje
mokykloje

Universitetas
Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms.

31%
20%
23%

Kolegija

Pateikiama procentinė dalis manančiųjų, kad įdėjo pakankamai pastangų.
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Bakalaurantai

Bakalaurantų rengiantis studijoms įdėtos pastangos
pagal studijų sritį

Rengiantis studijoms dėtos pastangos pagal studijų sritį

Skirtingas sritis studijuojantys bakalaurantai studijoms rengėsi
nevienodai. Menų studentai išsiskiria tuo, kad dažniau nurodo skyrę
pakankamai dėmesio visoms analizuotoms veikloms, padedančioms
geriau pasirengti aukštojo mokslo studijoms, o technologijų ir
socialinių mokslų atstovai analizuotoms veikloms nurodo skyrę žymiai
mažiau pastangų, palyginti su kitų sričių bakalaurantais.
Kalbant apie kitas studijų sritis, studijuojantieji biomediciną dažniau
nurodo dėję pakankamai pastangų mokydamiesi dalykus, kurių gali
prireikti studijuojant dominančias studijų programas, ar lankęsi
tinklapiuose, teikiančiuose informaciją stojantiesiems, skaitę tam
skirtus informacinius leidinius.
Humanitarinių mokslų studentai dažniau nurodo pakankamai dėmesio
skyrę aukštųjų mokyklų tinklalapių lankymui ar gilinimuisi į dominančių
studijų programų aprašymus.
Profesinio orientavimo testams pakankamai dėmesio nurodo skyrę tik
apie trečdalis apklaustųjų, dar rečiau susidomėjimą šiais testais
išreiškė technologijų bei fizinių mokslų srityse studijuojantys
bakalaurantai.
Aukštųjų mokyklų atvirų durų dienoms pakankamai dėmesio skyrė
didesnė dalis menų, biomedicinos ir humanitarinių mokslų atstovų,
fizinių, socialinių ar technologijų mokslų studentai rečiau teigia skyrę
pakankamai dėmesio lankymuisi aukštosiose mokyklose per atvirų
durų dienas.
Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms.

66%
66%
73%
78%
64%
60%
76%
66%
69%
72%
59%
57%
55%
53%
68%
63%
55%
50%
57%
54%
51%
59%
48%
43%

Lankiausi aukštųjų mokyklų tinklapiuose

Stengiausi atsakingiau mokytis tuos dalykus, kurių
gali prireikti norint studijuoti mane dominančias
programas
Išsinagrinėjau mane dominančių studijų programų
aprašymus
Lankiausi tinklapiuose, teikiančiuose informaciją
stojantiems, skaičiau tam skirtus informacinius
leidinius
Atlikau profesinio orientavimo testų, kurie padėjo
pasirinkti man tinkančią profesiją

Buvau nuvykęs į aukštųjų mokyklų atvirų durų
dienas

Biomedicinos mokslai
Menai

34%
29%
34%
36%
35%
25%
35%
29%
33%
28%
29%

Fiziniai mokslai
Socialiniai mokslai

61%

Humanitariniai mokslai
Technologijų mokslai

Pateikiama procentinė dalis manančiųjų, kad įdėjo pakankamai pastangų.
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2.4. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
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Bakalaurantai

Ką vertėjo daryti kitaip norint geriau pasirengti studijoms?
Trys iš keturių apklaustų bakalaurantų nėra visiškai
patenkinti savo pasirengimu studijoms ir mano, kad kai
kuriais aspektais studijoms vertėjo ruoštis kitaip.
Analizuojant bakalaurantų nurodomas pastangas, kurių
trūko, kad būtų geriau pasirengta studijoms aukštojoje
mokykloje, dominuoja atsakingo mokymosi mokykloje (šį
aspektą nurodė 29 proc. bakalaurantų) ir kruopštesnio
ruošimosi egzaminams (27 proc.) stoka.
Kas ketvirtas bakalaurantas mano, kad vertėjo geriau
išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks mokytis
įstojus į aukštąją mokyklą, ar prieš studijas įgyti praktinės
patirties, susijusios su norima studijuoti sritimi.
Atsakingesnis laikomų egzaminų pasirinkimas ir finansinis
apsirūpinimas aktualus 16 proc. apklaustų bakalaurantų.

Ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengta studijoms
Bakalaurantai, N=4567
Nieko nebūčiau daręs kitaip, esu patenkintas
savo pasirengimu studijoms

25%

Atsakingiau mokytis mokykloje

29%

Kruopščiau ruoštis egzaminams

27%

Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks
mokytis įstojus

25%

Prieš studijas įgyti praktinės patirties, susijusios
su norima studijuoti sritimi

25%

Atsakingiau rinktis, kokią studijų programą
studijuoti

21%

Atsakingiau rinktis, kokius egzaminus laikyti

16%

Apsirūpinti finansiškai

16%

Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs studijoms?
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Bakalaurantai

Ką vertėjo daryti kitaip norint geriau pasirengti studijoms?
Analizuojant bakalaurantų įvardijamas veiklas, kurias vertėjo
daryti kitaip ruošiantis studijoms aukštojoje mokykloje,
paaiškėjo, kad kolegijų studentai dažniau nurodo, jog reikėjo
atsakingiau mokytis bei atsakingiau rinktis egzaminus.
Studijuojantieji universitete kiek dažniau nurodo esantys
patenkinti savo pasirengimu ir nieko keisti nenorėtų.
Kitos analizuotos pasirengimui studijoms skirtos veiklos pagal
mokymosi vietą statistiškai reikšmingai nesiskiria.

Ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau
pasirengta studijoms?
Skaičiuojama nuo studijuojančių universitete ir kolegijose
Nieko nebūčiau daręs kitaip, esu
patenkintas savo pasirengimu
studijoms

26%
24%
27%

Atsakingiau mokytis mokykloje

Atsakingiau rinktis, kokius
egzaminus laikyti
Universitetas, N=3153

35%

15%
19%
Kolegija, N=1414

Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs studijoms?
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Bakalaurantai

Ką vertėjo daryti kitaip norint geriau pasirengti studijoms?
Analizuojant bakalaurantų įvardijamas veiklas, kurias vertėjo atlikti kitaip
ruošiantis studijoms aukštojoje mokykloje, paaiškėjo, kad studijuojantieji
skirtingose srityse įvardija gana skirtingas veiklas.
Palyginti su kitomis sritimis, menų studentai dažniau nurodo, kad mokykloje
vertėjo įgyti daugiau praktinės patirties ar apsirūpinti finansiškai. Atsakingesnio
mokymosi, ruošimosi egzaminams ar jų pasirinkimo problematika jiems mažiau
aktuali.
Studijuojantieji biomediciną dažniau nurodo, kad mokykloje vertėjo atsakingiau
mokytis ir kruopščiau ruoštis egzaminams.
Fizinių mokslų atstovai dažniau akcentuoja, kad vertėjo geriau išsistudijuoti
dalykus, kuriuos teks mokytis įstojus, tačiau egzaminų pasirinkimu ar finansiniu
apsirūpinimo jie patenkinti labiau nei kitų sričių studentai. Studijuojantieji fizinius
mokslus dažniau nei kiti yra patenkinti savo pasirengimu (kitose srityse
patenkintųjų pasirengimu dalis kinta nuo 23 iki 27 proc.).
Humanitarinių mokslų atstovai dažniau nurodo, kad vertėjo labiau stengtis dėl
laikomų egzaminų, atsakingiau rinktis studijų programą bei geriau apsirūpinti
finansiškai.
Studijuojantieji socialinius mokslus mažiausiai patenkinti savo egzaminų bei
studijų programos pasirinkimu, pasiruošimu egzaminams.
Studijuojantieji technologijų mokslus dažniau nei kiti mano, kad vertėjo
atsakingiau mokytis, geriau išsistudijuoti, kokius dalykus teks mokytis įstojus, ar
atsakingiau rinktis studijų programą.

Ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengta studijoms?
Skaičiuojama pagal studijų sritį

Atsakingiau mokytis mokykloje

Kruopščiau ruoštis egzaminams

Prieš studijas įgyti praktinės patirties,
susijusios su norima studijuoti sritimi
Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus
teks mokytis įstojus
Atsakingiau rinktis, kokią studijų programą
studijuoti

Atsakingiau rinktis, kokius egzaminus laikyti
23%

Nieko nebūčiau daręs kitaip, esu
patenkintas savo pasirengimu
studijoms

27%
27%
25%
25%

33%

Apsirūpinti finansiškai

30%
26%
25%
19%
30%
33%
34%
21%
25%
16%
30%
24%
25%
23%
21%
40%
22%
27%
24%
27%
24%
16%
23%
30%
19%
22%
25%
12%
22%
22%
16%
12%
17%
6%
20%
15%
16%
12%
21%
22%
17%
14%

Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs studijoms?
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3. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REKOMENDACIJOS PASIRENGIMUI GERINTI
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad jie būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms?
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Sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo
studijoms
Visoms tyrimo tikslinėms grupėms užduotas atviras klausimas:
„Kaip Jūs manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę
aukštojo mokslo studijoms? (įrašykite)“
Siekiant geriau suprasti, kaip pagerinti stojančiųjų į aukštąsias mokyklas pasirengimą ir su kokiomis
problemomis dažniausiai susiduria įstojusieji, dėstytojų buvo prašoma įvardyti, ko labiausiai trūksta
stojantiesiems („Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę
bakalauro ir (ar) vientisosioms studijoms?“).

Šių klausimų analizė buvo atliekama ir rezultatai pateikiami tokiu principu:
1)
2)

visi atsakymai sukoduoti ir sugrupuoti pagal respondentų siūlomus sisteminius pokyčius bei minimas
problemines sritis. Ataskaitoje pateikiamas temų paminėjimų dažnis (procentais nuo visų
paminėjimų);
pateikiamos reikšmingiausios citatos, iliustruojančios išskirtas problemines temas ir siūlomus
sisteminius pokyčius.
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3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę aukštojo mokslo studijoms?

69

Moksleiviai

Moksleivių nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys
1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje

Moksleiviai, kalbėdami apie sisteminius pokyčius,
kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo
studijoms, pirmiausia akcentuoja vidurinio
lavinimo grandyje reikalingus pokyčius,
apimančius programų tobulinimą, motyvacijos
mokytis skatinimą bei profesinio orientavimo
stiprinimą.
Fragmentiškai buvo minima mokytojų
kompetencijos ir motyvacijos problematika,
egzaminų keliamas stresas.

1.1. Vidurinio lavinimo sistema

50%
21%

Tobulinti programas (daugiau dėmesio egzaminų dalykams, mažiau nereikalingų dalykų)
Taikyti naujausius, efektyvius, motyvuojančius mokymo metodus
Mokykloje daugiau mokytis to, kas bus reikalinga AM, programų suderinimas
Daugiau praktinių užsiėmimų, praktikos
Daugiau mokytojų dėmesio ir individualaus dėmesio

10%
3%
3%
2%
2%

1.2. Vertybių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymas

17%

Skatinti motyvaciją mokytis, motyvacija – svarbiausia
Stiprinti norą mokytis, įgyti žinių
Kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis, pasitikėjimo savimi ugdymas

12%
3%
2%

1.3. Profesinis orientavimas

12%

Daugiau dėmesio profesiniam orientavimui
Daugiau praktinių užduočių, profesinės praktikos
Žinoti galimybes gauti darbą pagal specialybę

2. Priėmimas į aukštąsias mokyklas
Supažindinti su studijomis AM, jų ypatumais, į susitikimus su mokiniais kviesti dėstytojus,
studentus
Geriau supažindinti su stojimo tvarka
Tobulinti priėmimo į AM tvarką

3. Mokytojų kompetencija ir motyvacija
4. Brandos egzaminų sistema
Pasirengimo, parengimo egzaminams procesas, egzaminų keliamas stresas
Lengvinti egzaminus, neturėtų būti visiems privalomų egzaminų

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N=890
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti
būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms? (atviras klausimas)

Paminėjimų
dalis

6. Pasirengimas priklauso nuo mokinio pastangų, turi ruoštis patys mokiniai
Pokyčių nereikia
Kita
Neatsakė

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.

8%
4%
1%

11%
6%
4%
1%

7%
4%
2%
2%

11%
2%
9%
6%
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Moksleiviai

Dažniausiai moksleivių minimos probleminės sritys ir sisteminiai
pokyčiai
Dažniausiai moksleivių minimos
probleminės sritys

Iliustruojantys teiginiai

Vidurinio lavinimo sistema: tobulinti
programas (daugiau dėmesio
egzaminų dalykams, mažiau mokytis
nepritaikomų dalykų)

„12-oje klasėje neturėti naujų temų, užsiimti tik kartojimu“; „Mažiau tų mokomųjų dalykų, kurių nereikės ateityje“; „Palengvinti
egzaminus, nes dabar beveik visas dėmesys skiriamas jiems, mažai laiko lieka pasirengti tiems dalykams, kurie bus aktualūs
aukštosiose mokyklose“; „<...> sunku rasti laiko domėtis studijomis, kai visą laiką skiri namų darbams, pasiruošimui
kontroliniams, nes yra suformuotas požiūris, jog svarbiausia pažymys ir egzaminų rezultatai, o ne motyvacija mokytis ir
gyvenimiškos patirties turėjimas, veiklumas“.

Skatinti motyvaciją mokytis

„Kelti mokinių motyvaciją mokytis tikslingai“; „Motyvuoti tuos žmones, skatinti mokytis ir siekti savo tikslo“.

Daugiau dėmesio profesiniam
orientavimui

„Geriau supažindinti su dominančiomis studijų programomis, padėti atrasti norimą ir tinkamą profesiją“; „Supažindinti su
profesijomis ir studijų planais. Nuolatos prieinamos studijų konsultacijos“; „Galbūt reikėtų daugiau žinių apie profesijas, galbūt
netgi pasikviesti vienos ar kitos specialybės žmonių ar eiti padirbėti įmonėse, daugiau praktinės veiklos“; „Daugiau informacijos
ir orientavimo į profesijas <...>“; „Daugiau informacijos pamokų metu, koks dalykas būtų perspektyviausias ateityje“; „Daryti
testus, kurie nusakytų, kokia profesija labiausiai tinka mokinio asmenybės tipui“; „<...> žinoti, kad baigęs studijas rasiu darbą
pagal savo specialybę, o ne dirbsiu padavėju“.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas

„Kursų pasiruošti egzaminams (nemokamų)“; „Prieš studijas skatinti papildomus mokymus ar seminarus valstybės lėšomis, kad
mokiniai neateitų į aukštąją mokyklą su tuščiu žinių bagažu“; „Daugiau įvairių susitikimų su universitetų / kolegijų darbuotojais
ir studentais“; „<...> daugiau atsiliepimų iš studentų, kurie jau studijuoja“; „Orientuoti moksleivius į tam tikrų specialybių
specifiką, t. y. galbūt tokius dalykus kaip „studentas vienai dienai“; „Atvykę universitetų atstovai galėtų labiau orientuotis į
mokinių norus, kompetencijas nei į universiteto reklamą“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms? (atviras klausimas)
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Mokytojai

Mokytojų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys
1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje

Mokytojai kalbėdami apie sisteminius pokyčius,
kurie mokiniams leistų geriau pasirengti aukštojo
mokslo studijoms, pirmiausia akcentuoja vidurinio
lavinimo grandyje reikalingus pokyčius, o ypač –
mokymosi programų turinio peržiūrėjimą ir
atnaujinimą.
Moksleivių motyvacijos didinimas ir noro mokytis
skatinimas – antroje vietoje pagal dažnumą
minima sritis.
Fragmentiškai buvo minimas poreikis keisti ir
griežtinti priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas,
skatinti bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų
bendradarbiavimą, brandos egzaminų sistemos
tobulinimas ir stabilizavimas.

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N=717

1.1. Vidurinio lavinimo sistema
Peržiūrėti, suderinti, atnaujinti mokymosi programas
Baigiamaisiais metais mokytis tik stoti į aukštąsias mokyklas, egzaminams reikalingus dalykus
Mažinti mokinių skaičių klasėse
Išplėsti mokymo metodus, taikyti naujus, daugiau kontaktinių valandų
Į programas įtraukti daugiau praktinių užduočių
Tobulinti mokymo priemones, vadovėlius
1.2. Vertybių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymas
Mokiniams trūksta motyvacijos, noro mokytis
Mokiniai turėtų labiau stengtis, daugiau dirbti, būti atsakingi už savo rezultatus
Daugiau dėmesio bendrųjų kompetencijų ugdymui (komunikavimo, socialinės-pilietinės,
pažinimo, savarankiškumo)
Ugdyti mokėjimą mokytis
Keisti požiūrį į mokslą ir mokymąsi, mokomasi ne tik dėl egzaminų
1.3. Profesinio orientavimo stiprinimas
2. Priėmimo į AM tvarkos tobulinimas, priėmimo sąlygų griežtinimas
3. Poreikis tobulinti švietimo sistemą, turėti ilgalaikę strategiją, per dažnos reformos
4. Skatinti bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, suderinti programas
5. Švietimo finansavimo, mokytojų atlyginimų didinimas, etatinis apmokėjimas
6. Brandos egzaminų sistemos tobulinimas, daugiau stabilumo
7. Tėvų suinteresuotumo vaikų mokymusi kėlimas
8. Mokytojų kompetencijos kėlimas
Pokyčių nereikia
Kita
Neatsakė

Paminėjimų
dalis
64%
32%
20%
3%
3%
2%
2%
2%
26%
15%
4%

3%
2%
2%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
0,3%
10%
1%

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms? (atviras klausimas)

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.
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Mokytojai

Dažniausiai mokytojų minimos probleminės sritys ir sisteminiai pokyčiai
Dažniausiai mokytojų minimos
probleminės sritys

Iliustruojantys teiginiai

Mokymosi programų tobulinimas,
suderinimas, atnaujinimas

„Ugdymo programos turi atitikti egzaminų ir aukštojo mokslo reikalavimus“; „Ugdymo programos ir reikalavimai VBE turi
koreliuoti tarpusavyje <...>“; „Tobulinti ugdymo programas siaurinant jų apimtį“; „Keisti programos turinį, programa apima
daug sričių (paviršinis mokymas), reikėtų mokinius mokyti giliau, kad jie mokėtų analizuoti, daryti išvadas, gautas žinias
pritaikyti praktiškai“; „Manau, kad profiliavimas ir mažas egzaminų skaičius suskirstė dalykus į reikalingus ir nereikalingus,
todėl neleidžia visapusiškai ugdyti mokinių“; „Esminiai pokyčiai – programos peržiūra, dėmesys rašto kultūrai, metodinių
įrankių mokytojams sukūrimas“.

Vertybių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymas
(motyvacija, noras mokytis, pastangos)

„Didinti mokinių motyvaciją mokytis“; „Mokinio atsakomybės mokytis ir atsakyti už savo mokymosi pasiekimų kokybę“;
„Reikia su mokiniais kalbėti, kad labai svarbu jų pačių noras ir indėlis, nes mokytojas tik parodo kryptį, o visa kita – jau
mokinio darbas“; „Pažinimo kompetencija turi būti svarbiau nei pažymiai“; „Daug dirbti turi savarankiškai“.

Profesinis orientavimas

„Žinojimo, kad baigęs mokslus bus paklausus Lietuvos darbo rinkoje“; „Įsidarbinimo galimybės įgijus aukštąjį išsilavinimą“;
„Kad žinotų ne tik studijų programas, bet ir galimybes įsidarbinti (ar reikia šios specialybės specialistų)“; „Motyvacijos testų
apsisprendimui <...>“.

Priėmimo į AM tvarkos tobulinimas,
priėmimo sąlygų griežtinimas

„<...> aukštosios mokyklos pačios organizuoja, vykdo stojamuosius egzaminus“; „Manau, kad į konkursinį balą turėtų būti
įtrauktas ir atestato pažymių vidurkis, ne tik egzaminų rezultatai, tai mokinius labiau motyvuotų mokytis visus dalykus“; „Kad
egzaminų procentas nebūtų lemiamas, o būtų tik sudėtinė dalis“.

Poreikis tobulinti švietimo sistemą,
turėti ilgalaikę strategiją, per dažnos
reformos

„Kad liautųsi naujovių kūrimas“; „Nėra ilgalaikės švietimo sistemos, nes vyksta pokyčiai ir reformos. Neturime ilgalaikių
tikslų, kuriuos įsipareigotume pasiekti“; „Kryptingo, nuoseklaus pakopinio mokymo, vieningos mokymo priemonių sistemos“.

Skatinti bendrojo lavinimo ir aukštųjų
mokyklų bendradarbiavimą, suderinti
programas

„Pirmiausia reikia suderinti gimnazijų, valstybinių brandos egzaminų ir aukštojo mokslo studijų programas“; „Ugdymo
programos turėtų atitikti universitetų keliamus reikalavimus“; „Bendri projektai su aukštosiomis mokyklomis, rengiamos
bendros mokymo programos“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms? (atviras klausimas)
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Bakalaurantai

Bakalaurantų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys
1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje

Bakalaurantų manymu, daugiausiai sisteminių
pokyčių reikėtų vidurinio lavinimo grandyje:
tobulinti programų turinį, įtraukti daugiau praktinių
užsiėmimų, stiprinti profesinį orientavimą, skatinti
moksleivių motyvaciją mokytis, savarankiškumą bei
smalsumą.
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos pokyčiai
taip pat leistų didinti pasirengusiųjų AM studijoms
dalį. Bakalaurantai dažniausiai akcentuoja, kad
aukštųjų mokyklų pateikiama informacija apie
studijas būtų kuo platesnė, išsamesnė,
prieinamesnė, objektyvesnė, orientuota į
apsisprendimo dėl studijų srities ir programos
pasirinkimo palengvinimą.

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N=3466
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų
geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms? (atviras klausimas)

1.1. Vidurinio lavinimo sistema
Tobulinti bendrojo lavinimo sistemą
Tobulinti mokomuosius dalykus, daugiau praktinių užsiėmimų
Geriau parengti moksleivius studijoms AM
Tobulinti profiliavimo sistemą arba jos atsisakyti

1.2. Vertybių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymas
Motyvacijos mokytis, siekti tikslų ugdymas
Savarankiškumo, smalsumo, atsakomybės ir kt. savybių ugdymas
Mokymosi ir mokslo svarbos suvokimo ugdymas

1.3. Profesinis orientavimas
Profesinis orientavimas mokyklose turi būti stipresnis
Poreikis įgyti praktikos prieš studijas

2. Priėmimas į aukštąsias mokyklas
Studijų programų aprašymai turi būti išsamūs, aiškūs
Keisti priėmimo į AM sąlygas
Supažindinti su aktualių studijų sričių ypatumais, tai padėtų pasirinkti labiausiai dominančią sritį
Informacija apie studijas, jų turinį, specialybes turi būti lengvai prieinama
Daugiau galimybių moksleiviams bendrauti su studentais, dalyvauti paskaitose
Informaciniai AM renginiai (atvirų durų dienos, mokslo mugės ir kt.)

3. Mokytojų kompetencija ir motyvacija
4. Brandos egzaminų sistemos tobulinimas
5. Aukštojo mokslo kokybės gerinimas
6. Pokyčiai, susiję su aukštojo mokslo finansavimu
Kita
Neatsakė

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.

Paminėjimų
dalis
40%
17%
6%
6%
3%
2%

12%
6%
5%
1%

11%
7%
4%

26%
6%
5%
5%
5%
3%
2%

5%
4%
4%
3%
11%
7%
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Bakalaurantai

Dažniausiai bakalaurantų minimos probleminės sritys ir sisteminiai
pokyčiai
Dažniausiai bakalaurantų minimos
probleminės sritys

Iliustruojantys teiginiai

Tobulinti bendrojo lavinimo sistemą

„Nekeitinėti mokymo programų taip dažnai, nes mokytojai sakydavo, kad nespėja adaptuotis“; „Laisvesnės mokymosi aplinkos, įdomesnės
programos, mažiau namų darbų, daugiau įdomesnio darbo per pamokas“; „Nebuvo laisvės ir galimybės kurti, vystyti projektus, įsitraukti į
užsienyje vykdomus projektus. Mokykloje buvo juntama stagnacija, užsilikusi kartu su senomis sienomis, mokytojų nuovargiu ir nenoru įsileisti
naujovių“; „Jei ne nevyriausybinės organizacijos, įvairūs mokymai ir seminarai, praktinė patirtis už mokyklos ribų, tai nežinau, kuo dabar aš
būčiau. Nes mokykla nepadėjo nei atrasti savo pašaukimo, nei kaip kurti savo verslą, mokėti mokesčius, skaičiuoti savo finansus, planuotis
savo laiką ir t. t.“.

Tobulinti mokomuosius dalykus,
daugiau praktinių užsiėmimų

„<...> daugiau praktinių, grupinių projektų, kur reikėtų patiems domėtis ir mokytis tam tikram dalykui, kad galėtum išmokti“; „<...> daryti
daugiau laboratorinių darbų, susijusių su realiomis situacijomis, su kuriomis galbūt susidursime ateityje, daugiau praktikos“; „Reikia
mokyklose sukurti pasirenkamuosius dalykus, kurie būtų tarsi įvadas į studijas, kurias mokinys ruošiasi pasirinkti studijuoti“; „Manau, kad būtų
kur kas lengviau mokytis, jei visi dalykai būtų labiau siejami (pvz., jei istorijos mokomasi apie XV a., tai kartu ir literatūros pamokose mokytis,
kas vyko tuo metu, taip pat ir matematikoje, biologijoje, fizikoje ir kituose mokomuosiuose dalykuose)“.

Profesinis orientavimas mokyklose
turi būti stipresnis

„Specialios studijų pasirinkimo pamokos mokyklose (vieną pusmetį)“; „Profesinio orientavimo testai man atrodo visiškai bereikšmiai, geriau
būtų vietoj jų daromi pristatymai, kaip ir kur ieškotis informacijos apie tam tikrą sritį“; „Profesinio orientavimo mokyklose, kuriame dalyvautų
tiek tėvai, tiek moksleiviai. Bet realaus orientavimo, o ne formalių pristatymų apie studijų programas ir teorines galimybes“; „Mokyklose daryti
įvairius specialybių pristatymus, kad mokiniai suprastų, kas jų laukia įgijus geidžiamą specialybę“; „Svarbu neapsiriboti vien ekonomika ir
medicinos mokslais, apie ką yra šnekama net per daug. Daugiau šnekėti apie mažiau žinomas specialybes, tuos pačius menus (apie juos išvis
niekas nekalba)“; „Sudaryti sąlygas praktiškai pamatyti įvairių profesijų atstovų darbo kasdienybę, pabūti praktikantais. Skatinti jaunimą
dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje. Ir pati mokykla galėtų daugiau dalyvauti projektuose, labiau įtraukti mokinius į visuomeninę
veiklą ar veiklą, susijusią su profesiniu orientavimu“.
„Visų pirma reikėtų išdėstyti stojantiesiems studijų programas išsamiai, kad vėliau nebūtų nusivylimo, nes mokoma ne to, kas buvo aprašyme

Studijų programų aprašymai turi būti parašyta. Susisteminti pačią mokymosi raidą, kokie dalykai tikrai bus reikalingi, kurių niekada neprireiks <...>“; „Visos aukštosios mokyklos
privalo viešai skelbti dalykų aprašus (sandus) – dažnas įstojęs patiria šoką, kai sužino, ką iš tikrųjų turės mokytis“; „Skleisti kuo daugiau
išsamūs, aiškūs
informacijos apie atsirandančias naujas studijų programas“; „Mokykloje skatinti daug anksčiau domėtis studijų programomis“.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas

„Universitetai turėtų taikyti aukštesnio būtinojo stojamojo balo kartelę, kad užtikrintų įstojančiųjų gabumus ir aukštą motyvaciją“; „Reikėtų
dar daugiau padidinti minimalųjį konkursinį balą“; „Priimti studentus ne pagal egzaminų rezultatus, o pagal stojamuosius ir motyvaciją“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms? (atviras klausimas)
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Dėstytojai

Dėstytojų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys
1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje

Dėstytojai kalbėdami apie sisteminius pokyčius,
kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo
studijoms, pirmiausia akcentuoja vidurinio lavinimo
grandyje reikalingus pokyčius, apimančius
programų turinio atnaujinimą, profiliavimo
sistemos tobulinimą ar profesinio orientavimo
sistemos įvedimą.
Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas moksleivių
svarbiausių kompetencijų ir įgūdžių, tokių kaip
kritinis, analitinis mąstymas, kūrybiškumas,
mokėjimas mokytis, ugdymui.
Geresnį pasirengimą leistų užtikrinti ir priėmimo į
aukštąsias mokyklas sąlygų keitimas: griežtesnė
atranka, stojamųjų egzaminų įvedimas, motyvacijos
vertinimas, stojamojo balo kėlimas.

35%

1.1. Vidurinio lavinimo sistema
Vidurinio ugdymo kokybės kėlimas, programų turinio atnaujinimas
Atsisakyti profiliavimo ar jį tobulinti
Profesinio orientavimo sistemos įvedimas
1.2. Moksleivių gebėjimų ugdymas
Kritinio, analitinio mąstymo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas
Savarankiškumo, komunikavimo, komandinio darbo ugdymas
Mokymosi įgūdžių ugdymas
1.3. Mokytojų kompetencija ir profesijos įvaizdis

2. Pokyčiai, susiję su priėmimu į aukštąsias mokyklas
Priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos keitimas
Stojančiųjų atrankos keitimas
Stojamojo balo kėlimas
Stojančiųjų motyvacijos vertinimas
Tikslingas informavimas apie studijų programas
Stojamųjų egzaminų poreikis

3. Pokyčiai aukštojo mokslo grandyje

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N=1178

20%
14%
3%
3%
12%
5%
5%
2%
3%

27%
8%
6%
5%
3%
3%
2%

18%

Studijų kokybės kėlimas ir vertinimo objektyvumas
Dėstytojų motyvavimas, atlyginimai, kvalifikacijos kėlimas
Studentų motyvacijos didinimas
Visuomenės nuomonės apie aukštąjį mokslą ir mokslininkus gerinimas
Didinti stipendijas, sukurti sąlygas, kad studentai galėtų nedirbti

4. Pokyčiai, susiję su aukštojo mokslo finansavimu

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę bakalauro, magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? (atviras
klausimas)

Paminėjimų
dalis

Finansavimo sistemos tobulinimas
Krepšelių sistemos tobulinimas ar jos atsisakymas

5. Švietimo sistemos reforma
Kita
Neatsakė
Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.

7%
3%
3%
3%
2%

5%
3%
2%

5%
7%
4%
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Dėstytojai

Dažniausiai dėstytojų minimos probleminės sritys
Dažniausiai dėstytojų minimos
probleminės sritys

Iliustruojantys teiginiai

Vidurinio lavinimo sistema
(vidurinio lavinimo kokybės
kėlimas, programų turinio
atnaujinimas, profiliavimas,
profesinis orientavimas)

„Mokyklinė programa perkrauta faktologine teorinio pobūdžio informacija, nesusieta su realių, taikomojo pobūdžio problemų
sprendimu, ugdymo sistema skatina mechanišką įsiminimą (kalimą), neugdo kūrybiškumo, informacinio ir medijų raštingumo...“;
„Reikia modernias priemones naudoti mokykloje, kad jos nebūtų naujiena atvykus į universitetą“; „<...> nepakankamai pedagogai
išnaudoja IT galimybes ugdymo procese“; „Mažinti mokinių skaičių klasėje (ne daugiau kaip 20)“; „Individualizuoti mokymą
vidurinėje mokykloje“; „Sukurti tokią profesinio orientavimo sistemą, kuri leistų moksleiviams susipažinti su kuo įvairesnėmis
profesinėmis galimybėmis, įskaitant ir tas, kurioms nebūtinas aukštasis išsilavinimas“; „Atsisakyti mokinių skirstymo į tiksliuosius ir
humanitarinius lygius ir suteikti visiems vienodą vidurinį išsilavinimą“.

Moksleivių gebėjimų ugdymas
(kritinis, analitinis mąstymas,
kūrybiškumas,
savarankiškumas, mokėjimas
mokytis ir pan.)

„Skatinti vidurinių mokyklų mokinius mąstyti nestandartiškai, ieškoti originalių sprendimų“; „Stinga struktūrinio mąstymo, gebėjimo
įžvelgti priežastis ir numatyti pasekmes“; „Stinga kūrybiškumo, laisvos, programų nereglamentuotos saviraiškos skatinimo“; „ <…>
gerinti komunikacijos įgūdžius (mokykloje)“; „Gerinti <...> gebėjimą mokytis savarankiškai“; „Visi ketinantieji studijuoti turėtų gebėti
<...> dirbti komandoje“.

Priėmimas į aukštąsias
mokyklas (priėmimo sąlygos,
motyvacijos vertinimas,
stojamieji egzaminai)

„Pasirengimui bakalauro studijoms daugiausia neigiamą poveikį daro „nuasmeninta“ stojamųjų tvarka, kai sistema „sudėlioja
rutuliukus“ ir pateikia atsakymus. Studentai šiuo atveju nėra aktyvūs savo pasirinkimo dalyviai – analizuojantys, kontaktuojantys ir
fiziškai dalyvaujantys stojimo į aukštąsias mokyklas procesuose, gaunantys atgalinį ryšį apie savo įstojimo (neįstojimo) rezultatus. Tai
padeda suaktyvinti akademinę motyvaciją dar iki stojimo. Tai pagrindinis sisteminis pokytis, kuris turėtų būti įgyvendintas“;
„Bakalauro studijose reikia mažinti atsitiktinių studentų skaičių – LAMA BPO leidžia per daug pasirinkimų, tad kartais įstojama į
sąrašo gale esančias studijas, kurių jaunuolis visai nenori studijuoti. Tada jis siekia tik diplomo“; „Visi stojantieji turėtų laikyti
motyvacinį egzaminą, o ne remtis mokykliniais pažymiais, kurie realybės neatspindi“; „Motyvaciniai pokalbiai, stojimas tik į tam tikrą
universitetą ir tam tikrą specialybę“; „Studijuoti turi ne tik norintieji, tačiau ir turintieji daugiau nei minimalų pasirengimo (žinių,
gebėjimų) lygį“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro, magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)
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Apibendrinimas: dažniausiai nurodomi sisteminiai pokyčiai

Paminėjimų dalis, proc.

Moksleiviai

Mokytojai

Bakalaurantai

Dėstytojai

50%

64%

40%

35%

Vidurinio lavinimo sistema (programų atnaujinimas,
profiliavimo sistemos tobulinimas ir kt.)

21%

32%

17%

20%

Profesinio orientavimo stiprinimas mokyklose

12%

6%

11%

3%

Moksleivių kompetencijų, įgūdžių, gebėjimų ugdymo
stiprinimas

17%

26%

12%

12%

11%

6%

26%

27%

1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje

2. Priėmimas į aukštąsias mokyklas

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus kiekvienoje tikslinėje grupėje.
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3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad jie būtų geriau pasirengę aukštojo
mokslo studijoms?
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Dėstytojai

Dėstytojų pastebėjimai apie tai, ko trūksta stojantiesiems, kad jie
būtų geriau pasirengę pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijoms
Kalbėdami apie tai, ko labiausiai trūksta
stojantiesiems, kad jie būtų geriau pasirengę
bakalauro studijoms, dėstytojai dažniausiai mini
motyvacijos ir įsitraukimo stoką, mokykloje įgytų
bazinių žinių nepakankamumą ir svarbiausių
asmeninių kompetencijų (gebėjimo mokytis,
savarankiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo
įgūdžių) stoką.

Stojantiesiems labiausiai trūksta:
Studijuojančiųjų įsitraukimo ir motyvacijos
Motyvacijos, noro mokytis ir siekti tikslų
Suvokimo, kodėl studijuoja
Atsakomybės, pareigingumo

Vidurinio ugdymo srities problemos
Stojantieji stokoja bazinų vidurinės mokyklos žinių
Nepakankamas profesinis orientavimas
Profiliavimo sistemos netobulumas

Kompetencijų ir gebėjimų

Paminėjimų dalis, proc.
43%
34%
6%
4%

24%
20%
2%
2%

23%

Gebėjimo mokytis, stropumo, gebėjimo dirbti su informacija, sisteminti
informaciją
Savarankiškumo
Kritinio, loginio, analitinio mąstymo
Akademinės kultūros, bendravimo įgūdžių

9%
6%
4%
3%

Informacijos apie studijas aukštojoje mokykloje

2%

Kita

8%

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N=1673
Kaip manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę bakalauro ir (ar) vientisosioms studijoms? (atviras klausimas)

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys dėstytojų atsakymai ir
reikšmingiausios citatos.
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Dėstytojai

Dažniausiai pasikartojantys dėstytojų atsakymai
Dažniausiai dėstytojai nurodo, kad
stojantiesiems labiausiai trūksta:

Respondentų teiginiai

Motyvacijos, noro mokytis, siekti
tikslų

„Motyvacijos prasme stojantieji vis labiau orientuoti į save, į momentinius savo pačių jausmus, lengvą ir greitą poreikių
patenkinimą. Kitaip tariant, pareigos studijuoti jausmas yra labai sumenkęs“; „Labiausiai trūksta noro mokytis ir tobulėti“;
„Jiems tiesiog niekas neįdomu, nori atsėdėti ir išeiti, jokių klausimų, jokių diskusijų...“; „Atsainus požiūris į studijas,
nesidomėjimas jokia sritimi“.

Bazinių vidurinės mokyklos žinių

„Visapusiškų žinių, t. y. ir logikos, matematikos, ir teksto suvokimo, rašymo, sklandaus minčių dėstymo“; „Labai trūksta
kalbos pagrindų, nemoka dėstyti minčių, daro daug rašybos klaidų, neturi rašybos pagrindų“; „Raštingumas gerokai
šlubuoja, ypač skyryba, sakinių konstravimas, teksto komponavimas (nemoka įvesti į dėstymą, skaidyti teksto į pastraipas,
dalyti į potemes)“; „Ateina ne su žiniomis ir gebėjimais, bet su atestato viršeliu...“; „Trūksta mokyklinių faktinių žinių,
gebėjimo aiškiai formuluoti savo mintis žodžiu ir ypač raštu“; „Meninis lavinimas tikrai labai apleistas mokyklose“.

Gebėjimo mokytis, stropumo, darbo
su informacija, gebėjimo sisteminti

„Pasirengimo stropiai dirbti, tinkamai planuoti ir išnaudoti savo laiką“; „Gebėjimo mokytis, organizuoti savo veiklas, laiką“;
„<...> gebėjimo mokytis, rinkti ir sisteminti informaciją“; „Trūksta pagarbos autorystei ir gebėjimo tinkamai cituoti
šaltinius“; „Stropumo studijuojant – nepatingėti nueiti į biblioteką, skaityti knygas [ir ne dalimis, o visą], mokslinius
straipsnius ir pan.“.
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4. PASIRENGIMAS TĘSTI STUDIJAS AUKŠTESNĖJE PAKOPOJE
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Pasirengimas tęsti studijas aukštesnėje pakopoje
Bakalaurantai, planuojantys tęsti studijas aukštesnėje
pakopoje, savo pasirengimą antrosios pakopos studijoms
vertina gana pozityviai: daugiau nei pusė iš jų savo
pasirengimą vertina gerai arba labai gerai ir tik 5 proc. mano,
kad kol kas aukštesnei pakopai nėra gerai pasirengę.
Bakalaurantų pasirengimo aukštesnei studijų pakopai
vertinimo vidurkis siekia 3,8 balo iš 5 galimų.

Dėstytojai apie jau studijuojančių magistrantų pasirengimą
yra prastesnės nuomonės ir jų pasirengimą vertina
vidutiniškai 3,4 balo. Pusė dėstytojų magistrantų
pasirengimą vertina gerai arba labai gerai.

Pasirengimas tęsti studijas magistrantūroje
Skaičiuojama nuo planuojančiųjų tęsti studijas
Bakalaurantai, N=1299

Teigiamas

56%

Neutralus

Neigiamas

27%

5% 12% 3,8

Sunku pasakyti

Vidurkis

Studentų pasirengimo magistrantūros studijoms vertinimas*
Skaičiuojama nuo dėstytojų, dėstančių magistrantams

Dėstytojai, N=505

Teigiamas

50%

Neutralus

34%

Neigiamas

Negali įvertinti

15%1%3,4

Vidurkis

*Pasirengimą matuojantys klausimai nebuvo identiški, tad palyginimas – sąlyginis.
Bakalaurantai: kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas magistrantūroje? Skalė: 1 – labai blogai, 5 – labai gerai
Dėstytojai: pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardytus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal tai vertintumėte dabartinių savo magistrantūros studentų pasirengimą studijuoti? (Skalė: 1 balas – labai
blogai; 5 balai – labai gerai)
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Bakalaurantai

Pasirengimas tęsti studijas magistrantūroje
Kursas:

Geriau pasirengę tęsti studijas aukštesnėje pakopoje jaučiasi
paskutiniųjų (trečio bei ketvirto) kursų bakalaurantai bei
studijuojantieji ištęstinėse studijose.
Pasirengimo aukštesnei pakopai vertinimas priklauso ir nuo
mokymosi rezultatų – paskutinės sesijos egzaminus
išlaikiusieji aukščiausiais balais savo pasirengimą vertina
geriau nei tie, kurie paskutinės sesijos egzaminus išlaikė
prasčiau.

Studijų tipas:

Pirmas

3,7

Antras

3,7

Trečias

3,9

Ketvirtas

4,0

Nuolatinės

3,8

Ištęstinės

4,0

Paskutinės egzaminų sesijos vidurkis:
9-10 balų
7-8 balai
6 balai ir mažiau

4,0
3,6

3,7

Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas magistrantūroje? Skalė: 1 – labai blogai, 5 – labai gerai
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APIBENDRINIMAS
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1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis aukštojo
mokslo studijoms?
•

•

•

Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima studijų programa),
anot apklaustųjų, yra svarbiausias norint pasirengti aukštojo mokslo studijoms. Su tuo sutinka ne mažiau kaip pusė visų
apklaustųjų, labiausiai – dėstytojai (68 proc.). Motyvacinis pasirengimo komponentas svarbiausias menų srityje.
Akademinis pasirengimas – antroje vietoje pagal svarbą. Mokytojams ir moksleiviams šis komponentas svarbesnis nei dėstytojams
ar studentams. Fiziniai, biomedicinos ir technologijos mokslai – tai sritys, kuriose akademinio pasirengimo svarba akcentuojama
labiausiai.
Socialinis ir materialinis pasirengimas svarbesnis moksleiviams bei studentams, mokytojai ir dėstytojai šio komponento svarbo s
pasirengimo studijoms etape nesureikšmina.
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1.2. Kaip vertinamas pasirengimas aukštojo mokslo studijoms atsižvelgiant į
motyvacinį, akademinį ir materialinį-ekonominį pasirengimo komponentus?
•

•

•

•
•

Bendras stojančiųjų į aukštąsias mokyklas pasirengimas yra nepakankamas (visų suinteresuotųjų šalių vertinamu vidutiniškai 3, 4
balo iš 5 galimų).
Dabartinė priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema neužtikrina, kad mokytis įstotų tik geriausiai pasirengę ir motyvuoti asmeny s.
Didelis atotrūkis tarp bakalaurantų ir dėstytojų pasirengimo studijoms vertinimo: 66 proc. bakalaurantų savo pasirengimą aukš tojo
mokslo studijoms vertina teigiamai (bendras vertinimo vidurkis – 3,9 balo iš 5), taip manančių dėstytojų yra 24 proc. (pirmakursių
pasirengimą dėstytojai vertina vidutiniškai 3 balais iš 5).
Menai ir biomedicina – mokslo sritys, kuriose, palyginti su kitomis, tiek bakalaurantai, tiek dėstytojai pasirengimą studijoms
vertina geriausiai. Fiziniuose moksluose yra didžiausias atotrūkis tarp dėstytojų ir bakalaurantų pasirengimo vertinimo
(bakalaurantų pasirengimo studijoms vertinimo vidurkis – 3,9 balo, dėstytojų – 2,7 balo iš 5).
Moksleiviai linkę geriau vertinti savo pasirengimą nei mokytojai (pasirengimą gerai vertina 43 proc. moksleivių ir 29 proc.
mokytojų).
Savo pasirengimą geriau vertina iš labiau pasiturinčių šeimų kilę moksleiviai bei bakalaurantai. Pasirengimo vertinimas prikl auso ir
nuo akademinių pasiekimų.

REKOMENDACIJA Priėmimo į aukštąsias mokyklas metu turėtų būti vertinamas ne tik akademinis pasirengimas, bet ir
stojančiųjų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą.
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1.3. Kiek stojančiųjų pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?
•

•
•

Dėstytojų vertinimu, vidutiniškai 55 proc. bakalauro ar vientisųjų studijų studentų yra pasirengę studijuoti dėstomus dalykus
(valstybiniuose universitetuose tam pasirengusių studentų dalis sudaro 52 proc., kolegijose – 59 proc.). Menai ir biomedicina – tai
mokslo sritys, kuriose didžiausia dalis įstojusiųjų pasirengę studijoms (atitinkamai 61 proc. ir 59 proc.). Fizinių mokslų sr ityje
pasirengusiųjų studijuoti dalis sudaro apie pusę visų įstojusiųjų.
Mokytojų vertinimu, vidutiniškai 41 proc. baigiamųjų metų laidos moksleivių yra pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje
(gimnazijose tokių moksleivių, mokytojų vertinimu, yra 50 proc.).
Didžiųjų miestų (ypač Vilniaus) aukštųjų mokyklų dėstytojai turi griežtesnius reikalavimus pasirengimui studijoms ir įstojusi uosius
yra linkę vertinti kritiškiau. Priešinga tendencija pastebima analizuojant mokytojų nuomonę: Vilniaus miesto mokyklose dirban tys
mokytojai moksleivių pasirengimą vertina geriau nei mažesnių miestų mokytojai. Didžiuosiuose miestuose moksleiviai turi geres nes
galimybes pasirengti studijoms.
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1.4. Kaip vertinami bendrojo ugdymo sistemoje įgyti gebėjimai ir
kompetencijos?
•

•

•

Dėstytojų ir mokytojų nuomonė apie vidurinio išsilavinimo suteikiamus gebėjimus, reikalingus studijuoti aukštojoje mokykloje,
ženkliai skiriasi: mokytojai vidurinį išsilavinimą vertina žymiai geriau nei dėstytojai. Su teiginiu „ Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų studijuoti aukštojoje mokykloje “ sutinka 49 proc. mokytojų, 29 proc. dėstytojų, 39 proc.
bakalaurantų ir 38 proc. apklaustų moksleivių.
Iš bendrųjų kompetencijų mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetencijos yra svarbiausios, kad studijuojantieji būtų pasirengę
studijuoti aukštojoje mokykloje (jos labiausiai koreliuoja su pasirengimo aukštajam mokslui vertinimu). Dėstytojų manymu, šių
kompetencijų turi vidutiniškai 43 proc. pirmo kurso bakalaurantų. Kitų bendrųjų kompetencijų (komunikavimo, socialinių -pilietinių,
asmeninių, kultūrinių ir iniciatyvumo bei kūrybingumo) turi ne daugiau nei pusė įstojusių į aukštąsias mokyklas pirmakursių.
Bendrųjų kompetencijų ugdymas mokyklose – nepakankamas. Mokytojai analizuotas bendrąsias kompetencijas priskiria mažesnei
daliai savo baigiamųjų klasių moksleivių nei dėstytojai. Priėmimo į aukštąsias mokyklas metu neužtikrinama, kad įstotų tik tu rintieji
geriausiai išugdytų kompetencijų.

REKOMENDACIJA
Turėtų būti geriau užtikrinamas efektyvus bendrųjų kompetencijų ugdymas mokyklose.
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1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
•

•

•

•

Bakalaurantai gana gerai vertina tiek savo akademinį pasirengimą studijoms, tiek motyvaciją studijuoti pasirinktą studijų pro gramą (73
proc. visų bakalaurantų savo motyvaciją studijuoti ir 67 proc. visų bakalaurantų žinias ir gebėjimus, įgytus mokykloje, vertina gerai arba
labai gerai, bendras jų vertinimo vidurkis siekia atitinkamai 4 ir 3,9 balo). Prasčiau savo žinias vertina studijuojantieji s ocialinius ir
technologijų mokslus, geriausiai vertina studijuojantieji biomedicinos ir fizinius mokslus. Labiausiai motyvuoti jaučiasi stu dijuojantieji
menus (savo motyvaciją jie vertina vidutiniškai 4,5 balo). Savo motyvaciją mokytis geriau vertina profesinių mokyklų absolven tai.
Bakalaurantai, įstoję į aukštąsias mokyklas, savo aplinkoje sutinka, jų nuomone, prasčiau už save pasirengusių ir silpnesnių žinių bei
motyvacijos prasme grupiokų: apklaustieji grupiokų motyvaciją studijuoti ir jų žinias bei gebėjimus vertina prasčiau nei savo –
vidutiniškai 3,5 balo iš 5 galimų.
Dėstytojų nuomonė apie pirmakursių akademinį ir motyvacinį pasirengimą kitokia nei bakalaurantų: pirmakursių motyvaciją mokytis
dėstytojai vertina vidutiniškai 3,2 balo, mokykloje įgytas žinias ir gebėjimus – 3 balais iš 5 (valstybinių universitetų dėstytojai vertina dar
prasčiau – 2,9 balo).
Suinteresuotųjų šalių nuomonės dėl mokyklose įgyjamų žinių atitikimo aukštųjų mokyklų lūkesčiams išsiskiria: moksleiviai ir m okytojai
teiginiui „Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų lūkesčius“ pritaria labiau nei bakalaurantai ar dėstytojai
(ypač universitetų). Yra didelė nepritariančiųjų teiginiui dalis: nuo 22–24 proc. tarp mokytojų ir moksleivių iki 33 proc. tarp bakalaurantų ir
44 proc. – tarp dėstytojų.

REKOMENDACIJA
Mažinti vidurinio ir aukštojo mokslo atotrūkį dėl pasirengimo studijoms suvokimo.
REKOMENDACIJA
Apsvarstyti galimybes skatinti studijuojančiuosius profesinėse mokyklose siekti aukštojo mokslo.

90

2.1. Kiek paplitęs papildomas mokymasis siekiant geriau pasirengti
baigiamiesiems egzaminams?
•

•

•

Moksleiviams nepakanka žinių, kurių jie gali įgyti mokykloje, ir jie investuoja į papildomą mokymąsi (specialius pasirengimo kursus
ar samdo korepetitorius), kad geriau pasiruoštų baigiamiesiems egzaminams: 4 iš 10 apklaustų baigiamųjų klasių moksleivių sam do
korepetitorius arba lanko papildomus kursus, kad geriau pasiruoštų baigiamiesiems egzaminams (gimnazijose ir vidurinėse
mokyklose papildomai besimokančių moksleivių dalis sudaro 47 proc.). Papildomas mokymasis labiau paplitęs tarp moksleivių,
kilusių iš finansiškai stipresnių šeimų bei tarp gyvenančiųjų Vilniuje.
36 proc. dabartinių bakalaurantų baigiamaisiais mokyklos metais samdė korepetitorius ar lankė kursus, skirtus geriau pasiruoš ti
brandos egzaminams. Daugiausiai papildomo mokymosi patirties turi biomedicinos studentai (48 proc. jų samdė korepetitorius ar
lankė papildomus kursus). Dažniau papildomo mokymosi patirties turi iš finansiškai stipresnių šeimų kilę bakalaurantai,
studijuojantys Vilniuje bei Kaune, kilę iš didmiesčių.
Nesant pakankamai galimybių per pamokas pasiruošti brandos egzaminams ir esant būtinybei samdyti korepetitorius ar lankyti
kursus, sukuriamos prielaidos į pageidaujamą studijų programą įstoti tik aukštesnį socialinį -ekonominį statusą turintiems
pretendentams, kurie turi daugiau galimybių mokytis papildomai.

91

2.2. Kiek moksleiviai turi informacijos apie studijų procesą ir studijų
programas?
•

•

•

Moksleiviai jaučiasi geriausiai informuoti apie egzaminus, kurių jiems prireiks skaičiuojant konkursinį balą į pageidaujamą s tudijų
programą (taip mano 77 proc. visų apklaustųjų), apie universitetus, kurie turi dominančias studijų programas (75 proc.), bei apie
tai, kokiose srityse galės dirbti baigę dominančias studijų programas (71 proc.).
Moksleivių apsisprendimas dėl pageidaujamos profesijos ar studijų programų – nepakankamas. 63 proc. visų apklaustų moksleivių
žino, kokią profesiją norėtų įgyti (69 proc. planuojančiųjų stoti į universitetus). 57 proc. apklaustų moksleivių yra apsispr endę,
kokias studijų programas įrašys prašyme studijuoti. Iš planuojančiųjų studijuoti universitete dėl programų yra apsisprendę 69 proc.
SKVC teikiamų studijų programų vertinimo išvadų žinomumas mažas: šias išvadas teigia žinantys 19 proc. moksleivių, ir šis
žinomumas panašus tiek tarp planuojančiųjų studijuoti aukštojoje mokykloje, tiek tarp ketinančiųjų studijuoti universitete.

REKOMENDACIJA Stiprinti profesinį orientavimą mokyklose ir didinti dėl profesijos bei studijų programų apsisprendusių
moksleivių dalį.
REKOMENDACIJA Nustatyti, kodėl SKVC teikiamos studijų programų kokybės vertinimo išvados nėra plačiai naudojamos, ir
tikslingai jas viešinti. Didinti SKVC teikiamų studijų programų kokybės vertinimo išvadų pasiekiamumą ir naudojimą.
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2.3. Kiek pastangų įdedama rengiantis aukštojo mokslo studijoms?
•

•

•

Informacijos rinkimas ir analizė (lankymasis aukštųjų mokyklų tinklapiuose, dominančių studijų programų analizė ir lankymasis
tinklapiuose, teikiančiuose informaciją stojantiesiems, ar tam skirtų leidinių skaitymas) – dažniausiai nurodomos veiklos, kurioms
moksleiviai ir bakalaurantai ruošdamiesi studijoms skiria ar skyrė pakankamai dėmesio.
Profesinio orientavimo testai nėra populiarūs: pakankamai dėmesio tokiems testams ruošdamiesi studijoms skiria 30 proc. apkla ustų
moksleivių ir 32 proc. bakalaurantų. Palyginti nedidelį profesinių orientavimo testų populiarumą galimai lemia maža jų praktinė nauda,
nepakankamas prieinamumas arba informacijos apie juos trūkumas.
Neformaliajai studijų aukštojoje mokykloje daliai (domėjimuisi studentišku gyvenimu) skiriamas nedidelis dėmesys – tik penktadalis
bakalaurantų mano, kad rengdamiesi studijoms šiai sričiai skyrė pakankamai pastangų.

REKOMENDACIJA Identifikuoti priežastis, dėl kurių profesinio orientavimo testai nėra populiarūs ir, atsižvelgiant į nustatytus
barjerus, tobulinti jų praktinį efektyvumą ir didinti naudojimą.

2.4. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
•

•

75 proc. bakalaurantų nėra visiškai patenkinti savo pasirengimu studijoms ir mano, jog vertėjo ruoštis kitaip. Didžiausia dal is
bakalaurantų mano, kad reikėjo atsakingiau mokytis mokykloje (29 proc.) ir kruopščiau ruoštis egzaminams (27 proc.).
Dalis moksleivių suklysta pasirinkdami, kokius egzaminus laikys, ir tai apriboja jų galimybes įstoti į norimą aukštąją mokykl ą ar
studijų programą: beveik penktadalis dabartinių kolegijų studentų mano mokykloje neatsakingai pasirinkę, kokius egzaminus
laikyti.
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3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę studijoms aukštojoje mokykloje?
Siekiant, kad stojantieji būtų kuo geriau pasirengę studijoms, visos iš apklaustų švietimo sistemos suinteresuotųjų šalių daž niausiai
akcentuoja sisteminių pokyčių vidurinio lavinimo grandyje poreikį (tai mokymo programų atnaujinimas, profiliavimo sistemos to bulinimas
ar jos atsisakymas, mokymo metodų keitimas, profesinio orientavimo stiprinimas), moksleivių gebėjimų ir kompetencijų, ypač –
motyvacijos, ugdymo stiprinimą bei priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos griežtinimą.
▪

▪

▪

▪

Moksleiviai akcentuoja vidurinio lavinimo sistemos pokyčius, kurie turėtų apimti mokymosi turinio keitimą orientuojantis į egzaminams rei kalingus
dalykus ir atsisakant, respondentų nuomone, mažiau reikalingų ir tolimesnėse studijose neaktualių dalykų. Kita aktuali ir pok yčių reikalaujanti sritis –
moksleivių įgūdžių ir gebėjimų, ypač motyvacijos, ugdymo efektyvumo, užtikrinimas. Moksleiviai pasigenda ir kryptingo profesi nio orientavimo,
efektyviai veikiančių programų, dažnai išreiškiamas poreikis įgyti praktikos. Priėmimo į aukštąsias mokyklas etape moksleivia i pasigenda praktinio
pobūdžio informacijos apie studijas, aukštųjų mokyklų reikalavimus, mokymosi tvarką, gyvo bendravimo su aukštųjų mokyklų bend ruomene,
parengiamųjų kursų.
Mokytojams, kaip ir moksleiviams, aktualiausia programų turinio problematika tokia: programos turėtų būti suderintos, atitikti egzaminų i r aukštojo
mokslo reikalavimus, svarbu siaurinti apimtį ir įtraukti daugiau praktinių užduočių. Moksleivių motyvacijos ir noro mokytis s katinimas – kita,
mokytojų nuomone, aktuali ir sisteminių pokyčių reikalaujanti sritis. Profesinio orientavimo problematika, priėmimo į aukštąs ias mokyklas tvarkos
tobulinimas, ilgalaikės švietimo sistemos reformos poreikis, bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas – reformuotinos sritys, kurias
apklausti mokytojai minėjo fragmentiškai.
Be reikalingų pokyčių vidurinio lavinimo grandyje, bakalaurantai dažnai akcentuoja priėmimo į aukštąsias mokyklas problemas, kur įžvelgia
sisteminių pokyčių poreikį: tai studijų programų pristatymas ir aprašymai (informacijos aiškumas, tikslumas, išsamumas, visap usiškumas), priėmimo
sąlygos (reikia didinti konkursinį balą, vertinti motyvaciją, atsižvelgti ne tik į egzaminų rezultatus ir pan.).
Dėstytojai akcentuoja poreikį griežtinti atrankos į aukštąsias mokyklas sąlygas, gerinti vidurinio lavinimo kokybę, stiprinti bendrųjų k ompetencijų
ugdymą.
Dažniausiai nurodomi sisteminiai pokyčiai, reikalingi pasirengimui studijoms
aukštojoje mokykloje pagerinti:
•
Vidurinio lavinimo sistemos tobulinimas
•
Motyvacijos mokytis stiprinimas ir reikalingų kompetencijų ugdymas
•
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų griežtinimas
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3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad jie būtų geriau pasirengę
aukštojo mokslo studijoms?
•

•

Dėstytojų nuomone, motyvacija bei bazinės mokyklos žinios (raštingumas, svarbiausių dalykų – istorijos, lietuvių kalbos,
matematikos, menų ir pan. išmanymas) yra tai, ko stojantiesiems trūksta labiausiai, kad jie būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo
studijoms. Šie trūkumai buvo minimi kas antrame dėstytojų komentare.
Be mokykloje įgytų akademinių žinių ir motyvacijos stokos, kas ketvirtame dėstytojų komentare minimas ir svarbiausių
kompetencijų bei gebėjimų trūkumas: tai gebėjimas mokytis, darbas su informacija, savarankiškumas, kritinis ir analitinis
mąstymas, bendravimo įgūdžiai.
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Pasirengimas tęsti studijas aukštesnėje pakopoje
•

•

Bakalaurantai, planuojantys tęsti studijas aukštesnėje pakopoje, savo pasirengimą vertina teigiamai: 56 proc. iš jų savo
pasirengimą vertina gerai arba labai gerai ir tik 5 proc. mano kol kas aukštesnei pakopai nesantys pakankamai pasirengę.
Bakalaurantų pasirengimo aukštesnei studijų pakopai vertinimo vidurkis siekia 3,8 balo iš 5 galimų. Paskutiniųjų (trečio ir ketvirto)
kursų studentai savo pasirengimą vertina geriau – 3,9 ir 4 balais iš 5.
Dėstytojai, kurie dėsto magistrantūros studentams, jų pasirengimą vertina prasčiau nei ketinantieji studijuoti. Bendras pirmo kurso
magistrantų pasirengimo studijoms vertinimo vidurkis siekia vidutiniškai 3,4 balo iš 5. Pusė dėstytojų pirmo kurso magistrant ų
pasirengimą vertina teigiamai, 15 proc. – neigiamai, likusieji – neutraliai.
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M o ks l o ir studijų stebėsenos ir analizės centras
www.mosta.lt

Pasirengimas magistrantūros
studijoms
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių apklausos rezultatai

2017

Įvadas
Nepakankamas būsimų studentų pasirengimas bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms,
kaip vienas iš studijų kokybę lemiančių veiksnių, dažnai aptariama tema tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp
aukštojo mokslo politikos sprendimų priėmėjų ir ekspertų.

Siekiant išsamiai apibūdinti esamą situaciją, aktualu nagrinėti, kaip savo pasirengimą studijoms vertina
patys baigiamųjų klasių moksleiviai, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijų studentai, ką apie
tai mano mokytojai bei dėstytojai. Kiek jų vertinimai ir kokiais aspektais skiriasi, kokios to priežastys?
Kokios kliūtys galėtų būti įvardinamos kaip pagrindinės, trukdančios užtikrinti pakankamą pasirengimą
bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms? Ką reikėtų keisti pirmiausiai, t.y., kokie veiksmai
yra prioritetiniai siekiant kelti studentų pasirengimo studijoms lygį? Šiuos ir kitus kylančius klausimus,
susijusius su būsimų studentų pasirengimu bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijoms, padės
atsakyti suinteresuotųjų šalių apklausos, atliktos pagal MOSTA parengtą metodiką.
Šioje ataskaitoje nagrinėjama pasirengimo magistrantūros studijoms problematika.
Pasirengimo studijoms tyrimo metodika sukurta vykdant projektą „Mokslo ir studijų pažangos
stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).
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Tyrimo tikslas ir klausimai
Tyrimo objektas
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių (magistrantų ir dėstytojų) nuomonė apie studentų pasirengimą studijuoti
magistrantūroje.
Tyrimo tikslas
Atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į magistrantų pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos
pasirengimui.

Tyrimo klausimai
1.

Kaip vertinamas pasirengimas magistrantūros studijoms?

2.

Kaip vyksta pasirengimas magistrantūros studijoms?

3.

Kaip pagerinti pasirengimą magistrantūros studijoms?
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Turinys
TYRIMO APIBŪDINIMAS
REZULTATAI
1. PASIRENGIMAS MAGISTRANTŪROS STUDIJOMS
1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis magistrantūros studijoms?
1.2. Kaip vertinamas pasirengimas magistrantūros studijoms, atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį ir materialinį bei socialinį komponentus?
1.3. Kokia dalis stojančiųjų pasirengusi studijuoti magistrantūroje?
1.4. Kaip vertinami magistrantų gebėjimai ir kompetencijos?
1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
1.6. Kaip vertinamas pasirengimas tęsti studijas doktorantūroje?
1.7. Ar skiriasi universitetų ir kolegijų absolventų pasirengimas magistrantūrai?
2. RENGIANTIS MAGISTRANTŪROS STUDIJOMS ĮDĖTOS PASTANGOS
2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis magistrantūros studijoms?
2.2. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
3. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REKOMENDACIJOS DĖL PASIRENGIMO GERINIMO
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms?
APIBENDRINIMAS
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TYRIMO APIBŪDINIMAS
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Tikslinės grupės
Siekiant atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į pasirengimą magistrantūros
studijoms, buvo pasirinktos 2 tikslinės grupės:
• Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų magistrantūros studijų studentai;
• Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų visų studijų sričių dėstytojai
(profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai), dėstantys magistrantams.
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Atrankos metodika ir apklausų atlikimas
Tikslinė grupė Populiacija*

Atrankos metodas

Studentai
(magistrantai)

17089

Kvotinė atranka pagal studijų sritį, apskritį,
kurioje yra aukštoji mokykla, studijų formą,
kursą ir aukštosios mokyklos teisinį statusą

10 166

Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos tipą
(universitetas ar kolegija), sektorių (valstybinis
ar nevalstybinis), studijų sritį ir apskritį

Dėstytojai

Apklausta
respondentų

Apklausos forma

Apklausos atlikimo
laikas

1037

Apklausa internetu**
buvo derinama su
tiesiogine apklausa
savipildos būdu

2017 m. sausio 26 d. –
gegužės 18 d.

505 dėstytojai,
dėstantys
magistrantams

Apklausa internetu**

2017 m. sausio 18 d. –
vasario 17 d.

Imties dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į populiacijos dydį ir patikimai statistinei analizei užtikrinti reikalingą respondentų skaičių pogrupiuose (atrankos pagal mokymo įstaigos tipą,
apskritis ir kt. charakteristikas).
Apklausos forma buvo pasirinkta atsižvelgiant į kiekvienos iš tikslinių grupių pasiekiamumą.
* Remiantis ŠVIS 2016–2017 m. duomenimis.

** CAWI (angl. Computer Aided Web Interviewing) – apklausa, vykdoma internetu.
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1. PASIRENGIMAS MAGISTRANTŪROS STUDIJOMS
1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis magistrantūros studijoms?
1.2. Kaip vertinamas pasirengimas magistrantūros studijoms, atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį ir materialinį bei socialinį komponentus?
1.3. Kokia dalis stojančiųjų pasirengusi studijuoti magistrantūroje?
1.4. Kaip vertinami magistrantų gebėjimai ir kompetencijos?
1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
1.6. Kaip vertinamas pasirengimas tęsti studijas doktorantūroje?
1.7. Ar skiriasi universitetų ir kolegijų absolventų pasirengimas magistrantūrai?
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1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis
magistrantūros studijoms?

9

Pasirengimo magistrantūros studijoms komponentai
Siekiant išsiaiškinti, kuris pasirengimo komponentas laikomas svarbiausiu norint
būti pasirengusiam studijuoti magistrantūroje, buvo matuojami motyvacinis,
akademinis ir materialinis bei socialinis pasirengimo komponentai:
1.

Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti,
domėjimasis norima studijų programa ir pan.)

2.

Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai
mokytis ir pan.)

3.

Materialinis - socialinis pasirengimas (materialinė parama studijų laikotarpiu, lėšos studijų
ir pragyvenimo išlaidoms padengti, artimųjų pritarimas pasirinktai studijų programai ir pan.)
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Pasirengimo magistrantūrai komponentų svarba

6 iš 10 studentų ir dėstytojų motyvacinį pasirengimą
įvardija kaip svarbiausią, kad asmuo būtų pasirengęs
magistrantūros studijoms.
Dėl akademinio ir materialinio - socialinio komponentų
svarbos dėstytojų ir magistrantų požiūriai išsiskiria: beveik
trečdaliui dėstytojų (31 proc.) svarbiausias akademinis
pasirengimas, 7 proc. – materialinis - socialinis. 19 proc.
magistrantų kaip svarbiausią įvardija akademinį, 21 proc. –
materialinį - socialinį komponentą.

Kuris pasirengimo magistrantūros studijoms
komponentas svarbiausias?
Magistrantai, N=1037

59%

Dėstytojai, N=505

62%

Motyvacinis

Akademinis

19%

21%

31%

Materialinis ir socialinis

1%

7%

Neatsakė

Magistrantams: Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiam magistrantūros studijoms? Dėstytojams: Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia, kad stojantysis būtų pasirengęs magistrantūros studijoms?
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Magistrantai

Pasirengimo magistrantūrai komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Studijų sritis:
Menai

Motyvacinis pasirengimas svarbiausias 59 proc., akademinis – 19
proc., o materialinis ir socialinis – 21 proc. apklaustų magistrantų.
•

•

•

Motyvacinis pasirengimas magistrantūros studijoms svarbiausias
menų studentams (68 proc. menų magistrantų įvardija šį
komponentą kaip svarbiausią), o mažiausiai svarbus – humanitarinių
mokslų (48 proc.) studentams. Tie, kurie nesijaučia esą „savo
rogėse“, šį komponentą kaip svarbiausią įvardija kur kas rečiau (36
proc.) nei tie, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“ (63 proc.).

Akademinio pasirengimo svarbą dažniau akcentuoja pirmo
magistrantūros kurso studentai (23 proc.) nei antro (16 proc.). Taip
pat šis komponentas svarbesnis tiems, kurie planuoja tęsti mokslus
(27 proc.), nei tiems, kurie neplanuoja arba dar nėra apsisprendę
(18 proc.).
Materialinį ir socialinį pasirengimą dažniau prioritetizuoja
studijuojantieji humanitarinius mokslus (27 proc.), ištęstinių studijų
studentai (29 proc.), nesijaučiantys esą „savo rogėse“ (36 proc.).
Materialinį pasirengimą kaip svarbiausią dažniau įvardija ir tie
magistrantai, kurie neplanuoja po magistrantūros tęsti mokslų (25
proc.).

68%

20% 11%

Socialiniai mokslai

61%

17%

Technologijų mokslai

60%

21%

18%

Fiziniai mokslai

59%

23%

18%

Biomedicinos mokslai

54%

Humanitariniai mokslai

Motyvacinis

23%

48%

Akademinis

22%

23%

24%

27%

Materialinis ir socialinis

Planai tęsti studijas baigus šias:
Kursas:
Pirmas

59%

Antras

60%

23% 18%
16% 24%

Studijų tipas:
Nuolatinės

60%

Ištęstinės

56%

20% 19%
14% 29%

Planuoja

54%

27%

Neplanuoja

57%

18% 25%

Nežino

64%

19%

18% 18%

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip
Nei taip, nei ne
Ne

63%
55%
36%

19% 18%
18%
28%

27%
36%
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Dėstytojai

Pasirengimo magistrantūrai komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Dėstytojų amžius:

Motyvacinis pasirengimas svarbiausias 62 proc. dėstytojų, akademinis –
31 proc., o materialinis ir socialinis – 7 proc.
•

•

•

Motyvacinio pasirengimo svarbą dažniau akcentuoja 36–55 metų
dėstytojai (66 proc. jų šis komponentas svarbiausias), rečiau – 56 m. ir
vyresni (53 proc.).
Akademinio pasirengimo magistrantūros studijoms svarbą dažniau
akcentuoja vyresni nei 55 metų dėstytojai (41 proc.) negu tie, kurių
amžius 36–55 metai (26 proc.).

35 metai ir mažiau
36–55 m.
56 m. ir daugiau
Motyvacinis

61%
66%
53%

Akademinis

32%
26%
41%

7%
8%
7%

Materialinis ir socialinis

Materialinio ir socialinio komponento svarbą dėstytojai vertina
panašiai (nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal dėstytojų
charakteristikas).

13

1.2. Kaip vertinamas pasirengimas magistrantūros studijoms, atsižvelgiant į
motyvacinį, akademinį ir materialinį bei socialinį komponentus?
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Pasirengimo magistrantūros studijoms vertinimas
Pasirengimo magistrantūros studijoms vertinimas
Studentų buvo prašoma įvertinti savo pasirengimą
magistrantūros studijoms, o dėstytojų – studentų
pasirengimą, atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį ir
socialinį bei materialinį pasirengimo aspektus.
73 proc. apklaustų magistrantų savo pasirengimą
magistrantūros studijoms vertina teigiamai (gerai arba labai
gerai), penktadalis – neutraliai, 4 proc. – neigiamai. Bendras
vertinimo vidurkis – 4 balai iš 5.
Dėstytojai magistrantų pasirengimą studijoms vertina
vidutiniškai 3,4 balo iš 5.
15 proc. dėstytojų mano, kad į magistrantūros studijas
įstoja blogai arba labai blogai pasirengę studentai, o pusė
dėstytojų įstojusiųjų pasirengimą vertina teigiamai.

3%

Magistrantai, N=1037

73%

21%

4% 4,0

1%

Dėstytojai, N=505

Teigiamas

50%

Neutralus

Neigiamas

34%

Negali įvertinti

15%

3,4

Vidurkis

Magistrantams: Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardytus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai vertintumėte savo pasirengimą magistrantūros studijoms? / Dėstytojams: Kaip pagal tai
vertintumėte dabartinių savo magistrantūros studentų pasirengimą studijuoti? Skalė: 1 balas – labai blogai; 5 balai – labai gerai.
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Magistrantai

Pasirengimo magistrantūros studijoms vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
73 proc. magistrantų savo pasirengimą magistrantūros studijoms
vertina teigiamai, 21 proc. – neutraliai, 4 proc. – neigiamai. Bendras
pasirengimo vertinimo vidurkis – 4 balai iš 5.
•

•

•

•

Geriausiai savo pasirengimą studijoms vertina menų srities
magistrantai (vidutiniškai 4,2 balo iš 5), prasčiausiai – fizinių
mokslų (3,7 balo).
Pasirengimo magistrantūros studijomis vertinimas skiriasi
priklausomai nuo mokymosi rezultatų: tie, kurių paskutinės
sesijos rezultatai geriausi, savo pasirengimą magistrantūrai
tiriamais aspektais vertina kur kas geriau (4,3 balo) negu tie, kurių
egzaminų vidurkis neviršija 7,4 balo (jie savo pasirengimą
magistrantūrai vertina 3,5 balo).
Pasirengimo vertinimas skiriasi ir pagal tolimesnius akademinius
planus: toliau mokytis ketinantys magistrantai savo pasirengimą
vertina 4,3 balo, o tie, kurie po magistrantūros toliau mokytis
neplanuoja – 3,8 balo.
Geriau pasirengę jaučiasi tie, kurie mano, kad yra „savo rogėse“
(jie pasirengimą vertina vidutiniškai 4,3 balo iš 5), negu tie, kurie
nesijaučia esą „savo rogėse“(2,9 balo).

Studijų sritis:
Menai
Socialiniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Technologijos mokslai
Humanitariniai mokslai
Fiziniai mokslai

4,2
4,1
4,0

3,9
3,9
3,7

Paskutinės sesijos vidurkis:
9,5–10

4,3

9,0–9,4

4,2

8,5–8,9

4,0

7,5-8,4

3,9

7,4 ir mažiau

3,5

Planai studijuoti toliau, kai baigs šias studijas:
Taip
Ne

4,3
3,8

Nežino

4,2

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

4,3

Nei taip, nei ne

Ne

3,7
2,9

Pateikiami vidurkiai. Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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Dėstytojai

Pasirengimo magistrantūros studijoms vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Pagrindinė sritis:
Menai

50 proc. dėstytojų mano, kad magistrantai yra gerai pasiruošę
studijoms magistrantūroje, 34 proc. dėstytojų magistrantų
pasiruošimą vertina neutraliai, o 15 proc. – blogai. Bendras
pasiruošimo magistrantūrai vertinimo vidurkis – 3,4 balo iš 5.
•

•

Geriausiai magistrantų pasirengimą vertina menų ir humanitarinių
mokslų sričių dėstytojai (atitinkamai 3,8 balo ir 3,7 balo iš 5).
Fizinių mokslų, biomedicinos ir technologijų sričių magistrantų
pasirengimas vertinamas prasčiausiai (po 3,3 balo iš 5).
Dėstytojai vyrai magistrantų pasirengimą studijoms vertina
prasčiau nei moterys (atitinkamai 3,3 ir 3,5 balo iš 5).

3,8

Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai

3,7
3,5

Fiziniai mokslai

3,3

Biomedicinos mokslai

3,3

Technologijų mokslai

3,3

Lytis:
Vyrai
Moterys

3,3
3,5

Pateikiami vidurkiai. Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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1.3. Kokia dalis stojančiųjų pasirengusi studijuoti magistrantūroje?

18

Dėstytojai

Pasirengusiųjų studijuoti magistrantūroje dalis

Pasiengusių studijuoti pirmo kurso magistrantų dalis
Dėstytojų buvo prašoma nurodyti, kokia pirmo kurso
magistrantų dalis, jų nuomone, yra pasirengusi studijuoti
jų dėstomus dalykus.
Dėstytojų vertinimu, vidutiniškai 68 proc. pirmo kurso
magistrantų yra pasirengę studijuoti jų dėstomus dalykus.
70 proc. apklaustų dėstytojų mano, kad studijuoti
pasirengę ne mažiau nei pusė magistrantų, 28 proc. – iki
pusės.

28%

70%

Vidurkis
1%

Dėstytojai, N = 443 6%

0–25 proc.

22%

26–50 proc.

27%

51–75 proc.

68%

43%

76–100 proc.

Neatsakė

Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais Jums tenka dirbti. Kokia jų dalis yra pasirengusi studijuoti Jūsų dėstomus dalykus? Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti mano
dėstomus dalykus yra (įrašykite) ........... proc.
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Dėstytojai

Pasirengusiųjų studijuoti magistrantūroje dalis
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Studijų sritis:
Menai

Dėstytojų vertinimu, vidutiniškai 68 proc. pirmo kurso magistrantūros
studentų yra pasirengę studijuoti jų dėstomus dalykus.
•

•

Didžiausia dalis (vidutiniškai 78 proc.) pasirengusiųjų studijuoti
nurodoma menų dėstytojų, mažiausia – biomedicinos ir fizinių mokslų
dėstytojų (atitinkamai 63 proc. ir 64 proc. visų pirmo kurso
magistrantų).

Dėstytojai vyrai linkę griežčiau vertinti pasirengimą studijuoti ir nurodo
mažesnę pasirengusių magistrantų dalį nei moterys (atitinkamai 65
proc. ir 70 proc.).

78%

Humanitariniai mokslai

70%

Socialiniai mokslai

69%

Technologijų mokslai

66%

Fiziniai mokslai

64%

Biomedicinos mokslai

63%

Lytis:
Vyras
Moteris

65%
70%

Pateikiami vidurkiai (magistrantūros pirmo kurso studentų, pasiruošusių studijuoti dėstomus dalykus, dalis).
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1.4. Kaip vertinami magistrantų gebėjimai ir kompetencijos?
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Dėstytojai

Magistrantų, turinčių reikiamas kompetencijas, dalis
Studentų, turinčių konkrečią kompetenciją ir gebėjimus, dalis
(procentais):

Studentų, kurie, dėstytojų vertinimu, turi tam tikras norint
sėkmingai studijuoti magistrantūroje būtinas
kompetencijas, dalis siekia vidutiniškai 50–58 proc.
Pakankamai išlavinę savarankiško mokymosi įgūdžius,
Didžiausia dalis studentų (vidutiniškai 58 proc.) turi
būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje
pakankamai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius ir
geba rinkti ir interpretuoti duomenis, kurių reikia
Geba rinkti ir interpretuoti duomenis, kurių reikia
svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms
svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms
spręsti. Mažesnė dalis (vidutiniškai 50 proc.) studentų
problemoms spręsti
demonstruoja žinias ir supratimą, papildytus aukštesnio
Geba taikyti žinias ir supratimą, demonstruoja profesionalų
lygio vadovėlių žiniomis ir tam tikromis žiniomis apie
požiūrį, gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti
naujausius studijuojamos krypties pasiekimus.
sprendimus, reikalingus studijų srities problemoms spręsti
Visos analizuotos kompetencijos ir gebėjimai turi įtakos
pasirengimo magistrantūrai vertinimui (Pearson
Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir
koreliacijos koeficientas 0,65 ir daugiau, kai maksimalus –
sprendimus specialistų ir ne specialistų auditorijoms
1), o labiausiai koreliuoja gebėjimas taikyti žinias bei
supratimą ir profesionalaus požiūrio demonstravimas,
Demonstruoja žinias ir supratimą, papildytus aukštesnio
lygio vadovėlių žiniomis ir tam tikromis žiniomis apie
gebėjimas formuluoti ir argumentuotai pagrįsti
naujausius studijuojamos krypties pasiekimus
sprendimus, reikalingus studijų srities problemoms spręsti.

Koreliacija su
pasirengimu
studijoms*

58%

0,68

58%

0,73

56%

0,74

55%

0,69

50%

0,65

Dėstytojai, N=443
Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais Jums tenka dirbti. Kokia jų dalis pasižymi šiomis savybėmis? Iš 100 proc. (įrašykite)

* Pearson koreliacijos koeficientas
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Dėstytojai

Magistrantūros studentų, turinčių tiriamas kompetencijas, dalis
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Mokslo sritis:

• Analizuotas kompetencijas didesnei
daliai magistrantų priskiria menų
(dėstytojų vertinimu, šias
kompetencijas ir gebėjimus turi
vidutiniškai 67–75 proc. studentų) ir
humanitarinių mokslų dėstytojai (59–
64 proc.), o mažiausiai –
biomedicinos ir technologijų
dėstytojai (43–54 proc.).
• Magistrantų kompetencijų ir
gebėjimų vertinimas skiriasi pagal
lytį: moterys analizuotas
kompetencijas ir gebėjimus priskiria
didesnei studentų daliai nei vyrai
(moterys kompetencijas priskiria 54–
62 proc. magistrantų, o vyrai – 46–55
proc.).

Pakankamai išlavinę savarankiško mokymosi įgūdžius,
būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje
Geba rinkti ir interpretuoti duomenis, kurių reikia
svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms
problemoms spręsti

Geba taikyti žinias ir supratimą, demonstruoja
profesionalų požiūrį, gali formuluoti ir argumentuotai
pagrįsti sprendimus, reikalingus studijų srities
problemoms spręsti
Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir
sprendimus specialistų ir ne specialistų auditorijoms
Demonstruoja žinias ir supratimą, papildytus
aukštesnio lygio vadovėlių žiniomis ir tam tikromis
žiniomis apie naujausius studijuojamos krypties
pasiekimus

Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais Jums tenka dirbti. Kokia jų dalis pasižymi šiomis
savybėmis? Iš 100 proc. (įrašykite)

Dėstytojo lytis:
54%
58%
64%
67%
60%
53%
54%
58%
63%
75%
58%
54%
50%
54%
61%
69%
59%
51%
48%
52%
61%
69%
58%
51%
47%
49%
59%
67%
52%
43%

Biomedicinos mokslai
Fiziniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Technologijų mokslai

54%
62%

55%
61%
51%
60%
50%
60%
46%
54%
Vyrai

Moterys
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1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas studijuoti?
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Magistrantai

Žinių ir gebėjimų bei motyvacijos vertinimas
Apklausoje dalyvavę magistrantai savo žinias ir
motyvaciją vertina kur kas geriau nei bendramokslių.
Kalbant apie motyvaciją studijuoti pasirinktą studijų
programą, 78 proc. apklaustų magistrantų savo
motyvaciją vertina labai gerai arba gerai, o
bendramokslių motyvaciją taip vertina 56 proc. visų
apklaustųjų. Labai blogai arba blogai savo motyvaciją
vertina 6 proc. magistrantų.
Panaši tendencija pastebima ir kalbant apie žinias ir
gebėjimus, įgytus ankstesnėse studijose (nors atotrūkis
tarp savo ir bendramokslių žinių vertinimo šiuo atveju
šiek tiek mažesnis nei vertinant motyvaciją): savo žinias ir
gebėjimus teigiamai (gerai arba labai gerai) vertina 76
proc., o bendramokslių – 61 proc. magistrantų. Labai
blogai ir blogai savo žinias ir gebėjimus vertina 5 proc., o
bendramokslių – 7 proc. magistrantų.

Savo ir bendramokslių žinių bei motyvacijos vertinimas
Magistrantai, N=1037
Mano motyvacija studijuoti pasirinktą
studijų programą

78%

1% 4,1
14% 6%

Mano žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse
studijose

76%

2% 4,0
17% 5%

Grupės draugų motyvacija studijuoti
pasirinktą studijų programą

Grupės draugų žinios ir gebėjimai, įgyti
ankstesnėse studijose
Gerai

Neutraliai

56%

61%
Blogai

23% 9% 12% 3,7

21% 7%11% 3,8
Negali įvertinti

Vidurkis

Kaip vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Magistrantai

Aspekto „Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą“
vertinimas
Studijų sritis:
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
78 proc. magistrantų savo motyvaciją studijuoti vertina labai gerai
arba gerai, o bendras vertinimo vidurkis siekia 4,1 balo iš 5.
•

•

•

•
•

Geriausiai savo motyvaciją studijuoti vertina menų ir biomedicinos
studentai (jie savo motyvaciją vertina vidutiniškai 4,3 balo),
prasčiausiai – fizinių mokslų (3,6 balo iš 5).
Motyvacijos studijuoti vertinimas priklauso nuo mokymosi
rezultatų: paskutinės sesijos egzaminus išlaikiusieji aukščiausiais
balais savo motyvaciją vertina vidutiniškai 4,4 balo.
Geriau savo motyvaciją vertina planuojantieji tęsti studijas po
magistrantūros (4,5 balo) ir planuojantieji ateityje dirbti MSI (4,3
balo).
Besijaučiantieji „savo rogėse“ savo motyvaciją vertina vidutiniškai
4,4 balo, o nesijaučiantieji – 2,6 balo iš 5.
Vyresni (26 metų ir daugiau) magistrantai jaučiasi labiau motyvuoti
nei jaunesni (atitinkamai 4,3 ir 4,0 balo).

Menai

4,3

Biomedicinos mokslai

4,3

Socialiniai mokslai

4,2

Humanitariniai mokslai

4,0

Technologijų mokslai

4,0

Fiziniai mokslai

3,6

Paskutinės sesijos vidurkis magistrantūroje:
9,5–10
9,0–9,4
8,5–8,9
7,5–8,4
7,4 ir mažiau

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
4,4
4,2
4,0
4,0

4,4

Nei taip, nei ne
Ne

3,7
2,6

3,6

Planai dirbti MSI:

Planai studijuoti toliau:
Taip
Ne

Taip

4,5

Ne

3,8

Nežinau

Taip

4,3

4,3
4,0

Nežinau

4,2

Amžius:
Iki 25 m.

4,0

26 m. ir vyresni

4,3

Kaip vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Magistrantai

Aspekto „Mano žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose“
vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Bakalauro sritis:
Ta pati

76 proc. magistrantų savo žinias ir gebėjimus, įgytus ankstesnėse
studijose, vertina labai gerai arba gerai, o bendras vertinimo vidurkis –
4 balai iš 5.
•

•
•

•

•

Savo žinias ir gebėjimus geriau vertina tie, kurie baigė tos pačios
srities bakalauro studijas ir nekeitė aukštosios mokyklos (4,1 balo).

Geriausiai savo žinias vertina paskutinės sesijos egzaminus
išlaikiusieji geriausiais pažymiais – vidutiniškai 4,3 balo.
Tie, kurie po dabartinių magistrantūros studijų planuoja mokytis
toliau, savo žinias vertina geriau (4,3 balo) nei tie, kurie mokytis
neplanuoja (3,9 balo).
Savo žinias ir gebėjimus kur kas geriau vertina tie, kurie jaučiasi
„savo rogėse“ (4,2 balo), o taip nesijaučiantys šiuo aspektu save
vertina 3,5 balo.
Žinių ir gebėjimų vertinimas pagal studijų sritį reikšmingai nesiskiria.

Kita

4,1
3,9

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

AM keitimas prieš dabartines studijas:
Keitė
Nekeitė

Nei taip, nei ne

3,9
4,1

Ne

4,2
3,8
3,5

Paskutinės sesijos vidurkis:
9,5–10

4,3

9,0–9,4
8,5–8,9
7,5–8,4

3,8

7,4 ir mažiau

3,8

4,1
4,0

Planai studijuoti toliau:
Taip
Ne
Nežinau

4,3
3,9
4,1

Kaip vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Magistrantai

Aspekto „Mano grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų
programą“ vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Studijų sritis:
Menai

Magistrantai grupės draugų motyvaciją studijuoti vertina vidutiniškai
3,7 balo iš 5.
• Lyginant tarp skirtingų studijų sričių, menų studentai grupės draugų
motyvaciją vertina geriausiai – vidutiniškai 4 balais, o fizinių mokslų
prasčiausiai – 3,3 balo iš 5.
•

Grupės draugų motyvacijos vertinimas priklauso nuo magistrantų
mokymosi rezultatų – geriausiai besimokantieji bendramokslių
motyvaciją vertina prasčiau, o prasčiau besimokantieji – geriau.

•

„Savo rogėse“ esantys magistrantai grupės draugų motyvaciją vertina
geriau (3,9 balo) nei nesijaučiantieji esą „savo rogėse“ (3 balai iš 5).

•

Merginos linkusios geriau vertinti grupės draugų motyvaciją mokytis
nei vaikinai (atitinkamai 3,8 ir 3,6 balo), o vyresni nei 26 m.
magistrantai – taip pat geriau nei jaunesni (atitinkamai 3,9 ir 3,7
balo).

4,0

Lytis:

Socialiniai mokslai

3,8

Vaikinai

Biomedicinos mokslai

3,8

Merginos

Humanitariniai mokslai

3,6

Technologijų mokslai

3,6

Fiziniai mokslai

3,6
3,8

Amžius:
Iki 25 m.
26 m. ir vyresni

3,3

3,7
3,9

Paskutinės sesijos vidurkis:
9,5–10
9,0–9,4

3,6
3,7

8,5–8,9
7,5–8,4
7,4 ir mažiau

3,8
3,9
3,8

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

3,9

Nei taip, nei ne
Ne

3,6
3,0

Kaip vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Magistrantai

Aspekto „ Mano grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnės
studijose“ vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Magistrantai grupės draugų žinias ir gebėjimus, įgytus ankstesnėse
studijose, vertina vidutiniškai 3,8 balo iš 5.
•

•

•

Geriausiai bendramokslių žinias vertina studijuojantieji menus
(vidutiniškai 4,3 balo) ir humanitarinius mokslus (4,1 balo),
prasčiausiai – fizinius mokslus (3,5 balo).
Turintieji aukščiausius paskutinės egzaminų sesijos pažymių
vidurkius grupės draugų žinias ir gebėjimus vertina kiek prasčiau
(3,6 balo) nei egzaminus išlaikiusieji žemesniais balais.
Merginos grupės draugų žinias ir gebėjimus vertina geriau (3,9 balo)
nei vaikinai (3,6 balo).

Studijų sritis:
Menai

4,3

Humanitariniai mokslai

4,1

Socialiniai mokslai

3,8

Technologijų mokslai

3,8

Biomedicinos mokslai

3,7

Fiziniai mokslai

3,5

Paskutinės sesijos vidurkis magistrantūroje:
9,5–10

3,6

9,0–9,4
8,5–8,9
7,5–8,4

3,8

7,4 ir mažiau

3,8

3,8
3,9

Lytis:
Vaikinai
Merginos

3,6
3,9

Kaip vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Dėstytojai

Ankstesnėse studijose įgytų žinių ir gebėjimų bei motyvacijos
mokytis vertinimas
Dėstytojų buvo prašoma įvertinti magistrantūros pirmo
kurso studentų žinias ir motyvaciją mokytis.
Pirmo kurso magistrantų motyvaciją studijuoti savo
studijų programą dėstytojai vertina panašiai, kaip ir
žinias, įgytas ankstesnėse studijose: motyvaciją ir žinias
teigiamai (gerai arba labai gerai) vertina 56 proc.
apklaustų dėstytojų, o bendras motyvacijos ir žinių
vertinimo vidurkis – 3,6 balo iš 5.
Vis dėlto didesnė dalis apklaustų dėstytojų neigiamai
(blogai arba labai blogai) dažniau vertina motyvaciją (12
proc.) nei žinias (7 proc.).

Magistrantų žinių ir motyvacijos vertinimas

Motyvacija studijuoti savo
studijų programą, N=443

56%

Žinios ir gebėjimai, įgyti
ankstesnėse studijose, N=443

56%

Gerai

Neutraliai

Blogai

Negali įvertinti

29%

35%

12%

3,6

7% 3,6

Vidurkis

Kaip vertinate magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų programą toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Dėstytojai

Magistrantų žinių ir motyvacijos studijuoti vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Dėstytojai pirmo kurso magistrantų motyvaciją mokytis pasirinktoje
studijų programoje vertina vidutiniškai 3,6 balo iš 5.
•

Pirmo kurso magistrantų motyvacijos studijuoti vertinimas skiriasi pagal
mokslo sritį: geriausiai motyvaciją vertina menų (vidutiniškai 4,1 balo iš
5), humanitarinių (4 balai) ir socialinių (3,9 balo) mokslų sričių
dėstytojai. Kur kas prasčiau motyvacija vertinama technologijų (3,3
balo), fizinių (3,4 balo) ir biomedicinos mokslų (3,5 balo) sričių dėstytojų.

•

Dėstytojos moterys pirmo kurso magistrantų motyvaciją vertina kur kas
geriau nei vyrai (atitinkamai 3,9 ir 3,4 balo).

Dėstytojai pirmo kurso magistrantų žinias ir gebėjimus, įgytus
ankstesnėse studijose, vertina vidutiniškai 3,6 balo iš 5.
•

Kalbant apie pirmo kurso magistrantų žinias ir gebėjimus, įgytus
ankstesnėse studijose, skirtingų sričių dėstytojų vertinimai išsiskiria:
geriausiai žinias ir gebėjimus vertina menų ir humanitarinių mokslų
dėstytojai (vidutiniškai 4 balais), prasčiausiai – biomedicinos mokslų (3,4
balo).

•

Dėstytojos moterys pirmo kurso magistrantų žinias vertina geriau nei
vyrai (atitinkamai 3,7 ir 3,5 balo).
Mokslo sritis:

Mokslo sritis:

Menai

4,1

Menai

4,0
4,0

Humanitariniai mokslai

4,0

Humanitariniai mokslai

Socialiniai mokslai

3,9

Fiziniai mokslai

3,6

Biomedicinos mokslai

3,5

Socialiniai mokslai

3,6

Fiziniai mokslai

3,4

Technologijų mokslai

3,5

Technologijų mokslai

Biomedicinos mokslai

3,3

Lytis:

3,4

Lytis:
Vyrai
Moterys

Vyrai

3,4
3,9

Moterys

3,5
3,7

Kaip vertinate magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų programą toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Magistrantų žinių ir motyvacijos vertinimo palyginimas
Žinios ir gebėjimai, palyginti su motyvacija mokytis
4,2

Apibendrinant ankstesnėse skaidrėse analizuotą žinių ir
gebėjimų, įgytų ankstesnėse studijose, ir motyvacijos mokytis
vertinimą, šioje matricoje pavaizduoti magistrantų ir
dėstytojų suvokimo skirtumai: savo žinias ir motyvaciją
studentai vertina kur kas geriau nei dėstytojai. Bendramokslių
žinių ir motyvacijos vertinimas artimesnis dėstytojų
vertinimui nei savo.

Motyvacija mokytis

4,1

Savo žinių ir
motyvacijos
vertinimas

4,0
3,9
3,8
3,7

Bendramokslių žinios
ir motyvacija

Magistrantų žinios ir
motyvacija dėstytojų
vertinimu

3,6
3,5
3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

Žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose

Skalėse vaizduojamas vertinimo vidurkis (5 balų skalė, kurioje 1 – labai blogai, 5 – labai gerai).
Magistrantams: Kaip vertinate savo paties ir savo grupės draugų pasirengimą studijuoti toliau nurodytais aspektais? Dėstytojams: Kaip vertinate magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų
programą toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai, 1 – labai blogai
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Magistrantai

Pasirengimo studijoms vertinimas lyginant su bendramoksliais
Pasirengimo studijoms prasme beveik pusė (46 proc.)
apklaustų magistrantų jaučiasi esantys vieni stipriausių
ar stipresni už daugumą savo grupėje, 41 proc. savo
pasirengimą vertina vidutiniškai ir panašiai kaip
daugumos bendramokslių, o prasčiau už kitus jaučiasi 7
proc. apklaustųjų.

Savo pasirengimo studijoms vertinimas lyginant su
bendramoksliais
Magistrantai, N=1037
Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip
dauguma

41%

Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo
grupės draugų

27%

46%

Jaučiuosi esantis vienas stipriausių
savo grupėje

19%

Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo
grupės draugų arba vienas silpniausių
savo grupėje

7%

Sunku pasakyti

6%

Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms, palyginti su grupės draugais?
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Magistrantai

Pasirengimo studijoms vertinimas lyginant su bendramoksliais
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Planai tęsti studijas:

Studijuoja:
VF

46 proc. apklaustų magistrantų jaučiasi esantys vieni
stipriausių ar stipresni už daugumą savo grupėje, 41 proc.
savo pasirengimą vertina vidutiniškai ir panašiai, kaip
dauguma kitų, o prasčiau už kitus jaučiasi 7 proc.
•

•

Stipresni už kitus dažniau jaučiasi egzaminus išlaikiusieji
aukščiausiais balais (73 proc.) ir po magistrantūros
planuojantys toliau tęsti studijas (69 proc.), rečiau –
neplanuojantys tęsti studijų po magistrantūros (36 proc.)
ir studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų
vietose (37 proc.).
Silpnesni už bendramokslius dažniau jaučiasi nedirbantys
magistrantai (13 proc.), paskutinės sesijos egzaminus
išlaikiusieji 7,4 balo ir prastesniais pažymiais (31 proc.),
nesijaučiantys „savo rogėse“ arba dėl to abejojantys
(atitinkamai 26 proc. ir 13 proc.).

48%

VNF

38%

37%

7%7%

Taip

9%4%

Ne

49%

Nežinau

Užimtumas:
Dirbantys

47%

Nedirbantys

41%

37%

43%

6%6%
13% 7%

Paskutinės sesijos vidurkis:
9,5–10

73%

9,0–9,4
8,5–8,9
7,5–8,4
7,4 ir mažiau

16%

34%

59%
45%

49%

47%

10%5%

40%

5%8%

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

53%

Nei taip, nei ne

30%

Ne

29%

37%
49%
41%

4%6%
13% 8%
26% 3%

5%

47%

22%

36%

18% 7%7%

23% 1%

56%
39%

69%

7%7%
11%9%
31%

8%

Jaučiasi stipresni
Jaučiasi vidutiniškai, kaip dauguma
Jaučiasi silpnesni
Sunku pasakyti
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Magistrantai

Pasirengimo bakalauro ir magistrantūros studijoms palyginimas

Be to, kaip magistrantai jaučiasi pasirengę, palyginti su
bendramoksliais, buvo klausiama ir kaip jie jautėsi bakalauro
studijų metu.
Skirtingai besijaučiančių studentų proporcijos nepasikeitė:
stipresni jaučiasi arba jautėsi beveik pusė apklaustųjų, kaip
dauguma – 40 proc., silpnesni – 5–7 proc.

Savo pasirengimo studijoms vertinimas bakalauro ir
magistrantūros studijų metu
Kaip jaučiasi
magistrantūroje, N=1037

46%

Kaip jautėsi bakalauro
studijų metu, N=1037

49%

Stipresnis

Kaip dauguma

41%

7% 6%

40%

Silpnesnis

5%
6%

Sunku pasakyti

Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms, palyginti su grupės draugais? Kaip jautėtės pasirengę savo studijoms, palyginti su grupės draugais, ankstesnėse studijose?

35

1.6. Kaip vertinamas pasirengimas tęsti studijas doktorantūroje?
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Magistrantai

Pasirengimas tęsti studijas doktorantūroje
Apklausti magistrantai, planuojantys tęsti studijas doktorantūroje, savo
pasirengimą doktorantūrai vertina pozityviai: daugiau nei pusė jų savo
Pasirengimas tęsti studijas doktorantūroje
pasirengimą vertina gerai arba labai gerai ir tik 4 proc. mano, kad kol kas
Skaičiuojama nuo planuojančiųjų tęsti studijas
aukštesnei pakopai nėra gerai pasirengę. Magistrantų pasirengimo
aukštesnei studijų pakopai vertinimo vidurkis siekia 3,7 balo iš 5.
4%
Pasirengimo doktorantūrai vertinimas priklauso nuo tėvų finansinės
Magistrantai, N=116
59%
6% 3,7
30%
padėties: tie magistrantai, kurių tėvai (globėjai) yra pasiturintys, savo
pasirengimą doktorantūrai vertina vidutiniškai 4 balais, o kurių
nepasiturintys – 3,3 balo iš 5.
Teigiamas
Neutralus
Neigiamas
Sunku pasakyti
Vidurkis

Dėstytojai apie jau studijuojančių doktorantų pasirengimą yra panašios
nuomonės kaip ir magistrantai ir jų pasirengimą studijoms vertina
vidutiniškai 3,7 balo iš 5. O 61 proc. dėstytojų mano, kad doktorantai
studijoms pasirengę labai gerai arba gerai.

Pasirengimo doktorantūros studijoms vertinimas*
Skaičiuojama nuo dėstytojų, kurie dėsto doktorantams
Dėstytojai, N=212

61%

27%

10% 3,7
1%

Pasirengimo doktorantūrai vertinimas pagal tėvų finansinę padėtį:
Pasiturintys
Vidutinės padėties
Nepasiturintys

4,0
3,7
3,3

Teigiamas

Neutralus

Neigiamas

Negali įvertinti

Vidurkis

* Pasirengimo vertinimo klausimai nebuvo identiški, tad palyginimas – sąlyginis.

Magistrantams: Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas doktorantūroje? Dėstytojams: Kaip pagal tai vertintumėte dabartinių doktorantūros studijų studentų pasirengimą doktorantūrai? Skalė:
1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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1.7. Ar skiriasi universitetų ir kolegijų absolventų pasirengimas magistrantūrai?

38

Dėstytojai

Universitetų ir kolegijų absolventų pasirengimo magistrantūrai skirtumai
43 proc. dėstytojų, dėstančių magistrantams, nurodo, jog tarp šių
studentų yra kolegijų absolventų, ir 75 proc. iš jų mano, kad
magistrantūros studijoms geriau pasirengę universitetų
absolventai. 18 proc. dėstytojų skirtumų tarp kolegijų ir
universitetų absolventų pasirengimo magistrantūrai neįžvelgia.
Dažniau magistrantūros studijose absolventams iš kolegijų tenka
dėstyti technologijų (55 proc.) ir socialinių (52 proc.) mokslų
sričių dėstytojams, rečiau – fizinių (20 proc.), humanitarinių (28
proc.) mokslų ar menų (30 proc.) dėstytojams.
Su kolegijų absolventais magistrantūroje Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos miestuose dirbantys dėstytojai (39 proc. dėstytojų
Vilniuje, 43 proc. – Kaune, 48 proc. – Klaipėdoje) susiduria rečiau
negu Šiauliuose dirbantys dėstytojai (69 proc.).
Ne tik MSI dirbantys dėstytojai kolegijų absolventų pasirengimą
magistrantūrai prilygina universitetų absolventų pasirengimui
dažniau (27 proc.) nei dirbantys tik MSI (13 proc.).
Didžioji dauguma (83 proc.) tik MSI dirbančių dėstytojų mano,
kad universitetų absolventai magistrantūrai pasirengę geriau nei
kolegijų, o tarp dėstytojų, dirbančių ne tik MSI, taip mano
mažesnė dalis (62 proc.).
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas pateikiami kitoje skaidrėje.

Ar dėsto kolegijų absolventams?
Skaičiuojama nuo dirbančiųjų su magistrantūros studentais
Dėstytojai, N=505

43%
Taip

43%
Ne

13%

Nežinau

Pasirengimo studijuoti magistrantūroje skirtumai tarp
kolegijų ir universitetų absolventų
Skaičiuojama nuo turinčiųjų magistrantūros studentų iš kolegijų

Dėstytojai, N=219

2%

75%

18%

5%

Geriau pasirengę kolegijų absolventai
Geriau pasirengę universitetų absolventai
Skirtumo tarp kolegijų ir universitetų absolventų nėra
Negaliu įvertinti
Ar tarp Jūsų magistrantūros studentų yra absolventų iš kolegijų?

Ar pastebite skirtumų tarp kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo studijuoti magistrantūroje?
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Dėstytojai

Dėstymas kolegijų absolventams ir jų pasirengimo vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Dėsto magistrantams, baigusiems bakalauro studijas kolegijose:

Kolegijų absolventų pasirengimo magistrantūrai vertinimas:

Studijų sritis:
Technologijų mokslai
Socialiniai mokslai

52%

Biomedicinos mokslai

Fiziniai mokslai

Dirbantys tik MSI, N=144

39%

Menai
Humanitariniai mokslai

Pasirengimo studijuoti magistrantūroje skirtumai pagal darbo
vietą

55%

30%

Dirbantys ne tik MSI, N=71

Kaunas
Klaipėda

4%

62%

13%3%

27%

7%

28%
Geriau pasirengę kolegijų absolventai
Geriau pasirengę universitetų absolventai
Skirtumo tarp kolegijų ir universitetų absolventų nėra
Negaliu įvertinti

20%

Miestas:
Vilnius

83%

39%
43%
48%

Šiauliai

Ar tarp Jūsų magistrantūros studentų yra absolventų iš kolegijų?

69%

Ar pastebite skirtumų tarp kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo studijuoti magistrantūroje?
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2. PASTANGOS SIEKIANT PASIRENGTI MAGISTRANTŪROS STUDIJOMS
2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis magistrantūros studijoms?
2.2. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
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2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis magistrantūros studijoms?
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Magistrantai

Rengiantis magistrantūros studijoms įdėtos pastangos
Rengiantis magistrantūros studijoms dėtos pastangos
Magistrantai, N=1037

Trys iš keturių apklaustų magistrantų mano, kad
pakankamai atsakingai svarstė, kur stoti, kokią studijų
programą rinktis, arba išsinagrinėjo dominančių studijų
programų aprašymus. Dešimtadalis apklaustų
magistrantų mano, kad kiekvienai iš pirmiau išvardytų
veiklų skyrė nepakankamai dėmesio.
Kas antras apklausos dalyvis stengėsi įgyti praktikos
srityje, kurioje norėjo gilinti žinias, arba lankėsi interneto
svetainėse ar renginiuose, kuriuose buvo teikiama
informacija stojantiesiems, o 29 proc. teigia
nepakankamai lankęsi tokio pobūdžio interneto
svetainėse, renginiuose ar skaitę tam skirtus
informacinius leidinius (studijuojantieji menus įdėjo dar
mažiau pastangų, susijusių su šia veikla).
Srityje, kurioje buvo norima gilinti žinias magistrantūroje,
praktikos nepakankamai įgijo 24 proc. magistrantų.

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į
magistrantūrą

76%

11% 10%3%4,2

Atsakingai svarsčiau, kokią studijų
programą rinktis magistrantūros studijoms

75%

13% 10%

Išsinagrinėjau mane dominančių
magistrantūros studijų programų
aprašymus

74%

12% 11% 4%4,1

Domėjausi tema, kurią norėjau studijuoti
magistrantūroje

66%

Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje
norėjau gilinti žinias magistrantūroje

50%

Lankiausi interneto svetainėse ir
renginiuose, kuriuose buvo teikiama
informacija stojantiesiems, skaičiau tam…

49%

Pakankamai

Nei taip, nei ne

Nepakankamai

16%

20%

18%

Negaliu įvertinti

4,2

16% 3% 3,8

24%

29%

5% 3,5

5% 3,3

Vidurkis

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi magistrantūros studijoms. Skalė: 1 – visiškai nepakankamai; 5 – visiškai pakankamai
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Magistrantai

Rengiantis studijoms magistrantų įdėtos pastangos
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Skirtingose studijų srityse besimokantys magistrantai rengdamiesi
magistrantūrai paprastai įdeda nevienodai pastangų.
Studijuojantieji biomedicinos, fizinių ar humanitarinių mokslų
srityse dažniau teigia skiriantys pakankamai pastangų, o
studijuojantieji menų ar technologijų srityse – gerokai rečiau.

Rengiantis studijoms dėtos pastangos pagal studijų sritį
Atsakingai svarsčiau, kokią studijų programą
rinktis studijoms

4,3
4,3
4,2

3,5
3,6

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į magistrantūrą

4

3,8

3,1

4,1
4,1

3,5
3,3

Išsinagrinėjau mane dominančių studijų
programų aprašymus

4,0
3,9
4,2

3,2

3,9

3,1

Domėjausi tema, kurią norėjau studijuoti

3,5

3,5

Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje norėjau
gilinti žinias

3,0

Lankiausi interneto svetainėse ir renginiuose,
kuriuose buvo teikiama informacija
stojantiesiems, skaičiau tam skirtus…
Biomedicinos mokslai
Menai

3,1

Fiziniai mokslai
Socialiniai mokslai

4,3
4,3
4,2
3,9
4,0
4,0
3,9

3,6
3,4
4,3
4,2
4,0
4,2
4,1

Humanitariniai mokslai
Technologijų mokslai

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi magistrantūros studijoms. Skalė: 1 – visiškai nepakankamai; 5 – visiškai pakankamai
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Magistrantai

Rengiantis studijoms magistrantų įdėtos pastangos
Pasirengimo pastangos pagal motyvacijos vertinimą

Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Daugiau pasirengimo pastangų paprastai įdeda tie magistrantai,
kurie planuoja po magistrantūros tęsti studijas, įstojusieji po
pertraukos ir tie, kuriems stojant buvo vertinama motyvacija.

Atsakingai svarsčiau, kokią studijų
programą rinktis studijoms

4,4
4,1

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į
magistrantūrą

4,4
4,1

Išsinagrinėjau mane dominančių studijų
programų aprašymus

4,3
4,0
3,5
3,2

Lankiausi interneto svetainėse ir
renginiuose, kuriuose buvo teikiama…

Vertinta

Pasirengimo pastangos pagal pertrauką prieš
magistrantūrą

Nevertinta

Pasirengimo pastangos pagal planus tęsti studijas

Atsakingai svarsčiau, kokią studijų
programą rinktis studijoms

4,3
4,1

Atsakingai svarsčiau, kokią studijų
programą rinktis studijoms

4,4
4,0

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į
magistrantūrą

4,3
4,1

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į
magistrantūrą

4,4
4,0

Išsinagrinėjau mane dominančių
studijų programų aprašymus

4,2
4,0

Išsinagrinėjau mane dominančių
studijų programų aprašymus

4,3
4,0

Domėjausi tema, kurią norėjau
studijuoti
Stengiausi įgyti praktikos srityje,
kurioje norėjau gilinti žinias
Lankiausi interneto svetainėse ir
renginiuose, kuriuose buvo…
Įstojo po pertraukos

4,0
3,8
3,6
3,4
3,5
3,2
Įstojo iš karto

Domėjausi tema, kurią norėjau
studijuoti

4,3
3,6

Stengiausi įgyti praktikos srityje,
kurioje norėjau gilinti žinias

3,8
3,3

Lankiausi interneto svetainėse ir
renginiuose, kuriuose buvo…

Planuoja

3,6
3,2
Neplanuoja

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi magistrantūros studijoms. Skalė: 1 – visiškai nepakankamai; 5 – visiškai pakankamai
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2.2. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?

46

Magistrantai

Ką reikėjo daryti kitaip ruošiantis magistrantūros studijoms?
Ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengta studijoms
Magistrantai, N=1037
36 proc. magistrantų yra patenkinti savo pasirengimu
studijoms ir mano, kad nieko nevertėjo daryti kitaip.
Veiklos ir veiksmai, kuriuos, apklaustųjų nuomone, buvo
verta atlikti kitaip, kad būtų geriau pasirengę studijoms,
minimi fragmentiškai ir vertinant daugumą būdingų
aspektų neišryškėjo: 21 proc. apklaustų magistrantų
minėjo geresnį finansinį apsirūpinimą, 19 proc. nurodė
domėjimąsi karjeros galimybėmis baigus studijas, 18
proc. – domėjimąsi, kokius pagrindinius dalykus teks
mokytis įstojus, 17 proc. apklaustųjų mano, kad vertėjo
atsakingiau mokytis ankstesnėse studijose, o 13 proc. –
kad vertėjo atsakingiau rinktis, ką studijuoti.

Nieko nebūčiau daręs kitaip, buvau gerai
pasirengęs

36%

Apsirūpinti finansiškai

21%

Labiau pasidomėti, kokios yra karjeros galimybės
baigus šias studijas

19%

Išsinagrinėti, kokius pagrindinius dalykus teks
mokytis įstojus

18%

Atsakingiau studijuoti ankstesnėse studijose

17%

Prieš stojant į magistrantūrą įgyti darbinės
patirties, susijusios su studijomis

16%

Atsakingiau rinktis, ką studijuoti
Atsakingiau rinktis, kokius laisvuosius ir
pasirenkamuosius dalykus studijuoti ankstesnėse…

13%
8%

Prisiminkite save prieš magistrantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengę studijoms?
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Magistrantai

Kas yra patenkinti savo pasirengimu magistrantūrai?
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Kada įstojo į magistrantūrą:

36 proc. apklaustų magistrantų yra patenkinti savo pasirengimu
studijoms ir mano, kad nieko nevertėjo daryti kitaip.
• Labiausiai savo pasirengimu patenkinti tie magistrantai, kurie
įstojo po pertraukos (39 proc.), tie, kurie planuoja po
magistrantūros mokytis toliau (48 proc.), ir tie, kurie jaučiasi esą
„savo rogėse“ (44 proc.).
• Magistrantai, kurie dirba, ypač su studijomis susijusį darbą (42
proc.), dažniau nurodo, kad pasirengė pakankamai ir nieko keisti
nenorėtų.
• 26 metų ir vyresni magistrantai dažniau jaučiasi tinkamai
pasirengę studijoms (40 proc.) nei jaunesni (32 proc.).
• Pagal studijų sritį patenkintų pasirengimu magistrantų dalis
reikšmingai nesiskiria.

Po pertraukos

39%

Iš karto

33%

Amžius:
Planai tęsti studijas:
Planuoja

Iki 25 m.
48%

Neplanuoja

26 m. ir vyresni

32%
40%

28%

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip
Nei taip, nei ne
Ne

44%
19%
10%

Užimtumas:
Dirbantys
Nedirbantys

37%
26%

Darbo ir studijų sąsaja:
Susiję
Prisiminkite save prieš magistrantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte
geriau pasirengę studijoms?

42%

Nei taip, nei ne

31%

Nesusiję

30%

48

3. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REKOMENDACIJOS DĖL PASIRENGIMO
GERINIMO
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms?

49

Sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo
studijoms
Visoms tyrimo tikslinėms grupėms užduotas atviras klausimas:
„Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo
mokslo studijoms? (įrašykite) “.
Siekiant geriau suprasti, kaip pagerinti stojančiųjų pasirengimą ir su kokiomis problemomis dažniausiai
susiduria įstojusieji, dėstytojų buvo prašoma, kad įvardytų, ko labiausiai trūksta stojantiesiems („Kaip
manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę magistrantūros
studijoms?“).

Šių klausimų analizė buvo atliekama ir rezultatai pateikiami tokiu principu:
1)
2)

Visi atsakymai sukoduoti ir sugrupuoti pagal respondentų siūlomus sisteminius pokyčius ir minimas
problemines sritis. Ataskaitoje nurodomas temų paminėjimų dažnis (procentais nuo visų
paminėjimų).
Pateikiamos reikšmingiausios citatos, iliustruojančios išskirtas problemines temas ir siūlomus
sisteminius pokyčius.
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3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę magistrantūros studijoms?

51

Magistrantai

Magistrantų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys

Magistrantai dažniausiai nurodo sisteminius
pokyčius, kurie reikalingi priėmimo į magistrantūrą
etape: priėmimo tvarkos keitimas ir sąlygų
griežtinimas, stojančiųjų motyvacijos vertinimas,
informacijos apie priėmimą ir magistrantūros
studijas kokybės gerinimas.
Kita sritis, kurioje sisteminiai pokyčiai užtikrintų
geresnį pasirengimą – studijų kokybė, turinys ir
suderinamumas. Studijuojantieji pasigenda galimybių
įgyti daugiau praktinės patirties ir įgūdžių, bakalauro
ir magistro studijų suderinamumo tiek konkrečioje
aukštojoje mokykloje, tiek tarp skirtingų aukštųjų
mokyklų.
Fragmentiškai minėtas lankstumo derinti studijas su
darbu poreikis, studijų finansavimo ir stipendijų
skyrimo problemos, karjeros galimybės.

Priėmimas į magistrantūrą:
Keisti priėmimo tvarką: stojamieji egzaminai, studentų skaičiaus optimizavimas
Tobulinti informavimą apie studijas (informacijos tikslumas, aprašymų išsamumas)
Užtikrinti, kad įstotų labiausiai motyvuoti
Rengti daugiau informacinių renginių apie būsimas studijas, užtikrinti daugiau tiesioginio
bendravimo su dėstytojais, studentais, absolventais
Organizuoti parengiamuosius, įvadinius kursus, išlyginamuosius kursus
Studijų kokybė, turinys ir suderinamumas:
Suteikti daugiau galimybių įgyti patirties, praktinių įgūdžių
Suderinti I ir II pakopų studijų turinį, nes mokomi dalykai kartojasi
Atnaujinti studijų programas, įtraukti aktualius ir tolesnėms studijoms būtinus dalykus
Gerinti pasirengimą per bakalauro studijas, didinti pasirenkamųjų dalykų pasiūlą
Skatinti, ugdyti studentų savarankiškumą ir žinių siekį visose grandyse
Skatinti, kad magistrantūroje būtų pasirenkamos tos pačios srities studijos kaip bakalauro
Lankstumas ir galimybės derinti studijas su darbu
Studijų finansavimas ir stipendijų skyrimo sąlygos
Įsidarbinimo problemos, karjeros galimybės
Kita
Pokyčių nereikia
Nežino, neatsakė

Paminėjimų
dalis
39%
16%
9%
8%
4%
2%
23%
9%
6%
3%
3%
2%
1%
6%
4%
4%
12%
6%
5%

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N = 747
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę magistrantūros studijoms? (atviras klausimas)

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.
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Magistrantai

Dažniausiai magistrantų minimos probleminės sritys ir sisteminiai
pokyčiai
Dažniausiai magistrantų
minimos probleminės sritys

Iliustruojantys teiginiai:

Priėmimo tvarkos keitimas:
stojamieji egzaminai,
studentų skaičiaus
optimizavimas

„Motyvacinis laiškas turi būti privalomas visuose universitetuose ir jis turėtų sudaryti bent 30 proc. stojamojo balo“; „Magistrantūros studijos turėtų
reikalauti gero (8+) pažymių vidurkio bakalauro studijose ARBA sėkmingos darbo patirties“; „Sunkesnio atrankos etapo. Motyvacinių pokalbių,
egzaminų. Sunkumas turėtų būti proporcingai didėjantis su didėjančia specialybės paklausa, kad atrinktų studijoms tik pačius tinkamiausius“;
„NEPRIIMTI studijuoti magistrantūros studijose neturint universitetinio bakalauro ar bent jau neturėjus išlyginamųjų studijų<...>“; „Turėtų būti nustatomi
aukštesni kriterijai stojant į magistrantūrą, pvz., stojamasis egzaminas ar aukštesnė minimalaus balo kartelė“; „Griežtesnių atrankos reikalavimų,
darbinės arba akademinės patirties“.

Nepakankamas informacijos
apie studijas tikslumas,
aprašymų išsamumas

„Aiškiau pateiktos informacijos, apie stojimą, akademinę veiklą, studijų laikotarpiu vykstančius darbus, užduotis ir pan. Kartais sunku rasti tikslią
informaciją“; „Aiškiau vieningoje universitetų duomenų bazėje pateikti informaciją apie alternatyvius, prie baigtų bakalauro studijų tinkamus
pasirinkimus magistro studijoms. Pvz., įvedus į paiešką, jog baigei psichologiją VDU, būtų pateikiamas galimų magistro studijų sąrašas įvairiuose
universitetuose, suderinamas su baigtomis bakalauro studijomis“; „Įkelti kur kas daugiau informacijos apie studijuojamus dalykus, temas, metodikas“.

Būtinybė užtikrinti, kad
įstotų ir mokytųsi labiausiai
motyvuoti

„Jei studentas neturės motyvacijos jis niekada nebus pasirengęs“; „Kadangi magistrantūroje yra daugiau savarankiško darbo bei pačios studijos
orientuotos į darbą mokslo srityje, tam, kad geriau realizuoti save magistrantūroje, reikia daugiau vidinės motyvacijos“; „Turi būti vertinama studento
motyvacija ir savęs vertinimas“.

Būtinybė suteikti daugiau
galimybių įgyti patirties,
praktinių įgūdžių

„Studentai galėtų gauti daugiau praktinių dalykų-paskaitų“; „Daugiau tikslinių praktinių žinių bakalauro studijose“; „Galbūt galimybės sudalyvauti
kokiame nors projektiniame renginyje, daryti projektą būtent tų studijų tema, kad būtų galimybė ‚„pačiupinėti‚“, pasipraktikuoti toje srityje, prieš
stojant“; „Mano bakalauro studijos galėtų būti šiuolaikiškesnės ir orientuotos į praktinius dalykus, kaip dabartinėse magistro studijose. Tai padėtų geriau
pažinti darbo rinką ir mėgstamą sritį“; „Manau, žmonės, kurie studijuoja ne iškart po bakalauro, o šias studijas renkasi turėję darbo patirties, yra geriau
pasiruošę – jų požiūris, motyvacija, bendrasis išprusimas daug geresnis, ir tai padeda studijuoti“; „Darbo patirtis tarp bakalauro ir magistrantūros studijų
būtų privaloma“.

Būtinybė suderinti I ir II
pakopų studijų turinį, nes
mokomi dalykai kartojasi

„50 % visų magistro studijų dalykų dubliuojasi su bakalauro studijomis, neįgaunama daugiau gilinamųjų žinių“; „Universiteto katedrų komunikacija:
daug dalykų buvo žinomi jau iš bakalauro studijų, nes studijavau kitą programą, todėl dalykai magistro studijose dubliavosi“; „Suderinti bakalauro
studijų programas su kitais universitetais, kadangi magistro studijose susirinkome iš skirtingų miestų ir jaučiasi, kad ne visi vienodus dalykus mokėsi“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms? (atviras klausimas)
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Dėstytojų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys
1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje

Dėstytojai, kalbėdami apie sisteminius pokyčius, kurie leistų
geriau pasirengti aukštojo mokslo studijoms (įskaitant
bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas),
pirmiausia akcentuoja vidurinio lavinimo grandyje būtinus
pokyčius, apimančius programų turinio atnaujinimą,
profiliavimo sistemos tobulinimą ar profesinio rengimo
sistemos įdiegimą ir tobulinimą.
Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas svarbiausių moksleivių
kompetencijų ir įgūdžių, kaip antai kritinis, analitinis
mąstymas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis, ugdymui.
Geresnį pasirengimą leistų užtikrinti ir priėmimo į aukštąsias
mokyklas sąlygų keitimas: griežtesnė atranka, stojamųjų
egzaminų įvedimas, motyvacijos vertinimas, stojamojo balo
kėlimas.
Kas penktas dėstytojų nurodomas keistinas aspektas yra
susijęs su pokyčiais aukštojo mokslo srityje: studijų kokybė,
dėstytojų darbo sąlygų gerinimas, studentų motyvacija.

1.1. Vidurinio lavinimo sistema
Vidurinio ugdymo kokybės kėlimas, programų turinio atnaujinimas
Profiliavimo sistemos tobulinimas arba jos atsisakymas
Profesinio orientavimo stiprinimas
1.2. Moksleivių gebėjimų ugdymas
Kritinio, analitinio mąstymo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas
Savarankiškumo, komunikavimo, komandinio darbo ugdymas
Mokymosi įgūdžių ugdymas
1.3. Mokytojų kompetencija ir profesijos įvaizdis

2. Pokyčiai, susiję su priėmimu į aukštąsias mokyklas
Priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos keitimas
Stojančiųjų atrankos keitimas
Stojamojo balo kėlimas
Stojančiųjų motyvacijos vertinimas
Tikslingas informavimas apie studijų programas
Stojamųjų egzaminų poreikis

3. Pokyčiai aukštojo mokslo grandyje
Studijų kokybės kėlimas ir vertinimo objektyvumas
Dėstytojų motyvavimas, atlyginimai, kvalifikacijos kėlimas
Studentų motyvacijos didinimas
Visuomenės nuomonės apie aukštąjį mokslą ir mokslininkus gerinimas
Stipendijų didinimas, sąlygų studentams derinti studijas su darbu sukūrimas

4. Pokyčiai, susiję su aukštojo mokslo finansavimu
Finansavimo sistemos tobulinimas
Krepšelių sistemos tobulinimas arba atsisakymas

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N = 1178
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę
bakalauro, magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)

5. Švietimo sistemos reforma
Kita
Neatsakė
Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.

Paminėjimų
dalis
35%
20%
14%
3%
3%
12%
5%
5%
2%
3%

27%
8%
6%
5%
3%
3%
2%

18%
7%
3%
3%
3%
2%

5%
3%
2%

5%
7%
4%
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Dažniausiai dėstytojų minimos probleminės sritys
Dažniausiai dėstytojų minimos
probleminės sritys:

Iliustruojantys teiginiai:

Vidurinio lavinimo sistema (vidurinio
lavinimo kokybės kėlimas,
profiliavimas, profesinis orientavimas)

„Reikia modernių priemonių naudojimo mokykloje, kad jos nebūtų naujiena atvykus į universitetą“; „Mažinti mokinių skaičių klasėje (ne
daugiau 20)“; „Sukurti tokią profesinio orientavimo sistemą, kuri leistų moksleiviams susipažinti su kuo įvairesnėmis profesinėmis
galimybėmis, įskaitant ir tas, kurioms nebūtinas aukštasis išsilavinimas“; „Atsisakyti mokinių skirstymo į tiksliuosius ir humanitarinius lygius ir
suteikti visiems vienodą vidurinį išsilavinimą“.

Moksleivių gebėjimų, kompetencijų
ugdymas (kritinis, analitinis
mąstymas, kūrybiškumas, mokėjimas
mokytis ir pan.)

„Skatinti vidurinių mokyklų mokinius mąstyti nestandartiškai, ieškoti originalių sprendimų“; „Stinga struktūrinio mąstymo, gebėjimo įžvelgti
priežastis ir numatyti pasekmes“; „Stinga kūrybiškumo, laisvos, programų nereglamentuotos saviraiškos skatinimo“; „Gerinti <...> gebėjimą
mokytis savarankiškai“; „Visi ketinantys studijuoti turėtų gebėti <...> dirbti komandoje“.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas
(priėmimo sąlygos, motyvacijos
vertinimas, stojamieji egzaminai)

„Pasirengimui bakalauro studijoms daugiausia neigiamo poveikio daro „nuasmeninta“ stojamųjų tvarka, kai sistema „sudėlioja rutuliukus“ ir
pateikia atsakymus. Studentai šiuo atveju nėra aktyvūs savo pasirinkimo dalyviai – analizuojantys, kontaktuojantys ir fiziškai dalyvaujantys
stojimo į aukštąsias mokyklas procesuose, gaunantys atgalinį ryšį apie savo stojimo / neįstojimo rezultatus. Tai padeda suaktyvinti akademinę
motyvaciją dar iki stojimo. Tai pagrindinis sisteminis pokytis, kuris turėtų būti įgyvendintas“; „Motyvaciniai pokalbiai, stojimas tik į tam tikrą
universitetą ir tam tikrą specialybę“; „Bėda, kad nemaža dalis stoja į magistrantūrą todėl, kad neturi darbo“.

Pokyčiai aukštojo mokslo grandyje

„Nustoti orientuotis į kiekybę (studentų mažėja ir daugiau nebus) ir pradėti dirbti su kokybės gerinimu (ne tik studijų, bet ir su tuo susijusios
aplinkos – administravimas, papildoma pagalba studentams, ne auditorinės valandos, bet konsultacijos ir individualus / grupinis darbas)“;
„Studijų pagrindų dalykų egzaminų nepriklausančių mokymo įstaigai vertintojų vertinimas, kurie turi būti parenkami ne mokymo įstaigos“;
„Dauguma studijuojančių magistrą supranta kaip tam tikrą mokslinę pakopą, jiems tai kaip šiek tiek aukštesnis nei bakalauro praktinis
laipsnis. Skirti magistro studijas: mokslinė ar ekspertinė (praktinė)“; „Magistrantūros studijas pagerintų didesnio akademinio savarankiškumo
skatinimas bakalauro studijų laikotarpiu“; „<…> nenuvertinti bakalauro diplomo ir kelti aukštesnius reikalavimus jį apsiginantiems
studentams. Tai padėtų pasirengti ir magistrantūros studijoms“.

Studijų ir darbo derinimo
problematika

„Magistrantūros studijose: grąžinti ilgesnį studijų laikotarpį, kad ir dirbantieji turėtų galimybę studijuoti nuolatinėje studijų formoje, derinti
darbą su studijomis. Taip bus garantuota, kad talentingi, kritiškai mąstantys, profesionalai praktine prasme daugiau studijuos magistrantūros
studijose, konkuruos su studentais be praktinės patirties, o tai skatins jų integraciją į darbo rinką“; „Magistrantūroje geresnių rezultatų
pasiekia tie, kuriems nereikia dirbti pilną darbo dieną. Todėl būtų gerai, kad įmonėms būtų suteikiamos kokios nors lengvatos, jei pas juos
dirba magistrantai, kad jie sudarytų sąlygas studijuoti“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro, magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)
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3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę
magistrantūros studijoms?
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Dėstytojų pastabos apie tai, ko trūksta stojantiesiems, kad būtų
geriau pasirengę magistrantūros studijoms
Stojantiesiems labiausiai trūksta:
Kompetencijos, žinių ir gebėjimų:
Tyrėjo kompetencijų, dalykinių žinių, akademinio raštingumo, mokslinių

Kalbėdami apie tai, ko labiausiai trūksta stojantiesiems,
tekstų analizės įgūdžių
kad būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms,
Tiriamojo darbo, informacijos valdymo įgūdžių, gebėjimo studijuoti
Bazinių žinių, komunikavimo įgūdžių, raštingumo
dėstytojai dažniausiai mini motyvacijos trūkumą
Kritinio, loginio, analitinio mąstymo
(motyvacijos trūkumas minimas kas ketvirtame dėstytojų
Savarankiškumo, savarankiško mokymosi
komentare).
Praktinės patirties, įgūdžių
Užsienio kalbos žinių
Antroje vietoje pagal paminėjimų dažnį – studentų žinių,
Stipresnio
kolegijų
absolventų
ar
kitą
sritį
baigusiųjų
pasirengimo
gebėjimų ir kompetencijų stoka: dalykinės žinios,
Bakalauro studijų spragos
akademinis raštingumas, gebėjimai dirbti su moksliniais
Studijuojančiųjų įsitraukimo ir motyvacijos:
tekstais, gebėjimas mokytis, kritinis mąstymas ir pan.
Motyvacijos
Trečioje vietoje – su materialinio pasirengimo stoka susiję
Noro tobulėti, įgyti žinių, mokytis
Studijų prasmės ir tikslo suvokimo, ateities vizijos turėjimo
aspektai, ypač darbo ir studijų derinimas.
Materialinio pasirengimo:

11%
5%
2%
3%
2%
2%
2%
4%
4%

32%

24%
5%
3%

18%

Geresnio materialinio pasirengimo
Laiko studijuoti
Sąlygų, kad studentai galėtų nedirbti ar derinti studijas su darbu
Studijų derinimo su darbu

Informacijos apie studijas:

6%
6%
4%
3%

3%
Suvokimo, kas yra magistro studijos
Įsigilinimo į studijų programas

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N = 614

Paminėjimų dalis, proc.
35%

Kiti aspektai
Nieko netrūksta

2%
1%

10%
3%

Kaip manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms? (atviras klausimas)

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys dėstytojų atsakymai ir
reikšmingiausios citatos.
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Dažniausiai pasikartojantys dėstytojų atsakymai
Dažniausiai dėstytojai nurodo, kad
stojantiesiems labiausiai trūksta:

Respondentų teiginiai

Motyvacijos, noro mokytis

„Nepakankama motyvacija“; „<...>motyvacijos įgyti kuo daugiau žinių ir gebėjimų“; „<...>kai kuriems – motyvacijos
studijuoti (nors tokių jau mažiau, nei bakalauro studijose)“; „Turi būti tikrai norintys studijuoti, o ne tik gauti diplomą, ką
dažnai būna išmokę per bakalauro studijas“; „Noro vystyti profesinę perspektyvą tyrinėjant“.

Tyrėjo kompetencijų, dalykinių žinių,
akademinio raštingumo, mokslinių
tekstų analizavimo gebėjimų

„Tyrėjo kompetencijų, gebėjimo atsirinkti, analizuoti mokslinę literatūrą“; „Gebėjimų analizuoti ir apibendrinti įgytas žinias,
mokslinės periodikos <...>“; „Patirties teorinių tekstų analizei, kūrybinių darbų atlikime“; „Platesnių žinių ne tiesiogiai
specialybės srityje“; „Kadangi magistrantūros studijos labiau orientuotos į mokslinę veiklą, tyrimus, ne visi studentai turi
gebėjimų, patirties tokiose veiklose“; „Akademinės kalbos, akademinio raštingumo“; „Suvokimo, kas tai yra mokslinė
veikla“; „Informacijos valdymo gebėjimų. Mokėjimo mokytis, laiko valdymo. Tikslingo ir giluminio motyvuoto mokymosi.
Socialinių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių“; „Tiriamojo darbo įgūdžių“.

Finansavimo

„Neturi materialinės paramos studijų laikotarpiui“; „Trūksta stipendijos ar pan., kad mąstantys apie mokslininko karjerą
galėtų prioritetą teikti mokslinei veiklai ir mokymuisi“; „Nepakenktų daugiau finansinės paramos, kad studentams nereiktų
papildomai ieškotis darbo ir paskaitas galėtų lankyti dieną“.

Galimybių derinti studijas su darbu

„Laiko, kadangi dauguma dirbantys“; „Laiko skyrimas mokslams ne tik darbui...“; „Studijų ir darbo derinimo galimybių“;
„Trūksta materialinio pasirengimo, nes dauguma magistrantūros studentų priversti dirbti ir dėl to dažnai nukenčia studijos“;
„Galimybių studijuoti nedirbant ar bent dirbant pusę darbo dienos. Mano atveju jie visi dirba pagal specialybę, bet neturi
pakankamai laiko kokybiškoms studijoms“; „Jeigu neturi darbo, tuomet jie motyvuoti. Turintys darbus mažai stengiasi, nes
pritrūksta laiko“.

Kaip manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms? (atviras klausimas)
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APIBENDRINIMAS
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1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis
magistrantūros studijoms?
•

•

•

Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima studijų programa
ir pan.), anot apklaustųjų, yra svarbiausias norint būti pasirengusiam magistrantūros studijoms (taip mano 6 iš 10 apklaustų
dėstytojų ir magistrantų). Dažniau motyvacinį pasirengimą kaip svarbiausią komponentą įvardija studijuojantieji menus, rečiau –
humanitarinius mokslus.
Dėl akademinio ir materialinio bei socialinio komponentų svarbos dėstytojų ir magistrantų nuomonės išsiskiria. Gerokai didesn ė
dalis dėstytojų svarbiausiu laiko akademinį komponentą nei materialinį ir socialinį (atitinkamai 31 proc. ir 7 proc.), o magi strantai
dėl šių komponentų svarbos suvokimo pasiskirsto po lygiai: 21 proc. jų svarbiausiu laiko materialinį ir socialinį, 19 proc. –
akademinį komponentą.
Materialinis ir socialinis pasirengimas svarbesnis studijuojantiesiems ištęstinėse studijose ir antrakursiams, nesijaučiantie ms „savo
rogėse“ ar neplanuojantiems po magistrantūros mokytis toliau. Akademinį pasirengimą dažniau prioritetizuoja pirmo kurso
magistrantai ir planuojantieji tęsti studijas po magistrantūros.
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1.2. Kaip vertinamas pasirengimas magistrantūros studijoms, atsižvelgiant į
motyvacinį, akademinį ir materialinį bei socialinį komponentus?
•

•
•
•

Dėstytojų ir magistrantų požiūris į pasirengimą magistrantūrai išsiskiria: dėstytojai magistrantų pasirengimą vertina gerokai
prasčiau nei magistrantai savąjį (savo pasirengimą gerai vertina 73 proc. magistrantų, o studentų pasirengimą gerai vertina t ik 50
proc. apklaustų dėstytojų).
Geriausiai savo pasirengimą studijoms vertina menų srities magistrantai, prasčiausiai – fizinių mokslų. Dėstytojų nuomone,
geriausiai pasirengę yra menų ir humanitarinių mokslų sričių studentai, prasčiausiai – fizinių mokslų, biomedicinos ir technologijų.
Savo pasirengimą magistrantūrai geriau vertina ketinantys tęsti studijas magistrantai ir tie magistrantai, kurie jaučiasi esą „savo
rogėse“.
Pasirengimo magistrantūros studijomis vertinimas skiriasi priklausomai nuo mokymosi rezultatų: tie, kurių paskutinės sesijos
rezultatai geriausi, savo pasirengimą magistrantūrai vertina geriau negu tie, kurie egzaminus išlaikė žemesniais balais.

1.3. Kokia dalis stojančiųjų pasirengusi studijuoti magistrantūroje?
•

Kad pasirengimas magistrantūrai nėra pakankamas, rodo ir dėstytojų nurodoma pasirengusių studijuoti magistrantų dalis:
dėstytojų vertinimu, vidutiniškai tik 68 proc. pirmo kurso magistrantų yra pasirengę studijuoti jų dėstomus dalykus . Didžiausia
pasirengusiųjų studijuoti dalis yra menų, mažiausia – biomedicinos ir fizinių mokslų srityse.
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1.4. Kaip vertinami magistrantų gebėjimai ir kompetencijos?
•

•

•

Dėstytojų vertinimu, tik kiek daugiau negu pusė studentų pirmame kurse turi magistrantūros studijoms reikalingas kompetencijas
ir gebėjimus. Didesnė dalis studentų (vidutiniškai 55–58 proc.): (1) turi savarankiško mokymosi įgūdžių, (2) geba rinkti ir
interpretuoti duomenis, (3) geba taikyti žinias ir supratimą, demonstruoja profesionalų požiūrį ir geba formuluoti ir pagrįsti
sprendimus ir (4) geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus auditorijai. Kiek mažesnė dalis (vidutiniškai 50 proc.)
studentų (5) demonstruoja žinias, papildytas aukštesnio lygio vadovėlių žiniomis ir tam tikromis žiniomis apie naujausius
studijuojamos krypties pasiekimus.
Analizuotos studentų kompetencijos ir gebėjimai turi įtakos bendram pasirengimo vertinimui . Labiausiai su pasirengimo
magistrantūrai vertinimu koreliuoja (1) gebėjimas taikyti žinias ir supratimą, profesionalaus požiūrio demonstravimas, gebėjimas
formuluoti ir argumentuotai pagrįsti sprendimus, skirtus studijų srities problemoms spręsti , ir (2) gebėjimas rinkti ir
interpretuoti duomenis, kurių reikia svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti . Šių gebėjimų ugdymui
turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijose.
Analizuojant pagal studijų sritį, tiriamas kompetencijas dėstytojai dažniau priskiria menų ir humanitarinių mokslų sričių
studentams, rečiau – biomedicinos ir technologijų.
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1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas
studijuoti?
Magistrantų nuomonė apie savo ir bendramokslių žinias bei motyvaciją
•

•

•

•

Apklausoje dalyvavę magistrantai savo žinias bei motyvaciją vertina gana gerai (savo motyvaciją gerai vertina 78 proc., žinias –
76 proc. apklaustų magistrantų) ir kur kas geriau nei bendramokslių. Bendras savo motyvacijos mokytis vertinimo vidurkis – 4,1
balo iš 5, žinių – 4,0 balo, o grupės draugų motyvacijos – 3,7 balo, žinių – 3,8 balo.
Žinias, įgytas ankstesnėse studijose, ir motyvaciją studijuoti pasirinktą studijų programą geriau vertina „savo rogėse“
besijaučiantys magistrantai ir po magistrantūros planuojantieji tęsti studijas. Žinių ir motyvacijos vertinimas tiesiogiai pr iklauso ir
nuo mokymosi magistrantūroje rezultatų – kuo aukštesni egzaminų sesijos įvertinimai, tuo geriau vertinamos žinios ir motyvacija.
Motyvacijos studijuoti pasirinktą studijų programą vertinimas skiriasi pagal studijų sritį: geriausiai savo motyvaciją vertin a menų ir
biomedicinos studentai, prasčiausiai – fizinių mokslų (ta pati tendencija pastebima ir vertinant bendramokslių motyvaciją). Savo
žinių vertinimas pagal studijų sritį reikšmingai nesiskiria.
Pasirengimo studijoms prasme beveik pusė magistrantų jaučiasi esantys stipresni už daugumą savo grupėje, 41 proc. savo
pasirengimą vertina vidutiniškai ir jaučiasi panašiai kaip dauguma grupės draugų. Pasirengimo bakalauro studijų metu vertinim as,
palyginti su bendramoksliais, buvo panašus: stipresni jautėsi beveik pusė apklaustų magistrantų, taip pat kaip dauguma – 40 proc.

Dėstytojų nuomonė apie pirmo kurso magistrantų žinias ir motyvaciją
•
•
•

Pirmo kurso magistrantų žinias ir motyvaciją studijuoti savo studijų programą dėstytojai vertina gana prastai : tiek motyvaciją,
tiek žinias teigiamai vertina vos 56 proc. apklaustų dėstytojų (bendras motyvacijos ir žinių vertinimo vidurkis – 3,6 balo iš 5).
Motyvacijos studijuoti vertinimas reikšmingai skiriasi pagal studijų sritį – geriau motyvaciją vertina menų, humanitarinių ir
socialinių mokslų dėstytojai, prasčiau – biomedicinos, fizinių ir technologijų mokslų.
Magistrantų žinias geriausiai vertina menų ir humanitarinių mokslų sričių dėstytojai, prasčiausiai – biomedicinos.
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1.6. Pasirengimas tęsti studijas doktorantūroje
•
•
•

Magistrantai, planuojantys tęsti studijas, savo pasirengimą doktorantūrai vertina gana gerai: daugiau nei pusė (59 proc.) jų savo
pasirengimą vertina gerai, o bendras pasirengimo vertinimo vidurkis – 3,7 balo iš 5.
Magistrantų pasirengimo doktorantūrai vertinimas priklauso nuo tėvų finansinės padėties: tie magistrantai, kurių tėvai (globėjai)
yra pasiturintys, savo pasirengimą vertina geriau negu tie, kurie tėvų finansinę padėtį vertina prasčiau.
Dėstytojai jau studijuojančių doktorantų pasirengimą studijoms vertina gana gerai ir labai panašiai kaip ir magistrantai – 61 proc.
dėstytojų doktorantų pasirengimą vertina teigiamai, o bendras vertinimo vidurkis yra 3,7 balo iš 5.

1.7. Ar skiriasi universitetų ir kolegijų absolventų pasirengimas
magistrantūrai?
•
•
•

Magistrantūroje dėstantys kolegijų absolventams teigia 43 proc. apklaustų dėstytojų. Technologijų ir socialinių mokslų srityse
kolegijų absolventams dėsto didesnė dalis dėstytojų, o fizinių, humanitarinių ir menų – mažesnė.
75 proc. dėstytojų, tarp kurių studentų yra kolegijų absolventų, mano, kad magistrantūros studijoms geriau pasirengę
universitetų absolventai. 18 proc. dėstytojų nuomone, kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimas magistrantūrai nesiskiria.
Suvienodinti universitetų ir kolegijų absolventų pasirengimą magistrantūrai būtų galima per išlyginamąsias studijas ar
organizuojant parengiamuosius kursus. I ir II studijų pakopų programų suderinimas taip pat padėtų suvienodinti kolegijų ir
universitetų absolventų pasirengimą magistrantūros studijoms.
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2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis magistrantūros studijoms?
•

•

•

•
•

Didžiausia dalis apklaustų magistrantų (75 proc.) atsakingai svarstė, kur stoti į magistrantūrą, kokią studijų programą rinkt is, ir
išsinagrinėjo dominančių studijų programų aprašymus. Du trečdaliai magistrantų teigia pakankamai domėjęsi tema, kurią norėjo
studijuoti.
24 proc. apklaustų magistrantų nurodė nepakankamai stengęsi įgyti praktikos srityje, kurios žinias norėjo gilintis magistrantūroje,
o 29 proc. teigia nepakankamai lankęsi interneto svetainėse ir renginiuose, kuriuose teikiama informacija stojantiesiems, ar
skaitę tam skirtus informacinius leidinius.
Kadangi beveik trečdalis magistrantų mano, jog nepakankamai stengėsi lankytis interneto svetainėse ir renginiuose, kuriuose
teikiama informacija stojantiesiems, rekomenduojame išnagrinėti tokio pobūdžio informacijos kanalų prieinamumą ir juose
pateikiamos informacijos kokybę.
Informacinės platformos sukūrimas leistų supaprastinti ir palengvinti studijų vietos, srities ir programos pasirinkimo proces ą
planuojantiesiems stoti į magistrantūrą.
Studijuojantieji biomedicinos, fizinių ar humanitarinių mokslų srityse dažniau nurodo pakankamai stengęsi pasirengti, o
studijuojantieji menų ar technologijų srityse stengėsi mažiau. Įdėję pakankamai pastangų dažniau nurodo tie studentai, kurie
planuoja po magistrantūros tęsti studijas, įstojusieji po pertraukos ir tie, kuriems stojant buvo vertinama motyvacija.
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2.2. Ką studijuojantieji norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
•

Kiek daugiau nei trečdalis magistrantų yra patenkinti savo pasirengimu studijoms ir mano, kad nevertėjo nieko daryti kitaip. Labiau
savo pasirengimu patenkinti tie magistrantai, kurie įstojo po pertraukos, tie, kurie planuoja po magistrantūros mokytis tolia u, ir
tie, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“. Dirbantys, ypač su studijomis susijusį darbą, magistrantai dažniau nurodo, kad pasiren gė
pakankamai ir nieko keisti nenorėtų.

•

Ką, apklaustųjų nuomone, buvo verta daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengę studijoms, minima fragmentiškai (tokius veiksmus
minėjo ne daugiau nei 21 proc. apklaustųjų) ir neišsiskiria vienas ar keli daugumai būdingi aspektai. Dažniau minimas geresni s
finansinis apsirūpinimas, domėjimasis karjeros galimybėmis baigus studijas, domėjimasis, kokius pagrindinius dalykus teks mok ytis
įstojus, atsakingesnis mokymasis ankstesnėse studijose ar atsakingesnis studijuojamos srities pasirinkimas.
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3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę magistrantūros studijoms?
Magistrantai dažniausiai nurodo šias problemines sritis ir norint geriau pasirenti reikalingus sisteminius pokyčius:
▪

▪

▪

Priėmimas į magistrantūrą. Magistrantų manymu, griežtesnė stojančiųjų atranka („NEPRIIMTI studijuoti magistrantūros studijose neturint universitetinio
bakalauro ar bent jau neturėjus išlyginamųjų studijų<...>“; „Griežtesnių atrankos reikalavimų, darbinės arba akademinės patir ties“) bei motyvacijos vertinimas
(„Turi būti vertinama studento motyvacija ir savęs vertinimas“) padėtų atrinkti geriausiai pasirengusius stojančiuosius. Geresniam pasirengimui svarbu ir
kokybiškesnis informavimas apie studijas („Aiškiau vieningoje universitetų duomenų bazėje pateikti informaciją apie alternatyvius, prie baigtų bakalauro studijų
tinkamus pasirinkimus magistro studijoms. Pvz., įvedus į paiešką, jog baigei psichologiją VDU, būtų pateikiamas galimų magist ro studijų sąrašas įvairiuose
universitetuose, suderinamas su baigtomis bakalauro studijomis“; „Įkelti kur kas daugiau informacijos apie studijuojamus daly kus, temas, metodikas“).
Studijų kokybės ir suderinamumo tarp pakopų, studijų sričių ir aukštųjų mokyklų . Studijų metu svarbu suteikti daugiau galimybių įgyti praktinės patirties
(„Galbūt galimybės sudalyvauti kokiame nors projektiniame renginyje, daryti projektą būtent tų studijų tema, kad būtų galimyb ė „pačiupinėti“, pasipraktikuoti
toje srityje, prieš stojant“), atnaujinti studijų programas („Atnaujinti studijų programas, kad studijuojami dalykai būtų reikalingi esamai darbo rinkai “), suderinti
mokomųjų dalykų turinį I ir II pakopose („50 % visų magistro studijų dalykų dubliuojasi su bakalauro studijomis, neįgaunama daugiau gilinamųjų žinių“ ).
Daugiau lankstumo ir galimybių derinti darbą ir studijas („Galimybės derinti darbą su studijomis (vakarinės ar ištęstinės studijos))“ .

Dėstytojai dažniausiai nurodo šias problemines sritis ir norint geriau pasirengti AM studijoms ir magistrantūrai reikalingus
sisteminius pokyčius:
▪

▪

Kalbėdami apie sisteminius pokyčius, kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo studijoms (įskaitant bakalauro, magistran tūros ir doktorantūros), dėstytojai
pirmiausia akcentuoja pokyčius vidurinio lavinimo grandyje, AM studijoms reikalingų moksleivių kompetencijų bei įgūdžių ugdymą ir priėmimo į aukštąsias
mokyklas sąlygų griežtinimą.
Kalbant apie pasirengimą magistrantūros studijoms, dėstytojai mini didesnio lankstumo derinant studijas su darbu („Magistrantūros studijose: grąžinti ilgesnį
studijų laikotarpį, kad ir dirbantieji turėtų galimybę studijuoti nuolatinėje studijų formoje, derinti darbą su studijomis. T aip bus garantuota, kad talentingi,
kritiškai mąstantys, profesionalai praktine prasme daugiau studijuos magistrantūros studijose, konkuruos su studentais be pra ktinės patirties, o tai skatins jų
integraciją į darbo rinką“) ir tam tikrų lengvatų darbdaviams, pas kuriuos dirba studijuojantieji magistrantūroje, poreikį („Magistrantūroje geresnių rezultatų
pasiekia tie, kuriems nereikia dirbti pilną darbo dieną. Todėl būtų gerai, kad įmonėms būtų suteikiamos kokios nors lengvatos , jei pas juos dirba magistrantai,
kad jie sudarytų sąlygas studijuoti“).
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3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę
magistrantūros studijoms?
Dėstytojų nuomone, stojantiesiems į magistrantūrą labiausiai trūksta šių dalykų:
•
•

•

Motyvacijos, noro mokytis: „Nepakankama motyvacija“; „Turi būti tikrai norintys studijuoti, o ne tik gauti diplomą, ką dažnai būna
išmokę per bakalauro studijas“.
Tyrėjo kompetencijų, dalykinių žinių, akademinio raštingumo, mokslinių tekstų analizės : „Tyrėjo kompetencijų, gebėjimo
atsirinkti, analizuoti mokslinę literatūrą“; „Gebėjimų analizuoti ir apibendrinti įgytas žinias, mokslinės periodikos <...>“; „Patirties
teorinių tekstų analizei, kūrybinių darbų atlikime“; „Informacijos valdymo gebėjimų“; „Tiriamojo darbo įgūdžių“.
Materialinio pasirengimo: „Neturi materialinės paramos studijų laikotarpiui“; „Galimybių studijuoti nedirbant ar bent dirbant pusę
darbo dienos. Mano atveju jie visi dirba pagal specialybę, bet neturi pakankamai laiko kokybiškoms studijoms“; „Trūksta
stipendijos ar pan., kad mąstantys apie mokslininko karjerą galėtų prioritetą teikti mokslinei veiklai ir mokymuisi“; „Nepake nktų
daugiau finansinės paramos, kad studentams nereiktų papildomai ieškotis darbo ir paskaitas galėtų lankyti dieną“.

Motyvacijos vertinimas stojant į magistrantūrą padėtų užtikrinti labiausiai motyvuotų pretendentų atranką ir pagerintų ne tik
studijuojančiųjų norą mokytis ir didesnį įsitraukimą į studijų procesą, bet ir akademinius pasiekimus, kurie didele dalimi pr iklauso nuo
motyvacijos.
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M o ks l o ir studijų stebėsenos ir analizės centras
www.mosta.lt

Pasirengimas doktorantūros
studijoms
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių apklausos rezultatai

2017

Įvadas
Nepakankamas būsimų studentų pasirengimas bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms,
kaip vienas iš studijų kokybę lemiančių veiksnių, dažnai aptariama tema tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp
aukštojo mokslo politikos sprendimų priėmėjų ir ekspertų.

Siekiant išsamiai apibūdinti esamą situaciją, aktualu nagrinėti, kaip savo pasirengimą studijoms vertina
patys baigiamųjų klasių moksleiviai, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijų studentai, ką apie
tai mano mokytojai bei dėstytojai. Kiek jų vertinimai ir kokiais aspektais skiriasi, kokios to priežastys?
Kokios kliūtys galėtų būti įvardinamos kaip pagrindinės, trukdančios užtikrinti pakankamą pasirengimą
bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms? Ką reikėtų keisti pirmiausiai, t.y., kokie veiksmai
yra prioritetiniai siekiant kelti studentų pasirengimo studijoms lygį? Šiuos ir kitus kylančius klausimus,
susijusius su būsimų studentų pasirengimu bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijoms, padeda
atsakyti suinteresuotųjų šalių apklausos, atliktos pagal MOSTA parengtą metodiką.
Šioje ataskaitoje nagrinėjama pasirengimo doktorantūros studijoms problematika.
Pasirengimo studijoms tyrimo metodika sukurta vykdant projektą „Mokslo ir studijų pažangos
stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001).
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Tyrimo tikslas ir klausimai
Tyrimo objektas
Mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių (doktorantų ir dėstytojų) nuomonė apie studentų pasirengimą studijuoti
doktorantūroje.

Tyrimo tikslas
Atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į doktorantų pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos
pasirengimo kokybei.

Tyrimo klausimai
1.

Kaip vertinamas pasirengimas doktorantūros studijoms?

2.

Kaip vyksta pasirengimas doktorantūros studijoms?

3.

Kaip, remiantis suinteresuotųjų šalių požiūriu, pagerinti pasirengimą doktorantūros studijoms?
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Turinys
TYRIMO APIBŪDINIMAS
REZULTATAI
1.

PASIRENGIMAS DOKTORANTŪROS STUDIJOMS
1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis doktorantūros studijoms?
1.2. Kaip vertinamas pasirengimas doktorantūros studijoms atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį, materialinį ir socialinį komponentus?
1.3. Kaip dėstytojai vertina doktorantų gebėjimus ir kompetencijas?
1.4. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas doktorantūrai?

2. RENGIANTIS DOKTORANTŪROS STUDIJOMS DEDAMOS PASTANGOS
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?
3. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REKOMENDACIJOS DĖL PASIRENGIMO GERINIMO
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?

4. PASIRENGIMO RENGTI DISERTACIJĄ VERTINIMAS
APIBENDRINIMAS
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TYRIMO APIBŪDINIMAS

5

Tikslinės grupės
Siekiant atskleisti suinteresuotųjų šalių požiūrį į doktorantų pasirengimą
studijoms, buvo pasirinktos 2 tikslinės grupės:
• Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų doktorantai;
• universitetų visų studijų sričių dėstytojai (profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai),
dėstantys doktorantams.
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Atrankos metodika ir apklausų atlikimas
Tikslinė grupė Populiacija*

Atrankos metodas

Doktorantai

2 741

Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos
teisinį statusą, studijų sritį, formą, studijavimo
metus ir apskritį, kurioje veikia aukštoji
mokykla

10 166

Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos
tipą (universitetas ar kolegija), sektorių
(valstybinis ar nevalstybinis), studijų sritį ir
apskritį

Dėstytojai

Apklausta
respondentų

Apklausos forma

Apklausos atlikimo
laikas

490

Apklausa
internetu**

2017 m. sausio 23 d. –
balandžio 29 d.

212 doktorantams
dėstančių dėstytojų

Apklausa
internetu**

2017 m. sausio 18 d. –
vasario 17 d.

Imties dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į populiacijos dydį ir patikimai statistinei analizei užtikrinti reikalingą respondentų skaičių pogrupiuose (atrankai pagal mokymo įstaigos tipą,
apskritis ir kt. naudotas charakteristikas).
Apklausos forma pasirinkta atsižvelgiant į tikslinių grupių pasiekiamumą.
* Remiantis ŠVIS 2016–2017 m. duomenimis.

** CAWI (angl. Computer Aided Web Interviewing) – apklausa, vykdoma internetu.
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1. PASIRENGIMAS DOKTORANTŪROS STUDIJOMS
1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis doktorantūros studijoms?
1.2. Kaip vertinamas pasirengimas doktorantūros studijoms, atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį, materialinį ir socialinį komponentus?
1.3. Kaip dėstytojai vertina doktorantų gebėjimus ir kompetencijas?
1.4. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas doktorantūrai?

8

1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis
doktorantūros studijoms?

9

Pasirengimo doktorantūros studijoms komponentai
Siekiant išsiaiškinti, kurie pasirengimo komponentai laikomi svarbiausiais norint būti
pasirengusiam studijuoti doktorantūroje, buvo vertinami šie komponentai:
1.

Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis ir
pan.)

2.

Materialinis ir socialinis pasirengimas (materialinė parama studijų laikotarpiu, lėšos studijų ir
pragyvenimo išlaidoms padengti, artimųjų pritarimas studijoms ir pan.)

3.

Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, didelis susidomėjimas konkrečia
tematika ir pan.)
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Pasirengimo doktorantūros studijoms komponentų svarba
Kuris pasirengimo doktorantūros studijoms
komponentas svarbiausias?

Dauguma apklaustųjų (59 proc. doktorantų ir 56 proc.
dėstytojų) motyvacinį pasirengimą įvardija kaip svarbiausią
norint būti pasirengusiam doktorantūrai.
Dėl akademinio ir materialinio bei socialinio komponentų
svarbos dėstytojų ir doktorantų požiūriai išsiskiria: 39 proc.
dėstytojų svarbiausias atrodo akademinis pasirengimas, 5 proc.
– materialinis bei socialinis. 20 proc. doktorantų kaip
svarbiausią įvardija akademinį, 21 proc. – materialinį bei
socialinį komponentus.

Doktorantai, N=490

59%

Dėstytojai, N=212

56%

Motyvacinis

Akademinis

20%

21%

39%

5%

Materialinis ir socialinis

Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiam doktorantūros studijoms?
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Doktorantai

Pasirengimo doktorantūros studijoms komponentų svarba
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Motyvacinis pasirengimas
Motyvacinis pasirengimas svarbiausias 59 proc., akademinis – 20
proc., o materialinis ir socialinis – 21 proc. doktorantų.
•

•

•

Motyvacinio pasirengimo doktorantūrai svarbos suvokimas
skiriasi priklausomai nuo disertacijai rengti skiriamo laiko: kuo
daugiau laiko skiriama disertacijai, tuo mažiau akcentuojama
motyvacinio pasirengimo svarba (63 proc. disertacijai skiriančiųjų
iki 10 val. per savaitę mano, kad šis komponentas svarbiausias, o
tarp skiriančiųjų disertacijai daugiau negu 40 valandų taip
manančių yra 37 proc.).
Materialinio ir socialinio komponento svarbos suvokimas skiriasi
pagal lytį: vaikinai šį komponentą svarbiausiu laiko dažniau nei
merginos (atitinkamai 28 proc. ir 17 proc.). Institutų doktorantai šį
komponentą laiko svarbesniu nei universitetų doktorantai.

Akademinį pasirengimą kur kas dažniau akcentuoja universitetų
doktorantai nei institutų (atitinkamai 22 proc. ir 3 proc.).
Akademinio pasirengimo doktorantūrai svarbos suvokimas skiriasi
ir pagal pajamas: tie, kurie uždirba iki 335 eurų, šį komponentą
kaip svarbiausią įvardija dažniau nei tie, kurių pajamos viršija 600
eurų (atitinkamai 44 proc. ir 18 proc.).

Disertacijai skiriamas laikas:

Akademinis pasirengimas

Iki 10 val.

63%

11–20 val.

59%

21–30 val.

57%

31–40 val.

Studijų vieta:
Universitetas
Institutas

47%

Daugiau negu 40 val.

22%
3%

37%

Pajamos:

Materialinis ir socialinis pasirengimas

Iki 335 eurų
336–635 eurai

Lytis:
Vaikinai
Merginos

28%

636 eurai ir daugiau

44%
23%
18%

17%

Studijų vieta:
Universitetas
Institutas

20%
33%
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1.2. Kaip vertinamas pasirengimas doktorantūros studijoms atsižvelgiant į
motyvacinį, akademinį, materialinį ir socialinį komponentus?

13

Pasirengimo doktorantūros studijoms vertinimas
Pasirengimo doktorantūros studijoms vertinimas
Doktorantų buvo prašoma įvertinti savo pasirengimą
doktorantūrai, o dėstytojų – doktorantų pasirengimą,
atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį ir socialinį bei
materialinį pasirengimo aspektus.
69 proc. doktorantų savo pasirengimą studijoms vertina
teigiamai (gerai arba labai gerai), 23 proc. – neutraliai, 6
proc. – neigiamai. Bendras vertinimo vidurkis – 3,9 balo iš 5.
Dėstytojai doktorantų pasirengimą studijoms vertina šiek tiek
prasčiau – vidutiniškai 3,7 balo iš 5.
10 proc. dėstytojų mano, kad į doktorantūros studijas įstoja
blogai arba labai blogai pasirengę doktorantai, 27 proc.
dėstytojų įstojusiųjų pasirengimą vertina neutraliai, 61 proc.
– teigiamai.

1%
Doktorantai, N=490

69%

Dėstytojai, N=212

Teigiamas

61%

Neutralus

Neigiamas

23%

27%

Negali įvertinti

6% 3,9

10% 3,7
1%
Vidurkis

Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardytus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal tai vertintumėte savo pasirengimą studijuoti doktorantūros studijose? / Kaip pagal tai vertintumėte dabartinių
doktorantūros studijų studentų pasirengimą doktorantūrai? Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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Doktorantai

Pasirengimo doktorantūros studijoms vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Studijų vieta:
Universitetas

Doktorantai savo pasirengimą doktorantūrai vertina vidutiniškai 3,9 balo
iš 5.
•

•

•

Pasirengimo doktorantūrai vertinimas labai skiriasi priklausomai nuo
studijų vietos: studijuojantieji universitetuose savo pasirengimą vertina
geriau (3,9 balo) nei studijuojantieji institutuose (3,4 balo).

Institutas

3,4

Ketinimai dirbti MSI:

Ketinantieji ateityje dirbti MSI savo pasirengimą doktorantūrai vertina
vidutiniškai 4 balais, o tie, kurie karjeros sieti su akademine veikla
neketina, savo pasirengimą vertina prasčiau – vidutiniškai 3,6 balo.
Taip pat reikšmingai skiriasi ir savo pasirinkimu neabejojančių
doktorantų vertinimai: tie, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“, pasirengimą
vertina geriau (vidutiniškai 4,1 balo) nei taip nesijaučiantys (2,9 balo).

3,9

Ketina

4,0

Neketina

3,6

Nežino

3,8

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

4,1

Nei taip, nei ne

3,7

Ne

2,9

Dėstytojai
Dėstytojai doktorantų pasirengimą vertina vidutiniškai 3,7 balo iš 5.
•

Dėstytojos moterys linkusios geriau vertinti doktorantų pasirengimą nei
vyrai (atitinkamai 3,9 balo ir 3,4 balo).

Dėstytojų lytis:
Vyrai
Moterys

3,4
3,9

Pateikiami vidurkiai. Skalė: 1 – labai blogai, 5 – labai gerai
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Doktorantų pasirengimo studijuoti dėstomus dalykus vertinimas

Dauguma (63 proc.) dėstytojų doktorantų pasirengimą
studijuoti vertina teigiamai (labai gerai arba gerai), trečdalis –
neutraliai, 4 proc. – neigiamai. Doktorantų pasirengimas
vertinamas vidutiniškai 3,8 balo iš 5.

Pasirengimo studijuoti dėstomus dalykus vertinimas
Skaičiuojama nuo dirbančiųjų su III pakopos studentais
1%

Dėstytojai,
N=135

63%

Teigiamas

Neutralus

33%

Neigiamas

Negali įvertinti

4% 3,8

Vidurkis

Kaip vertintumėte dabartinių doktorantūros studijų studentų pasirengimą studijuoti Jūsų dėstomus dalykus? Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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Dėstytojai

Doktorantų pasirengimo studijuoti dėstomus dalykus vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Pareigos:
63 proc. dėstytojų doktorantų pasirengimą studijuoti jų dėstomus
dalykus vertina teigiamai, 33 proc. – neutraliai, 4 proc. – neigiamai.
Bendras vertinimo vidurkis – 3,8 balo iš 5.
•

•

Pedagoginio profilio dėstytojai doktorantų pasirengimą vertina geriau
nei pedagoginio ir mokslinio profilio (bendras vertinimo vidurkis siekia
atitinkamai 3,9 balo ir 3,2 balo iš 5).
Dėstytojos moterys geriau vertina doktorantų pasirengimą nei vyrai
(atitinkamai 4,0 balo ir 3,6 balo).

Pedagoginio profilio
Pedagoginio ir
mokslinio profilio

3,9
3,2

Lytis:
Vyras
Moteris

3,6
4,0

Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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Doktorantai

Pasirengimo doktorantūrai vertinimas lyginant su kitais doktorantais
Savo pasirengimo studijoms vertinimas lyginant su
kitais doktorantais
Lyginant su kitais, savo pasirengimą doktorantai vertina
gana vidutiniškai: 32 proc. apklaustų doktorantų jaučiasi
esantys vieni stipriausių ar stipresni už daugumą, 48 proc.
savo pasirengimą vertina vidutiniškai, t. y. jaučiasi
vidutiniškai, panašiai kaip dauguma kitų. Silpnesni už kitus
jaučiasi 8 proc. apklaustų doktorantų.

Doktorantai,
N=490

8%

24%

48%

8% 12%

32%
Jaučiuosi esantis vienas stipriausių
Jaučiuosi stipresnis už daugumą
Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
Jaučiuosi silpnesnis už daugumą ar vienas silpniausių
Sunku pasakyti

Be to, kaip doktorantai jaučiasi pasirengę doktorantūrai
lygindami save su kitais doktorantais, buvo klausiama ir
kaip jie jautėsi per magistrantūros studijas.
Gerokai didesnė dalis dabartinių doktorantų jautėsi
stipresni už kitus (69 proc.) magistrantūroje nei
doktorantūroje (32 proc.).

Savo pasirengimo studijoms vertinimas
magistrantūros studijų metu
Kaip jautėsi
magistrantūroje, N=490
Stipresni

69%

Vidutiniškai, kaip dauguma

24%
Silpnesni

3%
5%

Sunku pasakyti

Kaip jaučiatės pasirengę studijoms lygindami save su kitais doktorantais?
Kaip jaučiatės pasirengę studijoms lygindami save su kitais doktorantais? Kaip jautėtės pasirengę studijoms lygindami save su grupės draugais magistrantūros metu?
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Doktorantai

Pasirengimo doktorantūrai vertinimas lyginant su kitais doktorantais
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

32 proc. apklaustų doktorantų jaučiasi esantys vieni
stipriausių ar stipresni už daugumą savo grupėje, 48 proc.
savo pasirengimą vertina vidutiniškai ir panašiai kaip
dauguma kitų, o prasčiau už kitus jaučiasi 8 proc.

•

Stipresni už kitus doktorantus dažniau jaučiasi „savo
rogėse“ esantys doktorantai (41 proc.) nei tie, kurie
nesijaučia „savo rogėse“: pastarieji kur kas dažniau jaučiasi
silpnesni (30 proc.).

•

Savo karjerą planuojantys MSI doktorantai dažniau jaučiasi
stipresni už kitus (40 proc.).

•

Į doktorantūrą įstojusieji iš karto po studijų žemesnėje
pakopoje dažniau jaučiasi stipresni nei tie, kurie įstojo po
pertraukos (stipresni jaučiasi atitinkamai 39 proc. ir 27
proc.).

•

Vyrai dažniau jaučiasi stipresni už bendramokslius nei
moterys.

Nei taip, nei ne

41%

44%

19%

57%

Ne 10%

3%12%
14% 10%

43%

30%

17%

Planai po studijų dirbti MSI:
Taip
Ne
Nežinau

40%
29%
25%

47%
50%
49%

4%10%
18% 4%
12% 15%

Pertrauka prieš doktorantūros studijas:
Taip

Lytis:

27%

51%

9% 13%

Ne

39%

44%

7% 10%

Vyras

42%

38%

9% 11%

Moteris
Stipresni

27%

Kaip dauguma

53%

Silpnesni

8% 13%

Sunku pasakyti

Kaip jaučiatės pasirengę studijoms lygindami save su kitais doktorantais?
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1.3. Kaip dėstytojai vertina doktorantų gebėjimus ir kompetencijas?

20

Dėstytojai

Doktorantų gebėjimų ir kompetencijų vertinimas
Daugumos dėstytojų vertinimu (60 proc. ir 71 proc.),
analizuojamais gebėjimais ir kompetencijomis
doktorantai pasižymi gerai arba labai gerai, o
bendras doktorantų kompetencijų vertinimo
vidurkis siekia vidutiniškai 3,8–4 balus iš 5.
Geriausiai dėstytojai vertina doktorantų mokymosi
įgūdžius, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai
tęsti studijas, ir žinių bei supratimo demonstravimą,
leidžiantį originaliai vystyti ar taikyti idėjas
įvairiuose kontekstuose – šiuos doktorantų
gebėjimus teigiamai vertina 7 iš 10 dėstytojų, o
bendras gebėjimų vertinimo vidurkis siekia
atitinkamai 4,0 ir 3,9 balo iš 5.
Kiek prasčiau vertinamas doktorantų gebėjimas
integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas,
priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus (60
proc. dėstytojų šiuo aspektu doktorantus vertina
teigiamai, 8 proc. – neigiamai).

Doktorantūros studentų kompetencijų vertinimas
Dėstytojai, N=212
Išsiugdę mokymosi įgūdžius, kad galėtų pakankamai
kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas

71%

23% 4% 4,0

Demonstruoja žinias ir supratimą studijuojamoje
kryptyje, leidžiantį originaliai vystyti ir (ar) taikyti
idėjas įvairiuose kontekstuose

72%

20% 6% 3,9

Geba taikyti žinias ir supratimą ir spręsti problemas
nežinomoje arba platesnėje (daugiadisciplinėje) su
studijų sritimi susijusioje aplinkoje

65%

25%

8% 3,8

Geba aiškiai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas
išvadas specialistų ir ne specialistų auditorijoms

65%

27%

6% 3,8

Geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas
problemas, turėdamas tik dalį informacijos priimti
etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus
Teigiamas vertinimas

Neutralus vertinimas

60%
Neigiamas vertinimas

30%
Negali įvertinti

8% 3,8
Vidurkis

Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais Jums tenka dirbti. Įvertinkite, kaip jie pasižymi šiomis savybėmis. Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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Dėstytojai

Doktorantų gebėjimų ir kompetencijų vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Lytis:
•

Dėstytojos moterys geriau vertina doktorantų mokymosi
įgūdžius (4,1 balo), gebėjimą perteikti pagrįstas išvadas
įvairioms auditorijoms (3,9 balo) ir gebėjimą integruoti žinias ir
spręsti sudėtingas problemas (3,9 balo).

Išsiugdęs mokymosi įgūdžius, kad galėtų
pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti
studijas

3,9
4,1

Geba aiškiai perteikti logiškas, žiniomis
pagrįstas išvadas specialistų ir ne specialistų
auditorijoms

3,7
3,9

Geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas
problemas, turėdamas tik dalį informacijos
priimti etiškus ir socialiai atsakingus
sprendimus

3,6
3,9
Vyrai

Moterys

Vidurkiai. Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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1.5. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas doktorantūrai?

23

Doktorantai

Žinių ir gebėjimų bei motyvacijos vertinimas
Doktorantai tiek savo, tiek kitų padalinio doktorantų
motyvaciją gilinti pasirinktos krypties žinias ir žinias bei
gebėjimus, įgytus ankstesnėse studijose, vertina gerai
(vidutiniškai 3,9–4,3 balo iš 5), nors savo motyvaciją ir
žinias vertina geriau nei kitų padalinio doktorantų.
Savo motyvaciją gilinti pasirinktos krypties žinias gerai
vertina 82 proc., o kitų padalinio doktorantų – 60 proc.
apklaustųjų. Bendras savo ir kitų doktorantų motyvacijos
vertinimo vidurkis siekia atitinkamai 4,3 ir 4,0 balo iš 5.
Savo žinias ir gebėjimus, įgytus ankstesnėse studijose,
teigiamai vertina 79 proc., o kitų doktorantų – 59 proc.
apklaustųjų. Bendras savo ir kitų padalinio doktorantų
žinių vertinimo vidurkis – 4,1 ir 3,9 balo iš 5.

Savo ir kitų padalinio doktorantų žinių bei motyvacijos
vertinimas
Doktorantai, N=490
Mano motyvacija gilinti pasirinktos
krypties (tematikos) žinias

82%

Mano žinios ir gebėjimai, įgyti
ankstesnėse studijose

60%

Kitų mano padalinio doktorantų žinios ir
gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Neutraliai

3%
16%4% 4,1

79%

Kitų mano padalinio doktorantų
motyvacija gilinti pasirinktos krypties
(tematikos) žinias

Gerai

2%
12%4% 4,3

59%

Blogai

14%3%10% 4,0

17% 5%11% 3,9

Negali įvertinti

Vidurkis

Kaip vertinate savo ir kitų doktorantų pasirengimą studijuoti doktorantūroje toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai, 1 – labai blogai
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Doktorantai

Savo ir kitų doktorantų motyvacijos vertinimas
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas
Savo motyvaciją gilinti pasirinktos krypties žinias doktorantai vertina
vidutiniškai 4,3 balo iš 5.
•

•

•

Vaikinai kitų doktorantų motyvaciją vertina prasčiau (vidutiniškai 3,9
balo iš 5) nei merginos (4,1 balo).

4,5
4,0

Ne

3,1

Ketinimai dirbti MSI:
Ketina

Ketinantys ateityje dirbti MSI doktorantai savo motyvaciją vertina
vidutiniškai 4,4 balo, o neketinantys – 3,7 balo.

Kitų padalinio doktorantų motyvaciją studijuoti geriau vertina tie, kurie
jaučiasi esą „savo rogėse“ (vidutiniškai 4,1 balo iš 5), o tie, kurie taip
nesijaučia, kolegų motyvaciją vertina kiek prasčiau – vidutiniškai 3,9
balo iš 5.

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip
Nei taip, nei ne

Savo motyvaciją studijuoti geriau vertina tie, kurie jaučiasi esą „savo
rogėse“ (vidutiniškai 4,5 balo iš 5), o tie, kurie taip nesijaučia,
motyvaciją vertina kur kas blogiau – 3,1 balo iš 5.

Kitų padalinio doktorantų motyvaciją gilinti pasirinktos krypties žinias
doktorantai vertina vidutiniškai 4 balais iš 5.
•

Savo motyvacija:

4,4

Neketina

3,7

Nežino

Kitų doktorantų
motyvacija:

4,2

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

4,1

Nei taip, nei ne

3,9

Ne

3,9

Vaikinai
Merginos

3,9

Lytis:

4,1

Vidurkiai. Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai

25

Dėstytojai

Doktorantų žinių ir gebėjimų bei motyvacijos mokytis vertinimas
Doktorantūros studentų, su kuriais tenka dirbti, žinias ir
gebėjimus bei motyvaciją gilinti pasirinktos mokslo krypties
žinias dėstytojai vertina pozityviai: žinias gerai arba labai
gerai vertina 73 proc. dėstytojų, motyvaciją – 72 proc.; 6
proc. dėstytojų doktorantų žinias ir motyvaciją vertina
blogai.
Bendras doktorantų žinių ir gebėjimų, įgytų ankstesnėse
studijose, vertinimo vidurkis yra 3,9 balo iš 5, o motyvacijos
– 4 balai.

Doktorantų žinių ir motyvacijos vertinimas

Žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse
studijose, N=212

73%

19% 6% 3,9

Motyvacija gilinti pasirinktos mokslo
krypties žinias, N=212

72%

19% 6%4% 4,0

Gerai

Neutraliai

Blogai

Negali įvertinti

Vidurkis

Kaip vertinate doktorantų, su kuriais Jums tenka dirbti, pasirengimą toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai, 1 – labai blogai
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Doktorantų žinių ir motyvacijos vertinimo palyginimas
Žinios ir gebėjimai, palyginti su motyvacija
4,4

4,3

Motyvacija mokytis

Apibendrinant ankstesnėse skaidrėse analizuotą
žinių ir gebėjimų, įgytų ankstesnėse studijose, ir
motyvacijos gilinti pasirinktos krypties žinias
vertinimą, šioje matricoje vaizduojamas doktorantų
ir dėstytojų vertinimas. Kitų doktorantų žinių ir
motyvacijos vertinimas sutampa su dėstytojų
vertinimu, o savo žinios ir motyvacija vertinama
geriau. Pažymėtina, kad atotrūkis nėra didelis.

Savo žinių ir
motyvacijos
vertinimas

4,2

4,1

Kitų žinios ir motyvacija
doktorantų vertinimu

4,0

Doktorantų žinios ir
motyvacija dėstytojų
vertinimu

3,9

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

Žinios ir gebėjimai
Skalėse vaizduojamas vertinimo vidurkis (5 balų skalė, kurioje 1 – labai blogai, 5 – labai gerai).

Doktorantams: Kaip vertinate savo paties ir kitų padalinio doktorantų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje toliau nurodytais aspektais? Dėstytojams: Kaip vertinate doktorantų, su kuriais Jums tenka dirbti,
pasirengimą toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai blogai
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2. RENGIANTIS DOKTORANTŪROS STUDIJOMS DEDAMOS PASTANGOS
2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis doktorantūros studijoms?
2.2. Ką doktorantai norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
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2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis doktorantūros studijoms?
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Doktorantai

Doktorantų rengiantis doktorantūros studijoms įdėtos pastangos

Dauguma apklaustų doktorantų mano, jog įdėjo
pakankamai pastangų, kad pasirengtų studijoms.
Didžioji dalis doktorantų (83 proc.) teigia atsakingai
svarstę, ar stoti į doktorantūrą, 78 proc. – pakankamai
domėjęsi tema, kuria planavo rengti disertaciją.
17 proc. apklaustų doktorantų mano, kad nepakankamai
atsakingai svarstė, kur stoti, ir nepakankamai stengėsi
įgyti praktikos srityje, kurioje norėjo rengti disertaciją.

Rengiantis doktorantūros studijoms įdėtos pastangos
Doktorantai, N=490
Atsakingai svarsčiau, ar stoti į doktorantūrą
Domėjausi tema, kuria norėjau rengti
disertaciją

83%

8% 8%

78%

12% 8%

Nagrinėjau galimybes rengti mane
dominančios temos disertaciją

69%

13% 15% 3%

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į
doktorantūrą

66%

12% 17% 5%

Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje
norėjau rengti disertaciją

Pakankamai

Nei taip, nei ne

62%

Nepakankamai

15%

17% 6%

Negaliu įvertinti

Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi doktorantūros studijoms. Skalė: 1 – visiškai nepakankamai; 5 – visiškai pakankamai
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Doktorantai

Rengiantis studijoms įdėtos pastangos
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Rengiantis studijoms dėtos pastangos pagal planus dirbti MSI
91%

Atsakingai svarsčiau, ar stoti į doktorantūrą

Doktorantai, kurie ateityje planuoja dirbti MSI, mano, kad įdėjo
daugiau pastangų rengdamiesi doktorantūros studijoms nei savo
karjeros su MSI nesiejantys doktorantai.
Tie doktorantai, kurie per dabartines studijas jaučiasi esą „savo
rogėse“, gerokai dažniau mano, kad įdėjo pakankamai pastangų
atsakingai rinkdamiesi doktorantūros studijas, domėdamiesi studijų
tematika ir galimybėmis rengti disertaciją dominančia tema,
stengdamiesi įgyti praktikos dominančioje srityje.

68%
85%

Domėjausi tema, kuria norėjau rengti disertaciją

75%

Nagrinėjau galimybes rengti mane dominančios
temos disertaciją

77%
61%
74%

Atsakingai svarsčiau, kur stoti į doktorantūrą

46%

Planuoja

Neplanuoja

Rengiantis studijoms dėtos pastangos pagal tai, kaip jaučiasi studijuodami
Atsakingai svarsčiau, ar stoti į doktorantūrą
Domėjausi tema, kuria norėjau rengti disertaciją

40%

Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje norėjau
rengti disertaciją
Pagalvokite ir įvertinkite, kiek įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms.

Jaučiasi „savo rogėse“

46%

Nei taip, nei ne

59%
62%

30%

84%

68%

50%

Nagrinėjau galimybes rengti mane dominančios
temos disertaciją
Atsakingai svarsčiau, kur stoti į doktorantūrą

91%

73%
67%

55%

78%
74%
73%

Nesijaučia „savo rogėse“

Pateikiamas procentas tų, kurie mano, kad įdėjo pakankamai pastangų.
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2.2. Ką doktorantai norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
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Doktorantai

Ką vertėjo daryti kitaip, norint geriau pasirengti studijoms?
Ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengta studijoms

Kas penktas doktorantas yra patenkintas savo
pasirengimu doktorantūros studijoms ir mano, kad buvo
gerai pasirengęs.
Kalbėdami apie tai, ką ruošiantis doktorantūrai vertėjo
daryti kitaip, trečdalis apklaustųjų minėjo finansinį
apsirūpinimą. Taip pat panaši dalis doktorantų (29 proc.)
būtų įgiję daugiau mokslinės patirties.
Ketvirtadalis apklaustų doktorantų nurodo, kad turėjo
atsakingiau rinktis disertacijos temą ir jos mokslinį
vadovą, dar tiek pat mano, kad vertėjo labiau pasidomėti
karjeros galimybėmis.

Doktorantai, N=490
Nieko nebūčiau daręs kitaip, buvau gerai
pasirengęs

20%

Apsirūpinti finansiškai

33%

Prieš stojant į doktorantūrą įgyti daugiau
mokslinės patirties

29%

Atsakingiau rinktis disertacijos temą

24%

Labiau pasidomėti karjeros galimybėmis įgijus
daktaro laipsnį

24%

Atsakingiau rinktis mokslinį vadovą
Prieš stojant įgyti patirties srityje, kurioje norėjau
rengti disertaciją
Atsakingiau rinktis, kur studijuoti
Atsakingiau studijuoti ankstesnėse studijose
Atsakingiau rinktis laisvuosius ir pasirenkamuosius
dalykus

23%
14%
12%
11%
10%

Prisiminkite save prieš doktorantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengę studijoms?
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Doktorantai

Ką vertėjo daryti kitaip, norint geriau pasirengti studijoms?
Skirtumai pagal apklaustųjų charakteristikas

Vertėjo geriau apsirūpinti finansiškai:
Studijų vieta:
Universitetas

• Geresnis finansinis apsirūpinimas ir geresnė karjeros galimybių
baigus studijas analizė yra aktualesnė ir dažniau nurodoma
institutuose nei universitetuose studijuojančių doktorantų.
• 36 proc. šiuo metu nedirbančių doktorantų mano, kad vertėjo
labiau pasidomėti karjeros galimybėmis.
• Disertacijos temos pasirinkimo problematika aktualesnė
biomedicinos ir humanitarinių mokslų doktorantams.
• Savo pasirengimu studijoms labiau patenkinti planuojantys
dirbti MSI ir besijaučiantys „savo rogėse“ doktorantai.

31%

Institutas

52%

Nieko nebūtų darę kitaip:

Vertėjo pasidomėti karjeros
galimybėmis:

Planai dirbti MSI:
Planuoja

Studijų vieta:
Universitetas

Neplanuoja

22%

Institutas

26%

46%

18%

Ar jaučiasi „savo rogėse“:
Taip

Užimtumas:
Dirba

21%

Nedirba

27%

Nei taip, nei ne

7%

Ne

7%

36%

Vertėjo atsakingiau rinktis temą*:
Studijų sritis:
Biomedicinos mokslai
Humanitariniai mokslai

Prisiminkite save prieš doktorantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad
būtumėte geriau pasirengę studijoms?

35%
31%

Socialiniai mokslai

21%

Technologijų mokslai

19%

* Dėl per mažo respondentų skaičiaus nepateikiami fizinių,
žemės ūkio mokslų ir menų sričių atsakymai
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Doktorantai

Kaip skiriasi universitetų ir institutų doktorantų pajamos?
Vidutinės mėnesio pajamos (EUR):
Institutų studentai dažniau akcentuoja finansinius pasirengimo
studijoms aspektus ir karjeros galimybes.
Atlikus pajamų analizę paaiškėjo, kad vidutinės institutuose
studijuojančių doktorantų pajamos yra mažesnės nei studijuojančių
universitetuose.

Universitetų doktorantų
Institutų doktorantų

819
676

Kokios yra Jūsų vidutinės pajamos eurais į rankas per mėnesį?

35

3. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REKOMENDACIJOS DĖL PASIRENGIMO
GERINIMO
3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?
3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?
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Sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo
studijoms
Visoms tyrimo tikslinėms grupėms užduotas atviras klausimas:
„Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji stoti į doktorantūrą būtų geriau jai
pasirengę? (įrašykite) “.
Siekiant geriau suprasti, kaip pagerinti stojančiųjų pasirengimą ir su kokiomis problemomis dažniausiai
susiduria įstojusieji, dėstytojų buvo prašoma įvardyti, ko labiausiai trūksta stojantiesiems („Kaip manote,
ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?“).

Šių klausimų analizė buvo atliekama ir rezultatai pateikiami tokiu principu:
1)

Visi atsakymai sukoduoti ir sugrupuoti pagal respondentų siūlomus sisteminius pokyčius ir išskirtas
problemines sritis. Ataskaitoje nurodomas temų paminėjimų dažnis (procentais nuo visų
paminėjimų).

2)

Pateikiamos reikšmingiausios citatos, iliustruojančios išskirtas problemines temas ir siūlomus
sisteminius pokyčius.
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3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę doktorantūros studijoms?
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Doktorantai

Doktorantų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys

1. Priėmimas į doktorantūrą

Doktorantų manymu, daugiausia sisteminių pokyčių
reikėtų priėmimo į doktorantūrą organizavimo
srityje ir dažniau minėtas griežtesnės ir skaidresnės
atrankos bei stojančiųjų motyvacijos vertinimo
poreikis, efektyvesnis informavimas apie studijų
eigą, disertacijos planą.
Sisteminiai pokyčiai, kurie, anot apklaustų
doktorantų, leistų geriau pasirengti studijoms,
reikalingi ir bakalauro, ir magistro studijose –
parengimas turėtų būti kokybiškesnis. Taip pat
svarbu suteikti daugiau galimybių įgyti praktinės ir
mokslinės veiklos patirties.
Trečia pagal paminėjimų dažnumą sritis, kurioje
reikalingi sisteminiai pokyčiai – tai studijų,
akademinės veiklos ir mokslinių tyrimų finansavimo
gerinimas.
Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N = 367
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų
geriau pasirengę doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)

Nepakankamai griežta ir skaidri atranka, priėmimas
Nepakankamai išsami informacija apie studijų eigą, disertacijos plano rengimą
Nepakankamai dėmesio stojančiųjų motyvacijos vertinimui
Poreikis organizuoti parengiamuosius kursus, seminarus
2. Pokyčiai I ir II studijų pakopose
Nepakankamos galimybės įgyti daugiau praktinės ir mokslinės veiklos patirties
Kokybiškesnio parengimo poreikis per bakalauro ir magistro studijas
Nepakankamai dėmesio metodologiniam parengimui ir išmanymui, kaip atlikti mokslinius
tyrimus
Skatinimo aktyviau rengti mokslines publikacijas stoka
3. Akademinės veiklos, tyrimų finansavimas ir stipendijų skyrimo tvarka
Per mažas tyrimų, akademinės veiklos finansavimas
Per mažos doktorantų stipendijos
Būtinybė doktorantūros studijas prilyginti darbui, išplėsti socialines garantijas
4. Studijų eiga ir turinys
Būtinybė užtikrinti, kad vyktų numatytos paskaitos, sudaryti sąlygas atlikti tyrimus, užtikrinti
prieigą prie informacijos
Aktyvesnio tarpdiscipliniškumo ir tarptautinio bendradarbiavimo, didesnių stažuotės
galimybių poreikis
Būtinybė užtikrinti galimybę laisvai rinktis teminę sritį
5. Nepakankamas užtikrintumas, kad baigus bus galima dirbti toje srityje, tęsti darbus
mokslo įstaigoje, gauti adekvatų atlyginimą
6. Doktorantūros vadovų profesionalumas ir kompetencija
Kita
Pokyčių nereikia
Nežino, neatsakė

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.

Paminėjimų
dalis
28%
10%
8%
5%
4%
18%
7%
6%
2%
2%
16%
9%
4%
3%
12%
5%
4%
3%
8%
5%
8%
2%
5%
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Doktorantai

Dažniausiai doktorantų minimos probleminės sritys ir sisteminiai
pokyčiai
Dažniausiai doktorantų
minimos probleminės sritys

Iliustruojantys teiginiai:

Nepakankamai griežta ir skaidri
atranka, priėmimas

„Didinti skatinimo sistemą bei tuo pačiu griežtinti reikalavimus. Tai daroma siekiant pritraukti motyvuotus ir gabius asmenis, kuriems būtų nesudėtinga
išgyventi doktorantūros metu. Griežtesni atrankos reikalavimai atsijotų tik papildomų stipendijų norinčius asmenis, o didesnės stipendijos paskatintų
labiau įsitraukti į studijas“; „Gilesnių dalyko patikrinimo egzaminų prieš priimant studijuoti, nepasikliaunant tik atestate pateiktais įvertinimais. Tam
tikru balu vertinti norinčių stoti į doktorantūrą patirtį toje srityje, kurioje bus atliekamas tyrimas. Tam tikru balu apskaičiuojant galutinį stojimo balą
vertinti stojančiojo motyvaciją“; „Problemą daugiausiai matau jau atrankose, leidžiant įstoti žmonėms, kurie neturi pakankamos „minties jėgos“, kad
sukurtų stiprų mokslinį darbą ir jį apgintų“; „Nuodugnesnio kandidatų motyvų ir tikslų išsiaiškinimo, pagalbos jiems patiems apsisprendžiant dėl jų
ketinimų“; „Turėtų būti pradėjęs vykdyti projektą“; „Turėtų turėti mokslinės patirties, vertinamas magistro darbas, atranka stojant, kuri būtų vykdoma
žodžiu, t. y. įvertinant stojančiojo motyvaciją ir tikslą“.

Nepakankamai išsami
informacija apie studijų eigą,
disertacijos plano rengimą

„Visi universiteto dėstytojai, ypač turintys teisę būti doktorantų vadovais, ir visi studentai turėtų būti išsamiai informuoti apie pasikeitimus, susijusius
su stojimo į doktorantūrą eiga“; „Aukštosios mokyklos turėtų stipriai padirbėti prie informacijos sklaidos magistrantams, vykdyti paskaitas magistro
absolventams, supažindinant ir informuojant apie galimybes, grėsmes ir t. t. Dabar gerai pagalvojus, apie doktorantūrą gerai sužinojau tik įstojusi, nes
mano universitetas absoliučiai neteikė jokios informacijos (kaip ir dabar nelabai teikia)“; „Reikėtų daugiau aiškumo biurokratiniuose procesuose,
tvarkant galybę dokumentų. Sunku buvo paruošti doktorantūros preliminarų planą, būtų gerai, jei būtų pavyzdys skirtingoms kryptims arba bent jau
išsamesni paaiškinimai“; „Atsakingiau žiūrėti į doktorantūros projektą ir studijų planą: prieš juos patvirtinant, pradedant vykdyti ar vertinant
pasiekimus išsamiau analizuoti su vadovu, konsultantu ir katedros nariais“.

Per mažas tyrimų, akademinės
veiklos finansavimas

„Ne visose institucijose studijuojantys doktorantai gauna vienodas pinigų sumas moksliniams tyrimams...“; „Daugiau skirti finansinių išteklių žinioms
įgyti stažuočių ar kursų metu, kurių universitetas šiuo metu negali pasiūlyti“; „Institucijose, kuriose vyksta doktorantūros studijos, nėra visiškai jokios
paramos – nei finansinės (išskyrus doktoranto stipendiją, kurią gauna doktorantas iš valstybės ir LMT), nei tobulinimosi galimybių, nei moralinės bei
motyvacinės paramos nėra. Doktorantas dažniausia paliktas dirbti pats sau, ieškoti įvairios paramos pats. Studijos turi būti derinamos su darbu, nes
vien iš stipendijos doktorantui pragyventi visiškai neįmanoma“.

Nepakankamas užtikrintumas,
„Po doktorantūros studijų apsigynusiųjų finansinė padėtis suprastėja, o karjeros perspektyvos esti miglotos“; „Sistema turi užtikrinti, kad apgynus
kad baigus bus galima dirbti toje
daktaro disertaciją naujam mokslo daktarui būtų užtikrinta darbo vieta, kad jis būtų užtikrintas savo ateitimi, nes valstybė investuoja be galo didelius
srityje, tęsti darbus MSI, gauti
pinigus į mokslininko parengimą, bet visiškai neužtikrina jo integracijos“; „MOKSLININKŲ ATLYGINIMAI ir darbas Lietuvoje. Yra absoliutus 0“.
adekvatų atlyginimą
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)

40

Dėstytojai

Dėstytojų nurodomi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų geriau
pasirengti studijoms
Įvardijamos probleminės sritys
Dėstytojai, kalbėdami apie sisteminius pokyčius, kurie
leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo studijoms
(įskaitant bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros
studijas), pirmiausia akcentuoja vidurinio lavinimo
grandyje reikalingus pokyčius, apimančius programų
turinio atnaujinimą, profiliavimo sistemos tobulinimą
ar profesinio rengimo sistemos įdiegimą ir tobulinimą.
Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas moksleivių
kompetencijų ir įgūdžių, kaip antai kritinis, analitinis
mąstymas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis,
ugdymui.
Geresnį pasirengimą, anot apklaustų dėstytojų, leistų
užtikrinti ir priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų
keitimas: griežtesnė atranka, stojamųjų egzaminų
įvedimas, motyvacijos vertinimas, stojamojo balo
kėlimas.
Kas penktas dėstytojų nurodomas keistinas aspektas
yra susijęs su pokyčiais aukštojo mokslo srityje: studijų
kokybė, dėstytojų darbo sąlygų gerinimas, studentų
motyvacija.

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N = 1178
Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę bakalauro, magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? (atviras
klausimas)

1. Pokyčiai vidurinio lavinimo grandyje
1.1. Vidurinio lavinimo sistema
Vidurinio ugdymo kokybės kėlimas, programų turinio atnaujinimas
Profiliavimo sistemos atsisakymas arba jos tobulinimas
Profesinio orientavimo sistemos įdiegimas
1.2. Moksleivių gebėjimų ugdymas
Kritinio, analitinio mąstymo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas
Savarankiškumo, komunikavimo, komandinio darbo ugdymas
Mokymosi įgūdžių ugdymas
1.3. Mokytojų kompetencija ir profesijos įvaizdis

2. Pokyčiai, susiję su priėmimu į aukštąsias mokyklas
Priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos keitimas
Stojančiųjų atrankos keitimas
Stojamojo balo kėlimas
Stojančiųjų motyvacijos vertinimas
Tikslingas informavimas apie studijų programas
Stojamųjų egzaminų poreikis

3. Pokyčiai aukštojo mokslo grandyje

Paminėjimų
dalis
35%
20%
14%
3%
3%
12%
5%
5%
2%
3%

27%
8%
6%
5%
3%
3%
2%

18%

Studijų kokybės kėlimas ir vertinimo objektyvumas
Dėstytojų motyvavimas, atlyginimai, kvalifikacijos kėlimas
Studentų motyvacijos didinimas
Visuomenės nuomonės apie aukštąjį mokslą ir mokslininkus gerinimas
Stipendijų didinimas, sąlygų, kad studentai galėtų nedirbti ar derinti studijas su darbu, kūrimas

4. Pokyčiai, susiję su aukštojo mokslo finansavimu
Finansavimo sistemos tobulinimas
Krepšelių sistemos tobulinimas arba atsisakymas

5. Švietimo sistemos reforma
Kita
Neatsakė
Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys atsakymai ir reikšmingiausios citatos.

7%
3%
3%
3%
2%

5%
3%
2%

5%
7%
4%
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Dėstytojai

Dažniausiai dėstytojų minimos probleminės sritys, susijusios su doktorantūra
Dažniausiai
dėstytojų minimos
probleminės sritys:

Iliustruojantys teiginiai:

Priėmimas į
doktorantūrą

„Užbaigti, nutraukti doktorantų ruošimą „pagal siuntimus, sutartis“ – turi būti bazinė alma mater, o ne turistavimas (čia ne apie stažuotes). Ir t. t.“; „Sąlygų, kad
mokslinis vadovas galėtų skirti daugiau laiko, t. y. vadovo ar dėstytojų motyvacijos“; „Į doktorantūrą turėtų ateiti tie asmenys, kurie mato save moksle (o ne
atsivestų vadovas po magistrantūros studijų)“; „Doktorantūros studijoms reikia didesnio skaidrumo priėmimo ir vadovų skyrimo procedūrose“; „Doktorantūros
studijų problema yra ta, kad doktorantų kiekvienas fakultetas nori kuo daugiau (nes tai reiškia papildomą finansavimą), jų kiekis nustatomas pagal ankstesnių
doktorantų pasiekimus, tačiau skirtingais metais būna skirtingi stojančiųjų lygiai ir kiekiai, o priimama pagal nustatytą kvotą. Taip pasitaiko, kad priimami vos ne
visi, kas stoja, ir dėl to kenčia doktorantų lygis. Užtat jų stipendijos kartu su kitomis nuolaidomis yra pakankamos“; „Žymiai geresnės atrankos. Į doktorantūros
studijas turi stoti planuojantys mokslinę karjerą (galbūt lygiagrečiai su kitu darbu) ir jau turintys mokslinių pasiekimų. Ne vien dėl ateityje geresnio atlyginimo ar
doktorantūros stipendijos turi stoti“; „Doktorantai dažnai stoja paskatinti buvusių dėstytojų, jei yra doktorantūros vietų, yra „prikalbinami“, tačiau kadangi tai
nebuvo jo svajonė / noras, gana greitai situacija tampa tokia, kad vadovas laksto paskui doktorantą, kad jis atsiskaitytų. Jei doktorantas dirba universitete, tai
dar suderinama. Jei pradeda dirbti pilną darbo dieną kitoje įmonėje, doktorantūra tampa „galvos skausmas“ ir doktorantui, ir vadovui“.

Pokyčiai aukštojo
mokslo grandyje

„Nustoti orientuotis į kiekybę (studentų mažėja ir daugiau nebus) ir pradėti dirbti su kokybės gerinimu (ne tik studijų, bet ir su tuo susijusios aplinkos –
administravimas, papildoma pagalba studentams, ne auditorinės valandos, bet konsultacijos ir individualus / grupinis darbas)“; „MA ir DR turi būti tos pačios
mokslo krypties (ne tik srities)“; „<…> dirbti doktorantūros lygmenyje ir vadovauti būsimiems daktarams gali tik tie mokslininkai, kurie atitinka vyriausiojo mokslo
darbuotojo reikalavimus“; „Doktorantūros studijose, bent jau socialinių mokslų, nemaža dalis mokslininkų turi ypatingai žemo lygmens kompetenciją tyrimų
atlikime, metodologinį išprusimą – jie nedaro patys tyrimų, bet apie juos kalba; medžiaga dėstymui pasirenkama pagal šabloniškas nuostatas, nors
deklaruojama kitaip; siūlymai doktorantams dėl tyrimų neretai yra tipiniai, neoriginalūs, stokoja kūrybiškumo, o kartu ir metodologinio susigaudymo“;
„Doktorantūros metu studentas turėtų būti įpareigotas būti matomas universitete, integruotas, jo pagrindinis darbas turėtų būti atlikti tyrimus, o ne atostogauti
arba dirbti su doktorantūra nesusijusius darbus (bent jau ne tokiu mastu). Doktorantams būtina įvesti privalomą pedagoginę nuolatinę praktiką, jie turėtų būti
savo vadovų asistentais, įgyti didaktinių įgūdžių, tai padeda sisteminti žinias“.

Visuomenės
nuomonės apie AM
ir mokslininkus
gerinimas

„Mokslininko karjeros patrauklumas užtikrintų, kad į doktorantūrą ateitų geriausi studentai. Dabar ateina vos vidutinio [lygio], ir padėtis blogėja“; „<…> švietimo
ir mokslo svarbos pripažinimo visuomenėje“; „Jeigu ir toliau viskas tęsis taip, kaip dabar, tai į doktorantūrą tuoj greitai niekas nebestos, nes nematys
perspektyvos sieti savo ateitį su aukštuoju mokslu Lietuvoje, gabūs žmonės rinksis doktorantūrą užsienyje“; „Turi būti sugrąžintas akademinio darbo prestižas bei
mokami padorūs atlyginimai, kad pabaigę magistrą žmonės dar norėtų dirbti mokslinį darbą ir studijuoti doktorantūroje. Dabar situacija tokia, kad į
doktorantūrą stoja niekur kitur darbo negavę ir nesirealizavę arba idealistai, kuriuos paskui sunku matyti kenčiančius nepriteklius“; „kelti būsimosios akademinės
karjeros prestižą“; „<…>sustiprinti mokslininko prestižą“.

Kaip manote, kokių reikėtų sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro, magistrantūros ir (ar) doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)
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3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę
doktorantūros studijoms?
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Dėstytojai

Dėstytojų pastebėjimai apie tai, ko trūksta stojantiesiems, kad būtų
geriau pasirengę doktorantūros studijoms
Kalbėdami apie tai, ko labiausiai trūksta
stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę
doktorantūros studijoms, dėstytojai dažniausiai mini
motyvacijos, teorinių žinių, metodologinio išmanymo
ir praktinės patirties bei asmeninių gebėjimų, kaip
kritinis mąstymas, savarankiškumas, atsakomybės
jausmas, stoką (šie aspektai buvo akcentuojami kas
antrame komentare).

Stojantiesiems labiausiai trūksta:

Paminėjimų dalis, proc.

Motyvacijos, susidomėjimo, noro tyrinėti

23%

Teorinių žinių, metodologinio išmanymo, praktinės patirties

21%

Finansavimo, tinkamo atlygio

18%

Kitų svarbių gebėjimų (dėstyti mintis, kritiškai mąstyti,
tikslingai, savarankiškai dirbti, atsakomybės)

14%

Profesinės karjeros perspektyvų

9%

Laiko planavimo įgūdžių, galimybės daugiau laiko skirti
studijoms

5%

Kita

10%

Procentai skaičiuojami nuo paminėjimų skaičiaus, N = 216
Kaip manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms? (atviras klausimas)

Kitoje skaidrėje pateikiami sugrupuoti dažniausiai
pasikartojantys dėstytojų atsakymai ir
reikšmingiausios citatos.
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Dėstytojai

Dažniau pasikartojantys dėstytojų atsakymai
Dažniausiai dėstytojai nurodo, kad
stojantiesiems labiausiai trūksta:

Respondentų teiginiai

Motyvacijos, susidomėjimo, noro
tyrinėti

„Susidomėjimo konkrečia tyrimo tematika“; „Rimto požiūrio į šias studijas“; „Motyvacijos“; „Žingeidumo“.

Teorinių žinių, metodologinio
išmanymo, praktinės patirties

„Fundamentalių dalykų žinių“; „Teorinio ir metodologinio pasirengimo“; „Trūksta pažinimo metodologinių, pasaulėžiūrinio lygio
žinių“; „Kai kuriems stojantiesiems trūksta bazinio išsilavinimo (stoja baigę ne tos krypties, kokios yra doktorantūra, magistrantūrą)“;
„Tarptautinės mokslo komunikacijos gebėjimų“; „Praktinės patirties tyrinėjamo lauko srityje“; „Magistrantūros studijos nesuformuoja
pakankamų mokslo tiriamojo darbo įgūdžių“.

Kitų svarbių gebėjimų (dėstyti mintis,
kritiškai mąstyti, tikslingai,
savarankiškai dirbti, atsakomybės)

„Gebėjimo dirbti tikslingai“; „Trūksta gebėjimų priimti tam tikrus mokslinius sprendimus ir juos argumentuoti ir pagrįsti“; „Analitinių ir
abstraktaus mąstymo gebėjimų ir įgūdžių“; „<...> dalykinio, kolegiško, pagarbaus bendravimo“; „Etikos supratimo, komunikacijos ir
elgsenos etiketo žinių“; „Sugebėjimo savarankiškai organizuoti ir vykdyti savo mokslinį darbą, interpretuoti rezultatus ir juos skelbti
moksliniuose žurnaluose“.

Profesinės karjeros perspektyvų

„Verslo užsakymai mokslui motyvuotų tikslingai domėtis, atlikti tyrimus ir kurti produktus“; „Matyti perspektyvą po to“; „<...> darbo
akademinėje srityje perspektyvos labai neaiškios“; „Rinkoje nėra poreikio tyrėjų su daktaro laipsniu“.

Finansavimo, tinkamo atlygio

„Stipendijos, prilygstančios bent vidutiniam darbo užmokesčiui“; „Paramos iš universiteto ir verslo“; „Daugiau galimybių stažuotis
užsienio aukštosiose mokyklose, dalyvauti prestižinėse tarptautinėse vasaros akademijose ir pan. projektuose“.
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4. PASIRENGIMO RENGTI DISERTACIJĄ VERTINIMAS
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Doktorantai

Galimybių baigti studijas (apginti disertaciją) vertinimas
Galimybių apginti disertaciją vertinimas
Doktorantai optimistiškai vertina savo galimybes baigti
studijas ir apginti disertaciją: 4 iš 5 apklaustųjų mano, kad
disertaciją apgins.
Geriausiai savo galimybes apginti disertaciją vertina tie,
kurie baigę studijas ketina dirbti MSI (86 proc. jų mano, kad
disertaciją apgins), ir tie, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“
(90 proc.).

Doktorantai, N=490

Teigiamas

79%

Neutralus

Neigiamas

4%
13% 4% 4,3

Sunku pasakyti

Vidurkis

Mano, kad tikrai apgins:
Ar jaučiasi „savo rogėse“:

Ketinimai dirbti MSI:

Jaučiasi

90%

Nei taip, nei ne
Nesijaučia

70%

Ketina
Neketina

86%
68%

27%

Kiek esate tikri, kad sėkmingai baigsite doktorantūros studijas – apginsite disertaciją? Skalė: 1 – tikrai neapginsiu; 5 – tikrai apginsiu
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Dėstytojai

Doktorantų pasirengimas rengti disertaciją
Doktorantų pasirengimo rengti disertaciją vertinimas

Didesnė dalis (70 proc.) dėstytojų doktorantų
pasirengimą rengti disertaciją vertina teigiamai (labai
gerai arba gerai), ketvirtadalis – neutraliai, 2 proc. –
neigiamai. Vidutiniškai doktorantų pasirengimas rengti
disertaciją vertinamas 4 balais iš 5.

Skaičiuojama nuo per paskutinius trejus metus dirbusių su III
pakopos studentais

Dėstytojai,
N=171

Teigiamas

70%

Neutralus

Neigiamas

26%

Negali įvertinti

2%
2% 4,0

Vidurkis

Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, kuriems Jūs vadovaujate. Kaip vertintumėte jų pasirengimą rengti disertaciją? Skalė: 1 – labai blogai; 5 – labai gerai
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Dėstytojai

Disertacijos rengimo aspektų vertinimas
Su doktorantais dirbusių dėstytojų buvo prašoma įvertinti
doktorantų pasirengimą rengti disertaciją tam tikrais aspektais.
Geriausiai apklausti dėstytojai vertina doktorantų žinių siekį,
domėjimąsi pasirinkta tema (4,3 balo) ir technologinį pasirengimą
(4,1 balo). Labiausiai apklaustieji pasigenda doktorantų praktinės
patirties tiriamos temos srityje (3,6 balo iš 5).

Technologinio pasirengimo rengti disertaciją vertinimas skiriasi
pagal studijų sritį: geriausiai šiuo aspektu studentus vertina fizinių
ir technologijų sričių dėstytojai (atitinkamai 4,5 balo ir 4,4 balo),
prasčiausiai – biomedicinos mokslų (3,8 balo iš 5).

Gebėjimo rengti disertaciją vertinimas
Dėstytojai, N=171
Žinių siekis, domėjimasis savo tiriama tema

82%

Technologinis pasirengimas (gebėjimas
naudotis duomenų bazėmis, specifinėmis
programomis ir pan.)

13%5% 4,3

77%

16% 5% 4,1

Tiriamojo darbo įgūdžiai

71%

20% 9% 3,8

Gebėjimas dirbti savarankiškai

71%

22% 6% 4,0

Technologinis pasirengimas pagal mokslo sritį*:
Fiziniai mokslai

4,5

Technologijų mokslai

4,4

Socialiniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Biomedicinos mokslai

Praktinė patirtis tiriamos temos srityje

55%

32%

12% 3,6

4,2
4,0

Gerai

Neutraliai

Blogai

Neatsakė

Vidurkis

3,8

* Menų srities rezultatai nepateikiami dėl per mažo respondentų skaičiaus.
Kaip vertintumėte doktorantų gebėjimą rengti disertaciją toliau nurodytais aspektais? Skalė: 5 – labai gerai; 1 – labai
blogai
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APIBENDRINIMAS
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1.1. Kas, suinteresuotųjų šalių nuomone, svarbiausia rengiantis
doktorantūros studijoms?
•

•
•

Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, didelis susidomėjimas konkrečia tematika ir pan.), anot
apklaustųjų, yra svarbiausia, norint būti pasirengusiam doktorantūros studijoms (taip mano didžiausia dalis – daugiau negu pusė
– apklaustų dėstytojų ir doktorantų).
Dėstytojams atrodo svarbesnis akademinis pasirengimas doktorantūrai, o doktorantams svarbu ir materialinis bei socialinis, ir
akademinis pasirengimas.
Institutų doktorantai akademinio pasirengimo svarbą prioretizuoja rečiau nei universitetų doktorantai (institutuose
studijuojantiems doktorantams svarbesnis materialinis ir socialinis pasirengimas).

1.2. Kaip vertinamas pasirengimas doktorantūros studijoms atsižvelgiant
į motyvacinį, akademinį ir socialinį bei materialinį komponentus?
•

•

Atsižvelgiant į motyvacinį, akademinį ir socialinį bei materialinį komponentus, pasirengimą studijoms palankiai vertina tiek patys
doktorantai, tiek dėstytojai: 69 proc. doktorantų ir 61 proc. dėstytojų pasirengimą studijoms vertina gerai. Bendras doktorantų
nurodytas pasirengimo vertinimo vidurkis siekia 3,9 balo, dėstytojų – 3,7 balo iš 5.
Geriausiai savo pasirengimą studijoms vertina tie doktorantai, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“, ir tie, kurie apsisprendę ka rjerą
tęsti mokslo ir studijų institucijose. Institutuose studijuojantys doktorantai savo pasirengimą vertina prasčiau nei studijuo jantys
universitetuose.
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1.3. Kaip dėstytojai vertina doktorantų gebėjimus ir kompetencijas?
•

•

Dauguma dėstytojų gerai vertina doktorantų žinias ir gebėjimus, reikalingus studijoms. Didžiausia dalis dėstytojų gerai vertina
doktorantų mokymosi įgūdžius, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas, ir žinių bei supratimo demonstravimą,
leidžiantį originaliai vystyti ar taikyti idėjas įvairiuose kontekstuose – šiuos gebėjimus teigiamai vertina 7 iš 10 dėstytojų, o bendras
vertinimo vidurkis siekia atitinkamai 4,0 ir 3,9 balo iš 5.
Gebėjimas taikyti žinias bei supratimą ir spręsti problemas nežinomoje arba tarpdisciplininėje su studijų sritimi susijusioje
aplinkoje, gebėjimas aiškiai perteikti logiškas ir žiniomis pagrįstas išvadas įvairioms auditorijoms ir gebėjimas integruoti žinias ir
spręsti sudėtingas problemas – tai doktorantų savybės, kurias gerai vertina kiek mažesnė dalis dėstytojų (vertinimo vidurkis – 3,8
balo iš 5).

1.4. Kaip vertinamas akademinis ir motyvacinis pasirengimas doktorantūrai?
•

Doktorantų motyvacija gilinti pasirinktos studijų krypties žinias yra gana didelė – 82 proc. apklaustų doktorantų savo motyvaciją
vertina gerai arba labai gerai, o taip pat doktorantų motyvaciją vertinančių dėstytojų yra 72 proc. Geriausiai savo motyvacij ą
vertina tie doktorantai, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“, ir tie, kurie planuoja karjerą MSI.

•

Bendras žinių ir gebėjimų, įgytų ankstesnėse studijose, vertinimas kiek prastesnis nei motyvacijos, nors taip pat gana aukštas – 79
proc. doktorantų savo motyvaciją vertina gerai, o taip manančių dėstytojų yra 73 proc.
Apklausti doktorantai savo motyvaciją ir žinias vertina geriau nei kitų padalinio doktorantų. Kitų doktorantų žinių ir motyva cijos
vertinimas sutampa su dėstytojų nuomone.

•
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2.1. Kiek pastangų įdedama rengiantis doktorantūros studijoms?
•

•
•

Dauguma apklaustų doktorantų mano, jog įdėjo pakankamai pastangų, kad tinkamai pasirengtų doktorantūrai. Rengdamiesi
studijoms daugiau pastangų įdėjo tie doktorantai, kurie ateityje planuoja likti dirbti mokslo ir studijų institucijose, ir ti e, kurie
jaučiasi esą „savo rogėse“.
Prieš stojant į doktorantūrą daugiausia dėmesio skiriama atsakingam svarstymui, ar apskritai stoti į doktorantūrą, ir
domėjimuisi tematika ir galimybėmis toje srityje, kurioje nori rengti disertaciją.
17 proc. apklaustų doktorantų mano, kad nepakankamai atsakingai svarstė, kur stoti, ir nepakankamai stengėsi įgyti praktikos
srityje, kurioje norėjo rengti disertaciją.

2.2. Ką doktorantai norėtų keisti, kad būtų geriau pasirengę studijoms?
•
•

•
•

Kas penktas doktorantas yra patenkintas savo pasirengimu doktorantūros studijoms ir mano, kad pasirengė pakankamai.
Pasirengimu studijoms labiau patenkinti planuojantys dirbti MSI ir besijaučiantys esą „savo rogėse“ doktorantai.
Tie, kurie mano, kad galėjo pasirengti geriau, dažniausiai nurodo, kad vertėjo geriau apsirūpinti finansiškai (33 proc.).
Doktorantams, studijuojantiems institutuose, finansinis apsirūpinimas aktualesnis nei studijuojantiems universitetuose.
Institutuose studijuojantys doktorantai taip pat dažniau nurodo, kad vertėjo labiau pasidomėti karjeros galimybėmis po studij ų.
Institutuose studijuojantys doktorantai uždirba vidutiniškai mažiau nei studijuojantys universitetuose. Tyrimo duomenys rodo, kad
institutuose studijuojančių doktorantų tiek pajamos, tiek karjeros galimybės prastesnės nei studijuojančių universitetuose.
Disertacijos temos ir mokslinio vadovo pasirinkimo problematika aktuali ketvirtadaliui apklaustų doktorantų. Disertacijos tem os
pasirinkimu dažniau nepatenkinti studijuojantieji biomedicinos ir humanitarinių mokslų srityse: tarp šių sričių apklausos dalyvių
pasirinkta disertacijos tema nėra patenkintas kas trečias.
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3.1. Kokių reikia sisteminių pokyčių, kad ketinantieji studijuoti būtų geriau
pasirengę doktorantūros studijoms?
Doktorantai dažniausiai nurodo šias problemines sritis ir norint geriau pasirengti reikalingus sisteminius pokyčius:
▪

▪

▪

Priėmimas į doktorantūrą. Doktorantų manymu, griežtesnė atranka leistų atrinkti geriau pasirengusius doktorantus („Turėtų turėti mokslinės patirties,
vertinamas magistro darbas, atranka stojant, kuri būtų vykdoma žodžiu, t. y. įvertinant stojančiojo motyvaciją ir tikslą “). Svarbu geriau informuoti apie studijų
eigą ir disertacijos plano rengimą („Aukštosios mokyklos turėtų stipriai padirbėti prie informacijos sklaidos magistrantams, vykdyti paskaitas magistro
absolventams, supažindinant ir informuojant apie galimybes, grėsmes ir t. t. Dabar gerai pagalvojus, apie doktorantūrą gerai sužinojau tik įstojusi, nes mano
universitetas absoliučiai neteikė jokios informacijos (kaip ir dabar nelabai teikia)“; „Sunku buvo paruošti doktorantūros pre liminarų planą, būtų gerai, jei būtų
pavyzdys skirtingoms kryptims arba bent jau išsamesni paaiškinimai“).
Sisteminiai pokyčiai bakalauro ir magistro studijose. I ir II studijų pakopoje parengimas turėtų būti kokybiškesnis, svarbu suteikti studentams daugiau galimybių
įgyti praktinės ir mokslinės veiklos patirties („Svarbiausia užtikrinti pirmųjų dviejų pakopų studijų kokybę, nes šiuo metu atėjus į doktorantūrą tenka praktiškai iš
naujo mokytis daugybės teorinių pagrindų, apie kuriuos bakalauro studijų metu net neužsimenama, o magistro studijų metu nepak ankamai gilinamasi“;
„Reikalinga profesinė praktika ir darbinė patirtis disertacijos tematikoje“ ).
Studijų, akademinės veiklos ir mokslinių tyrimų finansavimas („Institucijose, kuriose vyksta doktorantūros studijos, nėra visiškai jokios paramos – nei finansinės
(išskyrus doktoranto stipendiją, kurią gauna doktorantas iš valstybės ir LMT), nei tobulinimosi galimybių, nei moralinės bei motyvacinės paramos nėra“).

Dėstytojai dažniausiai nurodo šias problemines sritis ir norint geriau pasirengti AM studijoms ir doktorantūrai reikalingus
sisteminius pokyčius:
▪

▪

Kalbėdami apie sisteminius pokyčius, kurie leistų geriau pasirengti aukštojo mokslo studijoms (įskaitant bakalauro, magistran tūros ir doktorantūros), dėstytojai
pirmiausia akcentuoja pokyčius vidurinio lavinimo grandyje, AM studijoms reikalingų moksleivių kompetencijų bei įgūdžių ugdymą ir priėmimo į aukštąsias
mokyklas sąlygų griežtinimą.
Pasirengimą doktorantūros studijoms pagerintų griežtesnė bei skaidresnė atranka ir priėmimas („Užbaigti, nutraukti doktorantų ruošimą „pagal siuntimus,
sutartis“ – turi būti bazinė alma mater, o ne turistavimas (čia ne apie stažuotes)“; „MA ir DR turi būti tos pačios mokslo krypties (ne tik srities)“), doktorantūros
studijų kokybės gerinimas („Doktorantams būtina įvesti privalomą pedagoginę nuolatinę praktiką, jie turėtų būti savo vadovų asistentais, įgyti didaktin ių įgūdžių,
tai padeda sisteminti žinias“) ir mokslo ir mokslininko įvaizdžio visuomenėje gerinimas („Turi būti sugrąžintas akademinio darbo prestižas bei mokami padorūs
atlyginimai, kad pabaigę magistrą žmonės dar norėtų dirbti mokslinį darbą ir studijuoti doktorantūroje. Dabar situacija tokia , kad į doktorantūrą stoja niekur kitur
darbo negavę ir nesirealizavę arba idealistai, kuriuos paskui sunku matyti kenčiančius nepriteklius“ ).
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3.2. Ko labiausiai trūksta stojantiesiems, kad būtų geriau pasirengę
doktorantūros studijoms?
Stojantiesiems į doktorantūrą labiausiai trūksta šių dalykų:
•
•

•

•

•

Motyvacijos: „Susidomėjimo konkrečia tyrimo tematika“; „Rimto požiūrio į šias studijas“.
Teorinių žinių, metodologinio išmanymo ir praktinės patirties: „Trūksta pažinimo metodologinių, pasaulėžiūrinio lygio žinių“;
„Tarptautinės mokslo komunikacijos gebėjimų“; „Magistrantūros studijos nesuformuoja pakankamų mokslo tiriamojo darbo
įgūdžių“.
Asmeninių gebėjimų ir kompetencijų (kritinis mąstymas, savarankiškumas, atsakomybės jausmas): „Analitinių ir abstraktaus
mąstymo gebėjimų ir įgūdžių“; „<...> dalykinio, kolegiško, pagarbaus bendravimo“; „Etikos supratimo, komunikacijos ir elgseno s
etiketo žinių“; „Sugebėjimo savarankiškai organizuoti ir vykdyti savo mokslinį darbą, interpretuoti rezultatus ir juos skelbt i
moksliniuose žurnaluose“.
Finansavimo, tinkamo atlygio: „Stipendijos, prilygstančios bent vidutiniam darbo užmokesčiui“; „Paramos iš universiteto ir verslo“;
„Daugiau galimybių stažuotis užsienio aukštosiose mokyklose, dalyvauti prestižinėse tarptautinėse vasaros akademijose ir pan.
projektuose“.
Geresnių profesinės karjeros galimybių: „Verslo užsakymai mokslui motyvuotų tikslingai domėtis, atlikti tyrimus ir kurti
produktus“; „<...> darbo akademinėje srityje perspektyvos labai neaiškios“; „Rinkoje nėra poreikio tyrėjų su daktaro laipsniu “.
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Pasirengimo rengti disertaciją vertinimas
•

•

•

Doktorantai gerai pasirengę rengti disertaciją: dauguma dėstytojų (70 proc.) teigiamai vertina doktorantų pasirengimą rengti
disertaciją. Patys doktorantai taip pat optimistiškai vertina savo galimybes baigti studijas ir apginti disertaciją (80 proc.
apklaustųjų mano, kad disertaciją apgins). Geriau savo galimybes apginti disertaciją vertina tie doktorantai, kurie baigę stu dijas
ketina dirbti MSI, ir tie, kurie jaučiasi esą „savo rogėse“.
Apklausti dėstytojai geriausiai vertina šiuos doktorantų gebėjimus rengiant disertaciją: žinių siekį, domėjimąsi pasirinkta t ema ir
technologinį pasirengimą. Technologinis pasirengimas rengti disertaciją geriau vertinamas technologijų ir fizinių mokslų srit yse,
prasčiau – biomedicinos.
Dėstytojai dažniau pasigenda doktorantų praktinės patirties tiriamos temos srityje (šią savybę gerai vertina kiek daugiau neg u
pusė apklaustų dėstytojų).
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M o ks l o ir studijų stebėsenos ir analizės centras
www.mosta.lt

M O K S L E I V I A M S

TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Mielas MOKSLEIVI!
Ši apklausa skirta išsiaiškinti, koks moksleivių požiūris į mokslą, studijas ir pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje.
Ar planuoji studijuoti? Kokie motyvai Tave ragina rinktis studijas mūsų šalyje ar svetur? Kaip vertini savo pasirengimą
studijuoti? Ar Tave tenkina pamokų kokybė ir mokymo lygis Tavo mokykloje?
Šie atsakymai mums išties svarbūs. Apklausos metu gauta informacija – būtinas darbo įrankis visiems, kuriems rūpi
Lietuvos aukštojo mokslo ateitis. Skirdamas pusvalandį Tu gali prie to prisidėti. Viskas, ką reikia padaryti – užpildyti anketą
ir taip išreikšti savo nuomonę. Ši apklausa yra anoniminė, todėl iš anksto dėkojame už atvirus ir nuoširdžius atsakymus.

Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie Jus mokykloje
1. Jūs mokotės:
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Gimnazijoje
 Vidurinėje mokykloje
 Profesinėje mokykloje
2. Ar Jums svarbu mokantis siekti geriausių rezultatų?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Svarbu
 Labiau svarbu, nei nesvarbu
 Labiau nesvarbu, nei svarbu
 Nesvarbu
 Sunku pasakyti
3. Kokia yra Jūsų mokykla?
Kiekvienoje eilutėje pažymėkite rutuliuką arčiau to apibūdinimo, kuriam labiau pritariate.
Mano mokykla:
Nejauki
Tamsi
Nesaugi
Svetima
Nedraugiška
Netolerantiška
Nebendruomeniška

Negaliu
įvertinti

Mano mokykla:



































































Jauki
Šviesi
Saugi
Artima
Draugiška
Tolerantiška
Bendruomeniška








4. Kaip apibūdintumėte savo laisvalaikį?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Visiškai
neaktyvus,
neturiningas


Ypač
aktyvus,
turiningas








Negaliu
įvertinti


1

5. Savo mokyklą priskirtumėte prie: Pažymėkite vieną atsakymą.
 Labai silpnų
 Silpnų
 Vidutiniškų
 Stiprių
 Labai stiprių
 Nežinau
6. Kaip Jums atrodo, kuriems mokiniams Jūsų mokytojai skiria daugiau dėmesio? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Silpnesniems mokiniams
 Stipresniems mokiniams
 Visiems vienodai
 Sunku pasakyti
7. Kuris teiginys Jūsų mokytojus apibūdina tiksliau? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Mokytojams svarbiau mokinius paruošti brandos egzaminams
 Mokytojams svarbiau mokinius paruošti gyvenimui
 Sunku pasakyti
8. Ar Jūs esate patenkinti bendravimu su šiais asmenimis? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Labai
Labai
Negaliu
nepatenkintas
patenkintas
įvertinti






Su bendraklasiais






Su klasės auklėtoju






Su mokytojais






Su mokyklos administracijos darbuotojais






Su savo tėvais (globėjais)
9. Ar patyčios Jūsų mokykloje yra paplitusios? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Tikrai taip
 Labiau taip, nei ne
 Labiau ne, nei taip
 Tikrai ne
10. Ar Jūs planuojate laikyti bent vieną mokyklinį egzaminą? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne → pereiti prie 12 kl.
11. Pažymėkite, kurių dalykų mokyklinius brandos egzaminus planuojate laikyti. Įsivertinkite savo realias galimybes ir
nurodykite, kokius balus tikitės iš jų gauti. Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite įvertinimus.
Laikysiu
mokyklinį
Įvertinus realias galimybes, tikiuosi gauti:
egzaminą

1.
Lietuvių k. ir literatūra
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10
Gimtoji k. (baltarusių, lenkų,

2.
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10
rusų, vokiečių) I dalis
Gimtoji k. (baltarusių, lenkų,

3.
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10
rusų, vokiečių) II, III dalys

4.
Technologijos
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10

5.
Menai
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10

6.
Muzikologija I dalis
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10

7.
Muzikologija II dalis
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10
Kita (įrašykite)

8.
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10
.......................
Kita (įrašykite)

9.
 Neišlaikysiu
4
5
6
7
8
9
 10
.......................
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12. Pažymėkite, kurių dalykų valstybinius brandos egzaminus planuojate laikyti. Įsivertinkite savo realias galimybes ir
nurodykite, kokius balus tikitės iš jų gauti. Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite įvertinimus.
Laikysiu
valstybinį
Įvertinus realias galimybes, tikiuosi gauti:
egzaminą
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

1.
Matematika
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Lietuvių kalba ir
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

2.
literatūra
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Užsienio kalba
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

3.
(anglų)
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Užsienio kalba
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

4.
(vokiečių)
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Užsienio kalba
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

5.
(prancūzų)
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Užsienio kalba
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

6.
(rusų)
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

7.
Istorija
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

8.
Chemija
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

9.
Fizika
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

10. Biologija
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

11. Geografija
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Informacinės
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

12.
technologijos
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
Kita (įrašykite)
Neišlaikysiu
21-30
41-50
61-70
81-90

13.
.......................
16-20
31-40
51-60
71-80
91-100
13. Kaip Jūsų mokytojai sugeba išmokyti savo dalyko?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Labai
prastai
Matematika
Lietuvių kalba ir literatūra
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Prancūzų kalba
Rusų kalba
Istorija
Chemija
Fizika
Biologija
Geografija
Informacinės technologijos
Menai
Kita (įrašykite) ................................................

Labai
gerai

Nesimokau,
negaliu įvertinti













































































































14. Kaip apibūdintumėte savo mokymąsi? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Visus dalykus mokausi sistemingai ir atsakingai
 Atsakingai mokausi tik tuos dalykus, kurie, manau, bus reikalingi egzaminams
 Mokausi minimaliai tik tiek, kad atsiskaitydamas gaučiau teigiamą įvertinimą
 Nesimokau
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15. Pagalvokite apie savo bendraklasių požiūrį į mokymąsi ir įvertinkite, kokiai daliai mokinių tinka šie apibūdinimai.
Įvertinkite kiekvieną eilutę. Visų eilučių suma turi būti lygi 100 proc.
Kokia bendraklasių dalis?
(įrašykite)
Visus dalykus mokosi sistemingai ir atsakingai
%
Atsakingai mokosi tik tuos dalykus, kurie, jų manymu, bus reikalingi
%
egzaminams
Mokosi minimaliai tik tiek, kad atsiskaitydami gautų teigiamą įvertinimą
%
Nesimoko
%
Iš viso:
100 %
16. Ką savo mokykloje norėtumėte keisti pirmiausiai?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
 Gerinti psichologinį klimatą
 Gerinti fizinę mokymosi aplinką
 Gerinti mokytojų darbo sąlygas
 Kelti mokytojų kompetenciją
 Ugdyti mokinių motyvaciją mokytis
 Gerinti administracijos darbą
 Dažniau taikyti inovatyvius mokymosi metodus
 Pamokas labiau orientuoti į praktines, gyvenimiškas situacijas
 Kita (įrašyti) ......................................

Apie mokymąsi papildomai
17. Ar ruošiantis egzaminams Jums yra reikalinga papildoma korepetitorių pagalba?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Tikrai taip
 Labiau taip, nei ne
 Labiau ne, nei taip
 Tikrai ne
18. Kaip Jūs vertinate tai, kad ruošdamiesi egzaminams mokiniai samdo korepetitorius ar lanko tam skirtus kursus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Labai
nepalankiai








labai
palankiai

Negaliu
įvertinti





19. Kokia Jūsų klasės mokinių dalis mokosi papildomai?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Visi
 Dauguma
 Daugiau nei pusė
 Apie pusę
 Mažiau nei pusė
 Mažuma
 Nė vienas
 Nežinau
20. Ar per šiuos mokslo metus Jūs esate mokęsis papildomai su korepetitoriais ar lankęs kursus, skirtus pasirengti
brandos egzaminams?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip → pereiti prie 22 kl.
 Ne
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21. Kodėl Jūs iki šiol nesimokėte papildomai su korepetitoriais ar pasiruošimo egzaminams kursuose?
Pažymėkite Jums labiausiai tinkamus atsakymus.
 Norėčiau mokytis papildomai, bet tam nėra finansinių galimybių
 Norėčiau mokytis papildomai, bet artimoje aplinkoje nėra gerų korepetitorių ar kursų
 Nereikia, nes gebu pats savarankiškai pasiruošti egzaminams
→ atsakę į šį
 Nereikia, nes mano mokytojai yra stiprūs, gebantys mane paruošti egzaminams
klausimą pereikite
 Nereikia, nes užtenka tiek, kiek mokytojai papildomai moko be atlygio
prie 25 kl.
 Nereikia, nes mane papildomai moko šeimos nariai, artimieji, draugai
 Nereikia, nes man svarbu tik kaip nors baigti mokyklą
 Kita (įrašykite) .......................................................................
22. Dėl kokios svarbiausios priežasties Jūs mokotės papildomai su korepetitoriais ar lankote kursus, skirtus pasirengti
brandos egzaminams? Nurodykite vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymą.
 Nes per pamokas nepajėgiu įsisavinti mokomojo dalyko
 Mokytojai prastai išaiškina mokomąjį dalyką
 Korepetitoriai ar kursų mokytojai geriau žino, ko prireiks egzaminams ir tikslingai tam mane ruošia
 Nes liepė tėvai ar artimieji
 Nes liepė mokytojai
 Nes papildomai mokosi ir mano bendraklasiai
 Kita (įrašykite) ....................................................
23. Keliems skirtingiems dalykams Jūs esate mokęsis papildomai su korepetitoriais ar lankėte kursus, skirtus pasirengti
brandos egzaminams per šiuos mokslo metus? Pažymėkite vieną atsakymą.
 1 mokomajam dalykui
 2 skirtingiems dalykams
 3 skirtingiems dalykams
 4 ir daugiau (įrašykite skaičių) .............
24. Kokių dalykų Jūs mokėtės papildomai su korepetitoriais ar lankėte kursus, skirtus pasirengti brandos egzaminams
per šiuos mokslo metus? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
 Matematikos
 Lietuvių kalbos ir literatūros
 Anglų kalbos
 Vokiečių kalbos
 Prancūzų kalbos
 Rusų kalbos
 Istorijos
 Chemijos
 Fizikos
 Biologijos
 Geografijos
 Informacinių technologijų
 Menų
 Kita (įrašykite) ....................................................
25. Ar Jūs sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

Lietuvoje įstoti į kolegiją be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar
specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į universitetą be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar
specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į valstybės finansuojamą studijų programą be papildomos
pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į prestižines studijų programas be papildomos pagalbos, gautos iš
korepetitorių ar specialių kursų, yra neįmanoma.

Sutinku

Nesutinku

Sunku
pasakyti
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Apie pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje
26. Kokiam pažymiui įvertintumėte savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą.
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 Esu visiškai nepasirengęs
 Nežinau
27. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima
studijų programa ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams ir pan.)
28. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai
vertintumėte savo pasirengimą aukštojo mokslo studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Labai
blogai


Labai
gerai






Negaliu
įvertinti





29. Kuris teiginys Jus tiksliausiai apibūdina?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Jaučiuosi esantis vienas stipriausių mokinių savo klasėje
 Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo bendraklasių
 Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo bendraklasių
 Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo klasėje
 Sunku pasakyti
30. Įvertinkite, ar Jūs pakankamai, ar nepakankamai įdedate pastangų rengiantis studijoms.
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

Atsakingai mokausi tuos dalykus, kurių gali prireikti studijuojant
mane dominančias studijų programas
Nagrinėjuosi mane dominančių studijų programų aprašymus
Domiuosi profesinio orientavimo testais, kurie galėtų padėti
pasirinkti man tinkančią profesiją
Domiuosi naujienomis ar aktualiais klausimais, susijusiais su
specialybe, kurią norėčiau studijuoti
Lankausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose informaciją
stojantiems, skaitau tam skirtus informacinius leidinius
Domiuosi jau studijuojančiųjų patirtimi
Kita (įrašykite) ....................................................

Pakankamai

Nepakankamai

Nesu daręs

Negaliu
įvertinti
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31. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs žinote apie studijų procesą ir studijų programas.
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

Žinau, kurie universitetai turi mane dominančias studijų programas
Žinau, kokią profesiją noriu įgyti
Žinau, kokias studijų programas rašysiu prašyme studijuoti
Žinau, kurių egzaminų man prireiks skaičiuojant konkursinį balą į pageidaujamą studijų
programą
Žinau, kokius pagrindinius dalykus man teks mokytis mane dominančiose programose
Žinau, kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs vieną ar kitą mane dominančią studijų
programą
Žinau, kurių mokyklinių dalykų žinios man bus reikalingos studijuojant
Žinau mane dominančių studijų programų kokybės vertinimo išvadas, kurias teikia
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)
Kita (įrašykite) ....................................................

Taip

Ne

Sunku
pasakyti























































32. Įvertinkite, kiek Jūsų mokykloje skiriama dėmesio mokinių profesiniam orientavimui.
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Per mažai
 Tiek, kiek reikia
 Per daug
33. Kaip manote, nuo ko labiau priklauso Jūsų mokymosi rezultatai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Vidurinė reikšmė atspindi vienodas mokytojų ir mano pastangas.
Mokytojų
pastangų








Mano
pastangų

Negaliu
įvertinti





34. Kaip Jūs manote, kokių reikėtų pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo studijoms?
Įrašykite:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
35. Išdėstykite pagal svarbą šias vidurinio ugdymo sritis, kuriose yra daugiausiai problemų. Prie svarbiausios srities
pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],... prie
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
mažiausiai svarbios 5 [vieta].
Mokinių žinios ir motyvacija
Mokytojų kompetencija ir motyvacija
Mokymosi programos
Mokymosi sąlygos mokyklose
Situacija mokinių šeimose

Apie planus po mokyklos baigimo
36. Ar Jūs kada nors ateityje planuojate stoti į aukštąją mokyklą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip →pereikite prie 38 kl.
 Ne
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37. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate mokytis aukštojoje mokykloje?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus.
 Nes neįstočiau dėl prastų žinių ir pažymių
 Dėl ribotų finansinių galimybių
 Dėl šeimyninių aplinkybių
 Dėl savo sveikatos būklės
 Ketinu rinktis profesinį mokymą
 Veiklai, kuria noriu užsiimti po mokyklos baigimo, aukštasis mokslas nėra reikalingas
 Ketinu pradėti dirbti Lietuvoje
 Ketinu pradėti dirbti užsienyje
 Kita (įrašykite) .......................................................................

→ atsakę į šį
klausimą
pereikite prie
55 kl.

38. Kada planuojate stoti į aukštąją mokyklą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Iš karto, kai pabaigsiu mokyklą (gimnaziją) →pereikite prie 40 kl.
 Po metų, kai pabaigsiu mokyklą (gimnaziją)
 Vėliau nei po metų, kai baigsiu mokyklą (gimnaziją)
 Nesu apsisprendęs →pereikite prie 40 kl.
39. Kodėl Jūs norite atidėti studijas?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
 Noriu suprasti, ką norėčiau studijuoti
 Noriu suprasti, ar mano pasirinktam gyvenimo keliui būtinas aukštasis mokslas
 Noriu susitaupyti pinigų, kad galėčiau studijuoti
 Noriu pakeliauti ir pažinti pasaulį
 Noriu užsiimti savanoryste
 Dėl karinės tarnybos
 Dėl sveikatos ar emocinės būklės (pvz., noriu pailsėti, atgauti jėgas)
 Dėl šeimyninių aplinkybių
 Ketinu dirbti užsienyje
 Ketinu dirbti Lietuvoje
 Nesu apsisprendęs, ką toliau norėčiau veikti
 Kita (įrašykite) ....................................................
40. Kodėl norite studijuoti?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
 Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Manau, kad turėdamas aukštąjį išsilavinimą gausiu didesnes pajamas
 Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Veiklai, kuria noriu užsiimti, aukštasis išsilavinimas yra būtinas
 Aukštasis išsilavinimas yra prestižas
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą studijuoti
 Nežinau, ką kitą galėčiau veikti
 Tiesiog noriu diplomo
 Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
 Noriu studentiško gyvenimo
 Kita (įrašykite) ............................................................................

Apie stojimą į aukštąją mokyklą ir studijų pasirinkimą

8

41. Planuojate rinktis:
Pažymėkite visus jums tinkamus atsakymus kiekviename stulpelyje.
Studijas
Studijų tipą
Studijų sritį
 Lietuvoje
 Bakalauro studijas universitete
 Biomedicinos mokslai
 Užsienyje
 Bakalauro studijas kolegijoje
 Fiziniai mokslai
 Nežinau
 Kita (įrašykite)............................
 Humanitariniai mokslai
 Nežinau
 Menai
 Socialiniai mokslai
 Technologijos mokslai
 Nežinau
Jei nežinote srities, įrašykite norimos studijų
programos pavadinimą
...............................................................
42. Kas iš žemiau išvardintų aspektų Jums svarbu renkantis, ką studijuoti?
Įvertinkite kiekvieno teiginio svarbą Jūsų pasirinkimui.
Visiškai
nesvarbu
Kad būtų lengva rasti darbą pabaigus studijas


Galimybė turėti pastovų darbą


Kad specialybė būtų prestižinė


Kad specialybė teiktų perspektyvų ateityje užimti aukštas pareigas


Kad studijos būtų artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi ir


patiko mokykloje
Kad studijos būtų susijusios su mano pomėgiais


Kad būtų įdomu studijuoti


Galimybė tobulėti


Galimybė gana lengvai įstoti į valstybės finansuojamą vietą


Prieinama valstybės nefinansuojamų studijų kaina


Galimybė gana lengvai įstoti dėl mažesnio konkurso


Kad būtų lengva mokytis




Kad būtų arti namų


Kita (įrašykite) ....................................................

Labai
svarbu

Negaliu
įvertinti













































































































43. Ar jau esate nusprendęs, kokią studijų programą norite studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą.
 Taip
 Iš dalies
 Ne → pereikite prie 45 kl.
44. Kiek Jūs esate tikras, kad įstosite į savo norimą studijų programą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Tikrai įstosiu
 Labiau įstosiu, nei neįstosiu
 Labiau neįstosiu, nei įstosiu
 Tikrai neįstosiu
 Nežinau
45. Ar planuojate rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų programų?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip → pereikite prie 47 kl.
 Ne
 Nežinau → pereikite prie 47 kl.
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46. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate rinktis inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programų?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
 Būtų sunku rasti darbą pabaigus šias studijas
 Menka galimybė turėti pastovų darbą
 Šios srities specialybės nėra prestižinės
 Menkos perspektyvos ateityje užimti aukštas pareigas
 Šios srities studijos nėra artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi mokykloje
 Ši sritis man neįdomi
 Menkos galimybės tobulėti
 Palyginus sunku įstoti į nemokamą (valstybės finansuojamą) studijų vietą
 Per didelė valstybės nefinansuojamų studijų kaina
 Būtų sunku mokytis
 Norėjau, bet negalėjau, nes nepasirinkau laikyti reikiamų brandos egzaminų
 Aukštoji mokykla, kurioje norėjau studijuoti, neturi inžinerinių ar technologijų programų
 Kita (įrašykite)...........................................................................................
47. Ar jau esate nusprendęs, kurioje aukštojoje mokykloje norėtumėte studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą.
 Taip
 Iš dalies
 Ne → pereikite prie 49 kl.
48. Kodėl Jūs pasirinkote šią aukštąją mokyklą?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
 Dėl šios aukštosios mokyklos prestižo
 Studijų kokybė yra geriausia būtent šioje aukštojoje mokykloje
 Nes ši aukštoji mokykla yra mano gyvenamame mieste, arčiausiai mano namų
 Nes ši aukštoji mokykla yra mieste, kuriame noriu studijuoti
 Tik šioje aukštojoje mokykloje yra mano norima studijų programa
 Šioje aukštojoje mokykloje labiausiai tikėtina, kad galėsiu studijuoti nemokamai (valstybės finansuojamoje
vietoje)
 Gera darbdavių nuomonė apie šios aukštosios mokyklos absolventus
 Kita (įrašykite) ....................................................
 Nežinau
49. Kas Jums yra svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Studijų programa
 Aukštoji mokykla
 Miestas
 Nemokama (valstybės finansuojama) studijų vieta
 Nežinau
50. Ar Jūs bijote neįstoti? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Visiškai nebijau
 Labiau nebijau, nei bijau
 Labiau bijau, nei nebijau
 Labai bijau
 Nežinau

Apie studijų finansavimą
51. Kaip Jūs pildysite prašymą LAMA BPO sistemoje? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Rašysiu pageidavimus tik į valstybės finansuojamas studijų vietas
 Rašysiu pageidavimus tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
 Rašysiu pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas
 Prašymo LAMA BPO sistemoje nepildysiu, stosiu tiesiogiai į aukštąją mokyklą
 Dar neapsisprendžiau
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52. Jei tektų mokėti už studijas, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Labai rimtų
sunkumų


Visiškai jokių
sunkumų






Negaliu
įvertinti





53. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą.
 Ne, neplanuoju imti nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 55 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 55 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
54. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos?
Pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymo variantus.
 Paskola nebūtina, nes finansiškai padės artimieji
 Paskola nebūtina, nes turėsiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
 Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
 Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
 Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
 Kita (įrašykite) .............................
55. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką,
kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems
studentams? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne → pereiti prie 57 kl.
56. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose
valstybės nefinansuojamose (VNF) vietose? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus.
 Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
 Studijų stipendiją
 Tikslinę stipendiją
 Socialinę stipendiją
 Studijų kainos kompensavimą
 Nei vienas atsakymas netinka
 Nežinau

Apie valstybės inicijuotas priemones
57. Ar, Jūsų nuomone, stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Turėtų būti
Neturėtų būti
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas



Stojant į magistrantūros studijas



Stojant į doktorantūros studijas



Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
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58. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte ją vertinti?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus.
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
59. Kaip vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną eilutę. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Negaliu
įvertinti
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra neobjektyvi ir
šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo
studijuoti neatspindi
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Mokyklose įgytos abiturientų žinios ir
gebėjimai neatitinka aukštųjų mokyklų
lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai











Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra objektyvi ir
nešališka













Mokyklinių programų turinys sutampa
su brandos egzaminų turiniu





















































Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi pasirengimą
studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Mokyklose įgytos abiturientų žinios ir
gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų
lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai










60. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Ar Jūs pritariate, ar nepritariate:
Planams ilginti mokslo metus
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės
finansuojamas visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų
programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų
srities, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas
priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno
pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas
humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų
studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)

Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti
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61. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
62. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
63. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
64. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų neturėtų būti
 Sunku pasakyti
65. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų neturėtų būti
 Sunku pasakyti
66. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................
 Sunku pasakyti

Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų? (įrašykite) ..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Dabartinė Jūsų gyvenamoji vietovė.
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Vilnius
 Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
 Kitas Lietuvos miestas (rajono centras)
 Miestelis (ne rajono centras)
 Kaimo tipo gyvenvietė
 Kita (įrašykite) ..................................
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D4. Jūsų tautybė.
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Lietuvių
 Rusų
 Lenkų
 Kita (įrašykite) ........................

D5. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną
atsakymą.
 Lietuvių k.
 Rusų k.
 Lenkų k.
 Kita (įrašykite) .......................

D6. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje per paskutinius dvejus metus? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne
D7. Kiek dalykų šiais mokslo metais Jūs mokotės išplėstiniu (A) lygiu? Pažymėkite vieną atsakymą.
 1 dalyką
 2 dalykus
 3 dalykus
 4 dalykus
 5 dalykus
 Nei vieno dalyko nesimokinu išplėstiniu lygiu
D8. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinio semestro vidurkis? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje.
Bendras (visų dalykų)
Lietuvių kalbos
Matematikos
 9,5 – 10
 9,5 – 10
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 9,0 – 9,4
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,5 – 8,9
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 8,0 – 8,4
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,5 – 7,9
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 7,0 – 7,4
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,5 – 6,9
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 6,0 – 6,4
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,5 – 5,9
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 5,0 – 5,4
 5,0 – 5,4
 <5
 <5
 <5
 Neprisimenu, nežinau
 Neprisimenu, nežinau
 Neprisimenu, nežinau
D9. Kiek apytiksliai laiko kasdien praleidžiate ruošdami namų darbus? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Iki 30 min.
 30 min. – 1 val.
 1–2 val.
 2–3 val.
 3–4 val.
 Daugiau nei 4 val.
 Sunku pasakyti
D10. Ar Jūs mėgstate skaityti? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne
D11. Kiek apytiksliai knygų yra Jūsų namuose? Pažymėkite vieną atsakymą.
 0–50
 51–100
 101–200
 Daugiau nei 200
 Sunku pasakyti
D12. Ar turite šiuo metu studijuojančių brolių, seserų? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne
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D13. Sužymėkite šeimos narius, su kuriais dabar gyvenate. Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus.
 Mama (globėja)
 Tėtis (globėjas)
 Brolis -> įrašykite brolių skaičių ......
 Sesuo -> įrašykite sesių skaičių .......
 Kiti asmenys (įrašykite visus aukščiau nepaminėtus) ......................................
D14. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip → (nurodykite neįgalumo lygį procentais)............... proc.
 Ne
D15. Ar per paskutinius 3 metus Jūsų šeima yra gavusi paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne
 Nežinau
D16. Kokia yra dabartinė arba paskutinė buvusi Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) profesija?
Nurodykite kiekvienam pagal pateiktas užimtumo kategorijas.
Motina (globėja)
Tėvas (globėjas)


Vadovas


Specialistas


Technikas ir jaunesnysis specialistas


Įstaigų tarnautojas


Paslaugų sektoriaus darbuotojas/ pardavėjas


Kvalifikuotas žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojas


Kvalifikuotas darbininkas ir amatininkas


Įrenginių ir mašinų operatorius/surinkėjas


Nekvalifikuotas darbininkas


Ginkluotųjų pajėgų profesijos atstovas (karininkas)


Niekada nedirbo


Nežinau


Kita (įrašykite) .........................
D17. Kalbant apie ateitį, kokiu žemiausiu Jūsų išsilavinimu tėvai (globėjai) būtų patenkinti? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Viduriniu
 Profesiniu
 Profesinio bakalauro
 Universitetinio bakalauro
 Magistro
 Mokslų daktaro
 Nežinau
D18. Įvertinkite, kiek Jūsų tėvai (globėjai) rūpinasi Jūsų mokymosi rezultatais? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Per mažai
 Tiek, kiek reikia
 Per daug
 Sunku pasakyti
D19. Kiek apytiksliai laiko kasdien praleidžiate bendraudami kartu su savo tėvais (globėjais)?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Iki 15 min.
 15–30 min.
 30 min. – 1 val.
 1–2 val.
 2–3 val.
 Daugiau nei 3 val.
 Sunku pasakyti
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D20. Kaip vertintumėte savo šeimos finansinę padėtį lygindami ją su kitomis šeimomis?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų.
 Labai pasiturintys
 Pasiturintys
 Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
 Nepasiturintys
 Visiškai nepasiturintys
 Sunku pasakyti
D21. Kokiai Lietuvos aukštajai mokyklai teiktumėte pirmenybę? Jei svarstote apie studijas užsienyje, galvokite apie
Lietuvos aukštąją mokyklą, kurioje norėtumėte studijuoti, jei į užsienį įstoti nepavyktų.
Pasirinkite tik vieną atsakymą iš bendro sąrašo. Jei svarstote apie kelias, pasirinkite labiausiai norimą.
UNIVERSITETAI
KOLEGIJOS
 ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
 AK - Alytaus kolegija
 BUF- Balstogės universiteto filialas
 KK - Kauno kolegija
Ekonomikos-informatikos fakultetas
 KMAIK - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
 EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
kolegija
 LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
 KTK - Kauno technikos kolegija
akademija
 KVK - Klaipėdos valstybinė kolegija
 ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 KOK - Kolpingo kolegija
 KTU - Kauno technologijos universitetas
 LAJM - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
 KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 LTVK - Lietuvos verslo kolegija
 KU - Klaipėdos universitetas
 MK - Marijampolės kolegija
 LCC - LCC Tarptautinis universitetas
 PK - Panevėžio kolegija
 LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
 SMK - Socialinių mokslų kolegija
 LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 ŠVK - Šiaulių valstybinė kolegija
 LSU - Lietuvos sporto universitetas
 ŠLK - Šiaurės Lietuvos kolegija
 LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 ILK - Šv. Ignaco Lojolos kolegija
 MRU - Mykolo Romerio universitetas
 TTVAM - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji
 ŠU - Šiaulių universitetas
mokykla
 TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
 UK - Utenos kolegija
kunigų seminarija
 AVM - V. A. Graičiūno aukštoji vadybos
 VDA - Vilniaus dailės akademija
mokykla
 VGTU - Vilniaus Gedimino technikos
 VDK - Vilniaus dizaino kolegija
universitetas
 VK - Vilniaus kolegija
 VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
 VKK - Vilniaus kooperacijos kolegija
 VU - Vilniaus universitetas
 VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 VU TVM - Vilniaus universiteto Tarptautinio
 VVK - Vilniaus verslo kolegija
verslo mokykla
 Kita (įrašykite) ..................................................
 VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
 Kita (įrašykite) ...................................
Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
APKLAUSA BAIGTA!

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!

Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt,
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt,
Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė , El. paštas: gabija@factus.lt, tel.: 8 656 24141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Anketos ID. (įrašykite)

Mokyklos tipas (įrašykite)

Apskritis (įrašykite)

Miestas ir apskritis (įrašykite)
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M O K Y T O J A M S

TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Gerb. MOKYTOJAU!
Ši apklausa yra skirta išsiaiškinti mokytojų nuomonę apie mokinių pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje.
Ką manote apie stojančiųjų pasirengimą studijuoti? Ar esate patenkinti savo mokinių žiniomis ir motyvacija? Kaip
vertinate mokyklos aplinką? Ką reikėtų keisti, kad stojantieji būtų labiau pasirengę aukštojo mokslo studijoms?
Apklausos metu gauta informacija – duomenimis grįsti įrodymai, leisiantys inicijuoti pokyčius, kad pasirengimas
studijoms būtų reikiamas ir tenkintų visas suinteresuotąsias šalis. Tikimės Jūsų pagalbos, kuri bus naudinga visiems.
Kviečiame Jus užpildyti anketą ir taip išreikšti savo nuomonę.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie Jus mokykloje
1. Ar per paskutinius trejus mokslo metus Jūs esate dirbęs su baigiamųjų klasių mokiniais?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne → baigti apklausą
2. Jūs dirbate:
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Gimnazijoje
 Vidurinėje mokykloje
 Profesinėje mokykloje
3. Ar Jums patinka būti mokytoju? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Labai
nepatinka








Labai
patinka

Negaliu
įvertinti





4. Ar Jūs esate patenkinti žemiau išvardintais aspektais savo mokykloje?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Labai
nepatenkintas


Darbo sąlygomis mokykloje


Administracijos darbuotojų darbu


Santykiais su administracijos darbuotojais


Santykiais su kitais mokytojais


Santykiais su mokiniais


Santykiais su mokinių tėvais

Labai
patenkintas

Negaliu
įvertinti

















































5. Jūsų manymu, kaip visuomenė vertina mokytojo profesiją? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Visiškai
negerbia


Labai
gerbia








Negaliu
įvertinti
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6. Savo mokyklą priskirtumėte prie:
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Labai silpnų
 Silpnų
 Vidutiniškų
 Stiprių
 Labai stiprių
 Nežinau
7. Kokia yra Jūsų mokykla? Kiekvienoje eilutėje pažymėkite rutuliuką arčiau to apibūdinimo, kuriam labiau pritariate.
Negaliu
Mano mokykla:
Mano mokykla:
įvertinti






Nejauki
Jauki






Tamsi
Šviesi






Nesaugi
Saugi






Svetima
Artima






Nedraugiška
Draugiška






Netolerantiška
Tolerantiška






Nebendruomeniška
Bendruomeniška
8. Kuriems mokiniams Jūs skiriate daugiau dėmesio? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Silpnesniems mokiniams
 Stipresniems mokiniams
 Visiems vienodai
 Sunku pasakyti
9. Kuris teiginys Jus apibūdina tiksliau? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Man svarbiau mokinius paruošti brandos egzaminams
 Man svarbiau mokinius paruošti gyvenimui
 Sunku pasakyti
10. Pagalvokite apie Jūsų mokyklos šių metų laidos požiūrį į mokymąsi ir įvertinkite, kokiai daliai mokinių tinka šie
apibūdinimai. Įvertinkite kiekvieną eilutę. Visų eilučių suma turi būti lygi 100 proc.
Kokia mokinių dalis? (įrašykite):
Visus dalykus mokosi sistemingai ir atsakingai
%
Atsakingai mokosi tik tuos dalykus, kurie, jų manymu, bus reikalingi egzaminams
%
Viską mokosi tik tiek, kad atsiskaitydami gautų teigiamą įvertinimą
%
Nesimoko
%
Iš viso:
100 %
11. Ką savo mokykloje norėtumėte keisti pirmiausiai?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus.
 Gerinti psichologinį klimatą
 Gerinti fizinę mokymosi aplinką
 Gerinti mokytojų darbo sąlygas
 Kelti mokytojų kompetenciją
 Ugdyti mokinių motyvaciją mokytis
 Gerinti administracijos darbą
 Dažniau taikyti inovatyvius mokymosi metodus
 Pamokas labiau orientuoti į praktines, gyvenimiškas situacijas
 Kita (įrašyti) ......................................
12. Ar patyčios Jūsų mokykloje yra paplitusios? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Tikrai taip
 Labiau taip, nei ne
 Labiau ne, nei taip
 Tikrai ne
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Apie mokinių mokymąsi papildomai
13. Kaip Jūs vertinate tai, kad ruošdamiesi egzaminams mokiniai samdo korepetitorius ar lanko tam skirtus kursus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Labai
nepalankiai








Labai
palankiai

Negaliu
įvertinti





14. Kuris teiginys apie papildomą mokymąsi su korepetitoriais ar kursų lankymą ruošiantis brandos egzaminams
labiausiai atspindi Jūsų poziciją? Pasirinkite vieną tinkamiausią atsakymą.
 Tai pateisinamas būdas padidinti mažiau gabių mokinių galimybes studijuoti
 Tai nepriimtina, nes didina mokinių nelygybę dėl skirtingų tėvų finansinių galimybių samdyti korepetitorius
 Tai pateisinamas būdas kompensuoti silpnų mokyklų (atskirų mokytojų) mokymo spragas
 Tai nepriimtina, nes tėvai už vaikų mokymą moka du kartus – mokesčius valstybei ir korepetitoriams
 Tai pateisinamas būdas, kad rūpestingi tėvai galėtų padėti savo vaikams
15. Ar Jūs sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais? Pažymėkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Sutinku
Nesutinku
Lietuvoje įstoti į kolegiją be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar


specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į universitetą be papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar


specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į valstybės finansuojamą studijų programą be papildomos


pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, yra neįmanoma.
Lietuvoje įstoti į prestižines studijų programas be papildomos pagalbos, gautos


iš korepetitorių ar specialių kursų, yra neįmanoma.

Sunku pasakyti





16. Kaip Jums atrodo, kokia Jūsų mokyklos šių metų laidos mokinių dalis mokosi papildomai?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Visi
 Dauguma
 Daugiau nei pusė
 Apie pusę
 Mažiau nei pusė
 Mažuma
 Nė vienas
 Nežinau
17. Kaip manote, kodėl mokiniai dažniausiai samdosi korepetitorius ar lanko kursus, skirtus pasirengti brandos
egzaminams? Nurodykite vieną dažniausiai pasitaikančią priežastį.
 Mokiniai per pamokas nepajėgia įsisavinti mokomojo dalyko
 Mokytojai prastai išaiškina mokomąjį dalyką
 Korepetitoriai ar kursų mokytojai geriau žino, ko prireiks egzaminams ir tikslingai tam mokinius ruošia
 Liepia tėvai ar artimieji
 Pasiduoda papildomai besimokančių bendraklasių įtakai
 Kita (įrašykite) ....................................................
18. Ar per šiuos mokslo metus Jūs esate buvęs baigiamųjų klasių mokinių korepetitoriumi? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 20 kl.
19. Nurodykite, kiek iš viso turėjote baigiamųjų klasių mokinių, kuriems Jūs korepetitoriavote per šiuos mokslo metus?
Savo mokyklos baigiamųjų klasių mokinių
(įrašykite) ..............
Kitų mokyklų baigiamųjų klasių mokinių
(įrašykite) ..............
Iš viso
(įrašykite) ..............
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20. Kaip, Jūsų nuomone, pasikeitė baigiamųjų klasių mokinių pasirengimas brandos egzaminams per pastaruosius
penkerius metus? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Pagerėjo
 Suprastėjo
 Išliko panašus
 Nežinau

Apie mokinių pasirengimą studijuoti
21. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima
studijų programa ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams ir pan.)
22. Ar šiais mokslo metais Jūs vedate pamokas baigiamųjų klasių mokiniams? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne → pereiti prie 27 kl.
23. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai
vertintumėte savo mokyklos šių metų laidos pasirengimą aukštojo mokslo studijoms?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje.
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti


24. Pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia dalis mokinių yra pasirengę studijuoti aukštojoje mokykloje?
Iš 100 proc. pasirengusių studijuoti aukštojoje mokykloje yra (įrašykite) ........... proc.
25. Pagalvokite apie savo mokyklos šių metų laidą. Kokia mokinių dalis pasižymi šiomis savybėmis?
Turinčių šią kompetenciją
Įrašykite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
dalis proc.
Mokėjimo mokytis kompetencija. Jaučiasi atsakingas už savo mokymąsi, geba
save motyvuoti, planuoti mokymąsi, rinktis ir taikyti tinkamas mokymosi
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
strategijas, įsivertinęs sėkmę gerinti savo mokymąsi.
Komunikavimo kompetencija. Supranta komunikavimo svarbą ir moka,
atsižvelgdamas į kontekstą ir komunikavimo situaciją, veiksmingai komunikuoti
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
kalbinėmis ir nekalbinėmis priemonėmis.
Pažinimo kompetencija. Siekia įgyti žinių, ieško tiesos, geba konstruktyviai spręsti
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
problemas, kritiškai mąsto, geriau pažįsta tikrovę taikydamas tyrimų metodus.
Socialinė pilietinė kompetencija. Sąžiningas, atsakingas, gerbia ir toleruoja kitus,
aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, veikia kitų labui, vadovaujasi
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
demokratijos vertybėmis. Myli tėvynę, vertina šalies ir pasaulio paveldą, rūpinasi
kitų ir aplinkos saugumu.
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija. Nusiteikia ir susitelkia kūrybiniams
ieškojimams, skatina kitus kūrybingai, nestandartiškai mąstyti, kritiškai priima kitų
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
keliamas idėjas, geba jomis pasinaudoti. Prisiima atsakomybę už rezultatus, gerbia
autorių teises.
Asmeninė kompetencija. Pozityviai mąsto, garbingai ir sąžiningai veikia, geba
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
įveikti sunkumus ir atsakingai kuria savo gyvenimą.
Kultūrinė kompetencija. Yra sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros
procesų dalyvis, puoselėjantis artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
kultūrą, pasaulio paveldą.

Negaliu
įvertinti
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26. Kokiam pažymiui įvertintumėte savo mokyklos šių metų laidos pasirengimą aukštojo mokslo studijoms?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 Visiškai nepasirengę
 Nežinau
27. Įvertinkite, kiek Jūsų mokykloje skiriama dėmesio mokinių profesiniam orientavimui. Pažymėkite vieną atsakymą.
 Per mažai
 Tiek, kiek reikia
 Per daug
28. Kaip manote, nuo ko labiau priklauso mokinių mokymosi rezultatai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Vidurinė reikšmė atspindi vienodas mokytojų ir mokinio pastangas.
Mokytojų
Mokinio
Negaliu
pastangų
pastangų
įvertinti












29. Kaip manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo
studijoms? Įrašykite
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
30. Išdėstykite pagal svarbą šias vidurinio ugdymo sritis, kuriose yra daugiausiai problemų. Prie svarbiausios srities
pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],... prie
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
mažiausiai svarbios 5 [vieta].
Mokinių žinios ir motyvacija
Mokytojų kompetencija ir motyvacija
Mokymosi programos
Mokymosi sąlygos mokyklose
Situacija mokinių šeimose

Apie valstybės inicijuotas priemones
31. Ar, Jūsų nuomone, stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Turėtų būti
Neturėtų būti
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas






Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas



Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas
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32. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte ją vertinti?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
33. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną eilutę. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Negaliu
įvertinti
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra neobjektyvi ir
šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo
studijuoti neatspindi
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Mokyklose įgytos abiturientų žinios
ir gebėjimai neatitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai







































































Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra objektyvi ir
nešališka
Mokyklinių programų turinys
sutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi
pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Mokyklose įgytos abiturientų žinios
ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai














34. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Ar Jūs pritariate, ar nepritariate:
Planams ilginti mokslo metus
Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
Siūlomai minimaliai konkursinio balo vertei (3,0) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiesiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiesiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiesiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į valstybės
finansuojamas visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų
programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas humanitarinių mokslų studijų srities,
meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas
humanitarinių mokslų studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu,
jeigu pretenduojama į valstybės finansuojamas socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)

Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti
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35. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
36. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
37. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų neturėtų būti
 Sunku pasakyti
38. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą.
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų neturėtų būti
 Sunku pasakyti
39. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
40. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................

Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų?..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Dabartinė Jūsų gyvenamoji vietovė: Pažymėkite vieną atsakymą.
 Vilnius
 Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
 Kitas Lietuvos miestas (rajono centras)
 Miestelis (ne rajono centras)
 Kaimo tipo gyvenvietė
 Kita (įrašykite) ..................................
D4. Ar šiais mokslo metais esate baigiamosios klasės auklėtojas? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Taip
 Ne
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D5. Koks Jūsų išsilavinimas (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu)? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Profesinis
 Profesinis bakalauras (kolegija)
 Bakalauras (universitetas)
 Magistras
 Mokslų daktaras
 Kita (įrašykite) ............................
D6. Kokio dalyko mokytojas Jūs šiuo metu esate? Pažymėkite Jums tinkamus atsakymus.
 Matematikos
 Chemijos
 Lietuvių kalbos ir literatūros
 Fizikos
 Anglų kalbos
 Biologijos
 Vokiečių kalbos
 Geografijos
 Prancūzų kalbos
 Informacinių technologijų
 Rusų kalbos
 Menų
 Istorijos
 Kita (įrašykite) ..................................................
D7. Kiek metų Jūs dirbate mokytoju? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Iki 2 metų
 2–5 metai
 6–10 metų
 11–15 metų
 16–20 metų
 Daugiau nei 20 metų
D8. Jūsų kvalifikacinė kategorija: Pažymėkite vieną atsakymą.
 Mokytojas
 Vyresnysis mokytojas
 Metodininkas
 Ekspertas
 Kita (įrašykite) ...................................
D9. Kada paskutinį kartą Jūs kėlėte savo kvalifikaciją (kvalifikacijos kėlimas nebūtinai turėjo būti patvirtintas pažymėjimu
ar kitu oficialiu dokumentu)? Pažymėkite vieną atsakymą.
 Mažiau nei prieš mėnesį
 Prieš 1–3 mėn.
 Prieš 3–6 mėn.
 Prieš 6–12 mėn.
 Daugiau nei prieš metus
 Sunku pasakyti
D10. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę Jūs dirbate (įtraukite visus darbus, už kuriuos gaunate pajamų bei
visus viršvalandžius, jei tokių yra):
Įrašykite .............................................
D11. Kokios yra Jūsų v id u t i n ės p aj am o s eurais gaunamos per m ėn esį į rankas u ž p ed a go g in į d ar b ą (įtraukite
visas gaunamas pajamas iš darbinės veiklos, papildomos Jūsų pedagoginės veiklos ir kt.)?
Įrašykite ............................................... €
Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
APKLAUSA BAIGTA!

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!

Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt,
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt,
Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė, El. paštas: gabija@factus.lt, tel.: 8 656 24141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Anketos ID. (įrašykite)

Mokyklos tipas (įrašykite)

Apskritis (įrašykite)

Miestas (įrašykite)
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I R
B A K A L A U R O
S T U D I J O M S
V I E N T I S O S I O M S

TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Mielas STUDENTE!
Prieš Tavo akis apklausa, skirta išsiaiškinti studentų nuomonę apie jų pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje.
Ką Tu manai apie savo pasirengimą studijuoti? Kokių sunkumų įžvelgi? Ką reikėtų keisti, kad stojantieji būtų labiau
pasirengę aukštojo mokslo studijoms? Kas paskatino rinktis studijų programą, kurią studijuoji?
Šie atsakymai išties svarbūs. Apklausos metu gauta informacija – būtinas darbo įrankis visiems, kuriems rūpi Lietuvos
aukštojo mokslo ateitis. Skirdamas pusvalandį, Tu gali prie to prisidėti. Viskas, ką reikia padaryti – užpildyti anketą ir taip
išreikšti savo nuomonę.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie stojimą į aukštąją mokyklą ir studijų pasirinkimą
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartinę (pagrindinę) studijų programą?
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas. Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų.
 Bakalauro laipsnį kolegijoje
 Bakalauro laipsnį universitete
 Magistro laipsnį vientisosiose studijose
 Magistro laipsnį → baigti apklausą
 Daktaro laipsnį → baigti apklausą
2. Dabartinė Jūsų studijų sritis. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Biomedicinos mokslai
 Fiziniai mokslai
 Humanitariniai mokslai
 Menai
 Socialiniai mokslai
 Technologijų mokslai
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą ............................................................
3. Kokiame kurse šiuo metu studijuojate?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Pirmame kurse
 Antrame kurse
 Trečiame kurse
 Ketvirtame kurse
 Penktame kurse
 Kita (įrašykite) ...........................................................
4. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į dabartinę studijuojamą programą? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie
pagrindines studijas. Įrašykite ...................................
5. Kada pradėjote studijuoti dabartinėje (pagrindinėje) studijų programoje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 2016 m.
 2015 m.
 2014 m.
 2013 m.
 2012 m.
 Kita (įrašykite) ...............................

1

6. Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Kokios priežastys paskatino Jus rinktis aukštąjį išsilavinimą?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus:
 Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Manau, kad turėdamas aukštąjį išsilavinimą gausiu didesnes pajamas
 Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Veiklai, kuria noriu užsiimti, aukštasis išsilavinimas yra būtinas
 Aukštasis išsilavinimas yra prestižas
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą studijuoti
 Nežinojau, ką kitą galėčiau veikti
 Tiesiog norėjau diplomo
 Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
 Norėjau studentiško gyvenimo
 Kita (įrašykite) ............................................................................
7. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Esu nuolatinių studijų studentas
 Esu ištęstinių studijų studentas
 Kita (įrašykite) ..................................
8. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Galimybė derinti studijas su darbu ir asmeniniu gyvenimu
 Kokybiškesnės studijos
 Tik tokia forma buvo galima
 Dėl studijų trukmės
 Dėl studijų kainos
 Kita (įrašykite) ..................................
9. Ar baigęs mokyklą Jūs iš karto stojote į aukštąją mokyklą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iš karto po mokyklos baigimo → pereikite prie 11 kl.
 Po metų, kai pabaigiau mokyklą
 Vėliau nei po metų, kai pabaigiau mokyklą
 Kita (įrašykite) ............................................
10. Kodėl Jūs darėte pertrauką prieš stodami į aukštąją mokyklą (pirmą kartą)?
Pažymėkite Jums tinkamus atsakymus
 Norėjau perlaikyti egzaminus, kad gaučiau geresnius rezultatus
 Norėjau suprasti, ką man patiktų studijuoti, kokią studijų programą rinktis
 Norėjau suprasti, ar mano pasirinktam gyvenimo keliui būtinas aukštasis mokslas
 Norėjau susitaupyti pinigų, kad galėčiau studijuoti
 Norėjau pakeliauti ir pažinti pasaulį
 Studijas nukėliau, nes norėjau užsiimti savanoryste
 Studijas nukėliau dėl karinės tarnybos
 Studijas nukėliau dėl sveikatos ar emocinės būklės (norėjau pailsėti, atgauti jėgas)
 Studijas nukėliau dėl darbo užsienyje
 Studijas nukėliau dėl darbo Lietuvoje
 Kita (įrašykite) ....................................................
11. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva apsispręsti, kurią studijų programą rinktis?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
sudėtinga


Labai
lengva








Negaliu
įvertinti
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12. Pagalvokite apie studijų programą, kurią studijuojate. Kada Jūs apsisprendėte, kad norite studijuoti šioje studijų
programoje?
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Apsisprendžiau likus daugiau nei metams iki stojimo
 Apsisprendžiau likus maždaug metams iki stojimo
 Apsisprendžiau likus maždaug pusei metų iki stojimo
 Apsisprendžiau likus keliems mėnesiams iki stojimo
 Apsisprendžiau likus kelioms savaitėms iki stojimo
 Apsisprendžiau likus kelioms dienoms iki stojimo
 Apsisprendžiau spontaniškai rašydamas prašymą
 Neatsimenu
13. Prisiminkite save, kai sužinojote, kad įstojote į šią studijų programą. Kaip stipriai Jūs norėjote ją studijuoti?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Visai
nenorėjau






Labai
norėjau

Negaliu
įvertinti







14. Prisiminkite save, kai sužinojote, kad įstojote į šią studijų programą. Kaip Jūs tada jautėtės?
Pažymėkite vieną labiausiai tinkantį atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Labai apsidžiaugiau, nes įstojau ten, kur ir norėjau
 Apsidžiaugiau, kad apskritai įstojau, bet ne visai ten, kur norėjau
 Nusiminiau, nes įstojau ne ten, kur norėjau
 Kita (įrašykite) ....................................................
 Sunku pasakyti
15. Kas iš žemiau išvardintų aspektų Jums buvo svarbu renkantis, ką studijuoti?
Įvertinkite kiekvieno teiginio svarbą Jūsų pasirinkimui
Visiškai
nesvarbu
Kad būtų lengva rasti darbą pabaigus studijas



Labai
svarbu

Negaliu
įvertinti









Galimybė turėti pastovų darbą













Kad specialybė būtų prestižinė





































Kad studijos būtų susijusios su mano pomėgiais













Kad būtų įdomu studijuoti













Galimybė tobulėti













Galimybė palyginus lengvai įstoti į valstybės finansuojamą vietą













Prieinama valstybės nefinansuojamų studijų kaina













Galimybė palyginus lengvai įstoti dėl mažesnio konkurso













Kad būtų lengva mokytis













Kad būtų arti namų













Kita (įrašykite) ....................................................













Kad specialybė teiktų perspektyvų ateityje užimti aukštas
pareigas
Kad studijos būtų artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi ir
patiko mokykloje
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16. Ar stodami į aukštąją mokyklą galvojote rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų programų?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → pereikite prie 18 kl.
 Ne
 Neatsimenu → pereikite prie 18 kl.
17. Dėl kokių priežasčių Jūs nesirinkote inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programų?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
 Būtų sunku rasti darbą pabaigus šias studijas
 Menka galimybė turėti pastovų darbą
 Šios srities specialybės nėra prestižinės
 Menkos perspektyvos ateityje užimti aukštas pareigas
 Šios srities studijos nėra artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi mokykloje
 Ši sritis man neįdomi
 Menkos galimybės tobulėti
 Palyginus sunku įstoti į nemokamą (valstybės finansuojamą) studijų vietą
 Per didelė valstybės nefinansuojamų studijų kaina
 Būtų sunku mokytis
 Norėjau, bet negalėjau, nes nepasirinkau laikyti reikiamų brandos egzaminų
 Aukštoji mokykla, kurioje norėjau studijuoti, neturi inžinerinių programų
 Kita (įrašykite)...........................................................................................
18. Kas Jums buvo svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti?
Suranguokite pagal svarbą. Prie svarbiausios sąlygos pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],... prie mažiausiai
svarbios 5 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Studijų programa
Aukštoji mokykla
Miestas
Nemokama (valstybės finansuojama) studijų vieta
Pasirinkti egzaminai

Mokyklos aplinkos vertinimas
Prisiminkite save mokykloje
19. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą? Pažymėkite vieną atsakymą
 Gimnazijoje
 Vidurinėje mokykloje
 Profesinėje mokykloje
 Kita (įrašykite).........................................................
20. Vidurinį išsilavinimą įgijote:
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vilniuje
 Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
 Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
 Miestelyje (ne rajono centre)
 Kaimo tipo gyvenvietėje
 Užsienio šalyje
 Kita (įrašykite) ..................................
21. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–IV kl.?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
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22. Ar kada nors kartojote mokyklos kursą (ar buvote „paliktas antriems metams“)?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
23. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 1 dalyką
 2 dalykus
 3 ir daugiau dalykų
 Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
 Sunku pasakyti
24. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleisdavote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iki 30 min.
 30 min – 1 val.
 1-2 val.
 2-3 val.
 3-4 val.
 Daugiau nei 4 val.
 Neatsimenu
25. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 0-10
 11-25
 26-100
 101-200
 Daugiau nei 200
 Sunku pasakyti
26. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvių k.
 Rusų k.
 Lenkų k.
 Kita (įrašykite) .......................
27. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvis
 Rusas
 Lenkas
 Kita (įrašykite) ........................
28. Ar tuo metu, kai stojote, turėjote studijuojančių brolių, seserų? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
29. Ar tuo metu, kai stojote, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
 Nežinau
30. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis egzaminams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
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31. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje remdamiesi savo patirtimi:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.

Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo nepalanki
Mokymosi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.) kokybė buvo prasta
Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas prastai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna
Mokė silpni mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
nepalanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose prastos

1

2

3

4

5







































































Negaliu
įvertinti
Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo palanki
Mokymosi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.). kokybė buvo puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
palanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose puikios









32. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms:
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Nepakankamai

Iš
dalies

Pakankamai

Negaliu
įvertinti

Stengiausi atsakingiau mokytis tuos dalykus, kurių gali prireikti
studijuojant mane dominančias studijų programas









Išsinagrinėjau mane dominančių studijų programų aprašymus









Atlikau profesinio orientavimo testus, kurie padėjo pasirinkti man
tinkančią profesiją









Buvau nuvykęs į aukštųjų mokyklų atvirų durų dienas









Lankiausi aukštųjų mokyklų tinklapiuose









Lankiausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose informaciją
stojantiems, skaičiau tam skirtus informacinius leidinius









Domėjausi studentišku gyvenimu aukštojoje mokykloje









Įvertinkite kiekvieną teiginį

33. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje?
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Bendras (visų pažymių)
Lietuvių kalbos
 9,5 – 10
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 5,0 – 5,4
 <5
 <5
 Neprisimenu, nežinau
 Neprisimenu, nežinau














Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
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34. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
mokyklinį
Lietuvių k. ir

1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
literatūra
Gimtoji k. (ne

2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne

3.
lietuvių) (II, III
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dalys)

4.
Technologijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.
Menai
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.
Muzikologija I dalis
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.
Muzikologija II dalis
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kita (įrašykite)

8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.......................
Kita (įrašykite)

9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.......................
Kita (įrašykite)

10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.......................
35. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
valstybinį
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

1.
Matematika
16-20
31-40
51-60
 71-80
Lietuvių kalba ir
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

2.
literatūra
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

3.
(anglų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

4.
(vokiečių)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

5.
(prancūzų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

6.
(rusų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

7.
Istorija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

8.
Chemija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

9.
Fizika
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

10. Biologija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

11. Geografija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Informacinės
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

12.
technologijos
16-20
31-40
51-60
 71-80
Kita (įrašykite)
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

13.
.......................
16-20
31-40
51-60
 71-80

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100

 Nežinau,

neatsimenu
 Nežinau,

neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
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Apie pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje
36. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima
studijų programa ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams ir pan.)
37. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai
vertintumėte savo pasirengimą studijuoti aukštojo mokslo studijas?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti


38. Kaip Jūs vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktą studijų programą žemiau pateiktais
aspektais? Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti






Mano žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje






Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje






Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą






Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
39. Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms lygindami save su grupiokais?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas
 Jaučiuosi esantis vienas stipriausių savo grupėje
 Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo grupėje
 Sunku pasakyti
40. Ar Jums svarbu mokytis labai gerais pažymiais? Pažymėkite vieną atsakymą
 Labai svarbu
 Svarbu
 Nei svarbu, nei nesvarbu
 Nesvarbu
 Visiškai nesvarbu
 Sunku pasakyti
41. Ar studijuodami dabartinę savo studijų programą Jūs jaučiatės „savo rogėse“?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Tikrai taip
 Taip
 Nei taip, nei ne
 Ne
 Visiškai ne
 Nežinau, sunku pasakyti
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42. Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Prieš studijas įgyti praktinės patirties, susijusios su norima studijuoti sritimi
 Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks mokytis įstojus
 Atsakingiau mokytis mokykloje
 Kruopščiau ruoštis egzaminams
 Atsakingiau rinktis, kokius egzaminus laikyti
 Atsakingiau rinktis, kokią studijų programą studijuoti
 Apsirūpinti finansiškai
 Kita (įrašykite) .........................................................................................
 Nieko nebūčiau daręs kitaip, esu patenkintas savo pasirengimu studijoms
43. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo
studijoms? Įrašykite
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Apie studijų finansavimą
44. Kaip Jūs pildėte prašymą LAMA BPO sistemoje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Rašiau pageidavimus tik į valstybės finansuojamas studijų vietas
 Rašiau pageidavimus tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
 Rašiau pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas
 Prašymo LAMA BPO sistemoje nepildžiau, stojau tiesiogiai į aukštąją mokyklą
 Neatsimenu
45. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką,
kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems
studentams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 47 kl.
46. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose
valstybės nefinansuojamose (VNF) vietose?
Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
 Studijų stipendiją
 Tikslinę stipendiją
 Socialinę stipendiją
 Studijų kainos kompensavimą
 Nei vienas atsakymas netinka
 Nežinau
47. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas. Pažymėkite vieną atsakymą.
 Tikslinio finansavimo studijų vietoje
 Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje → pereiti prie 49 kl.
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija → pereiti prie 49 kl.
 Kita (įrašykite) ......................................................

9

48. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai rimtų
Visiškai jokių
sunkumų
sunkumų

Negaliu
įvertinti

Susimokėti už studijas













Padengti gyvenimo išlaidas













49. Ar dėl to, kad galėtumėte studijuoti Jūs ėmėte paskolą studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymo variantus
 Ne, neėmiau nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 52 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 52 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
50. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą
 Ne, neplanuoju imti nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 52 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 52 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
51. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos?
Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Paskola nebūtina, nes finansiškai padeda artimieji
 Paskola nebūtina, nes turiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
 Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
 Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
 Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
 Kita (įrašykite) .............................

Apie Jūsų ateities planus
52. Kalbant apie ateitį, ar baigęs šias studijas Jūs planuojate toliau studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
→ pereiti prie 56 kl.
 Nežinau → pereiti prie 56 kl.
53. Tolesnėse studijose planuojate rinktis:
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Studijas

Pakopą

 Lietuvoje



 Užsienyje



 Nežinau






Profesinio lavinimo mokykloje
Bakalauro studijas universitete
Bakalauro studijas kolegijoje
Magistrantūros studijas
Kita (įrašykite)............................
Nežinau

Specialybę

Aukštąją mokyklą

Dabartinės specialybės
studijas
 Kitos, tačiau giminingos
dabartinei specialybei,
studijas
 Kitos srities studijas
 Nežinau





Tą pačią, kurioje
studijuoju dabar
 Kitą aukštąją mokyklą
 Nežinau
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Jei planuojate toliau studijuoti magistrantūroje, atsakykite į sekantį klausimą. Jei magistrantūroje
neplanuojate studijuoti, pereikite prie 56 kl.
54. Kodėl norite tęsti studijas magistrantūroje?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Manau, kad su magistro išsilavinimu gausiu didesnes pajamas
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Magistro išsilavinimas yra prestižas
 Noriu pagilinti, išplėsti bakalauro studijose įgytas žinias
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą turėti magistro laipsnį
 Nežinau, ką kitą po bakalauro studijų galėčiau veikti
 Tiesiog noriu magistro diplomo
 Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
 Noriu pratęsti studentišką gyvenimą
 Kita (įrašykite) ............................................................................
55. Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas magistrantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai






Negaliu
įvertinti





Apie valstybės inicijuotas priemones
56. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.

Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra neobjektyvi ir
šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo
studijuoti neatspindi
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai neatitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Į magistrantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai

1

2

3

4

5

















































































Negaliu
įvertinti
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra objektyvi ir
nešališka
Mokyklinių programų turinys
sutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi
pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
Į magistrantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
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57. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti

Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiems į aukštąsias mokyklas







Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiems į universitetus







Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiems į kolegijas







Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į universitetus







Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į kolegijas































Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į visų studijų
sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu,
jeigu pretenduojama į socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų
programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos,
fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
58. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Turėtų būti
Neturėtų būti
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas



Stojant į magistrantūros studijas






Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas










59. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte ją vertinti?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
60. Ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus
 Taip, laikiau motyvacinį testą
 Taip, rašiau motyvacinį laišką
 Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
 Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama → pereiti prie 62 kl.
 Nežinau → pereiti prie 62 kl.
 Kita (įrašykite) ............................
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61. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo








Negaliu
įvertinti


62. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
63. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
64. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
65. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
66. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
67. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................
 Sunku pasakyti
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Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų? (įrašykite) ..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Koks Jūsų išsilavinimas (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu)? Pažymėkite vieną atsakymą
 Vidurinis
 Profesinis
 Profesinis bakalauras (kolegija)
 Bakalauras (universitetas)
 Magistras
 Mokslų daktaras
 Kita (įrašykite) ............................
D4. Su kuo Jūs gyvenate tuo laikotarpiu, kai vyksta paskaitos (pvz. nuo pirmadienio iki penktadienio)?
Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
 Su partneriu, sutuoktiniu
 Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/sutuoktinio vaiku (vaikais)
 Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
 Aš gyvenu vienas/a
 Kita (įrašykite) ..................................
D5. Ar Jūs gyvenate studentų bendrabutyje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip
 Ne
D6. Kokią studijų programą Jūs studijuojate? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Įrašykite............................................
D7. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 <5
 Dar neturėjau nė vienos sesijos
 Neprisimenu, nežinau
D8. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį dėl kurios nors iš šių priežasčių?
Pasirinkite visus tinkamus variantus:
 Mobilumo (mainų) programa
 Mokslo tiriamasis darbas
 Praktika/darbas
 Vasaros/žiemos mokykla
 Kalbos kursai
 Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių
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D9. Prašome pažymėti aukštąją mokyklą, kurioje šiuo metu studijuojate.
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
UNIVERSITETAI
 ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
 BUF- Balstogės universiteto filialas
Ekonomikos-informatikos fakultetas
 EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
 LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
 ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 KTU - Kauno technologijos universitetas
 KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 KU - Klaipėdos universitetas
 LCC - LCC Tarptautinis universitetas
 LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
 LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 LSU - Lietuvos sporto universitetas
 LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 MRU - Mykolo Romerio universitetas
 ŠU - Šiaulių universitetas
 TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
 VDA - Vilniaus dailės akademija
 VGTU - Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
 VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
 VU - Vilniaus universitetas
 VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
 VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
 Kita (įrašykite) ...................................

KOLEGIJOS
 AK - Alytaus kolegija
 KK - Kauno kolegija
 KMAIK - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegija
 KTK - Kauno technikos kolegija
 KVK - Klaipėdos valstybinė kolegija
 KOK - Kolpingo kolegija
 LAJM - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
 LTVK - Lietuvos verslo kolegija
 MK - Marijampolės kolegija
 PK - Panevėžio kolegija
 SMK - Socialinių mokslų kolegija
 ŠVK - Šiaulių valstybinė kolegija
 ŠLK - Šiaurės Lietuvos kolegija
 ILK - Šv. Ignaco Lojolos kolegija
 TTVAM - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji
mokykla
 UK - Utenos kolegija
 AVM - V. A. Graičiūno aukštoji vadybos
mokykla
 VDK - Vilniaus dizaino kolegija
 VK - Vilniaus kolegija
 VKK - Vilniaus kooperacijos kolegija
 VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 VVK - Vilniaus verslo kolegija
 Kita (įrašykite) ..................................................

D10. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → (nurodykite neįgalumo lygį procentais)............... proc.
 Ne
D11. Ar šiuo metu Jūs dirbate? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip, šiuo metu dirbu reguliariai
 Taip, šiuo metu dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
 Ne, šiuo metu nedirbu → pereiti prie D15 kl.
D12. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse)?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Iki 10 valandų per savaitę
 10-20 valandų per savaitę
 21-30 valandų per savaitę
 31-40 valandų per savaitę
 Daugiau nei 40 valandų per savaitę
 Sunku pasakyti
D13. Kodėl Jūs dirbate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Dirbu tam, kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
 Dirbu tam, kad pragyvenčiau
 Dirbu tam, kad įgaučiau darbinės patirties
 Dirbu, nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
 Dirbu tam, kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
 Kita (įrašykite) ..................................................
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D14. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Labai
glaudžiai
susijęs

Visiškai
nesusijęs










Negaliu
įvertinti


D15. Koks yra Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį, kurį jie
įgijo. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Motina (globėja)
Tėvas (globėjas)


Nebaigtas pradinis, pradinis


Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)


Vidurinis


Profesinis (be vidurinio)


Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas ir pan.)


Aukštasis (be magistro laipsnio)


Magistras


Mokslų daktaras


Nežinau
D16. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
 Nežinau
D17. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį mokyklos baigiamaisiais metais lyginant ją su kitomis
šeimomis? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Labai pasiturintys
 Pasiturintys
 Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
 Nepasiturintys
 Visiškai nepasiturintys
 Sunku pasakyti
D18. Kokios yra Jūsų v id u t i n ės p aj am o s eurais į rankas gaunamos kas m ėn e sį ( įtraukite pajamas, gaunamas iš
darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)?
Įrašykite ............................................... €
Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

APKLAUSA BAIGTA!

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!

Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Aukštoji mokykla (įrašykite)

Studijų pakopa (įrašykite)

Anketos ID. (įrašykite)

Kursas (įrašykite)
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M A G I S T R A N T A M S

TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Mielas STUDENTE!
Prieš Tavo akis apklausa, skirta išsiaiškinti studentų nuomonę apie jų pasirengimą studijuoti magistrantūroje.
Ką Tu manai apie savo pasirengimą studijuoti? Kokių sunkumų įžvelgi? Ką reikėtų keisti, kad stojantieji būtų labiau
pasirengę magistrantūros studijoms? Kas paskatino rinktis studijų programą, kurią studijuoji?
Šie atsakymai mums išties svarbūs. Apklausos metu gauta informacija – būtinas darbo įrankis visiems, kuriems rūpi
Lietuvos aukštojo mokslo ateitis. Skirdamas pusvalandį, Tu gali prie to prisidėti. Viskas, ką reikia padaryti – užpildyti anketą
ir taip išreikšti savo nuomonę.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie jūsų studijas
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartinę (pagrindinę) studijų programą?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Magistro laipsnį
 Magistro laipsnį vientisosiose studijose → baigti apklausą
 Bakalauro laipsnį → baigti apklausą
 Daktaro laipsnį → baigti apklausą
2. Dabartinė Jūsų studijų sritis:
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Biomedicinos mokslai
 Fiziniai mokslai
 Humanitariniai mokslai
 Menai
 Socialiniai mokslai
 Technologijų mokslai
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą ...................................................................................................
3. Ar bakalauro laipsnį Jūs įgijote toje pačioje studijų srityje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie bakalauro studijas, kurias baigėte vėliausiai.
 Taip
 Ne
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą, kurią studijavote bakalauro studijose
..........................................................................................................................................................
4. Ar pasirinkdami magistrantūros studijas Jūs keitėte aukštąją mokyklą?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Taip
 Ne → pereiti prie 6 kl.
5. Ar pasirinkdami magistrantūros studijas Jūs keitėte miestą?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Taip
 Ne
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6. Ar darėte pertrauką tarp paskutiniųjų savo studijų ir dabartinių magistrantūros studijų?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → Kiek metų truko ši pertrauka? (Įrašykite) ................... metų
 Ne
7. Ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Taip, laikiau motyvacinį testą
 Taip, rašiau motyvacinį laišką
 Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
 Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama → pereiti prie 9 kl.
 Nežinau → pereiti prie 9 kl.
 Kita (įrašykite) ............................
8. Kaip Jūs manote, ar stojimo į magistrantūros studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
Labai
Negaliu
nepadėjo
padėjo
įvertinti












9. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Pirmame kurse
 Antrame kurse
10. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva nuspręsti studijuoti magistrantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
sudėtinga


Labai
lengva








Negaliu
įvertinti


11. Kas paskatino Jus studijuoti magistrantūroje?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti didesnes pajamas
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Magistro išsilavinimas yra prestižas
 Norėjau pagilinti, išplėsti bakalauro studijose įgytas žinias
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą turėti magistro laipsnį
 Nežinojau, ką kitą po bakalauro studijų galėčiau veikti
 Tiesiog norėjau magistro diplomo
 Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
 Norėjau pratęsti studentišką gyvenimą
 Kita (įrašykite) ............................................................................
12. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva apsispręsti, kurią studijų programą rinktis stojant į magistrantūrą?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
sudėtinga


Labai
lengva








Negaliu
įvertinti
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13. Pagalvokite apie studijų programą, kurią studijuojate dabar. Kada Jūs apsisprendėte, kad norite studijuoti šioje
studijų programoje?
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Apsisprendžiau likus daugiau nei metams iki stojimo į magistrantūrą
 Apsisprendžiau likus maždaug metams iki stojimo į magistrantūrą
 Apsisprendžiau likus maždaug pusei metų iki stojimo į magistrantūrą
 Apsisprendžiau likus keliems mėnesiams iki stojimo į magistrantūrą
 Apsisprendžiau likus kelioms savaitėms iki stojimo į magistrantūrą
 Apsisprendžiau likus kelioms dienoms iki stojimo į magistrantūrą
 Apsisprendžiau spontaniškai rašydamas prašymą į magistrantūrą
 Neatsimenu
14. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Esu nuolatinių studijų studentas
 Esu ištęstinių studijų studentas
 Kita (įrašykite) ..................................
15. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
 Galimybė derinti studijas su darbu ir asmeniniu gyvenimu
 Kokybiškesnės studijos
 Tik tokia forma buvo galima
 Dėl studijų trukmės
 Dėl studijų kainos
 Kita (įrašykite) ..................................
16. Ar magistro studijų metu esate dalyvavęs žemiau išvardintose veiklose? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje
eilutėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
Taip
Ne


Buvote/esate įtrauktas į mokslinius tyrimus, dalyvavote projektuose kaip komandos narys


Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) Lietuvoje


Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) užsienyje
Buvote autorius ar bendraautorius straipsnių, kurie buvo paskelbti arba priimti skelbti


recenzuojamuose mokslo žurnaluose
Buvote autorius ar bendraautorius knygų, knygų skyrių ir monografijų, kurie buvo išleisti


arba priimti spausdinti

Apie pasirengimą studijuoti magistrantūroje
17. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu magistrantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima
studijų programa ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis ir pan.)

18. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai
vertintumėte savo pasirengimą studijuoti magistrantūros studijose? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti
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19. Kaip Jūs vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktoje studijų programoje žemiau
pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros
studijas.
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti






Mano žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose






Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose






Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą






Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
20. Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms lygindami save su grupiokais?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas:
 Jaučiuosi esantis vienas stipriausių savo grupėje
 Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo grupėje
 Sunku pasakyti
21. Ar Jums svarbu mokytis labai gerais pažymiais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Labai svarbu
 Svarbu
 Nei svarbu, nei nesvarbu
 Nesvarbu
 Visiškai nesvarbu
 Sunku pasakyti
22. Ar studijuodami dabartinę savo studijų programą Jūs jaučiatės „savo rogėse“?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Tikrai taip
 Taip
 Nei taip, nei ne
 Ne
 Visiškai ne
 Nežinau, sunku pasakyti
23. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi magistrantūros studijoms:
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Visiškai
nepakankamai
Atsakingai svarsčiau, kokią studijų programą rinktis



magistrantūros studijoms



Atsakingai svarsčiau, kur stoti į magistrantūrą
Išsinagrinėjau mane dominančių magistrantūros studijų



programų aprašymus
Lankiausi tinklapiuose, renginiuose, teikiančiuose informaciją



stojantiems į magistrantūrą, skaičiau tam skirtus informacinius
leidinius



Domėjausi tema, kurią norėjau studijuoti magistrantūroje
Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje norėjau gilinti žinias



magistrantūroje

Visiškai
pakankamai

Negaliu
įvertinti
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24. Prisiminkite save prieš magistrantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau
pasirengęs studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Atsakingiau rinktis, ką studijuoti
 Prieš stojant į magistrantūrą įgyti darbinės patirties, susijusios su studijomis
 Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks mokytis įstojus
 Labiau pasidomėti, kokios karjeros galimybės baigus šias studijas
 Atsakingiau studijuoti ankstesnėse studijose
 Atsakingiau rinktis, kokius laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus studijuoti ankstesnėse studijose
 Apsirūpinti finansiškai
 Kita (įrašykite) ......................................................
 Nieko nebūčiau daręs kitaip, buvau gerai pasirengęs
25. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę magistrantūros
studijoms? Įrašykite
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Apie studijų finansavimą
26. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką,
kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems
studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 28 kl.
27. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentas, kuris studijuoja Lietuvos aukštojoje mokykloje,
valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
 Studijų stipendiją
 Tikslinę stipendiją
 Socialinę stipendiją
 Studijų kainos kompensavimą
 Nei vienas atsakymas netinka
 Nežinau
28. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 Tikslinio finansavimo studijų vietoje
 Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje → pereiti prie 30 kl.
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija → pereiti prie 30 kl.
 Kita (įrašykite) ......................................................
29. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai rimtų
Visiškai jokių
sunkumų
sunkumų





Susimokėti už studijas





Padengti gyvenimo išlaidas

Negaliu
įvertinti



30. Ar dėl to, kad galėtumėte studijuoti magistrantūroje, Jūs ėmėte paskolą studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymo variantus
 Ne, neėmiau nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 33 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 33 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
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31. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą
 Ne, neplanuoju imti nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 33 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 33 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
32. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos?
Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Paskola nebūtina, nes finansiškai padeda artimieji
 Paskola nebūtina, nes turiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
 Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
 Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
 Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
 Kita (įrašykite) .............................

Apie Jūsų ateities planus
33. Kalbant apie ateitį, ar baigęs šias studijas Jūs planuojate toliau studijuoti? Pasirinkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 37 kl.
 Nežinau → pereiti prie 37 kl.
34. Tolesnėse studijose planuojate rinktis: Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Studijas
Pakopą
Specialybę
Aukštąją mokyklą
 Lietuvoje
 Profesinio lavinimo mokykloje
 Dabartinės specialybės
 Tą pačią, kurioje
 Užsienyje
 Bakalauro studijas universitete
studijas
studijuoju dabar
 Nežinau
 Bakalauro studijas kolegijoje
 Kitas, tačiau giminingos
 Kitą aukštąją mokyklą
 Magistrantūros studijas
dabartinei specialybei,
 Nežinau
 Doktorantūros studijas
studijas
 Kita (įrašykite)............................
 Kitos srities studijas
 Nežinau
 Nežinau

Jei planuojate toliau studijuoti doktorantūroje, atsakykite į sekantį klausimą. Jei doktorantūroje neplanuojate
studijuoti, pereikite prie 37 kl.
35. Kodėl norite tęsti studijas doktorantūroje? Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
 Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Manau, kad įgijus daktaro laipsnį gausiu didesnes pajamas
 Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Daktaro laipsnis yra prestižas
 Noriu pagilinti, išplėsti magistrantūros studijose įgytas žinias
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą turėti daktaro laipsnį
 Nežinau, ką kitą po magistrantūros studijų galėčiau veikti
 Tiesiog noriu daktaro diplomo
 Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
 Noriu pratęsti studentišką gyvenimą
 Kita (įrašykite) ............................................................................
36. Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas doktorantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
Labai
blogai
gerai










Negaliu
įvertinti
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Mokyklos aplinkos vertinimas
Prisiminkite save mokykloje
37. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Gimnazijoje
 Vidurinėje mokykloje
 Profesinėje mokykloje
 Kita (įrašykite).........................................................
38. Vidurinį išsilavinimą įgijote:
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vilniuje
 Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
 Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
 Miestelyje (ne rajono centre)
 Kaimo tipo gyvenvietėje
 Užsienio šalyje
 Kita (įrašykite) ..................................
39. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–IV kl.?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
40. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 1 dalyką
 2 dalykus
 3 ir daugiau dalykų
 Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
41. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleidote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iki 30 min.
 30 min – 1 val.
 1-2 val.
 2-3 val.
 3-4 val.
 Daugiau nei 4 val.
 Neatsimenu
42. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 0-10
 11-25
 26-100
 101-200
 Daugiau nei 200
 Sunku pasakyti
43. Jūsų mokyklos mokomoji kalba.
Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvių k.
 Rusų k.
 Lenkų k.
 Kita (įrašykite) .......................
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44. Jūsų tautybė.
Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvis
 Rusas
 Lenkas
 Kita (įrašykite) ........................
45. Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, turėjote studijuojančių brolių, seserų?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei esate baigęs kelias bakalauro studijas, vertinkite pirmąsias.
 Taip
 Ne
46. Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei esate baigęs kelias bakalauro studijas, vertinkite pirmąsias.
 Taip
 Ne
 Nežinau
47. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis egzaminams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
48. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
1

2

3

4

5

Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo nepalanki











Mokymosi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.) kokybė buvo prasta





























































Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas prastai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna
Mokė silpni mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
nepalanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose buvo prastos

Negaliu
įvertinti
Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo palanki
Mokymosi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.). kokybė buvo
puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
palanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose buvo puikios

49. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje baigiamaisiais metais?
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Bendras (visų pažymių)
Lietuvių kalbos
 9,5 – 10
 9,5 – 10

 9,0 – 9,4
 9,0 – 9,4

 8,5 – 8,9
 8,5 – 8,9

 8,0 – 8,4
 8,0 – 8,4

 7,5 – 7,9
 7,5 – 7,9

 7,0 – 7,4
 7,0 – 7,4

 6,5 – 6,9
 6,5 – 6,9

 6,0 – 6,4
 6,0 – 6,4

 5,5 – 5,9
 5,5 – 5,9

 5,0 – 5,4
 5,0 – 5,4

 <5
 <5

 Neprisimenu, nežinau
 Neprisimenu, nežinau












Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau

8

50. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno mokyklinio egzamino, šį
klausimą praleiskite.
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
mokyklinį
Lietuvių k. ir

1.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
literatūra
Gimtoji k. (ne

2.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne

3.
lietuvių) (II, III
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
dalys)

4.
Technologijos
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu

5.
Menai
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu

6.
Muzikologija I dalis
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu

7.
Muzikologija II dalis
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
Kita (įrašykite)

8.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
.......................
Kita (įrašykite)

9.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
.......................
Kita (įrašykite)

10.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
.......................
51. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno valstybinio egzamino, šį
klausimą praleiskite.
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
valstybinį
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

1.
Matematika
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Lietuvių kalba ir
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

2.
literatūra
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

3.
(anglų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

4.
(vokiečių)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

5.
(prancūzų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

6.
(rusų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

7.
Istorija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

8.
Chemija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

9.
Fizika
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

10. Biologija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

11. Geografija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Informacinės
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

12.
technologijos
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Kita (įrašykite)
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

13.
.......................
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
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Apie valstybės inicijuotas priemones
52. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją? Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Įvertinkite kiekvieną teiginį

1

2

3

4

5

Į magistrantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo
studijuoti neatspindi
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra neobjektyvi ir
šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų
turiniu
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir
gebėjimai neatitinka aukštųjų mokyklų
lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje

















































































Negaliu
įvertinti
Į magistrantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi
pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra objektyvi ir
nešališka
Mokyklinių programų turinys
sutampa su brandos egzaminų
turiniu
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje















53. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius priėmime į I pakopos studijas?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti

Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiems į aukštąsias mokyklas







Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5 iš 10) stojantiems į universitetus







Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8 iš 10) stojantiems į kolegijas







Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į universitetus







Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į kolegijas































Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į visų studijų
sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu,
jeigu pretenduojama į socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų
programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos,
fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
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54. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Turėtų būti
Neturėtų būti
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas



Stojant į magistrantūros studijas



Stojant į doktorantūros studijas



Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas










55. Koks, Jūsų nuomone, yra geriausias būdas įvertinti stojančiojo motyvaciją studijuoti?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
56. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas? Pažymėkite vieną atsakymą
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
57. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
58. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą? Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
59. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
60. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
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61. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................
 Sunku pasakyti

Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Koks Jūsų išsilavinimas (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu)? Pažymėkite vieną atsakymą
 Vidurinis
 Profesinis
 Profesinis bakalauras (kolegija)
 Bakalauras (universitetas)
 Magistras
 Mokslų daktaras
 Kita (įrašykite) ............................
D4. Su kuo Jūs gyvenate tuo laikotarpiu, kai vyksta paskaitos (pvz. nuo pirmadienio iki penktadienio)?
Pasirinkite visus tinkamus variantus:
 Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
 Su partneriu, sutuoktiniu
 Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/ sutuoktinio vaiku (vaikais)
 Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
 Aš gyvenu vienas/a
 Kita (įrašykite) ..................................
D5. Ar Jūs gyvenate studentų bendrabutyje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip
 Ne
D6. Kokią studijų programą Jūs studijuojate? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
Įrašykite............................................................................................................................
D7. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis magistrantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 <5
 Dar neturėjau nė vienos magistrantūros sesijos
 Neprisimenu, nežinau
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D8. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį per savo aukštąją mokyklą dėl kurios nors iš šių
priežasčių?
Pasirinkite visus tinkamus variantus kiekviename stulpelyje
Bakalauro studijų
Magistrantūros
laikotarpiu
studijų laikotarpiu


Mobilumo (mainų) programa


Mokslo tiriamasis darbas


Praktika/darbas


Vasaros/žiemos mokykla


Kalbos kursai


Stažuotės, mokymai


Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių
D9. Prašome pažymėti universitetą, kuriame šiuo metu studijuojate.
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.













ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
BUF- Balstogės universiteto filialas
Ekonomikos-informatikos fakultetas
EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LCC - LCC Tarptautinis universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSU - Lietuvos sporto universitetas













LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
VDA - Vilniaus dailės akademija
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
VU - Vilniaus universitetas
VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
Kita (įrašykite) ...................................

Prisiminkite savo ankstesnes bakalauro studijas. Jei mokėtės keliose, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
D10. Ankstesnių studijų sritis:
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai
 Biomedicinos mokslai
 Fiziniai mokslai
 Humanitariniai mokslai
 Menai
 Socialiniai mokslai
 Technologijų mokslai
Jei studijų srities nežinote, įrašykite savo studijų programą ............................................................................................
D11. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į savo ankstesnę studijuojamą programą bakalauro studijose?
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai
Įrašykite ...................................
D12. Ar stojant į ankstesnę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus. Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
 Taip, laikiau motyvacinį testą
 Taip, rašiau motyvacinį laišką
 Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
 Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama → pereiti prie D14 kl.
 Nežinau → pereiti prie D14 kl.
 Kita (įrašykite) ............................
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D13. Kaip Jūs manote, ar stojimo į ankstesnes studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo








Negaliu
įvertinti


D14. Koks buvo Jūsų baigiamojo darbo ar baigiamųjų egzaminų įvertinimas ankstesnėse studijose?
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
Jei laikėte baigiamuosius egzaminus, įvertinkite apytikslį suapvalintą vidurkį.
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 Neprisimenu, nežinau
D15. Koks apytiksliai buvo Jūsų bendras bakalauro studijų vidurkis?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 <5
 Neprisimenu, nežinau
D16. Kaip Jūs jautėtės pasirengęs savo studijoms lygindami save su grupiokais ankstesnių studijų metu?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite tas, kurias baigėte vėliausiai.
 Jaučiausi esantis vienas stipriausių savo grupėje
 Jaučiausi stipresnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiausi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiausi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiausi esantis vienas silpniausių savo grupėje
 Sunku pasakyti
D17. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → nurodykite neįgalumo lygį procentais ______ proc.
 Ne
D18. Ar šiuo metu Jūs dirbate?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip, šiuo metu aš dirbu reguliariai
 Taip, šiuo metu aš dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
 Ne, šiuo metu aš nedirbu → pereiti prie D23 kl.
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D19. Nurodykite įstaigos, kurioje dirbate, tipą:
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Pagrindinėse pareigose









Universitetas
Kolegija
Valstybinė įstaiga/organizacija (ne aukštoji mokykla)
Statutinė organizacija (kariuomenė, policija ir pan.)
Privati (UAB, AB) įmonė
Individualus verslas, darbas pagal patentą, verslo liudijimą
Nevyriausybinė organizacija
Kita (įrašykite) ..............................

Nepagrindinėse pareigose









D20. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse)?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iki 10 valandų per savaitę
 10-20 valandų per savaitę
 21-30 valandų per savaitę
 31-40 valandų per savaitę
 Daugiau nei 40 valandų per savaitę
 Sunku pasakyti
D21. Kodėl Jūs dirbate?
Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Dirbu tam, kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
 Dirbu tam, kad pragyvenčiau
 Dirbu tam, kad įgaučiau darbinės patirties
 Dirbu, nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
 Dirbu tam, kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
 Kita (įrašykite) ..................................................
D22. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines magistrantūros studijas.
Labai
Visiškai
glaudžiai
Negaliu
nesusijęs
susijęs
įvertinti












D23. Ar baigę studijas ketinate dirbti mokslo ir studijų institucijoje?
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei šiuo metu dirbate mokslo ir studijų institucijoje, ar ketinate tęsti po studijų baigimo?
 Taip
 Ne
 Nežinau
D24. Koks Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį, kurį jie įgijo.
Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Motina (globėja)
Tėvas (globėjas)


Nebaigtas pradinis, pradinis


Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)


Vidurinis


Profesinis (be vidurinio)


Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas, profesinis su viduriniu ir pan.)


Bakalauras (kolegijose ir universitetuose)


Magistras


Mokslų daktaras


Nežinau
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D25. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas Jūsų baigiamaisiais mokyklos metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
 Nežinau
D26. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį Jūsų baigiamaisiais mokyklos metais lyginant ją su kitomis
šeimomis?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Labai pasiturintys
 Pasiturintys
 Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
 Nepasiturintys
 Visiškai nepasiturintys
 Sunku pasakyti
D27. Kokios yra Jūsų v id u t i n ės p aj am o s eurais į rankas gaunamos per m ėn esį ( įtraukite pajamas, gaunamas iš
darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)?
Įrašykite ............................................... €
D28. Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

APKLAUSA BAIGTA!
DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!
Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt,
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt,
Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė , El. paštas: gabija@factus.lt, tel.: 8 656 24141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Aukštoji mokykla (įrašykite)

Studijų pakopa (įrašykite)

Anketos ID. (įrašykite)

Kursas (įrašykite)
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D O K T O R A N T A M S

`
TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Mielas DOKTORANTE!
Prieš Tavo akis apklausa, skirta išsiaiškinti doktorantų nuomonę apie jų pasirengimą studijuoti doktorantūroje.
Ką Tu manai apie savo pasirengimą studijuoti? Kokių sunkumų įžvelgi? Ką reikėtų keisti, kad stojantieji būtų labiau
pasirengę doktorantūros studijoms? Kas paskatino rinktis studijų programą, kurią studijuoji?
Apklausos metu gauta informacija – būtinas darbo įrankis visiems, kuriems rūpi Lietuvos aukštojo mokslo ateitis.
Skirdamas pusvalandį, Tu gali prie to prisidėti. Viskas, ką reikia padaryti – užpildyti anketą ir taip išreikšti savo nuomonę.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo rezultatai.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie jūsų studijas
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartines savo studijas?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Daktaro laipsnį
 Magistro laipsnį → baigti apklausą
 Bakalauro laipsnį → baigti apklausą
2. Kada Jūs pradėjote studijuoti doktorantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 2016 m.
 2015 m.
 2014 m.
 2013 m.
 2012 m.
 2011 m.
 2010 m.
 2009 m. ar anksčiau
3. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą
 Esu nuolatinių studijų studentas → pereiti prie 5 kl.
 Esu ištęstinių studijų studentas
 Kita (įrašykite) ..................................
4. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą?
Įrašykite
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
5. Dabartinė Jūsų studijų (mokslo, meno) sritis. Pažymėkite vieną atsakymą
 Biomedicinos mokslai
 Fiziniai mokslai
 Humanitariniai mokslai
 Socialiniai mokslai
 Technologijos mokslai
 Žemės ūkio mokslai
 Menai
 Nežinau
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6. Nurodykite savo doktorantūros mokslo kryptį.
Pažymėkite vieną atsakymą
Humanitariniai mokslai H 000

Filosofija

Teologija

Menotyra

Filologija

Istorija

Komunikacija ir informacija

Etnologija
Fiziniai mokslai P 000

Matematika

Fizika

Chemija

Biochemija

Geologija

Fizinė geografija

Informatika
Biomedicinos mokslai B 000

Biologija

Biofizika

Ekologija ir aplinkotyra

Botanika

Zoologija

Medicina

Odontologija

Farmacija

Visuomenės sveikata

Slauga

Meno doktorantūra M 000

Kita Įrašykite...................................






Socialiniai mokslai S 000
Teisė
Politikos mokslai
Vadyba ir administravimas
Ekonomika
Sociologija
Psichologija
Edukologija
Žemės ūkio mokslai A 000
Agronomija
Veterinarinė medicina
Zootechnika
Miškotyra












Technologijos mokslai T 000
Elektros ir elektronikos inžinerija
Statybos inžinerija
Transporto inžinerija
Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka
Chemijos inžinerija
Energetika ir termoinžinerija
Informatikos inžinerija
Medžiagų inžinerija
Mechanikos inžinerija
Matavimų inžinerija









7. Ar magistro laipsnį Jūs įgijote toje pačioje studijų srityje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie magistrantūros studijas, kurias baigėte vėliausiai.
 Taip
 Ne
Jei savo studijų (mokslo) srities nežinote, įrašykite studijų programą, kurią studijavote magistrantūroje
..........................................................................................................................................................
8. Ar magistro laipsnį Jūs įgijote tame pačiame universitete? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → pereiti prie 10 kl.
 Ne
9. Ar pasirinkdami doktorantūros studijas Jūs keitėte miestą? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
10. Ar darėte pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → Kiek metų truko ši pertrauka? (Įrašykite) ................... metų
 Ne
11. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva nuspręsti studijuoti doktorantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
Labai
Negaliu
sudėtinga
lengva
įvertinti
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12. Kas paskatino Jus studijuoti doktorantūroje?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
 Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių gauti didesnes pajamas
 Įgijus daktaro laipsnį yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Daktaro laipsnis yra prestižas
 Norėjau pagilinti, išplėsti magistrantūros studijose įgytas žinias
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą turėti daktaro laipsnį
 Nežinojau, ką kitą po magistrantūros studijų galėčiau veikti
 Tiesiog norėjau daktaro diplomo
 Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
 Norėjau pratęsti studentišką gyvenimą
 Noriu tapti aukščiausio lygio specialistu
 Noriu būti mokslininku, tyrėju
 Kita (įrašykite) ............................................................................
13. Ar kas nors iš mokslo ir studijų institucijos Jums siūlė stoti į doktorantūrą?
Pažymėkite vieną labiausiai Jūsų situaciją atspindintį atsakymą
 Taip, gavau konkretų pasiūlymą iš dabartinio doktorantūros vadovo
 Taip, kvietė stoti į doktorantūrą mano studijuojamoje katedroje
 Taip, įvairūs dėstytojai ar baigiamojo darbo vadovas išreiškė nuomonę, kad gebėčiau tęsti studijas
doktorantūroje
 Ne
14. Ar Jūs pats pasirinkote disertacijos temą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 16 kl.
15. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva pasirinkti temą disertacijai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
sudėtinga


Labai
lengva








Negaliu
įvertinti


16. Ar Jūs esate patenkintas savo disertacijos tematika?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepatenkintas


Labai
patenkintas








Negaliu
įvertinti


17. Ar Jūs priklausote mokslininkų bendruomenei (draugijai, forumui, asociacijai ir pan.)?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
 Taip, Lietuvos mastu
 Taip, tarptautiniu mastu
 Ne
18. Ar baigęs studijas ketinate dirbti mokslo ir studijų institucijoje?
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei šiuo metu dirbate mokslo ir studijų institucijoje, ar ketinate tęsti po studijų baigimo?
 Taip
 Ne
 Nežinau
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Apie pasirengimą doktorantūros studijoms
19. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu doktorantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą studijoms ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, didelis susidomėjimas konkrečia tematika ir
pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis ir pan.)

20. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus visus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai
vertintumėte savo pasirengimą studijuoti doktorantūros studijose? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti


21. Kaip Jūs vertinate savo paties ir kitų doktorantų pasirengimą studijuoti doktorantūroje žemiau pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti






Mano žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose
Kitų mano padalinio doktorantų žinios ir gebėjimai, įgyti






ankstesnėse studijose






Mano motyvacija gilinti žinias pasirinktoje kryptyje (tematikoje)
Kitų mano padalinio doktorantų motyvacija gilinti žinias






pasirinktoje kryptyje (tematikoje)
22. Kaip Jūs manote, ar stojimo į doktorantūros studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo








Negaliu
įvertinti


23. Kaip jaučiatės pasirengęs savo studijoms lygindami save su kitais doktorantais? Pažymėkite vieną atsakymą
 Jaučiuosi esantis vienas stipriausių doktorantų
 Jaučiuosi stipresnis už daugumą
 Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiuosi silpnesnis už daugumą
 Jaučiuose esantis vienas silpniausių doktorantų
 Sunku pasakyti
24. Ar studijuodami doktorantūroje Jūs jaučiatės „savo rogėse“? Pažymėkite vieną atsakymą
 Tikrai taip
 Taip
 Nei taip, nei ne
 Ne
 Visiškai ne
 Nežinau, sunku pasakyti

4

25. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi doktorantūros studijoms:
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Visiškai
nepakankamai



Atsakingai svarsčiau, ar stoti į doktorantūrą



Atsakingai svarsčiau, kur stoti į doktorantūrą
Nagrinėjau galimybes rengti disertaciją mane dominančioje



tematikoje



Domėjausi tematika, kurioje norėjau rengti disertaciją
Stengiausi įgyti praktikos srityje, kurioje norėjau rengti



disertaciją

Visiškai
pakankamai

Negaliu
įvertinti































26. Kiek esate tikras, kad sėkmingai baigsite doktorantūros studijas – apsiginsite disertaciją?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Tikrai
neapsiginsiu








Tikrai
apsiginsiu

Negaliu
įvertinti





27. Prisiminkite save prieš doktorantūros studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs
studijoms? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
 Atsakingiau rinktis tematiką disertacijai
 Atsakingiau rinktis, kur studijuoti
 Atsakingiau rinktis mokslinį vadovą
 Prieš stojant į doktorantūrą įgyti praktikos ar darbinės patirties srityje, kurioje norėjau rengti disertaciją
 Prieš stojant į doktorantūrą įgyti daugiau mokslinės patirties
 Labiau pasidomėti, kokios karjeros galimybės įgijus daktaro laipsnį
 Atsakingiau studijuoti ankstesnėse studijose
 Atsakingiau rinktis, kokius laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus studijuoti ankstesnėse studijose
 Apsirūpinti finansiškai
 Kita (įrašykite) ......................................................
 Nieko nebūčiau daręs kitaip, buvau gerai pasirengęs
28. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys stoti į doktorantūrą būtų geriau jai pasirengę?
Įrašykite
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Apie studijų finansavimą
29. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką,
kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems
studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 31 kl.
30. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentas, kuris studijuoja Lietuvos aukštojoje mokykloje,
valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje? Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
 Studijų stipendiją
 Tikslinę stipendiją
 Socialinę stipendiją
 Studijų kainos kompensavimą
 Nei vienas atsakymas netinka
 Nežinau
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31. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą
 Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
 ES lėšomis finansuojamoje studijų vietoje
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje → pereiti prie 33 kl.
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija → pereiti prie 33 kl.
 Kita (įrašykite) ......................................................
32. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai rimtų
Visiškai jokių
sunkumų
sunkumų





Susimokėti už studijas





Padengti gyvenimo išlaidas

Negaliu
įvertinti



Apie priėmimo į studijas sistemą
33. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
Negaliu
įvertinti

Įvertinkite kiekvieną teiginį

1

2

3

4

5

Į doktorantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Į doktorantūrą mano institucijoje
priimami ne tie, kurie labiausiai tam
pasirengę
Stojant į doktorantūrą mano
institucijoje pirmenybė teikiama tik
mano institucijos absolventams
Į magistrantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo studijuoti
neatspindi











Į doktorantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai













Į doktorantūrą mano institucijoje
priimami labiausiai tam pasirengę





























































































Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo studijoms
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo
sistema yra neobjektyvi ir šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų turiniu
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir
gebėjimai neatitinka aukštųjų mokyklų
lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje

Doktorantūros studijos mano
institucijoje prieinamos visų
universitetų absolventams
Į magistrantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi pasirengimą
studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Dabartinė brandos egzaminų vertinimo
sistema yra objektyvi ir nešališka
Mokyklinių programų turinys sutampa
su brandos egzaminų turiniu
Abiturientų mokyklose įgytos žinios ir
gebėjimai atitinka aukštųjų mokyklų
lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje














6

34. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius priėmime į I pakopos studijas?
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje

Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti























































Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiems į aukštąsias mokyklas
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5 iš 10) stojantiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8 iš 10) stojantiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į visų studijų
sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu,
jeigu pretenduojama į socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų
programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos,
fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
35. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Turėtų būti
Neturėtų būti
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas






Stojant į magistrantūros studijas
Stojant į doktorantūros studijas



Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas










36. Koks, Jūsų nuomone, yra geriausias būdas įvertinti stojančiojo motyvaciją studijuoti?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus galvodami apie priėmimą į visas pakopas
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
37. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
38. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
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39. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
40. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
41. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
42. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................
 Sunku pasakyti

Apie Jūsų ankstesnes studijas
Prisiminkite savo ankstesnes studijas.
43. Ankstesnių studijų sritis:
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekvienai pakopai.
Jei vienoje pakopoje studijavote kelias studijų programas, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
Bakalauro studijose

Biomedicinos mokslai

Fiziniai mokslai

Humanitariniai mokslai

Menai

Socialiniai mokslai

Technologijų mokslai

Žemės ūkio mokslai
Jei bakalauro studijų srities nežinote, įrašykite savo studijų programą

...........................................................................................................................
Jei magistrantūros studijų srities nežinote, įrašykite savo studijų programą
...........................................................................................................................

Magistrantūroje
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44. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į savo studijų programą bakalauro studijose?
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai
Įrašykite ...................................
45. Ar ankstesnių studijų metu esate dalyvavęs žemiau išvardintose veiklose?
Pasirinkite visus tinkamus atsakymus kiekvienai pakopai

Buvote įtrauktas į mokslinius tyrimus, dalyvavote projektuose kaip komandos narys
Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) Lietuvoje
Skaitėte pranešimą moksliniame renginyje (konferencijoje ar pan.) užsienyje
Buvote autorius ar bendraautorius straipsnių, kurie buvo paskelbti arba priimti skelbti
recenzuojamuose mokslo žurnaluose
Buvote autorius ar bendraautorius knygų, knygų skyrių ir monografijų, kurie buvo
išleisti arba priimti spausdinti
Nedalyvavau nė vienoje iš paminėtų

Bakalauro
studijose

Magistrantūroje





















46. Kokie buvo Jūsų baigiamųjų darbų ar baigiamųjų egzaminų įvertinimai ankstesnėse studijose?
Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai. Jei laikėte baigiamuosius egzaminus, įvertinkite apytikslį
suapvalintą vidurkį.
Bakalauro baigiamojo darbo ar
Magistrantūros baigiamojo darbo ar
baigiamųjų egzaminų įvertinimas
baigiamųjų egzaminų įvertinimas


10


9


8


7


6


5


Neprisimenu, nežinau
47. Koks apytiksliai buvo Jūsų bendras magistrantūros studijų vidurkis?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite apie tas, kurias baigėte vėliausiai.
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 <5
 Neprisimenu, nežinau
48. Kaip Jūs jautėtės pasirengęs savo studijoms lygindami save su grupiokais magistrantūros metu?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijavote kelias, atsakykite tas, kurias baigėte vėliausiai.
 Jaučiausi esantis vienas stipriausių savo grupėje
 Jaučiausi stipresnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiausi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiausi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiausi esantis vienas silpniausių savo grupėje
 Sunku pasakyti
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49. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį per savo aukštąją mokyklą dėl kurios nors iš šių
priežasčių? Pasirinkite visus tinkamus variantus kiekvienai pakopai
Bakalauro studijų
Magistrantūros
Doktorantūros studijų
laikotarpiu
studijų laikotarpiu
laikotarpiu



Mobilumo (mainų) programa



Mokslo tiriamasis darbas



Praktika/darbas



Vasaros/žiemos mokykla



Kalbos kursai



Stažuotės, mokymai



Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių

Mokyklos aplinkos vertinimas
Prisiminkite save mokykloje.
50. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą? Pažymėkite vieną atsakymą
 Gimnazijoje
 Vidurinėje mokykloje
 Profesinėje mokykloje
 Kita (įrašykite).........................................................
51. Vidurinį išsilavinimą įgijote: Pažymėkite vieną atsakymą
 Vilniuje
 Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
 Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
 Miestelyje (ne rajono centre)
 Kaimo tipo gyvenvietėje
 Užsienio šalyje
 Kita (įrašykite) ..................................
52. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–IV kl.?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
53. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite vieną atsakymą
 1 dalyką
 2 dalykus
 3 ir daugiau dalykų
 Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
 Neatsimenu
54. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleidote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iki 30 min.
 30 min – 1 val.
 1-2 val.
 2-3 val.
 3-4 val.
 Daugiau nei 4 val.
 Neatsimenu
55. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais? Pažymėkite vieną atsakymą
 0-10
 11-25
 26-100
 101-200
 Daugiau nei 200
 Sunku pasakyti
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56. Jūsų mokyklos mokomoji kalba.
Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvių k.
 Rusų k.
 Lenkų k.
 Kita (įrašykite) .......................
57. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvis
 Rusas
 Lenkas
 Kita (įrašykite) ........................
58. Ar tuo metu, kai stojote į bakalauro studijas, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei esate baigęs kelias bakalauro studijas, vertinkite pirmąsias.
 Taip
 Ne
 Nežinau
59. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis egzaminams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
60. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
1

2

3

4

5

Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo nepalanki











Mokymuisi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.) kokybė buvo prasta





























































Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas prastai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna
Mokė silpni mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
nepalanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose buvo prastos

Negaliu
įvertinti
Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo palanki
Mokymuisi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.). kokybė buvo
puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
palanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose buvo puikios

61. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje baigiamaisiais metais?
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Bendras (visų pažymių)
Lietuvių kalbos
 9,5 – 10
 9,5 – 10

 9,0 – 9,4
 9,0 – 9,4

 8,5 – 8,9
 8,5 – 8,9

 8,0 – 8,4
 8,0 – 8,4

 7,5 – 7,9
 7,5 – 7,9

 7,0 – 7,4
 7,0 – 7,4

 6,5 – 6,9
 6,5 – 6,9

 6,0 – 6,4
 6,0 – 6,4

 5,5 – 5,9
 5,5 – 5,9

 5,0 – 5,4
 5,0 – 5,4

 <5
 <5

 Neprisimenu, nežinau
 Neprisimenu, nežinau












Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
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62. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno mokyklinio egzamino, šį
klausimą praleiskite.
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
mokyklinį
Lietuvių k. ir

1.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
literatūra
Gimtoji k. (ne

2.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne

3.
lietuvių) (II, III
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
dalys)

4.
Technologijos
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu

5.
Menai
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu

6.
Muzikologija I dalis
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu

7.
Muzikologija II dalis
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
Kita (įrašykite)

8.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
.......................
Kita (įrašykite)

9.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
.......................
Kita (įrašykite)

10.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neatsimenu
.......................
63. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus. Jeigu nelaikėte nei vieno valstybinio egzamino, šį
klausimą praleiskite.
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
valstybinį
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

1.
Matematika
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Lietuvių kalba ir
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

2.
literatūra
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

3.
(anglų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

4.
(vokiečių)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

5.
(prancūzų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

6.
(rusų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

7.
Istorija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

8.
Chemija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

9.
Fizika
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

10. Biologija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

11. Geografija
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Informacinės
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

12.
technologijos
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
Kita (įrašykite)
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70
81-90
 Nežinau,

13.
.......................
16-20
31-40
51-60
 71-80
91-100
neatsimenu
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Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų?: ..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Su kuo Jūs gyvenate?
Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
 Su partneriu, sutuoktiniu
 Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/ sutuoktinio vaiku (vaikais)
 Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
 Aš gyvenu vienas/a
 Kita (įrašykite) ..................................
D4. Koks Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį, kurį jie įgijo.
Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Motina (globėja)
Tėvas (globėjas)


Nebaigtas pradinis, pradinis


Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)


Vidurinis


Profesinis (be vidurinio)


Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas, profesinis su viduriniu ir pan.)


Bakalauras (kolegijose ir universitetuose)


Magistras


Mokslų daktaras


Nežinau
D5. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
 Nežinau
D6. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį Jūsų mokyklos baigiamaisiais metais lyginant ją su kitomis
šeimomis?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Labai pasiturintys
 Pasiturintys
 Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
 Nepasiturintys
 Visiškai nepasiturintys
 Sunku pasakyti
D7. Kiek apytiksliai valandų per savaitę Jūs skiriate vien tik disertacijos ruošimui?
Įrašykite .................................. valandų per savaitę
D8. Ar doktorantūros metu Jūs reguliariai vykdėte pedagoginę veiklą be atlygio (pvz. dėstymas, seminarų vedimas,
vadovavimas baigiamiesiems studentų darbams)?
Pasirinkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie D10 kl.
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D9. Kokios įtakos pedagoginė veikla turi (turėjo) Jūsų mokslinei veiklai, susijusiai su disertacijos rengimu?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nenaudinga
patirtis


Labai
naudinga
patirtis








Negaliu
įvertinti


D10. Prašome pažymėti instituciją, kurioje šiuo metu studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą

























UNIVERSITETAI
ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
BUF- Balstogės universiteto filialas
Ekonomikos-informatikos fakultetas
EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU - Kauno technologijos universitetas
KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
KU - Klaipėdos universitetas
LCC - LCC Tarptautinis universitetas
LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSU - Lietuvos sporto universitetas
LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
MRU - Mykolo Romerio universitetas
ŠU - Šiaulių universitetas
TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
VDA - Vilniaus dailės akademija
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
VU - Vilniaus universitetas
VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
Kita (įrašykite) ...................................





























INSTITUTAI
 Fizinių ir technologijos mokslų centras
 Gamtos tyrimų centras
 Inovatyvios medicinos centras
 Lietuvių kalbos institutas
 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
(LAMMC)
 Lietuvos energetikos institutas (LEI)










Lietuvos istorijos institutas (LII)
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Lietuvos teisės institutas
Nacionalinis vėžio institutas (buvęs VU
Onkologijos institutas)
Lietuvos veterinarijos akademija
Biochemijos institutas
Biotechnologijos institutas
Botanikos institutas
Chemijos institutas
Fizikos institutas
Geologijos ir geografijos institutas
Lietuvos miškų institutas
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės
institutas
Lietuvos žemdirbystės institutas
Matematikos ir informatikos institutas
Puslaidininkių fizikos institutas
KMU Biomedicininių tyrimų institutas
KMU Endokrinologijos institutas
KMU Kardiologijos institutas
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas
KTU Architektūros ir statybos institutas
KTU Fizikinės elektronikos institutas
KTU Maisto institutas
LVA Gyvulininkystės institutas
LVA Veterinarijos institutas
LŽŪU Vandens ūkio institutas
LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas
VGTU Termoizoliacijos institutas
VU Ekologijos institutas
VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos
institutas
VU Imunologijos institutas
VU Onkologijos institutas
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Kita (įrašykite) ...................................

D11. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → nurodykite neįgalumo lygį procentais ______ proc.
 Ne
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D12. Ar šiuo metu Jūs dirbate? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip, šiuo metu aš dirbu reguliariai
 Taip, šiuo metu aš dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
 Ne, šiuo metu aš nedirbu → pereiti prie D17 kl.
 Kita (įrašykite) ..................................................
D13. Nurodykite įstaigos, kurioje dirbate, tipą: Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Pagrindinėse pareigose
Universitetas

Kolegija

Valstybinė įstaiga/organizacija (ne aukštoji mokykla)

Statutinė organizacija (kariuomenė, policija ir pan.)

Privati (UAB, AB) įmonė


Individualus verslas, darbas pagal patentą, verslo liudijimą
Nevyriausybinė organizacija

Kita (įrašykite) ..............................


Nepagrindinėse pareigose









D14. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse) pagal darbo sutartį?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iki 10 valandų per savaitę
 10-20 valandų per savaitę
 21-30 valandų per savaitę
 31-40 valandų per savaitę
 Daugiau nei 40 valandų per savaitę
 Sunku pasakyti
D15. Kodėl Jūs dirbate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
 Kad pragyvenčiau
 Kad įgaučiau darbinės patirties
 Kad įgaučiau mokslinio darbo patirties
 Kad įgaučiau pedagoginio darbo patirties
 Nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
 Kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
 Kita (įrašykite) ..................................................
D16. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis? Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
Labai glaudžiai
Negaliu
nesusijęs
susijęs
įvertinti












D17. Kokios yra Jūsų v id u t i n ės p aj am o s eurais į rankas gaunamos per m ėn esį ( įtraukite pajamas, gaunamas iš
darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)?
Įrašykite ............................................... €
D18. Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
APKLAUSA BAIGTA!

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!

Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt,
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt,
Kontaktinis asmuo: Gabija Jarašiūnaitė , El. paštas: gabija@factus.lt, tel.: 8 656 24141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Institucija (įrašykite)

Studijų pakopa (įrašykite)

Anketos ID. (įrašykite)
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D Ė S T Y T O J A M S

TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Gerb. DĖSTYTOJAU!
Ši apklausa yra skirta išsiaiškinti dėstytojų nuomonę apie stojančiųjų pasirengimą studijuoti bakalauro, magistrantūros
ir doktorantūros studijose.
Ką manote apie stojančiųjų pasirengimą studijuoti? Ar esate patenkinti savo studentų žiniomis ir motyvacija? Kokių
sunkumų įžvelgiate? Ką reikėtų keisti, kad stojantieji būtų labiau pasirengę bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros
studijoms?
Apklausos metu gauta informacija – duomenimis grįsti įrodymai, leisiantys inicijuoti pokyčius, kad pasirengimas
studijoms būtų reikiamas ir tenkintų visas suinteresuotąsias šalis. Tikimės Jūsų pagalbos, kuri bus naudinga visiems.
Kviečiame Jus užpildyti anketą ir taip išreikšti savo nuomonę.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Tyrimo užsakovas – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (www.mosta.lt)
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie Jus aukštojoje mokykloje
1. Jūsų pareigos: Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
 Asistentas
 Docentas
 Lektorius
 Profesorius
 Jaunesnysis mokslo darbuotojas
 Mokslo darbuotojas
 Vyresnysis mokslo darbuotojas
 Vyriausiasis mokslo darbuotojas
 Kita (įrašykite) .....................
2. Kam šiais mokslo metais dėstote ar vadovaujate? Pasirinkite visus tinkamus atsakymus
Universitete
Kolegijoje


Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 1 kurso studentais


Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 2 kurso studentais


Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 3 kurso studentais


Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 4 kurso studentais


Bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų 5 kurso studentais

Magistrantūros 1 kurso studentais

Magistrantūros 2 kurso studentais

Doktorantūros studentais


Nedirbu su nė vienais su aukščiau paminėtais

→ toliau pildyti 3 kl.

→ baigti apklausą

3. Kokią dalį Jūsų laiko, skiriamo darbui aukštojoje mokykloje (ar aukštosiose mokyklose, jeigu dirbate keliose), užima
šios veiklos? Ties kiekviena veikla įrašykite, kokią dalį Jūsų darbo laiko ji užima (100 proc. skalėje). Vertinkite ne pagal
turimą etato dydį, o pagal realiai tai veiklai skiriamą laiką.
Užima
Moksliniai tyrimai
%
Administracinis darbas
%
Dėstymas
%
Akademinės ir MTEP veiklos viešinimas
%
Kita (įrašykite)……………………………………………….
%
Iš viso:
100 %
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Apie studentų pasirengimą studijuoti I pakopoje
4. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 15 kl.
5. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs bakalauro ir (ar) vientisosioms studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima
studijų programa ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams ir pan.)
6. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal tai Jūs
vertintumėte dabartinių bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentų pasirengimą studijuoti?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai






Negaliu
įvertinti





7. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę bakalauro ir (ar) vientisosioms
studijoms? Įrašykite
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
8. Kam per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pakopoje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Esu dėstęs tik pirmakursiams bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams
 Esu dėstęs pirmakursiams ir vyresniems bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams
 Esu dėstęs antrakursiams ar vyresniems bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams → pereiti prie 12 kl.

Klausimai per paskutinius 3 metus dėsčiusiems bakalauro ir
(ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentams!

9. Kaip Jūs vertinate bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų
programą žemiau pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti






Pirmo kurso studentų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje
Pirmo kurso studentų motyvacija studijuoti savo studijų






programą

2

10. Pagalvokite apie bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia jų dalis
yra pasirengę studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
Iš 100 proc. studentų pasirengusių studijuoti mano dėstomus dalykus yra (įrašykite) ........... proc.
11. Pagalvokite apie bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia jų dalis
pasižymi šiomis savybėmis?
Įrašykite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Negaliu
Pasirengusių dalis proc.
įvertinti
Mokėjimo mokytis kompetencija. Jaučiasi atsakingas už savo mokymąsi, geba

save motyvuoti, planuoti mokymąsi, rinktis ir taikyti tinkamas mokymosi
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
strategijas, įsivertinęs sėkmę gerinti savo mokymąsi.
Komunikavimo kompetencija. Supranta komunikavimo svarbą ir moka,

atsižvelgdamas į kontekstą ir komunikavimo situaciją, veiksmingai komunikuoti
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
kalbinėmis ir nekalbinėmis priemonėmis.
Pažinimo kompetencija. Siekia įgyti žinių, ieško tiesos, geba konstruktyviai spręsti

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
problemas, kritiškai mąsto, geriau pažįsta tikrovę taikydamas tyrimų metodus.
Socialinė pilietinė kompetencija. Sąžiningas, atsakingas, gerbia ir toleruoja kitus,
aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, veikia kitų labui, vadovaujasi

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
demokratijos vertybėmis. Myli tėvynę, vertina šalies ir pasaulio paveldą, rūpinasi
kitų ir aplinkos saugumu.
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija. Nusiteikia ir susitelkia kūrybiniams
ieškojimams, skatina kitus kūrybingai, nestandartiškai mąstyti, kritiškai priima kitų

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
keliamas idėjas, geba jomis pasinaudoti. Prisiima atsakomybę už rezultatus, gerbia
autorių teises.
Asmeninė kompetencija. Pozityviai mąsto, garbingai ir sąžiningai veikia, geba

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
įveikti sunkumus ir atsakingai kuria savo gyvenimą.
Kultūrinė kompetencija. Yra sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros

procesų dalyvis, puoselėjantis artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
kultūrą, pasaulio paveldą.
12. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.

Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra neobjektyvi ir
šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo
studijuoti neatspindi
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai neatitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai

1

2

3

4

5







































































Negaliu
įvertinti
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra objektyvi ir
nešališka
Mokyklinių programų turinys
sutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi
pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
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13. Ar Jūs dirbate su studentais, kuriems stojimo į bakalauro ar vientisąsias studijas metu buvo vertinta motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 15 kl.
 Nežinau → pereiti prie 15 kl.
14. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo






Negaliu
įvertinti





Apie studentų pasirengimą studijuoti II pakopoje
15. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs magistrantūros studijų studentams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 28 kl.
16. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs magistrantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų
padengti studijų ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti,
domėjimasis norima studijų programa ir pan. )
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai
mokytis ir pan.)
17. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal tai Jūs
vertintumėte dabartinių magistrantūros studijų studentų pasirengimą studijuoti?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti


18. Ar tarp savo magistrantūros studentų Jūs turite absolventų iš kolegijų?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 20 kl.
 Nežinau → pereiti prie 20 kl.
19. Ar pastebite skirtumų tarp kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo studijuoti magistrantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Geriau pasirengę kolegijų absolventai
 Geriau pasirengę universitetų absolventai
 Skirtumo tarp kolegijų ir universitetų absolventų nėra
 Negaliu įvertinti
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20. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę magistrantūros studijoms?
Įrašykite
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
21. Kam per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs magistrantūros studijų pakopoje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Esu dėstęs tik pirmakursiams magistrantams
 Esu dėstęs pirmakursiams ir antrakursiams magistrantams
 Esu dėstęs tik antrakursiams magistrantams → pereiti prie 25 kl.

Klausimai per paskutinius 3 metus dėsčiusiems
magistrantūros pirmo kurso studentams!

22. Kaip Jūs vertinate magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimą studijuoti savo studijų programą
žemiau pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti
Pirmo kurso studentų žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse






studijose
Pirmo kurso studentų motyvacija studijuoti savo studijų






programą
23. Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Kokia jų dalis yra
pasirengę studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
Iš 100 proc. studentų, pasirengusių studijuoti mano dėstomus dalykus yra (įrašykite) ........... proc.

24. Pagalvokite apie magistrantūros studijų pirmo kurso studentus, su kuriais jums tenka dirbti, kokia jų dalis pasižymi
šiomis savybėmis?
Įrašykite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Negaliu
Pasirengusių dalis proc.
įvertinti
Demonstruoja žinias ir supratimą, papildytus aukštesnio lygio vadovėlių žiniomis

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
bei tam tikromis žiniomis apie naujausius studijuojamos krypties pasiekimus
Geba taikyti žinias ir supratimą bei demonstruoja profesionalų požiūrį į darbą ar

profesiją, gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti sprendimus savo studijų srities
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
problemoms spręsti
Geba rinkti ir interpretuoti duomenis (savo studijuojamoje srityje), kurių reikia

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti
Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų ir ne

Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
specialistų auditorijoms
Turi pakankamai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęs
Iš 100 proc. (įrašykite) ...........
ti kitoje pakopoje

5

25. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
1
Dabartinė priėmimo į magistrantūros
studijas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę magistrantūros
studijoms
Profesinio bakalauro išsilavinimas
nesuteikia gebėjimų ir
kompetencijų, reikalingų studijuoti
magistrantūroje
Bakalauro išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti magistrantūroje
Į magistrantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai

2

3

4

Negaliu
įvertinti

5











Dabartinė priėmimo į
magistrantūros studijas tvarka
užtikrina, kad įstotų tik pasirengę
magistrantūros studijoms











Profesinio bakalauro išsilavinimas
suteikia gebėjimų ir kompetencijų,
reikalingų studijuoti magistrantūroje





















Bakalauro išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti magistrantūroje
Į magistrantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai








26. Ar Jūs dirbate su studentais, kuriems stojimo į magistrantūrą metu buvo vertinta motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 28 kl.
 Nežinau → pereiti prie 28 kl.
27. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo








Negaliu
įvertinti


Apie studentų pasirengimą studijuoti III pakopoje
28. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs arba vadovavęs doktorantūros studijų
studentams? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 41 kl.
29. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs doktorantūros studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų
ir pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą studijoms ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, didelis
susidomėjimas konkrečia tematika ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis ir pan.)
30. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip pagal tai Jūs
vertintumėte dabartinių doktorantūros studijų studentų pasirengimą doktorantūrai?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti
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31. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams stojantiesiems trūksta, kad jie būtų geriau pasirengę doktorantūros studijoms?
Įrašykite
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
32. Kaip Jūs vertinate doktorantų, su kurias Jums tenka dirbti, pasirengimą žemiau pateiktais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai
Labai
blogai
gerai





Žinios ir gebėjimai, įgyti ankstesnėse studijose





Motyvacija gilinti žinias pasirinktoje mokslo kryptyje

Negaliu
įvertinti



33. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate dėstęs doktorantūros studijų pakopoje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 35 kl.
34. Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Kaip Jūs vertintumėte dabartinių
doktorantūros studijų studentų pasirengimą studijuoti Jūsų dėstomus dalykus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai






Negaliu
įvertinti





35. Ar per paskutinius 3 metus (įskaitant šiuos metus) Jūs esate vadovavęs doktorantams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 38 kl.
36. Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, kuriems Jūs vadovaujate. Kaip Jūs vertintumėte jų pasirengimą
rengti disertaciją?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








37. Kaip Jūs vertintumėte jų gebėjimą rengti disertaciją žemiau išvardintais aspektais?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai
blogai



Tiriamojo darbo įgūdžiai



Žingeidumas, domėjimasis savo tiriama tema
Technologinis pasirengimas (gebėjimas naudotis duomenų



bazėmis, specifinėmis programomis ir pan.)



Gebėjimas dirbti savarankiškai



Praktinė patirtis tiriamos temos srityje

Negaliu
įvertinti


Labai
gerai

Negaliu
įvertinti
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38. Pagalvokite apie doktorantūros studijų studentus, su kuriais jums tenka dirbti. Įvertinkite, kaip jie pasižymi šiomis
savybėmis. Įrašykite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti
Demonstruoja žinias ir supratimą studijuojamoje kryptyje,






leidžiantį originaliai vystyti ir/ar taikyti idėjas įvairiuose
kontekstuose
Geba taikyti žinias ir supratimą ir spręsti problemas nežinomoje






arba platesnėje (daugiadisciplininėje), su studijų sritimi susijusioje aplinkoje
Geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, kai turi






tik dalį informacijos, priimti etiškus ir socialiai atsakingus
sprendimus
Geba aiškiai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas






specialistų ir ne specialistų auditorijoms
Turi išsiugdytus mokymosi įgūdžius, kad galėtų pakankamai






kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas
39. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.
1
Dabartinė priėmimo į doktorantūros
studijas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę doktorantūros
studijoms
Magistro išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti doktorantūroje
Į doktorantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai

2

3

4

Negaliu
įvertinti

5































Dabartinė priėmimo į doktorantūros
studijas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę doktorantūros
studijoms
Magistro išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti doktorantūroje
Į doktorantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai






40. Kaip Jūs manote, ar stojimo į doktorantūrą metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai
motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo








Negaliu
įvertinti


Apie valstybės inicijuotas priemones
41. Kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę bakalauro, magistrantūros ir (ar)
doktorantūros studijoms? Įrašykite
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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42. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti























































Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiems į aukštąsias mokyklas
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5 iš 10) stojantiems į universitetus
Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8 iš 10) stojantiems į kolegijas
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į universitetus
Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į kolegijas
Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į visų studijų
sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu,
jeigu pretenduojama į socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų
programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos,
fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
43. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Turėtų būti
Neturėtų būti
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas



Stojant į magistrantūros studijas



Stojant į doktorantūros studijas



Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas










44. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte ją vertinti?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
45. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
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46. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
47. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
48. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
49. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
50. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti finansavimą studijoms?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................

Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų?..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Koks Jūsų išsilavinimas? (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu):
Pažymėkite vieną atsakymą
 Profesinis
 Profesinis bakalauras (kolegija)
 Bakalauras (universitetas)
 Magistras
 Mokslų daktaras
 Kita (įrašykite) ............................
D4. Keliose darbovietėse iš viso Jūs šiuo metu dirbate?
Pažymėkite vieną atsakymą
 1 darbovietėje
 2 darbovietėse
 3 ar daugiau darboviečių
 Kita (įrašykite) .....................
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D5. Nurodykite įstaigos(ų), kurioje(se) dirbate, tipą(us):
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
Pagrindinėse pareigose

Nepagrindinėse pareigose



















Universitetas
Kolegija
Valstybinė įstaiga/organizacija (ne aukštoji mokykla)
Statutinė organizacija (kariuomenė, policija ir pan.)
Privati (UAB, AB) įmonė
Individualus verslas, darbas pagal patentą, verslo liudijimą
Nevyriausybinė organizacija
Kita (įrašykite) ..............................
D6. Pagrindinė Jūsų sritis.
Pažymėkite vieną atsakymą
 Biomedicinos mokslai
 Fiziniai mokslai
 Humanitariniai mokslai
 Menai
 Socialiniai mokslai
 Technologijų mokslai
 Kita (įrašykite) ...........................................................

Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

APKLAUSA BAIGTA!
DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!
Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt,
Kontaktinis asmuo: Žemyna Pauliukaitė- Gečienė. El. paštas: zemyna@mosta.lt, tel.: 8 5 2430129
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt,
Kontaktinis asmuo: Gabiją Jarašiūnaitė, El. paštas: gabija@factus.lt, tel.: 8 656 24141

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Aukštoji mokykla (įrašykite)

Fakultetas (įrašykite)

Anketos ID. (įrašykite)

Miestas (įrašykite)
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2 priedas. Lydraščių pavyzdžiai

1

2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)
AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ SOCIALINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS
1. Situacijos apibūdinimas
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – Centras) vykdomo projekto „Mokslo ir studijų
pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001) metu
numato parengti ir išbandyti aukštojo mokslo sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų metodiką, kuri leistų
atskleisti suinteresuotų šalių nuomones ir nuostatas apie baigiamųjų klasių mokinių ir studentų pasirengimą I, II,
III pakopos studijoms.
Nepakankamas būsimų studentų pasirengimas bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms, kaip
vienas iš studijų kokybę lemiančių veiksnių, – dažnai aptariama tema tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp aukštojo
mokslo politikos sprendimų priėmėjų ir ekspertų. Valstybės numatytos priemonės pasirengimui bakalauro
studijoms gerinti siūlo apriboti nepakankamai pasirengusių asmenų galimybes įstoti į aukštąsias mokyklas:
įvestas ir pakeltas minimalusis stojamasis balas, mažinamas valstybės finansuojamų vietų skaičius. Abiem
atvejais tikima, kad stojamasis balas atspindi pasirengimą studijuoti. Tačiau ne mažiau svarbu vidurinio švietimo
sektoriaus kokybės aspektai, kurie neatspindimi balais. Juo labiau jais neatskleidžiamos abiturientų (ir atitinkamai
I, II, III pakopos studentų) nuostatos studijų atžvilgiu, jų motyvacija bei materialinės galimybės studijuoti.
Siekiant tai įvertinti, aktualu nagrinėti, kaip savo pasirengimą studijoms vertina patys baigiamųjų klasių mokiniai,
bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijų studentai, ką apie tai mano mokytojai, dėstytojai. Pasirengimo
bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijoms būtinųjų sąlygų, veiksnių, kliūčių ir priežasčių analizė bei
sistemingas to stebėjimas taptų tolesnių vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo pertvarkų bei studijų kokybės
tobulinimo sprendimų atspirties tašku.
2. Paslaugų teikimo tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai
Paslaugos teikimo tikslas – pagal Centro pateiktas kvotas atlikti reprezentatyvias aukštojo mokslo sistemos
suinteresuotųjų šalių (kitaip – tikslinių grupių) apklausas (toliau – apklausas).
Uždaviniai
1. Atlikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų tikslinių grupių apklausas pagal Centro pateiktas kvotas bei
Centro parengtus klausimynus.
2. Remiantis gautais apklausų rezultatais, parengti 6 apklausos vykdymo ataskaitas ir ataskaitas pagal tikslines
grupes.
Apklausų tikslinės grupės ir apklausos forma
Tikslinė
Tikslinės grupės charakteristika
grupė
Mokiniai

Mokytojai

Vidurinių mokyklų ir profesinio
mokymo įstaigų 12-tų klasių bei
gimnazijų 4-tų klasių mokiniai.
Vidurinių mokyklų, profesinių
mokymo įstaigų ir gimnazijų
mokytojai, mokantys baigiamųjų
klasių mokinius.

Apklausos forma

Preliminarus
populiacijos
skaičius*

„Popieriaus –
pieštuko“1
„Popierius –
pieštuko“

32292

15272

Respondentų
skaičius

1000

1000

„Popieriaus – pieštuko“ apklausos būdas čia suprantamas kaip popierinės anketos pateikimas respondentui su prašymu ją
visą užpildyti ir grąžinti apklausos atlikėjui.
2
Šiais atvejais paslaugų teikėjas gali pasirinkti kokią nurodytą apklausos formą taikyti; gali taikyti ir abu nurodytus būdus.
1

Užsakovo atstovo parašas:

Teikėjo atstovo parašas:

Valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų
mokyklų I pakopos ir vientisųjų studijų
visų kursų studentai, apimant
studentus, studijuojančius nuolatinėse
ir ištęstinėse studijų formose, visose
studijų srityse.
II pakopos
Valstybinių ir nevalstybinių
studentai
universitetų II pakopos visų kursų
studentai, apimant studentus,
studijuojančius nuolatinėse ir
ištęstinėse studijų formose, visose
studijų srityse.
III pakopos
Valstybinių ir nevalstybinių
studentai
universitetų, valstybinių mokslinių
tyrimų institutų III pakopos visų kursų
studentai, apimant studentus,
studijuojančius nuolatinėse ir
ištęstinėse studijų formose, visose
studijų srityse
Dėstytojai
Valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų
mokyklų dėstytojai (profesoriai,
docentai, lektoriai, asistentai), apimant
visas studijų sritis
*Išankstiniai 2016 m. duomenys
I pakopos
studentai

„Popierius –
pieštuko“ ir/ar
internetinės
apklausos forma.2

„Popierius –
pieštuko“ ir/ar
internetinės
apklausos forma2.

„Popierius –
pieštuko“ ir/ar
internetinės
apklausos forma2.

„Popierius –
pieštuko“ ir/ar
internetinės
apklausos forma2.

95199

4000

17316

1000

2817

400

10166

1000

Paslaugų teikėjui pasirinkus apklausas vykdyti internetinės apklausos būdu, klausimynus į paslaugų
teikėjo pasirinktą internetinėms apklausoms skirtą platformą patalpina paslaugų teikėjas. Kiekviena tikslinė
grupė apklausiama su jai skirtu klausimynu. Paslaugų teikėjas visais atvejais yra atsakingas už tai, kad surinktų
reikiamą respondentų skaičių (gautų respondentų el. paštus ar kitus kontaktus, susitartų su aukštosiomis
mokyklomis dėl apklausų vykdymo ir pan.).
Apklausos apimtis
Numatoma preliminari mokinių ir mokytojų klausimynų užpildymo trukmė 30 – 40 min., studentų ir
dėstytojų klausimynų – 25 – 35 min. Kiekvieną klausimyną sudarys uždari ir atviri (iki 10 proc.) klausimai.
Studentų ir dėstytojų klausimynus Centras paslaugų teikėjui preliminariai planuoja pateikti 2016 m. lapkričio –
gruodžio mėn., mokytojų ir mokinių –preliminariai 2017 m. vasarį, kovą.

Rezultatai:
1. Parengtos apklausų vykdymo ataskaitos. Atskiruose failuose Centrui pateikiamos kiekvienos tikslinės
grupės apklausos vykdymo ataskaita. Pateikiama .doc, .docx, ar atitinkamai analogiškais teksto
redagavimo formatais.
2. Sutvarkyti atliktų apklausų duomenys. Atskiruose failuose Centrui pateikiamos kiekvienos tikslinės
grupės apklausos duomenys ir viename faile sujungti visų apklausų duomenys. Apklausų duomenys
pateikiami SPSS programos .sav ar analogišku formatu.
3. Parengtos kiekvienos tikslinės grupės apklausos ataskaitos. Apklausos rezultatų skaičiavimai. T.y.
atsakymų į klausimus procentiniai dažniai ir kryžminės lentelės pagal su Centru suderintus kintamuosius
bei socialines – demografines charakteristikas. Pateikiami failai .xlsx, .xls ar analogišku formatu.
Duomenų analizė atliekama naudojant SPSS ar lygiavertę programinę įrangą.
Užsakovo atstovo parašas:

Teikėjo atstovo parašas:

Ataskaitose negali būti stiliaus ir kalbos klaidų. Visas ataskaitas pirmiausia paslaugų teikėjas teikia
peržiūrai ir suderinimui su Centru.
Reikalavimai ataskaitoms
Kiekvienos tikslinės grupės ataskaitą atsiųsti el. paštu zemyna.pauliukaite@mosta.lt ir info@mosta.lt
bei pateikti 1 egz. įrašytą į CD ar DVD. Parengtas visų tikslinių grupių ataskaitas pateikti 2 egz. USB.
Reikalavimai apklausos vykdymo ataskaitai. Joje turi būti pateikti šie duomenys:
✓
Viršelis pagal iš anksto Centro pateiktą pavyzdį.
✓
Turinys.
✓
Tyrimo pristatymas pagal iš anksto Centro pateiktą medžiagą (tyrimo problema, objektas, tikslas,
uždaviniai ir kt.).
✓
Imties sudarymo ataskaita pagal faktą (pagal visas Centro pateiktas kvotas), kas (tyrimui atrinktų
viduriniojo ugdymo mokyklų ir aukštųjų mokyklų sąrašas, respondentų pasiskirstymas pagal viduriniojo ugdymo
mokyklas ir aukštąsias mokyklas), kaip (apklausos būdai pagal dažnį), kada (bendra tyrimo vykdymo data kada
pradėta/baigta) apklausta, atsakomumas, užpildomumas (procentinis dažnis) ir kt.
✓
Apklausos vykdymo apžvalga. Aprašyti metodines, organizacines, administracines, skaičiavimo
problemas, pastabas, komentarus, atsiliepimus (apklausų atlikėjų, duomenų suvedinėtojų, duomenų analitikų,
respondentų, kt.).
✓
Klausimynas, pagal kurį buvo vykdoma apklausa. Jeigu apklausa buvo vykdoma keliomis
apklausos formomis, pridėti visus naudotus klausimynų variantus (pvz. internetinės apklausos klausimyno ekrano
nuotraukas (angl. print screen)).
Reikalavimai apklausų duomenų sutvarkymui. .sav ar lygiaverčiu formatu pateiktame faile turi būti
pateikti pirminiai kintamieji ir sutvarkyti kintamieji pagal toliau pateiktus reikalavimus. Tuo atveju, jei
respondentas nepateikė atsakymo, nors turėjo į jį atsakyti, perkoduoti šią trūkstamą reikšmę į „nežino, neatsakė“.
Tuščios reikšmės (angl. missing values) turėtų likti tik tie respondentai, kurie neturėjo atsakyti į šį klausimą pagal
klausimyno logiką (filtrinius klausimus). Kintamuosius, kur vertinimai yra 5 balų skalėje, atsakymus grupuoti į
keturias grupes: „teigiamai“ (5, 4 balai), „neutraliai“ (3 balai), „neigiamai“ (1, 2 balai), „nežino, neatsakė“.
Suvedinėjant duomenis naudoti iš anksto su Centru suderintą klausimų numeraciją. Į duomenų failus įtraukti šiuos
kintamuosius: anketos ID, mokyklos tipas (mokyklose: profesinė, vidurinė, gimnazija; aukštosiose mokyklose:
kolegija valstybinė, kolegija nevalstybinė, universitetas valstybinis, universitetas nevalstybinis), įstaigos
pavadinimas, tikslinė grupė.
Reikalavimai kiekvienos tikslinės grupės apklausos ataskaitoms. Kiekvieno klausimo rezultatus
pateikti atskirame to paties failo lape. Išvestinius tam pačiam klausimui priskirtinus duomenis pateikti atskiruose
lapuose su klausimo numeriu ir raidėmis (a – atvirų ir „kita“ klausimų koduotė; b – išvestinių/susumuotų
duomenų koduotė). Atvirus klausimus reikia sukoduoti į kategorijas.
Aptariant kiekvieną klausimą pateikti:
✓
Klausimo numerį ir klausimo formuluotę.
✓
Paskaičiuotus klausimo dažnius bei procentinius pasiskirstymus.
✓
Pagrindinį grafiką. Grafike skaičiai – be kablelio (išskyrus tuos atvejus, kai reikšmė yra mažiau
nei 1 proc.), informacija turi būti surikiuota mažėjimo tvarka . Procentai turi būti pateikiami nuo respondentų
skaičiaus, kurie turėjo atsakyti į klausimą. Tuo atveju, jei respondentas nepateikė atsakymo, nors turėjo į jį
atsakyti, perkoduoti šią trūkstamą reikšmę į „nežino, neatsakė“. Tuščios reikšmės (angl. missing values) turėtų
likti tik tie respondentai, kurie neturėjo atsakyti į šį klausimą pagal klausimyno logiką (filtrinius klausimus).
✓
Kryžmines lenteles (angl. crosstabs) pagal iš anksto suderintus papildomus pjūvius (iki 10
klausimų) ir visas sociodemografines charakteristikas. Būtina nurodyti statistinį reikšmingumą, kuris leistų
Užsakovo atstovo parašas:

Teikėjo atstovo parašas:

matyti, kurios lentelės reikšmės statistiškai reikšmingai skiriasi. Kryžmines lenteles pateikti taip, kad matytųsi
informacija ir horizontaliai (nuo eilutės), ir vertikaliai (nuo stulpelio). Skaičiuojant kryžmines lenteles atsakymų
varianto „kita“ neįtraukti. Palikti tik pagrindinėje lentelėje ir grafike.
✓
Išvestinį grafiką (su pritarimo/nepritarimo procentais, žymimi raide „b“ atskirame lape, grafike
skaičiai be kablelio, išskyrus tuos atvejus, kai reikšmė yra mažiau nei 1 proc.). Grafikuose informacija turi būti
surikiuota mažėjimo tvarka.
✓
Atvirų klausimų atsakymus (atviri klausimai ir/ar klausimų atsakymai prie „kita“, žymimi raide
„b“ atskirame lape).
✓
Kryžminėse lentelėse, kur vertinimai yra 5 balų skalėje, atsakymus grupuoti į keturias grupes:
„teigiamai“ (5, 4 balai), „neutraliai“ (3 balai), „neigiamai“ (1, 2 balai), „nežino, neatsakė“.
✓
Pateikti klausimų, kurie vertinami 5 balų skalėse, vidurkius visų respondentų bei suskaičiuojant
pagal iš anksto suderintus papildomus pjūvius (iki 10 klausimų) ir visas sociodemografines charakteristikas. Į
vidurkių skaičiavimus neįtraukti reikšmių „Negaliu įvertinti“. Būtina nurodyti respondentų skaičių, minimalią ir
maksimalią reikšmes, vidurkius, standartinius nuokrypius bei statistinį reikšmingumą, kuris leistų matyti, kurios
vidurkių reikšmės statistiškai reikšmingai skiriasi. Vidurkių rezultatus pateikti atskirame lape su raide „c“.
3. Paslaugų teikimo terminai
Rezultatas

Atlikimo terminai

I pakopos studentų apklausos
ataskaitos3 pateikimas
II pakopos studentų apklausos
ataskaitos3 pateikimas
III pakopos studentų apklausos
ataskaitos3 pateikimas
Dėstytojų apklausos ataskaitos3
pateikimas
Mokytojų apklausos ataskaitos3
pateikimas
Mokinių apklausos ataskaitos3
pateikimas

Ne vėliau kaip 150 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)
Ne vėliau kaip 150 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)
Ne vėliau kaip 150 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)
Ne vėliau kaip 150 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)
Ne vėliau kaip 150 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)
Ne vėliau kaip 150 kalendorinių dienų nuo klausimyno pateikimo datos
(klausimyną pateikia Centras)

Ataskaita apima visus rezultatus (vykdymo ataskaitą, sutvarkytus duomenis ir tikslinės grupės apklausos
ataskaitą)
3

4. Atsiskaitymas
Į paslaugų kainą įskaityti visi mokesčiai ir išlaidos, susijusios su paslaugų suteikimu (transportavimas,
kanceliarinės prekės, komunikacinės išlaidos ir kt.). Kaina negali kisti per visą sutarties galiojimo laiką.
Perkančioji organizacija už paslaugas atsiskaito per 20 kalendorinių dienų nuo suteiktos paslaugos ar jos dalies
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Numatoma, kad tarpiniai
mokėjimai gali būti vykdomi (esant paslaugų teikėjo pageidavimui) pateikus kiekvienos tikslinės grupės
apklausos ataskaitą.

Užsakovo atstovo parašas:

Teikėjo atstovo parašas:

