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Šiame Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) leidinyje
pristatomas 2014 m. atliktas studijų sistemos suinteresuotų šalių tyrimas. Tyrimo
metu moksleiviai, studentai, absolventai, dėstytojai, administracijos darbuotojai ir
darbdaviai dalyvavo apklausose, kuriomis siekta atskleisti jų požiūrį į studijų kokybę ir
įvairius jos aspektus.
Leidinyje atskleidžiama suinteresuotų šalių nuomonė apie studijų kokybę;
pasitenkinimą studijoms; poziciją įvairių valstybės formuojamų studijų kokybės
gerinimo bei užtikrinimo sprendimų atžvilgiu; požiūrį į studentų pasirengimą
studijoms, jų motyvaciją ir akademinį sąžiningumą; vyraujančius studijų pasirinkimo
(o taip pat – nutraukimo ir keitimo) motyvus bei priežastis; nuomonę apie priėmimo į
studijas procedūras ir jų skaidrumą; studijų sąlygų vertinimą; tarptautinio judumo
galimybes ir kliūtis; dėstytojų ir administracijos darbuotojų darbo sąlygas; darbdavių
poziciją
studijų
kokybės,
aukštajame
moksle
parengiamų
specialistų,
bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis atžvilgiu ir kt.
Leidinys skirtas aukštojo mokslo politikos sprendimų priėmėjams, akademinei
bendruomenei ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kurios dalyvauja formuojant ir
įgyvendinant politiką, nukreiptą į studijų kokybės užtikrinimą bei gerinimą.

Tyrimą atliko ir šį leidinį parengė:
Rima Kalinauskaitė, Žemyna Pauliukaitė

Konsultavo ir ekspertines įžvalgas teikė:
Dr. Eglė Katiliūtė

Pasiūlymus, pastabas, komentarus prašome siųsti
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui el. paštu: info@mosta.lt
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ĮVADAS
Norint sėkmingai konkuruoti aukštojo mokslo rinkoje, svarbu užtikrinti ir gerinti
studijų kokybę. Šiam klausimui skiriamas itin didelis dėmesys tiek instituciniu, tiek
sisteminiu lygmeniu. Instituciniu lygmeniu studijų kokybės tyrimais rūpinasi pačios
aukštosios mokyklos. Nacionaliniu mastu vykdomas aukštųjų mokyklų veiklos išorinis
vertinimas, kuris remiasi tiek objektyviais (statistiniais) duomenis apie studijų
kokybės būklę, tiek ekspertiniu vertinimu. Vis dėlto, ši informacija mažai paaiškina,
kodėl ši būklė tokia ar kitokia; ar studijų kokybė vertinama vienodai visų studijų
sistemos suinteresuotų šalių; kaip ji vertinama kiekvienos iš suinteresuotų šalių; kiek
jų vertinimai ir kokiais aspektais skiriasi; kokios studijų kokybės būklę nusakančios
dimensijos yra prioritetinės siekiant studijų kokybę gerinti ir pan.
MOSTA vykdomos studijų sistemos suinteresuotų šalių (toliau – SŠ) apklausos –
vienas iš būdų, leidžiančių atsakyti į šiuos klausimus. Tai – kartotinės, nuo 2008 m.
vykdomos apklausos, per šešerius metus išplėtusios savo tyrimo lauką nuo 2 tikslinių
grupių apklausos 2008 m. iki 6 tikslinių grupių 2014 metais (žr. 1 lentelę).
Skirtingais etapais studijų sistemos suinteresuotų šalių tyrimams kelti skirtingi
tikslai: buvo atsižvelgiama į tų metų aktualijas, kylančias problemas bei jų sprendimų
paieškas. Vis dėlto, viena iš dedamųjų visose kartotinėse apklausose išliko studijų
kokybė, kuri neišvengiamai lieka aktuali ir dabar. Todėl šiais metais apklausas
nuspręsta orientuoti išskirtinai į studijų kokybės tematiką.
Tyrimo problema. Studijų kokybei skiriamas gana didelis dėmesys tiek
sisteminiu, tiek instituciniu lygmeniu, tačiau nėra aiškus studijų sistemos
suinteresuotų šalių (ir kiekvienos iš jų atskirai) pasitenkinimo studijų kokybe bei ją
nusakančiomis atskiromis dimensijomis lygis, galimos tokio vertinimo priežastys.
Studijų kokybės įvertinimas, remiantis studijų sistemos suinteresuotų šalių nuomone,
tampa tolesnių studijų kokybės tobulinimo sprendimų atspirties tašku.
Tyrimo objektas – suinteresuotų šalių požiūris į studijų kokybę.
Tikslas – atskleisti, kaip skirtingos suinteresuotos šalys (moksleiviai, studentai,
absolventai, dėstytojai, administracijos darbuotojai, darbdaviai) vertina studijų kokybę
nusakančias dimensijas siekiant nustatyti studijų kokybės būklę bei studijų kokybę
lemiančius veiksnius.
Uždaviniai:
1. Atskleisti ir palyginti, kaip kiekviena studijų sistemos suinteresuotoji šalis (SŠ)
vertina atskiras studijų kokybės dimensijas.
2. Nustatyti, kokius lūkesčius studijų kokybei turi kiekviena iš SŠ.
3. Palyginti SŠ išsakytus lūkesčius studijų kokybės atžvilgiu atskleidžiant
vertinimų skirtumus ir panašumus kiekvienos iš suinteresuotų grupių viduje.
4. Identifikuoti labiausiai studijų kokybei įtaką darančius veiksnius SŠ požiūriu.
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1 lentelė. Studijų sistemos suinteresuotų šalių MOSTA tyrimų apimtis 2008 – 2014 m.
Metai

2014

2012

Apklaustos grupės

Imtis

Tyrimo objektas, tikslas

Paskutinių klasių moksleiviai
I, II ir III pakopos studentai
Absolventai
Dėstytojai
Administracijos darbuotojai
Darbdaviai

1170
5280
1162
1291
526

I ir II pakopos studentai
Dėstytojai
Administracijos darbuotojai
Socialiniai partneriai
(darbdaviai)
I pakopos studijų pirmojo kurso
studentai

6000
1000
1000

Atskleisti, kaip skirtingos suinteresuotos
šalys (moksleiviai, studentai, absolventai,
dėstytojai, administracijos darbuotojai,
darbdaviai) vertina studijų kokybę
nusakančias dimensijas siekiant nustatyti
studijų kokybės būklę bei studijų kokybę
lemiančius veiksnius.
Išsiaiškinti studijų sistemos suinteresuotų
šalių atstovų požiūrį į studijų reformą ir savo
besikeičiantį vaidmenį formuojant ir
įgyvendinant studijų politiką.

2010

2008

1099

1000

2003

I pakopos studentai

992

Paskutinių klasių moksleiviai

962

Leidinyje
rezultatai.

pristatoma

išsami

tyrimo

Nustatyti aukštųjų mokyklų (universitetų ir
kolegijų) pagrindinių studijų pirmojo kurso
studentų požiūrį į priėmimo organizavimą
2009 m. ir suformuluoti jo tobulinimo
rekomendacijas.
Nustatyti aukštųjų mokyklų (universitetų ir
kolegijų) pagrindinių studijų studentų požiūrį
į esamą aukštojo mokslo sistemos būklę
siekiant numatyti jos tobulinimo gaires.

metodika

bei

aptariami

pagrindiniai

Aptariant apklausų rezultatus pirmiausiai apžvelgiamos bendras suinteresuotų
šalių požiūris: kiek šalys apskritai yra patenkintos aukštojo mokslo studijomis ir
studijų kokybe, kokie, jų nuomone, yra studijų kokybę lemiantys veiksniai ir
tobulinimo prioritetai, kokios vyraujančios nuomonės dėl minimalaus balo taikymo,
mokamo mokslo įvedimo ir kt.
Vėliau
analizuojamos
atskiros
studijų
kokybės
dimensijos,
tematiką
struktūruojant pagal šią logiką: visų pirma aptariamas patekimo į studijas etapas,
vėliau studijų proceso įvairių aspektų vertinimai, galiausiai – studijų baigimas ir
įsiliejimas į darbo rinką.
Siekiant aiškumo, pagrindinių tyrimo rezultatų dalis struktūruojama taip:
pirmiausiai kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama koncentruota informacija apie
pagrindinius skyriaus rezultatus. Jie vėliau plačiau analizuojami atskiruose
poskyriuose. Kiekvienas poskyris trumpai apibendrinamas. Leidinio gale pateikiamos
bendrosios tyrimo išvados, rekomendacijos bei diskusija tam tikrais studijų kokybės
klausimais.
Tikimės, kad studija bus aktuali
suinteresuotoms šalims, kurios dalyvauja
nukreiptą į studijų kokybės gerinimą.

visai akademinei bendruomenei ir
formuojant ir įgyvendinant politiką,
13

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014

SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI
AM – aukštosios mokyklos
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
SK – aukštojo mokslo studijų kokybė. Tyrime naudojamos studijų kokybės sampratos
apibrėžtis pateikiama metodikos dalyje.
Studijų sritys:
F – fizinių mokslų
B – biomedicinos mokslų
T – technologijos mokslų
H – humanitarinių mokslų
S – socialinių mokslų
M – menų
SŠ – aukštojo mokslo studijų sistemos suinteresuotosios šalys. Tyrime apsiribota šių
suinteresuotų šalių nuomone:







baigiamųjų klasių moksleivių,
aukštųjų mokyklų studentų,
aukštųjų mokyklų absolventų,
aukštųjų mokyklų dėstytojų,
aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų,
darbdavių.

Detalesnė grupių charakteristika pateikiama metodikos dalyje.
ŠVIS – švietimo valdymo informacinė sistema
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METODIKA
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Aukštojo mokslo studijų sistemos suinteresuotų šalių požiūris į studijų kokybę
nagrinėtas remiantis rezultatais, gautais atlikus devynias, skirtingų klausimynų
pareikalavusias, apklausas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

baigiamųjų klasių moksleivių.
I pakopos studentų.
II pakopos studentų.
III pakopos studentų.
Aukštųjų mokyklų absolventų.
Aukštųjų mokyklų dėstytojų.
Aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų (skirta vadovams, 1 grupė)
Aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų (skirta administratoriams, 2
grupė)
9. Darbdavių.
Detalesnė šių suinteresuotų šalių charakteristika pateikiama
Susisteminti duomenys apie tikslinių grupių apklausas – 3 lentelėje.

2

lentelėje.

2 lentelė. Studijų sistemos suinteresuotų šalių charakteristika
Tikslinė grupė

Tikslinės grupės charakteristika

Moksleiviai

12 klasės vidurinėse mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose, 4 klasės
gimnazijose.

Studentai

I, II, III pakopos (kiekvienai grupei – specifikuotas klausimynas), abi studijų
formos, visos studijų sritys, kolegijos ir universitetai, valstybinės ir
nevalstybinės aukštosios mokyklos.

Absolventai

Kolegijų ir universitetų I ir II pakopų absolventai, studijas baigę ne anksčiau
kaip prieš 5 m. (2009 – 2013 m.) ir šiuo metu nebestudijuojantys.

Dėstytojai

Kolegijų ir universitetų, visų studijų sričių, valstybinių ir nevalstybinių
aukštųjų mokyklų.
Kolegijų ir universitetų, valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų:

Administracija

1 grupė (~ 50 proc.): fakultetų dekanai, prodekanai, katedrų vedėjai, studijų
skyrių vadovai, pavaduotojai.
2 grupė (~ 50 proc.): dekanatų, katedrų, studijų skyrių administratoriai,
sekretoriai, raštvedžiai, koordinatoriai, kuratoriai ir kt.
Viešasis ir privatus sektorius.

Darbdaviai

Vadovai, skyrių vadovai, žmogiškųjų išteklių/personalo vadovai ar žmogiškųjų
išteklių/personalo specialistai.
Pagrindinis atrankos kriterijus – įmonėje/įstaigoje yra darbuotojų su aukštuoju
išsilavinimu.
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3 lentelė. Susisteminti duomenys apie tikslinių grupių apklausas
Tikslinė grupė

Populiacija

Imtis

N

Moksleiviai

39 1991

1000

I pakopos
studentai
II pakopos
studentai
III pakopos
studentai

124 246
30 646

5000

2 458

Atsakomumas

Apklausos data

1170

94,5 proc.

2014 03 04 – 2014 03 14

4411

78,8 proc.

2014 02 24 – 2014 06 17

729

79,5 proc.

2014 02 27 – 2014 06 05

140

51,5 proc.

2014 03 03 – 2014 06 11

respondentų

Absolventai

217 029

1000

1162

14,7 proc.

2014 05 26 – 2014 06 29

Dėstytojai

9627

1000

1291

22,7 proc.

2014 03 10 – 2014 05 21

Administracija,
1 grupė
Administracija,
2 grupė

4322

500

Darbdaviai

86 929

253

2014 04 18 – 2014 05 30
56,4 proc.

273
1000

1099

2014 04 18 – 2014 05 30
20,9 proc.

2014 05 09 – 2014 06 13

Apklausas MOSTA užsakymu ir naudojant MOSTA parengtus klausimynus atliko
viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“. Atliekant apklausas buvo
visų socialinių tyrimų kokybės standartų bei socialinių tyrimų etikos principų,
užtikrinant tyrimo objektyvumą ir tyrimo rezultatų anonimiškumą.
Duomenų suvedimo į skaitmeninę laikmeną kokybė buvo kontroliuojama
patikrinant klausimų suvedimo nuoseklumą ir tikslumą automatinėmis priemonėmis
(naudojant filtrus, skaičiuojant pasiskirstymus ir pan.) ir rankiniu būdu.
Duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS Statistics statistinės analizės
programinę įrangą (20 versija) bei programinę įrangą „MS Excel“. Naudoti
aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodai. Lyginant tyrimo rezultatus pagal
sociodemografines tiriamųjų charakteristikas bei atsakymus tarpusavyje, statistiniams
skirtumams įvertinti buvo naudotas Chi kvadrato (χ²) kriterijus. Reikšmingumo
lygmuo – 0,05.

Studijų kokybės sampratos ir dimensijų aptarimas
Siekiant atskleisti studijų sistemos suinteresuotų šalių požiūrį į studijų kokybę,
tyrime nagrinėta studijų kokybės samprata bei pasirinkta jos konceptualizacija,
atsižvelgiant į du pagrindinius aspektus:
1. Lietuvoje nėra oficialiai apibrėžtos dominuojančios studijų kokybės
sampratos.

1

Remiantis ŠVIS pateiktais preliminariais duomenimis apie abiturientų skaičių Lietuvoje, 2013 09 01.
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2. Studijų kokybę nusako daugybė dimensijų, tačiau ne visos jos gali būti
vertinamos naudojantis apklausų būdu gautais rezultatais.
Modeliuojant studijų kokybę nusakančias dimensijas, subdimensijas bei
parenkant formuluotes teiginiams buvo laikomasi fenomenologinės prieigos.
Fenomenologinis metodas pirmiausia grindžiamas intuityviu reiškinio suvokimu,
neturint išankstinių nuostatų apie tyrinėjamą reiškinį (Kalinauskaitė2: Hayes, 19973;
Jupp, 2006 4 ; Aspers, 2004 5 ). Studijų kokybės būtent tokių dimensijų išskyrimą bei
klausimynų teiginių kūrimą didžiąja dalimi lėmė šio tyrimo autorių praktinė –
ekspertinė patirtis, bandymas hipotetiškai įsivaizduoti ir reflektuoti, per kokias studijų
proceso dedamąsias studijų kokybė pasireiškia. Interpretuojant duomenis bei
pateikiant išvadas buvo grįžta prie pasirinktos teorinės studijų kokybės sampratos
konceptualizavimo. Toliau pateikiama studijų kokybės sampratos apibrėžtis, kuria
vadovaujamasi šiame tyrime.

Studijų kokybės sampratos apibrėžtis
Nėra sutarta dėl vieningo studijų kokybės apibrėžimo, šis konceptas yra
dinamiškas, daugiamatis ir daugiapakopis (Vlasceanu ir kt., 2007 6 ), atspindintis
savojo laiko visuomenės požiūrius. Aukštojo mokslo kokybės konceptas egzistavo nuo
pat pirmųjų universitetų atsiradimo viduramžiais ir buvo nuolatinis akademinės
bendruomenės rūpestis, neatsiejama akademinės kultūros dalis (Rosa, Amaral,
2007 7 ). Aukštajam mokslui tapus masiniam ir priklausomam nuo visuomeninių
dotacijų, kokybės samprata ženkliai išsiplėtė: aukštojo mokslo kokybė sutapatinta ne
tik su žinių kūrimu, bet ir su universitetų valdymu, studijų organizavimu,
atskaitomybe visuomenei (Barnett, 1992 8). Dabartinėje visuomenėje studijų kokybė
suprantama, kaip labai priklausoma nuo konkrečių dalykų: aukštosios mokyklos
vadybos lygio, studijų programų modernumo, naujausias mokslo žinias perteikiančių
dėstytojų profesionalumo, dėstytojų ir studentų tarptautinių mainų, akademinės
bendruomenės skaidraus motyvavimo sistemos ir kt. (Newton, 2007 9 ; CEEMAN
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2009 10 ; Reavill, 1998 11 ; ESG, 2009 12 ; Vettori, 2007 13 ; Valuckienė, 2012 14 ).
Suinteresuotos šalys studijų kokybę supranta skirtingai, remdamiesi skirtingais
atskaitos taškais, susietais su skirtingomis vertybėmis ir interesais.
Studijų kokybė gali būti apibūdinama kaip mokymo ir mokymosi (studijų)
sistemos elementų savybių visuma, galinti maksimaliai tenkinti suinteresuotų šalių
<...> esamus ir numanomus poreikius bei lūkesčius 15. Svarbu nuolat siekti bendro
suinteresuotų šalių susitarimo.
Dominuojančiai studijų kokybės sampratai esant stipriai susietai su tam tikros
grupės keliamais tikslais ar interesais, kyla pavojus virsti politine, nes studijų kokybės
apibrėžimas, vartojamas tam tikroje sistemoje, gali tapti valdžios pasiskirstymo toje
sistemoje funkcija ir suvaržyti universitetų laisvę būti nepriklausomais ir
konstruktyviais visuomenės vystytojais ir kritikais (Westerheijden, 2005 16).
Mokslininkai renkasi skirtingus studijų kokybės apibrėžties atskaitos taškus
diskusijai, tačiau dažniausia argumentuojama remiantis dviem mokslinėmis prieigomis
(Valuckienė, 201217): Sallis (200218) ir Harvey, Green (199319) nustatytais požiūriais į
studijų kokybę.
Sallis (2002 20 ) skiria dvi studijų kokybės sampratas: kokybę kaip absoliutą ir
kokybę kaip santykinę koncepciją. Kokybė kaip absoliutas – tai aukščiausias
tobulumas, pasiekta veiklos viršūnė, kurią visi be išimties pripažįsta esant aukščiausio
lygio, o ją pasiekiantys universitetai laikomi elitiniais, t. y. pačiais geriausiais aukštojo
mokslo sistemoje. Pagal santykinės kokybės koncepciją kokybė apibrėžiama ne kaip
atributas, bet kaip kažkas, kas jam priskiriama ir gali būti objektyviai matuojama.
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Šiuo atveju kokybė dažniausiai suprantama kaip atitiktis nustatytiems reikalavimams,
išreiškiamiems visuomeninių ir individualių poreikių kalba (Valuckienė, 2012 21).
Lietuvoje nėra oficialiai apibrėžtos dominuojančios studijų kokybės sampratos.
Pagal Mokslo ir studijų įstatymą (2009) mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybė
užtikrinama per mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas,
išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą
ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą. Todėl šiame
tyrime vertinamos įvairios studijų kokybės dimensijos, atspindinčios skirtingas
aukštojo mokslo studijų kokybės sampratas, atsižvelgiant į tai, kad nors studijų
kokybę nusako daugybė dimensijų, ne visos jos gali būti vertinamos apklausų metodu.
Šiame tyrime vadovaujamasi Harvey ir Green (1993 22) konceptualizuojama
aukštojo mokslo studijų kokybės samprata, kai studijų kokybė gali būti
suprantama kaip:
 išskirtinumas,
 meistriškumas,
 atitiktis tikslui,
 vertė, įgyjama už pinigus,
 transformacija.
Studijų kokybė kaip išskirtinumas. Dažnai aukštojo mokslo studijų kokybė
suprantama kaip išskirtinė, egzistuojanti a priori, nereikalaujanti jokių įrodymų. Ši
studijų kokybės samprata turi senas tradicijas, susietas su istoriškai susiformavusiu
išskirtiniu universitetų statuso pripažinimu visuomenėje nuo pat viduramžių, kai
pradėjo veikti pirmieji universitetai (Samalavičius, 2010 23 ). Vadovaujantis šia
samprata, aukštasis mokslas ir jo studijos be jokių kompromisų yra pripažįstamos
išskirtinėmis, absoliučiai tobulomis ir idealiomis (Valuckienė, 2012 24 ). Šia studijų
kokybės samprata ypač dažnai pasiremia akademinė bendruomenė (Venkatraman,
200725).
Tyrimo instrumente tikslingai šiai sampratai studijų kokybės dimensijos nebuvo
modeliuojamos, tačiau formuojant atvirus klausimus numatyta galimybė tyrimo
dalyviams savo sampratą laisvai išreikšti.
Studijų kokybė kaip meistriškumo pasiekimas. Šis supratimas perimtas iš
visuotinės kokybės vadybos koncepcijos, kuri meistriškumą apibrėžia kaip rezultatą,
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pasiekiamą iš pirmo karto ir be klaidų. Meistrišką kokybę elitiniai universitetai pasiekia
atsirinkdami studentus, turinčius potencialą pasiekti aukštų studijų rezultatų.
Vadybiniu požiūriu šioje sampratoje slypi nuostata, kad puikus indėlis, t. y. itin gabūs
studentai, ir išskirtinė aplinka (aukšti mokslo tyrimų rezultatai ir prie jų dirbanti
akademinė bendruomenė) yra aukštos kokybės išvesties sąlyga. Meistriškumas yra
tradicinė kokybės samprata, kuri aukštajame moksle operacionalizuojama kaip
nepaprastai aukšti akademinių pasiekimų standartai. Meistriška kokybė pasiekiama,
jei šie standartai yra viršijami (Harvey, Stensaker, 2008 26; Valuckienė, 201227).
Studijų kokybė kaip atitiktis tikslui. Ši samprata reiškia maksimalų visų
procesų orientavimą į kliento poreikių ir lūkesčių tenkinimą. Ji atliepia du Garvin
(1988 28 ) požiūrius į kokybę: kaip į procesą, atitinkantį nusistatytus paslaugos
standartus, ir kaip į atitiktį kliento keliamiems reikalavimams, kurie paverčiami
matuojamais ir vertinamais parametrais. Studijose siekiant į tikslą orientuotos
kokybės, dėmesys sutelkiamas į studijų proceso operacionalizavimą, kokybės
užtikrinimo instrukcijų rengimą ir jų laikymosi priežiūrą (Kohont, Nadoh Bergoč,
2010 29 ). Studijų procesą veikia ir jo kokybę lemia daug sunkiai pamatuojamų
veiksnių, tokių kaip dalyvaujančių asmenų, jų nuostatų, požiūrių, net nuotaikų
įvairovė, studijų vieta ir laikas, mokymo(si) proceso asmeniškumas, unikalumas,
daugiaplaniškumas ir kt. Net ir tiksliai suplanavus studijas, standartizavus jų procesą
ir apibrėžus galutinius rezultatus, yra didelė tikimybė, kad jie nebus visiškai pasiekti
dėl labai paprastos priežasties: studentai nėra unifikuotos būtybės. Kiekvienas iš jų
turi asmenines savybes ir emocijas, patirtis, vertybines nuostatas, kurios lemia
atsakingą požiūrį į studijas arba sąmoningą sprendimą rinktis lengviausią kelią,
vengiant atsakomybės, sudėtingų užduočių kokybiško atlikimo, patiriant paviršutinišką
„studentavimą“ (Valuckienė, 2012 30 ). Vadovavimasis šia samprata yra prasmingas,
nes versle pasitvirtinę kokybės modeliai aukštajame moksle yra adaptuojami, siekiant
operatyviau reaguoti į nuolat besikeičiančius darbo rinkos poreikius absolventų
žinioms ir gebėjimams, užtikrinant studijų lankstumą ir prieinamumą vis didesnei ir
įvairesnei siekiančios aukštojo išsilavinimo visuomenės daliai (Venkatraman, 2007 31).
Studijų kokybės kaip atitikties kliento poreikiams ir reikalavimams samprata
aukštajame moksle įsitvirtina kartu su švietimo, kaip paslaugos visuomenei,
samprata, tačiau dėl sudėtingo aukštojo mokslo pagrindinio kliento nustatymo, ši
samprata kebli. Sudėtinga rasti vienareikšmį atsakymą į klausimą, kas yra pagrindinis
klientas, į kurio poreikius ir lūkesčius reikia orientuotis, užtikrinant studijų kokybę. Ar
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tai studentas, kuris siekia aukštojo mokslo, ar valstybė, kuri dažniausiai finansuoja
aukštąjį mokslą, ar darbdaviai, keliantys reikalavimus konkrečioms absolventų
kompetencijoms, ar pati visuomenė, laukianti intelektualių ir kūrybiškų ateities
darbuotojų (Harvey, Green, 199332). Ši samprata siejasi su studijomis suinteresuotųjų
grupių požiūriais į studijų kokybę.
Studijų kokybė kaip vertė, įgyjama už pinigus. Ši studijų kokybės samprata
siejama su aukštojo mokslo studijų priskyrimu viešosioms paslaugoms, už kurias
privalu atsiskaityti finansavimą skiriančioms institucijoms ar privatiems asmenims
(Harvey, Stensaker, 2008 33 ). Šiuo požiūriu kokybės samprata gali virsti politinės
galios panaudojimo įrankiu, suvaržant universitetų autonomiją ir akademinę laisvę.
Pavyzdžiui, iš universitetų gali būti pareikalauta gerinti studijų efektyvumo rodiklius,
sudarant sąlygas studijuoti didesniam norinčiųjų skaičiui kiek įmanoma mažesne kaina
(Harvey, Green, 1993). Aukštajam mokslui tapus masiniam, studijas renkasi skirtingų
gabumų ir motyvacijos asmenys. Kartu su gabiais ir motyvuotais studentais studijuoti
gali menkų gebėjimų, žemos motyvacijos studentai. Jie studijuodami kartu su gerai
besimokančiaisiais gauna neigiamus įvertinimus ir iškrenta iš studijų sistemos. Šis
iškritimas yra aukštosios mokyklos finansinė problema kokybės kaip vertės už pinigus
požiūriu. Valstybės ir privačių asmenų sąskaita finansuojamos studijos gali būti
suprastos kaip žemos kokybės, kai patiriami nuostoliai dėl studentų nubyrėjimo, o
studijų kurso kartojimas suprantamas ne kaip priemonė pasiekti numatytų programos
reikalavimų, bet būdas papildomam finansavimui surinkti (Wallace, Olsen, 2004 34 ).
Dėl studentų menkos motyvacijos ir nesugebėjimo pasiekti tam tikrų standartų ar
lygio akademinė pedagoginė bendruomenė tampa kokybės kaip vertės už pinigus
įkaite, yra verčiama „nuleisti“ akademinių pasiekimų, kartu ir studijų kaip atitikties
programos tikslui, kokybės kartelę (Westerheijden, 2005 35; Valuckienė, 201236).
Studijų kokybė kaip transformacija. Transformacija studijų metu yra
unikalus procesas kiekvieno studento atveju, ji sukuria pridedamąją vertę studentams
jų pačių pastangų dėka, nes aukštojo mokslo studijos nėra tik eilinė paslauga klientui,
tai vyksmas, į kurį įtrauktas asmuo keičiasi, t. y. transformuojasi savo valios
pastangomis (Harvey, Green, 1993; Harvey, Stensaker, 2008). Studentas
transformuojasi / tobulėja, kai jam sudaromos sąlygos savarankiškai priimti
sprendimus dėl mokymosi pasiekimų lygio, prisiimti atsakomybę už pasirenkamus
būdus bei priemones jiems pasiekti. Įsitraukimas į studijas kaip asmenybės kaitą
augina studento pasitikėjimą savo jėgomis: jis įgalinamas priimti sprendimus, kurie
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skatina jo kritinį mąstymą, sąmoningumą, veda įsipareigojimų ir vertybinių pokyčių
link ir pasibaigus studijoms. Studentą keistis taip pat skatina pažintos idėjos, kurios
turi potencialą tapti kitų jo asmeninių transformacijų priežastimi. Studijų kokybė kaip
transformacija yra valdomas procesas, tačiau ne administracinėmis priemonėmis.
Dėstytojai, vykdydami savo pedagoginę misiją, padeda studentui prisiimti atsakomybę
už studijų rezultatus, įgalina savarankiškai ir atsakingai modeliuoti būsimus
asmenybės pokyčius (Kohont, Nadoh Bergoč, 201037; Valuckienė, 201238).

Studijų kokybės dimensijos
Šiame tyrime modeliuojamos studijų kokybės dimensijos ir atitiktis konkrečiai
studijų kokybės sampratai pateikiamos 4 lentelėje. Kuriant tyrimo instrumentą buvo
formuluojamos ne tik dimensijos, bet ir subdimensijos ir jas atspindintys klausimynų
indikatoriai (teiginiai). Siekiant tyrimo tikslų, atskiruose suinteresuotų šalių
klausimynuose tas pačias dimensijas ir subdimensijas gali atspindėti skirtingi teiginiai.
Studijų kokybės dimensijų priskyrimas konkrečiai studijų kokybės sampratai
yra sąlyginis, nes kai kurios dimensijos ir subdimensijos gali būti priskiriamos prie
keleto studijų kokybės sampratų arba priklausyti nuo tiriamojo nuomonės raiškos.
4 lentelė. Sąlyginis studijų kokybės dimensijų priskyrimas konkrečiai studijų kokybės
sampratai
Studijų kokybės
samprata

Tyrime matuotų studijų kokybės dimensijų atitiktis
Pažangumas ir pasirengimas studijoms
Mokytojų veikla

Studijų kokybė kaip
meistriškumo
pasiekimas

Mokymosi aplinka ir sąlygos namuose
Namų darbų ruoša ir papildomas mokymasis
Bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio prioritetai
Mokslinių tyrimų ir studijų dermė
Priklausymas mokslo bendruomenėms
Akademinis sąžiningumas
Studijų infrastruktūros tinkamumas
Dėstytojų ir administracijos pasitenkinimas darbu, darbo sąlygomis
Dėstytojų darbo sąlygos, darbo aplinka

Studijų kokybė kaip
atitiktis tikslui

Studijų keitimas. Faktai ir priežastys
Priėmimo į aukštąją mokyklą sistema
Studijų turinio organizavimas
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Studijų kokybės
samprata

Tyrime matuotų studijų kokybės dimensijų atitiktis
Studijų proceso organizavimas
Studijų programų kūrimas ir tobulinimas
Baigiamojo kvalifikacinio darbo rengimo sąlygos
Studijų organizavimo lankstumas
Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas su darbdaviais ir socialiniais
partneriais
Karjeros centro nauda
Studijų kokybę lemiantys veiksniai
Pasitenkinimas studijų kokybe
Pasitenkinimas studijomis ir specialybe (bendrai)
Pasitenkinimas studijomis per įgytas žinias, parengimą darbo rinkai
Nuomonė apie dėstytojus ir jų veiklą
Nuomonė apie administracijos darbuotojus ir jų darbą
Administracijos darbo organizavimas
Studentų informuotumas apie stojimą
Aukštosios mokyklos pasirinkimas. Faktai ir priežastys
Studijų pasirinkimas Lietuvoje-užsienio šalyje. Faktai ir priežastys

Studijų kokybė kaip
vertė, įgyjama už
pinigus

Skirtingų studijų ir studijų pakopų pasirinkimas. Faktai ir priežastys
Studijų paskola
Nuomonės dėl studijų gerinimo
Studijų nutraukimas
Studijų – darbo santykis
Darbuotojų priėmimo į darbą kriterijai
Motyvacija mokytis
Specialybės pasirinkimas. Faktai ir priežastys
Studijų rezultatų vertinimo sistema
Studentų judumo galimybės

Studijų kokybė kaip
transformacija

Studijos užsienyje
Studentų praktika
Studentų atstovybės ir dalyvavimas jų veikloje
Planai tęsti mokslus
Dėstytojų kvalifikacijos užtikrinimo praktikos
Požiūriai dėl aukštojo mokslo paskirties
Požiūriai apie studijas ir karjerą
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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.
Klausimynuose formuluojami teminiai blokai apėmė visus studijų proceso
etapus: iki studijų pradžios, stojimą ir priėmimą, studijų proceso įvairias tematikas,
studijų baigimą, įsidarbinimą ar kitas veiklas pabaigus studijas. Kiekvienas etapas
atspindi savitas studijų kokybę nusakančias dimensijas, tačiau natūralu, kad ne
visoms grupėms formuluojami kiekvieną studijų etapą atitinkantys klausimai.
Klausimai adaptuoti pagal tikslinės grupės specifiką. Vadovaujantis šia logika
užtikrinamas tiek duomenų palyginamumas tarp grupių, tiek atskirų studijų proceso
etapų įvertinimas ir kitų uždavinių pasiekimas.
Nuomonei išsiaiškinti skirtų klausimų formatui pasirinkta 7 balų Likert skalė, kai
respondentas turi įvertinti pateiktus teiginius nuo visiško nepritarimo iki visiško
pritarimo (1 – „visiškai nesutinku“, 7 – „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, gyvenamoji vietovė ir t. t. Į klausimynus taip pat įtraukta
keletas atvirų klausimų.
Visi sukurti klausimynai išbandyti atliekant pilotines apklausas tikslinėse
grupėse. Išanalizavus pilotinių tyrimų rezultatus, klausimynai koreguoti, tikslintos
klausimų formuluotės.

Studijų sistemos suinteresuotų šalių apklausų metodikos
Kiekvienos iš suinteresuotųjų šalių apklausos metodika pateikiama prieduose.
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PAGRINDINIAI TYRIMO REZULTATAI
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1. Studijų kokybė: pasitenkinimas ir lūkesčiai
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Studentų pasitenkinimas savo studijomis:


Dauguma studentų savo studijomis yra patenkinti, labiausiai iš visų
– doktorantai (88 proc.).



Baigusieji kolegijas yra labiau patenkinti studijomis nei baigusieji
universitetus.



Pasitenkinimas studijomis susijęs su mokymosi pažangumu bei
specialybės
pasirinkimu:
jomis
labiau
patenkinti
geriau
besimokantys, taip pat tie, kurie labiau patenkinti savo sprendimu
renkantis specialybę.

Studijų kokybės vertinimas:


Studijų kokybė Lietuvoje vertinama pakankamai gerai: tarp 50 ir 84
proc. apklausos dalyvių ją vertina teigiamai.



Prasčiausiai studijų kokybę vertina darbdaviai, ypač tie, kurie
atstovauja privačiam sektoriui. Geriausiai – doktorantai.



Absolventai studijų kokybę vertina prasčiau nei tie, kurie dar
studijuoja aukštosiose mokyklose. Baigusieji aukštąsias mokyklas
bakalauro studijas vertina geriau nei magistro.



Didžioji dalis (75 proc.) dėstytojų ir aukštųjų mokyklų
administracijos (81 proc.) mano, kad studijų kokybė yra gera.
Prasčiau ją vertina tie dėstytojai, kurie dirba keliose darbovietėse,
daugiau nei 40 val. per savaitę, taip pat tie, kurie dirba ne tik
akademinį darbą.



Daugumos (73 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų
nuomone, studijų kokybė per pastaruosius penkerius metus
pagerėjo, o darbdavių nuomone – pablogėjo ar išliko panaši.



Pastarųjų penkerių metų aukštojo mokslo politika, aukštųjų mokyklų
administracijos darbuotojų manymu, turėjo daugiau neigiamos, nei
teigiamos įtakos studijų kokybei.
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Studijų kokybę lemiantys veiksniai:


Labiausiai studijų kokybę lemia dėstytojų darbo kokybė, studento
motyvacija (atsakingas požiūris į studijas), studento pasirengimas
studijoms ir studijų programos atitiktis darbo rinkos poreikiams.



Siekiant geresnės studijų kokybės pirmiausiai reikėtų studijas labiau
orientuoti į pasirengimą profesijai, gerinti materialinę mokslo ir
studijų bazę bei paskaitų dėstymo kokybę. Taip pat svarbu finansus
investuoti į dėstytojų kvalifikacijos kėlimą bei mokslinių projektų
plėtrą bendradarbiaujant su verslo sektoriumi.

Nuomonės dėl minimalaus balo taikymo:


Pritariama, kad minimalaus balo įvedimas stojant į aukštąsias
mokyklas, pagerintų studijų kokybę. Tam dažniau pritaria
akademinė bendruomenė nei darbdaviai.



Pritariama, kad minimalaus balo kriterijus turėtų būti taikomas tiek
stojant į bakalauro, tiek – į magistrantūros studijas.



Labiau pritariama minimalaus balo taikymui stojant į universitetus, o
ne į kolegijas; į valstybės finansuojamas, o ne į valstybės
nefinansuojamas studijų vietas; į valstybines, o ne į nevalstybines
aukštąsias mokyklas.

Nuomonės dėl bendrojo priėmimo organizavimo į magistrantūros
studijas:


Bendrojo priėmimo į magistrantūros studijas organizavimui pritarti
linkę studentai, o nepritarti – dėstytojai ir aukštųjų mokyklų
administracija.

Nuomonės dėl (ne)mokamo mokslo:


Nagrinėti keli požiūriai:
1. Aukštasis mokslas visiems turi būti nemokamas.
2. Aukštasis mokslas visiems turi būti mokamas, o mokestis už jas
– vienodas.
3. Aukštasis mokslas turi būti nemokamas tik geriausiai
besimokantiems.
4. Aukštasis mokslas turi būti nemokamas tik esant griežtoms
atrankos sąlygoms (pvz. įvestas minimalusis stojimo balas).
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Labiausiai pritarta nuostatai, kad tik geriausiai besimokantieji neturi
mokėti už studijas (nuostata Nr. 3).



Mažiausiai pritarta (iš esmės, nepritarta) nuostatai, kad studijos turi
būti mokamos, o mokestis – visiems vienodas (nuostata Nr. 2).



Tam, kad studijos visiems turi būti nemokamos, pritaria apie pusę
respondentų. Dažniausiai – moksleiviai ir bakalaurantai, rečiausiai –
aukštųjų mokyklų administracija (nuostata Nr. 1).



Didesnė dalis respondentų (išskyrus moksleivius) pritaria, jog
nemokamos studijos turėtų būti tik esant griežtoms atrankos
sąlygoms. Dažniausiai šiai nuostatai pritaria dėstytojai ir aukštųjų
mokyklų administracija, rečiausiai – bakalaurantai (nuostata Nr. 4).

Studijų turinys aukštajame moksle:


Universitetinėms aukštojo mokslo studijoms keliama daugiau
reikalavimų: norima, kad universitetuose būtų dėstoma daugiau ne
tik su specialybe susijusių, bet ir bendrųjų dalykų, nei kolegijose;
ugdomos ne tik specialybinės, bet ir bendrosios kompetencijos;
rengiami kelių sričių (plataus profilio) specialistai.



Pritarimas šioms nuostatoms yra susijęs su mokymosi pažangumu:
tam dažniau pritaria geriau besimokantys moksleiviai ir
bakalaurantai.



Kolegijos labiau nei universitetai
specialisto paruošimą.

turėtų orientuotis į

praktinį

Ugdymo turinio prioritetai bendrojo ugdymo mokyklose:


Moksleiviai labiausiai iš visų suinteresuotų šalių pritaria, kad
viduriniame ugdyme turi būti mokoma tų dalykų, kurių prireiks
ateityje, o ne visų dalykų vienodu lygiu.



Šiam požiūriui pritaria 32-48 proc. studentų. Kuo aukštesnė studijų
pakopa tuo labiau pritariama, jog viduriniame ugdyme turėtų būti
mokoma visų dalykų vienodu lygiu.



Iš visų respondentų šiai nuostatai labiausiai pritaria aukštųjų
mokyklų dėstytojai ir administracija.
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1.1. Pasitenkinimas studijomis ir studijų kokybe
Pasitenkinimas studijomis. Dauguma studentų yra patenkinti savo studijomis
(73-88 proc.), labiausiai iš visų – doktorantai (1 pav.), tačiau baigę studijas
absolventai studijomis patenkinti mažiau (68 proc.).
1 pav. Pasitenkinimas studijomis apskritai. 36.1

Kolegijų absolventai yra labiau patenkinti studijomis (74 proc.), nei baigusieji
universitetus (66 proc.). Absolventai, baigę meno studijas, labiausiai patenkinti savo
studijomis (84 proc.), o tai pat ir specialybės pasirinkimu (89 proc.). Toliau pagal
pasitenkinimą studijomis rikiuojasi biomedicinos (80 proc.), socialinių (68 proc.),
technologijų (64 proc.), fizinių (64 proc.) ir humanitarinių (60 proc.) mokslų
absolventai. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų ar studentas baigė nevalstybinę ar
valstybinę aukštąją mokyklą.
Bakalaurantai ir magistrantai, kurie mokosi geresniais pažymiais, dažniau nei
tie, kurie mokosi žemais balais, nurodo, jog yra patenkinti studijomis. Taip pat, kuo
studentai labiau patenkinti studijų kokybe aukštojoje mokykloje, tuo labiau patenkinti
ir savo studijomis.
Vyresni bakalauro studijų studentai (25 m. ir daugiau) yra labiau patenkinti savo
studijomis. Pirmų kursų bakalaurantai (83 proc.) labiau patenkinti studijomis nei
trečiakursiai ir ketvirtakursiai (76 proc.), valstybės nefinansuojamose vietose (75
proc.) labiau nei valstybės finansuojamose (71 proc.), ištęstinių studijų bakalaurantai
(77 proc.) labiau nei nuolatinių studijų (72 proc.). Absolventų grupėje – atvirkščiai,
studijas geriau vertina tie, kurie mokėsi valstybės finansuojamose vietose (71 proc.),
nei mokėjusieji už mokslą (64 proc.).
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Pasitenkinimas
specialybe
(studijų
programa). Tyrimo rezultatai
atskleidžia, kad studijuojantys ar studijas baigę studentai dažniausiai yra patenkinti
savo pasirinkta specialybe (2 pav.), nepatenkintų pasirinkta studijų programa yra nuo
6 (magistrantai) iki 13 (absolventai) procentų. Pasitenkinimas specialybės pasirinkimu
ir savo studijomis yra susiję: kuo labiau studentai patenkinti savo specialybės
pasirinkimu, tuo labiau jie yra patenkinti savo studijomis (bakalaurantai r S=0,583,
magistrantai rS=0,528, absolventai rS=0,466). Maždaug kas antras studentas ir
absolventas, kuris yra patenkintas savo specialybės pasirinkimu, gerai vertina ir savo
studijas.
2 pav. Pasitenkinimas savo specialybės pasirinkimu. 36.2

Vyresni bakalaurantai (25 m. ir daugiau) savo specialybės pasirinkimu yra
patenkinti labiau (87 proc.) nei jų jaunesni kolegos (74 proc.). Greičiausiai dėl to, kad
turėdami daugiau patirties studijų specialybę jie renkasi tikslingiau ir labiau apgalvoję.
Pirmųjų kursų studentai (78 proc.) labiau patenkinti savo specialybe nei
aukštesnių kursų bakalaurantai (74 proc.), valstybės nefinansuojamose vietose (79
proc.) labiau nei studijuojantys valstybės finansuojamose vietose (74 proc.), ištęstinių
studijų (81 proc.) labiau nei nuolatinių (74 proc.). Tačiau absolventai, mokęsi
nuolatinėse studijose savo specialybe patenkinti labiau (80 proc.) nei tie, kurie mokėsi
ištęstinėse studijose (72 proc.). Gaunantys didesnes pajamas (2501 Lt ir daugiau)
absolventai labiau patenkinti savo specialybe (84 proc.), nei gaunantys mažas
pajamas (iki 1500 Lt, 74 proc.).
Menų (82 proc.), biomedicinos (80 proc.), humanitarinių (80 proc.), socialinių
(76 proc.) mokslų bakalauro studentai labiau patenkinti savo specialybės pasirinkimu
nei technologijų (74 proc.) ar fizinių (69 proc.) mokslų atstovai, besimokantys
bakalauro studijose (2 pav.). Tačiau baigusiųjų, t. y. absolventų, pasitenkinimas savo
specialybe skiriasi – labiausiai patenkintais tampa baigusieji menų (89 proc.),
biomedicinos (88 proc.), fizinių (84 proc.) ir technologijų (82 proc.) mokslų
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absolventai, mažiausiai – socialinių (75 proc.) ir humanitarinių (66 proc.) mokslų
absolventai (3 pav.).
3 pav. Pasitenkinimas savo specialybės pasirinkimu pagal studijų sritis. Studentų
ir absolventų atsakymai.36

Studijų kokybės vertinimas. Apskritai studijų kokybė Lietuvoje vertinama
gerai (50-84 proc. vertina teigiamai) (4 pav.). Iš visų tyrime dalyvavusių
suinteresuotų šalių studijų kokybę prasčiausiai vertina darbdaviai, o labiausiai kritiški
yra privataus sektoriaus darbdaviai.
4 pav. Studijų kokybės vertinimas.34.1.1
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Absolventai studijų kokybę vertina prasčiau nei studentai. Absolventai, baigusieji
magistrantūros studijas, studijų kokybę vertina prasčiau nei baigusieji bakalauro
studijas; baigusieji universitetus – prasčiau nei baigusieji kolegijas. Nėra statistiškai
reikšmingų skirtumo tarp mokyklos tipų (valstybinė, nevalstybinė) ar studijų sričių.
Pažangūs bakalaurantai, taip pat pirmų kursų studentai studijų kokybę vertina
pozityviau.
Didžioji dauguma aukštųjų mokyklų dėstytojų ir administracijos darbuotojų
studijų kokybę savo aukštojoje mokykloje taip pat vertina gerai. Atkreiptinas
dėmesys, jog statistiškai reikšmingas skirtumas grupių viduje yra tas, kad dėstytojai,
kurie dirba ne tik akademinį darbą, studijų kokybę vertina kritiškiau, taip pat kritiškiau
vertina tie, kurie nurodė dirbantys daugiau nei 40 val. per savaitę, taip tie, kurie dirba
keliose darbovietėse.
Kolegijų administracijos darbuotojai, o ir privačių aukštųjų mokyklų darbuotojai
pozityviai vertina studijų kokybę savo mokyklose – nebuvo neigiamų vertinimų.
Administracijos darbuotojai studijų kokybės kaitą per pastaruosius penkerius
metus vertina pozityviau nei darbdaviai (5 pav.). Dėl studijų pagerėjimo labiau pritaria
viešojo sektoriaus darbdaviai, taip pat labiau prekybos nei gamybos ar paslaugų
įmonės, tačiau tai nėra statistiškai reikšmingi skirtumai.
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5 pav. Studijų kokybės pokyčiai per pastaruosius penkerius metus. Darbdavių ir
AM administracijos darbuotojų atsakymai. 34.2

Didesnė dalis kolegijų (90 proc.) nei universitetų (69 proc.), privačių (89 proc.)
nei valstybinių (72 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų mano, kad
studijų kokybė jų aukštosiose mokyklose per pastaruosius penkerius metus pagerėjo
(5 pav.). Studijų skyrių vadovai, pavaduotojai, administratoriai, koordinatoriai,
kuratoriai labiau nei fakultetų ir katedrų administracijos darbuotojai pritaria, jog
studijų kokybė pagerėjo.
Suinteresuotų šalių nuomone, labiausiai studijų kokybės pokyčius lėmė studentų
ir dėstytojų pokyčiai (6 pav.). Universitetų (55 proc.) administracijos darbuotojai
labiau nei kolegijų (39 proc.) nurodo, jog studijų kokybės pokyčius lėmė pasikeitęs
studentų kontingentas. Administracijos darbo kokybę kaip veiksnį, apsprendusį studijų
kokybę aukštojoje mokykloje, labiau nurodė kolegijų (52 proc.) nei universitetų (38
proc.), privačių (62 proc.) nei valstybinių (38 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos
darbuotojai. Šį veiksnį ypač dažnai nurodė tie administracijos darbuotojai, kurie savo
aukštosiose mokyklose yra atsakingi už studijas (studijų skyrių vadovai, pavaduotojai,
administratoriai, koordinatoriai, kuratoriai ir kt.).
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6 pav. Studijų kokybės pokyčius per pastaruosius penkerius metus lemiantys
veiksniai. Darbdavių ir AM administracijos darbuotojų atsakymai. 33.2

Infrastruktūros pokyčius, kaip darančius įtaką studijų kokybei, labiau nurodo
universitetų (31 proc.) nei kolegijų (18 proc.), valstybinių (30 proc.) nei privačių (17
proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai. Kad infrastruktūros pokyčiai turi
įtakos studijų kokybei labiausiai buvo linkę manyti aukštųjų mokyklų technologijos
mokslų padalinių administracijos darbuotojai.
Viešojo sektoriaus darbdaviai labiau nei privataus pritaria, jog aukštojo mokslo
kokybės pokyčius lėmė aukštojo mokslo nacionalinė politika ir mokslo finansavimo
tvarka. Vilniaus miesto darbdaviai labiau nei kitų miestų mano, jog dėstytojų
„kontingentas“ turėjo įtakos studijų kokybės pokyčiams, o kalbant apie studentų
kontingento pokyčius nuomonių skirtumų tarp darbdavių nėra.
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Apibendrinant:
 Daugumos visų pakopų studentų studijos atitinka jų lūkesčius – jie patenkinti
savo specialybės pasirinkimu, savo studijomis ir studijų kokybe. Kuo aukštesnė
studijų pakopa, tuo vertinimai pozityvesni.
 Iš visų tyrime dalyvavusių suinteresuotų šalių, studijų kokybę prasčiausiai
vertina darbdaviai, geriausiai – doktorantai.
 Absolventai, baigę meno studijas, labiausiai patenkinti savo studijomis, o tai
pat ir specialybės pasirinkimu.
 Bakalauro studijų metu savo specialybe mažiausiai patenkinti technologijų ir
fizinių mokslų atstovai, o iš absolventų mažiausiai patenkinti socialinius ir
humanitarinius mokslus baigę studentai.
 Kolegijų ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai studijų
kokybę savo įstaigose vertina pozityviau.
 Administracijos darbuotojai labiau nei darbdaviai pritaria, jog studijų kokybė
per pastaruosius penkerius metus pagerėjo. Studijų kokybės pokyčius labiausiai
nulėmė studentų motyvacija (požiūris į studijas) ir dėstytojų kvalifikacija.

1.2. Studijų kokybę lemiantys veiksniai ir tobulinimo
prioritetai
Suinteresuotų šalių nuomone, labiausiai studijų kokybę apsprendžia dėstytojų
darbo kokybė, studento motyvacija (atsakingas požiūris į studijas), studento
pasirengimas studijoms ir studijų programos atitiktis darbo rinkos poreikiams (5
lentelė).
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BAKALAURANTAI, N=4411

MAGISTRANTAI, N=729

ABSOLVENTAI, N=1162

DĖSTYTOJAI, N=1291

ADMINISTRACIJA, N=526

DARBDAVIAI, N=1099

5 lentelė. Studijų kokybę lemiantys veiksniai. Trijų pirmų pasirinkimų procentinis
dažnis. 33.1.

Dėstytojų darbo kokybė

71

81

82

80

87

74

Atsakingas studento požiūris į studijas

59

63

68

76

70

66

Studento pasirengimas studijoms

47

41

37

53

42

35

Studijų programos atitiktis darbo rinkos
poreikiams

46

55

60

43

45

63

Studijų/ mokslinių tyrimų infrastruktūra

34

29

26

27

33

31

Geri dėstytojų ir studentų santykiai

30

20

21

15

13

18

Administracijos darbo kokybė

13

12

8

10

16

15

Aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai mano, kad aukštojo mokslo
politika per pastaruosius penkerius metus turėjo daugiau neigiamos nei teigiamos
įtakos studijų kokybei (7 pav.).
7 pav. Aukštojo mokslo politikos įtaka studijų kokybei aukštojoje mokykloje per
pastaruosius penkerius metus. AM administracijos darbuotojų vertinimas. 33.3.1
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Kritiškiau aukštojo mokslo politiką vertina turintys pedagoginio darbo patirties
(43 proc.) nei jos neturintys (32 proc.), universitetų (43 proc.) nei kolegijų (27 proc.)
administracijos darbuotojai. Kalbant apie studijų sritis kritiškiausiai aukštojo mokslo
politiką vertina menų (57 proc.) ir technologijų (52 proc.) mokslų, palankiausiai –
biomedicinos mokslus atstovaujantys administracijos darbuotojai.
Didesnė aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų dalis teigiamai vertina
išorinio programų ir institucinio vertinimo tvarką kaip prisidedančią prie studijų
kokybės gerinimo (8 pav.). Pozityviau esamą išorinio institucinio vertinimo tvarką
vertina kolegijų (72 proc.) nei universitetų (57 proc.) administracijos darbuotojai, o
nuomonių skirtumo dėl programų vertinimo nėra.
8 pav. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo
administracijos darbuotojų atsakymai. 33.4-5

įtaka

studijų

kokybei.

AM

9 pav. Aukštųjų mokyklų reitingavimo ir tarpusavio konkurencijos įtaka. AM
administracijos darbuotojų atsakymai. 33.6-7

Aukštųjų mokyklų reitingavimas ir tarpusavio konkurencija, kaip rodo
suinteresuotų šalių tyrimas, taip pat prisideda prie studijų kokybės ir aukštąsias
mokyklas skatina pasitempti (9 pav.). Kad aukštųjų mokyklų esami reitingai
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(pasilyginimas) gerina studijų kokybę labiau pritaria vyresnio amžiaus (vyresni nei 51
m., 33 proc.), o taip pat neturintys pedagoginio darbo patirties administracijos
darbuotojai. Požiūrių skirtumų tarp kolegijų ir universitetų, privačių ir valstybinių
aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų nepastebėta.
Darbdaviai ir aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai sutinka, kad siekiant
geresnės studijų kokybės papildomus finansus pirmiausia reikėtų investuoti į mokslo ir
studijų bazę, dėstytojų kvalifikacijos kėlimą bei mokslinių projektų plėtrą
bendradarbiaujant su verslo sektoriumi (10 pav.). Administracijos darbuotojai dalį
finansų investuotų į „studentų pritraukimą“ ir „dėstytojų iš užsienio pritraukimą“.
Beveik trečdalis darbdavių taip pat mano, jog dėstytojų iš užsienio pritraukimas būtų
tinkama investicija.
10 pav. Papildomo finansavimo prioritetai. 35.2
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11 pav. Aukštosios mokyklos veiklos tobulinimo prioritetai. 35.1

Pagrindiniai dalykai, kuriuos pirmiausia reiktų keisti ir tobulinti aukštojoje
mokykloje yra „studijų orientavimas į pasirengimą profesijai“, „studijoms skirtos
materialinės bazės tobulinimas (praktiniams užsiėmimams skirta įranga, laboratorijų
įrengimas, vadovėliai, moksliniai žurnalai ir pan.)“ bei „paskaitų dėstymo kokybė“ (11
pav.). Bakalaurantams ir magistrantams taip pat svarbu, kad aukštosios mokyklos
sudarytų galimybes pasirinkti laisvą studijų grafiką, o taip pat gerintų studijoms skirtą
mokymosi aplinką (daugiau poilsio ir bendravimo zonų, suolelių prisėsti koridoriuose,
kavinių ir pan.) bei santykius tarp studentų ir dėstytojų. Studijas labiau orientuoti į
pasi re n gi mą
p r o f e si j ai
labiau pageidauja bakalauro ir magistrantūroje
studijuojančios moterys nei vyrai, fizinių ir socialinių studijų sričių studentai. Vyresnio
amžiaus darbdaviai taip pat labiau pasisako už studijų orientavimą į pasirengimą
profesijai. Studijoms skirtos mat e ri al i nė s baz ė s t obu l i n ima s svarbesnis
nedirbantiems,
VF
nei
VNF
vietose
studijuojantiems,
nuolatinių
studijų
bakalaurantams, o taip pat VF ir nuolatinių studijų magistrantams. Materialinės bazės
tobulinimui labiau pritaria gamybos įmonių darbdaviai.
Pa sk ai tų d ė st ym o k ok yb ė s gerinimas svarbesnis VF nei VNF vietose
studijuojantiems, nuolatinių studijų, humanitarinių mokslų srities, aukštais balais
besimokantiems bakalaurantams. Paskaitų dėstymo kokybės gerinimui labiau pritaria
Vilniaus nei kitų Lietuvos miestų darbdaviai. G e ri n ti san t yki u s ta rp stu d en t ų i r
dė st yt oj ų svarbiau žemais balais besimokantiems, vyrams nei moterims,
humanitarinių nei kitų studijų sričių bakalaurantams.
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Stu di j ų apl i n ko s g e ri n i mas (daugiau poilsio ir bendravimo zonų, suolelių
prisėsti koridoriuose, kavinių ir pan.) labiau svarbus aukštais balais besimokantiems,
menų srities, nedirbantiems, labiau pirmų nei vyresnių kursų, labiau studijuojantiems
VF nei VNF vietose, nuolatinių nei ištęstinių studijų bakalaurantams.

Apibendrinant:
 Suinteresuotų šalių nuomone, studijų kokybę labiausiai apsprendžia dėstytojų
darbo kokybė, studentų motyvacija (atsakingas požiūris į studijas), studentų
pasirengimas studijoms ir studijų programos atitiktis darbo rinkos poreikiams.
 Dėstymo kokybė aktualesnė aukštais balais besimokantiems studentams.
 Aukštojo mokslo politikos pokyčiai per pastaruosius penkerius metus, AM
administracijos darbuotojų nuomone, turėjo daugiau neigiamos nei teigiamos
įtakos studijų kokybei.
 Didesnė dalis aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų teigiamai vertina
išorinio programų ir institucinio vertinimo tvarką bei aukštųjų mokyklų
reitingavimą ir tarpusavio konkurenciją.
 Pagrindiniai dalykai, kuriuos pirmiausia reiktų keisti ir tobulinti aukštojoje
mokykloje yra studijų orientavimas į pasirengimą profesijai, materialinė studijų
bazė bei paskaitų dėstymo kokybė.
 Nedirbantys, nuolatinių studijų studentai yra reiklesni mokymosi aplinkai – jie
labiau pageidauja geresnės mokymosi aplinkos, studijoms skirtos materialinės
bazės.

1.3.

Nuostatos dėl minimalaus balo taikymo

Minimalaus balo ir studijų kokybės sąryšis. Akademinė bendruomenė
(dėstytojai ir administracijos darbuotojai) labiausiai iš visų tyrime dalyvavusių
suinteresuotųjų šalių pritaria, kad minimalaus balo, stojant į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, įvedimas pagerintų studijų kokybę (12 pav.). Tam taip pat pritaria daugiau
nei pusė tyrime dalyvavusių darbdavių ir absolventų.
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12 pav. Minimalaus balo įtaka studijų kokybei (ar minimalus balas pagerintų
studijų kokybę). 14.19

Valstybinių aukštųjų mokyklų admi n i st ra ci j a (72 proc.) labiau nei privačių (54
proc.) pritaria, kad minimalus balas prisidėtų prie studijų kokybės. Nėra statistiškai
reikšmingų skirtumų tarp universitetų ir kolegijų, vadovaujantį ar nevadovaujantį
darbą dirbančių, turinčių mažesnį ar didesnį darbo stažą administracijos darbuotojų.
D ėst yt oj ų grupėje nėra statistiškai reikšmingų skirtumų (universitetas ar
kolegija, valstybinė ar privati, pedagoginis darbo stažas, amžius, miestas).
Abs ol v en t ai , kurie mokėsi valstybės finansuojamose vietose (58 proc.) labiau
nei nefinansuojamose vietose besimokiusieji (42 proc.) pritaria, kad minimalus balas
prisidėtų prie studijų kokybės. Šiam teiginiui labiau linkę pritarti nuolatinių (58 proc.)
nei ištęstinių (48 proc.)studijų studentai.
Da rbd avi ai , kurie studijų kokybę Lietuvoje vertina gerai (57 proc.), labiau nei
tie, kurie kokybę vertina blogai (42 proc.), pritaria, jog minimalus balas pagerintų
studijų kokybę. Nėra skirtumo tarp dirbančiųjų privačiame ar valstybiniame sektoriuje,
pagal amžių, lytį ar pagal sektorių (gamyba, paslaugos, prekyba).
Nuomonės dėl minimalaus balo nustatymo stojantiesiems į b a ka l a u ro
studijas. Tyrime dalyvavusios šalys pritaria, kad minimalus balas (kad įstoti galėtų tik
tie stojantieji, kurių konkursinis balas ne žemesnis nei nustatyta riba) turėtų būti
taikomas stojant į aukštąsias mokyklas (13 pav., 14 pav., 15 pav.).
Geresniais balais besimokantys m ok sl ei vi ai , o taip pat rajono centrų, mažesnių
miestelių labiau nei Vilniaus moksleiviai pritaria minimalaus balo taikymui.
Aukštais balais besimokantys ba kal au r an t ai žymiai labiau pritaria, jog
minimalus balas turėtų būti taikomas stojant į aukštąsias mokyklas. Minimalaus balo
įvedimui labiau pritaria valstybės finansuojamose vietose studijuojantys ir nuolatinių
studijų bakalaurantai.
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Neigiamai studijų kokybę savo aukštosiose mokyklose vertinantys d ė st yt oj ai
labiau pritaria minimalaus balo įvedimui. Nevalstybinių mokyklų dėstytojai mažiau
pritaria balo taikymui priimant į valstybės nefinansuojamas vietas ir stojantiems į
nevalstybines aukštąsias mokyklas.
Nuomonės dėl minimalaus balo nustatymo stojantiesiems į bakalauro
studijas universitete ir kolegijoje. Tyrime dalyvavę suinteresuotos šalys labiau
pritaria minimalaus balo taikymui stojant į universitetus ir mažiau – stojant į kolegijas
(13 pav.).
13 pav. Nuostatos dėl minimalaus balo taikymo stojantiems į bakalauro studijas
universitetuose ir kolegijose. 14.17

Gimnazijų mo k sl ei vi ai labiau nepritaria minimalaus balo taikymui stojant į
kolegijas, tačiau labiau linkę pritarti minimalaus balo taikymui stojant į universitetus
nei vidurinių ir profesinių mokyklų moksleiviai. Geresniais pažymiais besimokantys
moksleiviai pritaria, jog minimalus balas turėtų būti taikomas tiek stojant į kolegijas,
tiek stojant į universitetus.
Aukštais balais besimokantys b ak al au r an tai labiau pritaria dėl minimalaus
balo taikymo tiek stojant į kolegijas (aukštais balais besimokančiųjų pritaria 78 proc.,
žemais balais – 65 proc.), tiek į universitetus (aukštais balais besimokančiųjų pritaria
55 proc., žemais balais – 37 proc.).
Kalbant apie studijų sritį socialinių ir biomedicinos mokslų ba k al au r an tai
labiau nepritaria minimalaus balo taikymui stojant į k ol eg i j a s (socialiniai 38 proc.,
biomedicinos 37 proc., technologijų 33 proc., menai 32 proc., humanitariniai 31 proc.,
fiziniai 28 proc.). O stojant į universitetus labiausiai nepritaria socialinių ir technologijų
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mokslų bakalaurantai (socialiniai 18 proc., technologijų 18 proc., menų 17 proc.,
biomedicinos 15 proc., humanitarinių 13 proc., fizinių 12 proc.).
Bakalaurantai pritaria, kad minimalaus balo kartelė reikalingesnė valstybės
finansuojamose vietose (51 proc.) nei nefinansuojamose (45 proc.) tiek kolegijose,
tiek universitetuose (VF vietose besimokančiųjų pritaria 75 proc. , VNF – 68 proc.).
Nuolatinių studijų bakalaurantai labiau pritaria minimalaus balo taikymui (50
proc.) nei ištęstinių studijų bakalaurantai (45 proc.) tiek kolegijose, tiek
universitetuose.
Kolegijų dė st yt oj ai labiau pritaria minimalaus balo taikymui (62 proc.) nei
universitetų dėstytojai (39 proc.) tiek stojant į kolegijas, tiek į universitetus (kolegijų
dėstytojai 86 proc., universitetų dėstytojai 84 proc., nors pastarasis skirtumas
statistiškai nereikšmingas).
Nėra statistiškai reikšmingų nuomonių skirtumo tarp privačių ir valstybinių
aukštųjų mokyklų dėstytojų dėl balo taikymo stojant į universitetus ar kolegijas.
Neigiamai studijų kokybę savo aukštojoje mokykloje vertinantys dėstytojai
labiau pritaria, kad minimalus balas būtų taikomas tiek stojant į kolegijas (56 proc.),
tiek stojant į universitetus (89 proc.).
Dėstytojai, dirbantys menų (52 proc.), technologijų (51 proc.) ir socialinių (47
proc.) mokslų srityse (51 proc.) labiausiai pritaria dėl minimalaus balo kolegijoms
(toliau rikiuojasi biomedicina 42 proc., fiziniai 40 proc., humanitariniai 36 proc.). O
dirbantys biomedicinos (90 proc.), fizinių (89 proc.) ir technologijos (87 proc.) mokslų
srityse labiausiai pritaria dėl minimalaus balo universitetuose (mažiau pritaria
socialinių 83 proc., humanitarinių 82 proc., menų 77 proc. dėstytojai).
Dėstytojai, kurie neturi daktaro laipsnio, labiau palaiko minimalaus balo įvedimą
kolegijoms (54 proc.), nei turintys daktaro laipsnį (39 proc.) , nors kalbant apie
stojimą į universitetus nuomonės nesiskiria.
Kolegijų ad mi n i stra c i j os da r bu ot oj ai labiau pritaria minimalaus balo
įvedimui (56 proc.) nei universitetų (38 proc.) stojant į tiek į kolegijas, tiek į
universitetus (atitinkamai 84 proc. kolegijų ir 77 proc. universitetų administracija
pritartų balo reikalingumui stojant į universitetus, nors pastarasis skirtumas
statistiškai nereikšmingas).
Administracijos darbuotojai turintys mažesnį darbo stažą (4 metai ir mažiau)
labiau nei didesnį stažą turintys jų kolegos pritaria minimalaus balo taikymui
universitetuose ir kolegijose. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp valstybinių ir
privačių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų dėl balo taikymo stojant į
universitetus ar kolegijas.
Nuostatos dėl minimalaus balo nustatymo stojantiesiems į bakalauro
studijas į VF ir VNF vietas. Labiau pritariama minimalaus balo taikymui stojant į
valstybės finansuojamas, nei nefinansuojamas vietas (14 pav.).
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14 pav. Nuostatos dėl minimalaus balo taikymo stojantiems į bakalauro studijas
į VF ir VNF. 14.17

Gimnazijų mo ksl ei vi ai labiau pritaria minimalaus balo taikymui stojant į
valstybės finansuojamą vietą, tačiau mažiau nei vidurinių ir profesinių mokyklų
moksleiviai pritaria jo taikymui stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Geresniais
pažymiais besimokantys moksleiviai taip pat labiau pritaria minimalaus balo taikymui
stojant į nemokamą studijų vietą.
Aukštais balais besimokantys b ak al au r an tai labiau pritaria dėl minimalaus
balo taikymo (82 proc.) nei besimokantys žemais balais (68 proc.), tiek priimant į
valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas (aukštais balais – 49
proc., žemais balais – 38 proc.). Minimalaus balo taikymą stojant į valstybės
finansuojamas vietas labiau palaiko bakalaurantės (77 proc.) nei bakalaurantai (72
proc.), o dėl stojimo į nefinansuojamas vietas nuomonės nesiskiria.
Menus studijuojantieji dėl balo taikymo nepritaria labiausiai, tiek į
finansuojamas vietas (menai 20 proc., technologijų 16 proc., socialinių
biomedicinos 14 proc., fizinių 11 proc., humanitarinių 9 proc.), tiek į
nefinansuojamas vietas (menai 47 proc., socialiniai 43 proc., fiziniai
technologijų 40 proc., biomedicinos 40 proc., humanitariniai 33 proc.).

valstybės
14 proc.,
valstybės
41 proc.,

Nuolatinių studijų bakalaurantai labiau pritaria balo taikymui (77 proc.) nei
ištęstinių (72 proc.) studijų bakalaurantai tiek priimant į valstybės finansuojamą, tiek į
nefinansuojamą vietą (nuolatinių 45 proc., ištęstinių 43 proc.).
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Mažesnį pedagoginį stažą turintys dė st yt oj ai labiau pritaria minimalaus balo
įvedimui tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas vietas.
Universitetų d ė st yt oj a i (51 proc.) labiau nei kolegijų (45 proc.), valstybinių
aukštųjų mokyklų dėstytojai (50 proc.) labiau nei privačių (35 proc.) pritaria
minimalaus balo taikymui priimant į valstybės nefinansuojamas vietas, tačiau
nuomonių skirtumų dėl minimalaus balo stojant į VF tarp minėtų grupių nėra.
Nėra statistiškai reikšmingo skirtumo ar taikyti minimalų balą priimant į
valstybės finansuojamas vietas pagal tai, ar d ės tyt oj ai dirba privačiose, ar
valstybinėse aukštosiose mokyklose, tačiau nuomonės dėl valstybės nefinansuojamų
vietų išsiskiria – privačių mokyklų dėstytojai mažiau pritaria minimalaus balo taikymui
(35 proc.) nei valstybinių aukštųjų (50 proc.) mokyklų dėstytojai.
Admi n i str aci j os d ar bu ot oj ai , atstovaujantys menų studijų sritį mažiausiai
pritaria, kad minimalus balas būtų taikomas stojant į valstybės finansuojamas vietas
(pritarimas kad būtų taikomas stojant į VF – menai 78 proc., humanitariniai 83 proc.,
technologijų 87 proc., atstovaujamas padalinys nepriklauso jokiai mokslo sričiai 91
proc., biomedicinos 91 proc., socialinių 92 proc., fizinių 95 proc.). Stojant į VNF
administracijos darbuotojų pritarimas pagal sritis pasiskirsto taip (statistiškai
reikšmingo skirtumo nėra): technologijų 32 proc., socialinių 47 proc., fizinių 47 proc.,
menai 49 proc., nepriklauso mokslo sričiai 49 proc., humanitariniai 51 proc.,
biomedicinos 56 proc.).
Admi n i str aci j os d a r bu ot oj ai , kurie turi pedagoginio darbo patirties (50
proc.) labiau nei tie, kurie jos neturi (40 proc.), pritaria minimalaus balo taikymui į
valstybės nefinansuojamas vietas (šiuo požiūriu skirtumo dėl stojimo į VF, nėra).
Universitetų ad mi n i str aci j o s da r bu ot oj ai (50 proc.) labiau nei kolegijų (35
proc.) darbuotojai pritaria, jog minimalus balas turėtų būti taikomas stojant į VNF
(nors požiūrio skirtumų stojant į VF nėra).
Nuomonės dėl minimalaus balo nustatymo stojantiesiems į bakalauro
studijas į valstybines ir privačias aukštąsias mokyklas. Suinteresuotos šalys
labiau pritaria minimalaus balo taikymui priimant į valstybines nei į nevalstybines
aukštąsias mokyklas (15 pav.).
Gerais pažymiais besimokantys m o k sl ei vi ai labiau pritaria, jog valstybinės
aukštosios mokyklos turėtų taikyti minimalų balą.
Aukštais balais besimokantys b ak al au r an tai labiau pritaria balo taikymui tiek
valstybinėse, tiek nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (dėl taikymo valstybinėse AM
besimokantys aukštais balais pritaria – 69 proc., žemais balais – 56 proc., dėl taikymo
privačiose aukštosiose mokyklose aukštais balais besimokančiųjų pritaria 54 proc.,
žemais – 45 proc.).
Nuolatinių studijų baka l au ran t ai labiau pritaria minimalaus balo taikymui (64
proc.) nei ištęstinių bakalaurantai (58 proc.).
D ėst yt oj ai , neturintys daktaro laipsnio, mažiau pritaria minimalaus balo
taikymui stojant į privačias aukštąsias mokyklas. Dėl balo taikymo stojant į
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valstybines mokyklas nuomonių skirtumo nėra. Dėstytojai, kurie dirba privačiose
aukštosiose mokyklose labiau pritaria, kad minimalus balas būtų taikomas stojant į
privačias mokyklas (47 proc.), nei dirbantys valstybinėse mokyklose (27 proc.). Dėl
balo taikymo stojant į valstybines mokyklas skirtumo nėra.
Universitetų ir kolegijų admi n i stra ci j o s da rbu ot oj ų nuomonės dėl
minimalaus balo taikymo valstybinėms ar privačioms aukštosioms mokykloms
nesiskiria.
Valstybinių ir aukštųjų mokyklų admi n i st ra ci j o s požiūris dėl minimalaus balo
taikymo valstybinėms mokykloms nesiskiria, tačiau minimalaus balo taikymui priimant
į privačias aukštąsias mokyklas daugiau pritaria privačių (49 proc.) nei valstybinių (32
proc.) mokyklų administracijos darbuotojai.
15 pav. Nuostatos dėl minimalaus balo taikymo stojantiems į bakalauro studijas
į valstybines ir privačias aukštąsias mokyklas. 14.17

Dėl
minimalaus
stojamojo
balo
nustatymo
stojantiesiems
į
m ag i st r an tū r os studijas. Minimalaus stojamojo balo nustatymui stojant į
magistrantūros studijas pritaria visa akademinė bendruomenė – magistrantai,
doktorantai, dėstytojai ir aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai (16 pav., 17
pav.). Aukštais balais besimokantys magistrantai žymiai labiau pritaria minimalaus
balo taikymui stojant į aukštąsias mokyklas. Minimalaus balo taikymui stojant į
magistrantūros studijas į privačias mokyklas mažiau pritaria privačių mokyklų
administracijos darbuotojai.
Nuomonės dėl minimalaus stojamojo balo nustatymo stojantiesiems į
magistrantūros studijas į VF ir VNF vietas. Magi st r an tai , kurie įstojo į
magistrantūrą iš karto po bakalauro studijų labiau pritaria minimalaus balo taikymui
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(86 proc.) nei tie, kurie darė pertrauką tarp pakopų (77 proc.), stojant į valstybės
finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas (atitinkamai 53 proc. kurie
neturėjo pertraukos ir 40 proc., kurie turėjo pertrauką) (16 pav.).
16 pav. Nuostatos dėl minimalaus balo taikymo stojant į magistrantūros studijas
į VF ir VNF. 14.18

Aukštais balais besimokantys magi st r an tai labiau pritaria minimalaus balo
taikymui stojant į valstybės finansuojamas vietas (86 proc.) nei turintys žemus balus
(70 proc.) . Dar ryškiau nuomonės išsiskiria kalbant apie stojamojo balo taikymą į
valstybės nefinansuojamas vietas – tam pritaria 55 proc. aukštais balais
besimokančiųjų, ir 13 proc. besimokančiųjų žemais balais
Kalbant apie valstybės finansuojamą studijų vietą, labiausiai minimalaus balo
taikymui pritaria technologijų mokslus studijuojantys magi st ra n t ai (91 proc.),
mažiau – socialinių (83 proc.), humanitarinių (82 proc.), biomedicinos (81 proc.),
menų (81 proc.), fizinių (77 proc.) mokslų magistrantai.
Dėl minimalaus balo į valstybės nefinansuojamą vietą labiausiai pritaria fizinių
(61 proc.), humanitarinių (61 proc.), kiek mažiau – technologijų (52 proc.), socialinių
(49 proc.), biomedicinos (44 proc.) ir mažiausiai – menų (23 proc.) studijų srities
magi st ra n tai . Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų ar m agi st r an tas studijuoja
nuolatinėse ar ištęstinėse studijose, ar jis moka už savo studijas ar ne.
Do kt o ra n tai , baigusieji magistrantūros studijas aukštais balais (93 proc.)
labiau nei baigusieji vidutiniais balais (69 proc.) pritaria minimalaus balo taikymui
stojant į valstybės finansuojamas magistrantūros studijas. Panašios nuomonės
vyrauja ir dėl priėmimo į VNF vietą, tačiau šis skirtumas statistiškai nereikšmingas).
Doktorantės (50 proc.) labiau nei dokt o ran t ai (36 proc.) pritaria minimalaus balo
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reikalingumui stojant į valstybines aukštąsias mokyklas, o dėl stojimo į privačias
mokyklas požiūrių skirtumas nėra statistiškai reikšmingas.
Do kt o ra n tai , baigusieji magistrantūros studijas aukštais balais, labiau pritaria
minimalaus balo taikymui stojant į valstybines aukštąsias mokyklas (88 proc.), nei
baigusieji vidutiniais balais (69 proc.), tačiau dėl stojimo į privačias mokyklas
nuomonės nesiskiria.
Kalbant dėl minimalaus balo taikymo stojant į VF ar VNF vietas nėra statistiškai
reikšmingų skirtumų d ė st yt oj ų grupėje.
Universitetų ir kolegijų aukštųjų mokyklų ad mi n i stra ci j o s darbuotojų požiūriai
dėl minimalaus balo taikymo stojant į magistrantūros nesiskiria, tiek kalbant apie
valstybės finansuojamas, tiek apie nefinansuojamas vietas. Šiuo požiūriu nėra
skirtumų tarp privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų.
Dėl minimalaus balo nustatymo stojantiesiems į magistrantūros studijas
į valstybinius ir nevalstybinius universitetus. Magi s tr an tai , neturėję studijų
pertraukos tarp bakalauro ir magistrantūros studijų, labiau pritaria minimalaus balo
taikymui (74 proc.), nei darę pertrauką tarp studijų (61 proc.), stojant tiek į
valstybines, tiek į privačias aukštąsias mokyklas (atitinkamai neturėję pertraukos – 51
proc. ir turėję pertrauką – 45 proc.) (17 pav.).
17 pav. Nuostatos dėl minimalaus balo taikymo stojant į magistrantūros studijas
į valstybines ir privačias aukštąsias mokyklas. 14.18

Aukštais balais besimokantys magi st r an tai labiau pritaria minimalaus balo
taikymui stojant į valstybinius universitetus (73 proc.) nei turintys žemus balus (45
proc.). Mažiau nuomonės išsiskiria kalbant apie stojamojo balo taikymą priimant į
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privačius universitetus – tam pritaria 52 proc. besimokančiųjų aukštais balais ir 43
proc. – žemais balais.
Nuomonės tarp dirbančių ir nedirbančių ma gi s tra n t ų dėl balo taikymo stojant į
valstybinius universitetus nesiskiria, tačiau, kalbant apie privačius universitetus,
dirbantys magistrai (30 proc.) labiau nei nedirbantieji (20 proc.) palaiko nuomonę,
kad minimalus balas neturėtų būti taikomas.
D ėst yt oj ai , neturintys daktaro laipsnio, labiau pritaria minimalaus balo
taikymui stojant į magistrantūrą privačiuose universitetuose (60 proc.), nei neturintys
daktaro laipsnio. Nuomonės dėl stojimo į valstybinius universitetus tiek turinčių
daktaro laipsnį, tiek neturinčiųjų, sutampa.
Kolegijų dė sty t oj ai (63 proc.) daugiau nei universitetų (51 proc.) pritaria
minimaliam balui stojant į privačias aukštąsias mokyklas, o nuomonių skirtumo dėl
stojimo į valstybines mokyklas, nėra.
Kolegijų ad mi n i stra c i j os da r bu ot oj ai labiau pritaria minimalaus balo
taikymui (81 proc.) nei universitetų administracijos darbuotojai (73 proc.) priimant į
valstybines, o taip pat ir į privačias aukštąsias mokyklas (atitinkamai pritaria 63 proc.
kolegijų ir 52 proc. universitetų
administracijos darbuotojų, tačiau skirtumas
statistiškai nereikšmingas).
Valstybinių ir aukštųjų mokyklų ad mi n i stra ci j o s g ru pi ų požiūris apie
minimalaus balo taikymą stojant į magistrantūros studijas į valstybines aukštąsias
mokyklas nesiskiria, tačiau balo taikymui privačioms aukštosioms nepritaria daugiau
privačių (40 proc.) nei valstybinių (29 proc.) mokyklų administracijos darbuotojai.

Apibendrinant:
 Tyrime dalyvavę darbdaviai, absolventai, dėstytojai ir aukštųjų mokyklų
administracijos darbuotojai pritaria, jog minimalaus balo įvedimas pagerintų
studijų kokybę.
 Tyrime dalyvavusios suinteresuotos šalys labiau pritaria minimalaus balo
taikymui stojant į universitetus nei į kolegijas, labiau – stojant į valstybės
finansuojamas vietas nei valstybės nefinansuojamas, labiau – stojant į
valstybines nei į privačias aukštąsias mokyklas.
 Atskirų suinteresuotųjų šalių nuomonė dėl minimalaus balo, skiriasi:
o

Geresniais balais besimokantys moksleiviai, o taip pat rajono centrų,
mažesnių miestelių moksleiviai labiau nei Vilniaus moksleiviai pritaria
minimalaus balo taikymui.

o

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys bakalaurantai bei
nuolatinių studijų bakalaurantai labiau nei VNF ir ištęstinių studijų
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bakalaurantai pritaria, jog minimalus balas turėtų būti taikomas
stojant į aukštąsias mokyklas.
o

Neigiamai studijų kokybę savo aukštosiose mokyklose vertinantys
dėstytojai labiau pritaria minimalaus balo įvedimui nei dėstytojai,
kurie teigiamai vertina studijų kokybę. Privačiose ir valstybinėse
aukštosiose mokyklose dirbančių dėstytojų nuomonė dėl minimalaus
balo taikymo universitetuose ar kolegijose, valstybės finansuojamoms
vietoms ar valstybinėms aukštosioms mokykloms nesiskiria, tačiau
privačių mokyklų dėstytojai mažiau pritaria, kad balas būtų taikomas
stojant į valstybės nefinansuojamas vietas ir privačias aukštąsias
mokyklas.

o

Kolegijų dėstytojai ir administracijos darbuotojai labiau pritaria
minimalaus balo įvedimui stojant tiek į kolegijas, tiek į universitetus
nei universitetų dėstytojai ir administracijos darbuotojai.

 Aukštais balais besimokantys bakalaurantai ir magistrantai žymiai labiau
pritaria, jog minimalus balas turėtų būti taikomas stojant į aukštąsias
mokyklas, nei besimokantieji žemais balais.
 Minimalaus stojamojo balo nustatymui stojant į magistrantūros studijas pritaria
visos šiuo klausimu pasisakę šalys – magistrantai, doktorantai, dėstytojai ir
aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai.
 Valstybinių ir privačių aukštųjų mokyklų administracijos požiūris dėl minimalaus
balo taikymo valstybinėms mokykloms nesiskiria, tačiau privačių aukštųjų
mokyklų administracijos darbuotojai labiau nepritaria minimalaus balo taikymui
priimant į privačias aukštąsias mokyklas, nei valstybinių aukštųjų mokyklų
administracijos darbuotojai (tiek stojant į bakalauro, tiek į magistrantūros
studijas).

1.4. Nuostatos dėl bendro priėmimo į magistrantūros
studijas
Bendrajam priėmimui į magistrantūros studijas labiau pritaria patys studentai
(magistrantai, doktorantai) nei aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai ir
dėstytojai (18 pav.). Bendram priėmimui į magistrantūrą labiausiai pritaria
technologijų (75 proc.), socialinių mokslų (67 proc.), biomedicinos (65 proc.), mažiau
– humanitarinių (58 proc.), fizinių (55 proc.), menų (54 proc.) studijų sričių
magistrantai. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp valstybinių ir privačių
universitetų, tarp VF ir VNF vietose studijuojančių magistrantų.
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18 pav. Nuostata dėl bendrojo priėmimo į magistrantūros studijas. 14.6

Doktorantai, kurie dirba neakademiniame sektoriuje (57 proc.) labiau nei
dirbantys akademiniame (59 proc.) pritaria bendrajam priėmimui į II pakopos
studijas.
Jaunesnio amžiaus dėstytojai (<35 m., 54 proc.) labiau nei vyresni (>56 m., 28
proc.), turintys mažesnį darbo stažą nei turintys didesnį dėstytojos moterys (45 proc.)
labiau nei vyrai (38 proc.) pritaria bendrajam priėmimui į magistrantūrą. Dėstytojai,
turintys daktaro laipsnį (37 proc.), bendrajam stojimui pritaria mažiau nei neturintieji
daktaro laipsnio (49 proc.). Mažiausiai pritaria fizinių mokslų srities dėstytojai.
Jaunesnio amžiaus (63 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai
labiau nei vyresni kolegos (36 proc.), turintys mažesnį darbo stažą, moterys (48
proc.) labiau nei vyrai (38 proc.) pritaria bendrajam priėmimui į magistrantūros
studijas. Administracijos darbuotojai, kurie neturi pedagoginio darbo patirties (55
proc.) labiau nei jos turintys (41 proc.) pritaria bendrajam priėmimui. Mažiausiai
pritaria menų ir technologijų studijų administracijos darbuotojai. Statistiškai
reikšmingų skirtumų tarp valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų nėra.

Apibendrinant:
 Bendrajam priėmimui į II pakopos (magistrantūros) studijas labiau pritaria
patys studentai nei aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai ir dėstytojai.
 Vyresnio amžiaus administracijos darbuotojai ir dėstytojai bendrajam priėmimui
į magistrantūrą pritaria mažiau. Taip pat mažiau pritaria fizinių mokslų srities
dėstytojai ir menų bei technologijų mokslų administracija.

52

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014

1.5. Nuostatos apie mokestį už studijas
Nuostata, kad studijos turėtų būti nemokamos visiems. Nuostatai, kad
mokslas yra visuotinis gėris ir studijos turėtų būti nemokamos visiems labiausiai
pritaria moksleiviai ir bakalaurantai, o AM administracijos darbuotojai ir dėstytojai tam
pritaria mažiausiai iš visų tyrime dalyvavusių suinteresuotų šalių (19 pav.). Moksleivės
merginos (71 proc.) labiau nei moksleiviai vaikinai (60 proc.) pritaria, kad aukštasis
mokslas turėtų būti nemokamas. Tam labiau pritaria ne Vilniaus, o kitų didmiesčių,
miestų ir miestelių, kaimo vietovių moksleiviai.
19 pav. Pritarimas nuostatai, kad studijos turėtų būti nemokamos visiems.
35.3.2

Vidutiniais (63 proc.) ir žemais (60 proc.) balais besimokantys bakalaurantai
labiau nei tie, kurie mokosi aukštais balais (49 proc.), pritaria, kad mokslas turėtų
būti nemokamas visiems. Mažiausiai tam pritaria fizinius mokslus studijuojantys
bakalaurantai. Valstybės nefinansuojamose vietose (67 proc.) studijuojantys
bakalaurantai labiau nei finansuojamose vietose studijuojantys (54 proc.), ištęstinių
studijų (65 proc.) labiau nei nuolatinių (58 proc.) pritaria, kad aukštojo mokslo
studijos turėtų būti nemokamos.
Mokamose studijų vietose studijuojantieji (57 proc.) labiau nei studijuojantys
valstybės finansuojamose vietose (45 proc.), taip pat ištęstinių studijų magistrantai
(59 proc.) labiau nei nuolatinių studijų magistrantai (49 proc.) pritaria, kad aukštojo
mokslo studijos turėtų būti nemokamos.
Doktorantai, dirbantys neakademiniame sektoriuje (69 proc.), labiau nei
dirbantys akademiniame (36 proc.), taip pat dirbantys Vilniuje (67 proc.), o ne kituose
miestuose (37 proc.) pritaria, kad studijos turėtų būti nemokamos.
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Absolventai baigę bakalauro studijas (58 proc.) labiau nei baigusieji
magistrantūrą (45 proc.) pritaria, jog studijos turėtų būti nemokamos. Labiausiai
pritaria biomedicinos (61 proc.) ir technologijų mokslų (61 proc.), mažiausiai –
socialinių mokslų (48 proc.) atstovai. Mažesnes pajamas (iki 1500 Lt, 59 proc.) labiau
nei didesnes pajamas (2501 Lt ir daugiau, 49 proc.) gaunantys absolventai pritaria,
kad mokslas būtų nemokamas. Nėra skirtumų tarp VF ir VNF, nuolatinių ir ištęstinių
studijų, absolventų pažangumo aukštojoje mokykloje.
Vyresnio amžiaus dėstytojai (50 proc.) labiau nei jaunesni jų kolegos (37 proc.)
pritaria, kad aukštasis mokslas turėtų būti nemokamas. Dėstytojai, kurie dirba
privačiame sektoriuje (27 proc.), šiai nuostatai pritaria mažiausiai (valstybiniame
sektoriuje 46 proc., akademiniame – 44 proc.).
Vyresnio amžiaus administracijos darbuotojai (>51 m., 45 proc.) labiau nei
jaunesni (<35 m., 29 proc.), taigi ir turintys didesnį darbo stažą, dirbantys
valstybinėse aukštosiose mokyklose (36 proc.) labiau nei privačiose (24 proc.)
pritaria, kad mokslas turėtų būti nemokamas.
Viešojo sektoriaus darbdaviai (55 proc.) labiau nei privataus (44 proc.), vyresnio
amžiaus (52 proc.) labiau nei jaunesnio (44 proc.) pritaria, kad studijos turėtų būti
nemokamos. Vilniaus miesto darbdaviai šiai nuostatai pritaria mažiausiai.
Nuostata, kad esant mokamoms studijoms mokestis už studijas būtų
vienodas visiems studentams. Nuostatai, kad mokestis už studijas turėtų būti
vienodas visiems labiausiai pritaria doktorantai ir dėstytojai, mažiausiai – moksleiviai
ir darbdaviai (20 pav.). M ok sl ei v ė s merginos (71 proc.) labiau nei mok sl ei vi ai
vaikinai (60 proc.) n e pri ta ri a , kad mokestis už studijas būtų vienodas visiems
studijuojantiems. Tam labiausiai pri ešta r au j a gimnazijose (63 proc.) ir vidurinėse
(56 proc.), mažiau – profesinėse (47 proc.) besimokantys moksleiviai, taip pat
stipriais balais (68 proc.) besimokantys moksleiviai (vidutiniais balais besimokančiųjų
nepritaria 53 proc., silpnais 40 proc.).
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20 pav. Pritarimas nuostatai, kad esant mokamoms studijoms mokestis už jas
turėtų būti vienodas visiems. 35.3

Nedirbantys ba kal au r an tai (61 proc.) labiau nei nedirbantys (51 proc.),
jaunesni (mažiau 25 m., 60 proc.) labiau nei vyresni (25 m. ir daugiau, 44 proc.),
moterys (61 proc.) labiau nei vyrai (51 proc.) p ri e šta r au j a nuostatai dėl vienodo
mokesčio už studijas. Šiai nuostatai taip pat prieštarauja aukštais (69 proc.) balais
besimokantys studentai (viduriniais 55 proc., žemais 52 proc.), taip pat tie studentai,
kurių tėvai turi aukštąjį išsilavinimą (59 proc.) labiau nei tų, kurių tėvai neturi (54
proc.). Labiau prieštarauja iš miestelių ir kaimo vietovių atvažiavę studentai (62 proc.)
nei didmiesčiuose (54 proc.), Vilniuje (52 proc.) vidurinį ugdymą baigę moksleiviai.
Vienodam mokesčiui už studijas labiausiai prieštarauja fizinių mokslų (72 proc.),
mažiausiai – humanitarinių (47 proc.) bakalaurantai, labiau VF (69 proc.) nei VNF (44
proc.), labiau nuolatinių (61 proc.) nei ištęstinių (48 proc.) studijų studentai.
Jaunesnio amžiaus (25 m. ir mažiau, 56 proc.) labiau nei vyresnio (26 m. ir
daugiau) magi stra n ta i , moterys (55 proc.) labiau nei vyrai (46 proc.), VF (62 proc.)
labiau nei VNF (44 proc.), nuolatinių studijų (56 proc.) labiau nei ištęstinių (42 proc.)
magistrantai nepritaria, kad studijų mokestis turi būti vienodas visiems. Taip pat
vienodam mokesčiui labiau prieštarauja iš mažesnių miestų ir miestelių bei kaimo
vietovių kilę ir aukštesniais balais besimokantys studentai. Labiausiai vienodam
mokesčiui n ep ri ta ri a humanitarinius (71 proc.), mažiausiai – technologijų mokslus
(39 proc.) studijuojantys m agi st ran t ai .
Akademiniame sektoriuje dirbantys (59 proc.) d ok to r an tai labiau nei
neakademiniame sektoriuje dirbantys (39 proc.), taip pat kituose miestuose (62 proc.)
labiau nei Vilniuje (39 proc.) studijuojantys doktorantai n ep ri ta r i a dėl vienodo
mokesčio visiems studijuojantiems.
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Baigusieji magistrantūros studijas (66 proc.) labiau nei baigusieji bakalauro (57
proc.), universitetų (66 proc.) labiau nei kolegijų (48 proc.), valstybinių (62 proc.)
labiau nei privačių (50 proc.), valstybės finansuojamose vietose (64 proc.) labiau nei
valstybės nefinansuojamoje vietoje (57 proc.) studijavusieji absol v en t ai
n ep ri ta ri a , kad esant mokamam mokslui, mokesčio dydis turėtų būti vienodas
visiems. Labiausiai vienodam mokesčiui nepritaria fizinių mokslų (78 proc.),
mažiausiai – biomedicinos (42 proc.) ir menų (49 proc.) ab s o l ven tai . Nėra
statistiškai reikšmingų skirtumų ar asmuo studijavo nuolatinėse ar ištęstinėse
studijose, mokėsi aukštais ar žemais balais.
Jaunesnio amžiaus dėstytojai (<35 m., 56 proc.) labiau nei vyresni (>56 m., 41
proc.), turintys mažesnį darbo stažą (54 proc.) nei turintys didesnį (48 proc.), kolegijų
(57 proc.) labiau nei universitetų (48 proc.), moterys (53 proc.) labiau nei vyrai (45
proc.) nepritaria, kad esant mokamam aukštajam mokslui mokestis už studijas turėtų
būti vienodas visiems.
Jaunesnio amžiaus administracijos darbuotojai (<35 m., 73 proc.) labiau nei
vyresni (49 proc.), taigi ir turintys mažesnį darbo stažą, taip pat administracijaadministratoriai (64 proc.) labiau nei vadovaujančias pareigas užimantys
administracijos darbuotojai (48 proc.) prieštarauja nuostatai, kad mokestis už studijas
turėtų būti vienodas visiems.
Jauno amžiaus darbdaviai (75 proc.) labiau nei vidutinio (63 proc.) ar vyresnio
(61 proc.) prieštarauja, kad mokestis už studijas esant mokamos studijoms turėtų
būti vienodas visiems studentams.
Nuostata, kad nemokėti už studijas turėtų tik geriausiai besimokantieji.
Šiai nuostatai labiausiai pritaria AM administracijos darbuotojai ir dėstytojai,
mažiausiai – moksleiviai ir bakalaurantai (21 pav.). Šiai nuostatai labiau pritaria
stipriais (48 proc.) ir silpnais (47 proc.) balais besimokantys moksleiviai, o vidutiniškai
besimokantys pritaria mažiau (35 proc.) Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp
mokyklų tipų, regionų šiuo požiūriu nėra.
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21 pav. Pritarimas nuostatai, kad nemokėti už studijas turėtų tik geriausiai
besimokantieji. 35.3

.4
Doktorantai, kurie po magistrantūros iš karto stojo į doktorantūrą (80 proc.)
labiau nei dariusieji studijų pertrauką (62 proc.), jaunesnio amžiaus respondentai (89
proc.) labiau nei vyresnio amžiaus (30 m. ir daugiau, 49 proc.), Vilniuje (84 proc.)
labiau nei kituose miestuose (63 proc.) studijuojantieji pritaria, kad nemokėti už
mokslą turėtų tik geriausiai besimokantieji.
Magistrantūros studijas (67 proc.) baigusieji labiau nei bakalauro (60 proc.),
valstybines (63 proc.) labiau nei privačias (58 proc.) mokyklas baigę absolventai
pritaria, kad už mokslą turėtų nemokėti tik geriausiai besimokantieji. Tam taip pat
pritaria didesnes pajamas gaunantys absolventai (2501 Lt ir daugiau, 76 proc.; iki
1500 Lt, 57 proc.).
Jaunesni pagal amžių (83 proc.) dėstytojai, taigi ir turintys mažesnį darbo stažą,
taip pat universitetų (75 proc.) labiau nei kolegijų (69 proc.) dėstytojai pritaria, kad
už studijas turėtų nemokėti tik geriausiai besimokantieji. Požiūrio skirtumų ar
dėstytojas dirba kolegijoje ar universitete, privačioje ar valstybinėje aukštojoje
mokykloje nėra.
Privačių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai (84 proc.) labiau nei
valstybinių (72 proc.) pritaria, jog nemokėti už studijas turėtų tik geriausiais balais
besimokantieji.
Darbdavių grupėje nėra statistiškai reikšmingų skirtumų priklausomai nuo to ar
darbdavys atstovauja viešąjį ar privatų, gamybos, paslaugų ar prekybos sektorius.
Nuostata, kad nemokamos studijos galimos tik jeigu yra griežtos
stojimo į aukštąją mokyklą atrankos sąlygos. Griežtoms stojimo į aukštąją
mokykla atrankos sąlygomis, kaip garantui į nemokamas studijas labiausiai pritaria
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AM dėstytojai administracijos darbuotojai, o moksleiviai ir bakalaurantai tam pritaria
mažiausiai (22 pav.). Šiai nuostatai labiau nepritaria moksleivės (35 proc.) nei
moksleiviai (27 proc.), gerai (32 proc.) ir vidutiniškai (32 proc.) nei silpnai (24 proc.)
besimokantys moksleiviai.
22 pav. Pritarimas nuostatai, kad nemokamas mokslas galėtų būti tik tuo atveju,
jeigu yra griežtos atrankos sąlygos. 35

.3.5
Vyresni pagal amžių bakalaurantai (25 m. ir daugiau, 58 proc.) labiau nei
jaunesni (mažiau nei 25 m., 51 proc.), taip pat aukštais balais (58 proc.) labiau nei
žemais (45 proc.) besimokantieji, vyresnių kursų (55 proc.) labiau nei pirmųjų kursų
(50 proc.) studentai pritaria šiai nuostatai. Skirtumų tarp VF ir VNF, nuolatinių ar
ištęstinių studijų bakalaurantų nėra.
Magistrantai, besimokantys aukštais (64 proc.) ir vidutiniais (60 proc.) balais
labiau nei prastai besimokantys magistrantai pritaria nemokamam mokslui, esant
griežtoms atrankos sąlygoms. Požiūrių skirtumų tarp studijuojančių VF ir VNF,
nuotolinėse ar ištęstinės studijose, nėra.
Doktorantų grupėje statistiškai reikšmingų skirtumų, pritariant ar nepritariant
nuostatai, kad tarpusavio konkurencija gerina studijų kokybę, nėra.
Valstybės
finansuojamose
vietose
(63
proc.)
labiau
nei
valstybės
nefinansuojamose vietose (55 proc.) studijavę absolventai, nuolatinių (62 proc.)
labiau nei ištęstinių (53 proc.) studijų absolventai, aukštais balais besimokiusieji (60
proc.) labiau nei žemais (41 proc.) pritaria, kad studijos nemokamos turėtų būti tik
tuo atveju, jei yra griežtos atrankos sąlygos. Taip pat privačiame sektoriuje (62 proc.)
dirbantys pritaria labiau (viešajame pritaria 56 proc.). Nėra skirtumų šiuo požiūriu ar
asmuo mokėsi kolegijoje ar universitete, privačioje ar valstybinėje aukštojoje
mokykloje.
58

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014
Jaunesnio amžiaus (<35 m., 81 proc.) dėstytojai, taigi ir turintys mažesnį darbo
stažą, labiau pritaria, kad nemokamos studijos turėtų būti tik tuo atveju, jeigu yra
griežtos atrankos sąlygos. Šiai nuostatai labiau pritaria tie dėstytojai, kurie dirba
privačiame (85 proc.) ar valstybiniame (79 proc.) sektoriuje, nei dirbantys vien
akademinį darbą (71 proc.). Labiausiai pritaria fizinių mokslų (83 proc.), mažiausiai –
menų dėstytojai.
Turintys pedagoginio darbo patirties administracijos darbuotojai (70 proc.)
labiau nei jos neturintys (64 proc.) pritaria, jog norint nemokėti už studijas turėtų būti
taikomos griežtos stojimo sąlygos. Šiuo požiūriu skirtumų tarp kolegijų ir universitetų,
privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų nėra.
Darbdavių grupėje nėra statistiškai reikšmingų skirtumų priklausomai nuo to ar
darbdavys atstovauja viešąjį ar privatų, gamybos, paslaugų ar prekybos sektorius.
Nuostata, kad studentų tarpusavio konkurencija dėl nemokamos vietos
gerina studijų kokybę. Dėstytojai ir AM administracijos darbuotojai labiausiai
pritaria, kad studentų tarpusavio konkurencija dėl nemokamos vietos prisideda prie
studijų kokybės gerinimo, mažiausiai tam pritaria moksleiviai ir bakalaurantai (23
pav.). Moksleiviai vaikinai (45 proc.) labiau nei merginos (37 proc.) pritaria, kad
studentų tarpusavio konkurencija dėl nemokamos vietos gerina studijų kokybę. Tam
labiau pritaria profesinių (46 proc.) mokyklų moksleiviai (gimnazijose 39 proc.,
vidurinėse 39 proc.).
23 pav. Pritarimas nuostatai, kad studentų tarpusavio konkurencija dėl
nemokamos vietos gerina studijų kokybę. 35.3.6

Aukštais balais besimokantys bakalaurantai (51 proc.) labiau nei žemais (42
proc.) besimokantieji, taip pat vyresni pagal amžių (25 m. ir daugiau, 53 proc.) labiau
nei jaunesni (45 proc.) pritaria, kad studentų tarpusavio konkurencija dėl nemokamos
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studijų vietos gerina studijų kokybę. Požiūrių skirtumų tarp VF ir VNF, nuolatinių ar
ištęstinių studijų bakalaurantų nėra.
Antrakursiai (57 proc.) labiau nei pirmakursiai (48 proc.), vyrai (57 proc.) labiau
nei moterys (47 proc.), ištęstinių (57 proc.) labiau nei nuolatinių (47 proc.) studijų
magistrantai pritaria, kad tarpusavio konkurencija gerina studijų kokybę. Nėra
statistiškai reikšmingų skirtumų tarp besimokančiųjų aukštais ar žemais balais.
Doktorantai, kurie planuoja tęsti mokslinę karjerą (53 proc.) labiau nei tie, kurie
neplanuoja (25 proc.), taip pat jaunesni pagal amžių (29 m. ir mažiau, 55 proc.)
labiau nei vyresni (38 proc.) pritaria, jog tarp studentų esanti konkurencija gerina
studijų kokybę.
Kad studentų tarpusavio konkurencija gerina studijų kokybę labiau pritaria
valstybės finansuojamose vietose (54 proc.) nei valstybės nefinansuojamose (49
proc.) studijavę absolventai, daugiau vyrai (58 proc.) nei moterys (49 proc.), labiau
gaunantys didesnes (2501 Lt ir daugiau, 60 proc.) nei mažesnes (iki 1500 Lt, 46
proc.) pajamas. Nėra skirtumų ar studentas baigė kolegiją ar universitetą, mokėsi
valstybinėje ar nevalstybinėje aukštojoje mokykloje.
Šiuo požiūriu dėstytojų nuomonės yra vienalytės – nėra statistiškai reikšmingų
skirtumų.
Kolegijų administracijos darbuotojai (69 proc.) labiau nei universitetų (56 proc.)
pritaria, kad studentų tarpusavio konkurencija gerina studijų kokybę. Skirtumų tarp
privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų nėra.
Darbdavių grupėje nėra statistiškai reikšmingų skirtumų priklausomai nuo to ar
darbdavys atstovauja viešąjį ar privatų, gamybos, paslaugų ar prekybos sektorius.
Nuostata, kad mokamos studijos motyvuoja studentus mokytis geriau.
Moksleiviai labiausiai iš visų suinteresuotų šalių pritaria, kad mokamos studijos
motyvuoja mokytis geriau ir siekti aukštesnių rezultatų, o baigusieji studijas
(absolventai) bei AM administracijos darbuotojai šiai nuostatai pritaria mažiausiai (24
pav.). Moksleiviai, kurie mokosi profesinėse mokyklose (56 proc.) labiau nei
besimokantieji gimnazijose (45 proc.) ar vidurinėse (39 proc.) pritaria tam, kad
mokamos studijos motyvuoja mokytis geriau, aukštais balais besimokantys
moksleiviai šiai nuostatai pritaria mažiau nei vidutiniais ar žemais balais
besimokantys.
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24 pav. Pritarimas nuostatai, kad mokamos studijos motyvuoja studentus geriau
mokytis. 35.3.1

Vyresni pagal amžių (25 m. ir daugiau) bakalaurantai (47 proc.) labiau nei
jaunesni jų kolegos (37 proc.), taip pat vyrai (44 proc.) labiau nei moterys (36 proc.),
Vilniaus (47 proc.) labiau nei kitų didmiesčių (39 proc.) ar kitų vietovių (36 proc.)
bakalaurantai pritaria, kad mokamos studijos motyvuoja mokytis. Taip pat labiau
pritaria tie studentai, kurių tėvai neturi aukštojo išsilavinimo (43 proc.), nei tie, kurių
turi (37 proc.), labiau VNF (46 proc.) nei VF (33 proc.) studijuojantys, labiau ištęstinių
(46 proc.) nei nuolatinių (36 proc.) studijų bakalaurantai. Bakal au r an tai , kurie yra
studentų atstovybių nariai šiai nuostatai pritaria mažiau (33 proc.) nei tie, kurie
nedalyvauja studijų atstovybių veikloje (40 proc.). Aukštais balais besimokantys
bakalauro studijų studentai tam pritaria mažiausiai.
Menų (68 proc.), humanitarinių (67 proc.), socialinių (61 proc.) labiau nei
biomedicinos (48 proc.), fizinių (41 proc.), technologijų (41 proc.) mokslų
magistrantai nepritaria, kad mokamos studijos motyvuoja mokytis geriau. Tačiau
antrakursiai (40 proc.) labiau nei pirmakursiai (29 proc.) magistrantai, vyrai (43
proc.) labiau nei moterys (24 proc.) mano, jog mokamos studijos skatina mokytis
geriau.
Doktorantai, kurie tarp magistrantūros ir doktorantūros turėjo studijų pertrauką
(55 proc.) labiau nei tie, kurie neturėjo (16 proc.), vyrai (52 proc.) labiau nei moterys
(34 proc.), dirbantys neakademiniame sektoriuje (53 proc.) labiau nei akademiniame
(24 proc.), jaunesnio amžiaus (29 m. ir mažiau, 52 proc.) nei vyresni (30 m. ir
daugiau, 18 proc.), taip pat vidurinį ugdymą baigę Vilniuje (58 proc.), o ne kitose
vietovėse pritaria, jog mokamos studijos motyvuoja studentus geriau mokytis.
Kolegijų (42 proc.) absolventai labiau nei universitetų (27 proc.), privačių
mokyklų (36 proc.) labiau nei valstybinių (31 proc.), vyrai (38 proc.) labiau nei
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moterys (29 proc.) pritaria jog mokamos studijos motyvuoja mokytis geriau. Tam
labiausiai pritaria biomedicinos (54 proc.), mažiausiai socialinių (27 proc.), fizinių (31
proc.) ir technologijos (32 proc.) mokslų absolventai. Kad mokestis už studijas
motyvuoja labiau pritaria didesnes (2501 Lt ir daugiau, 37 proc.) nei mažesnes (iki
1500 Lt, 26 proc.) pajamas gaunantys asmenys. Nėra skirtumų tarp nuolatinių ir
ištęstinių studijų, tarp aukštais ir žemais balais besimokiusių absolventų.
Dėstytojai vyrai (44 proc.) labiau nei dėstytojos moterys (34 proc.) sutinka, jog
mokamos studijos studentus motyvuoja mokytis geriau.
Vilniuje dirbantys dėstytojai labiau pritaria kad mokestis už studijas motyvuoja
studentus mokytis. Taip pat tam labiau pritaria dėstytojai vyrai (44 proc.) nei
moterys.
Privačių aukštųjų mokyklų administracija (46 proc.) labiau nei valstybinių (27
proc.) pritaria, jog mokamos studijos studentus motyvuoja mokytis. Šiuo požiūriu
nėra skirtumų tarp administracijos darbuotojų kolegijose ir universitetuose, tarp
skirtingą darbo stažą turinčių darbuotojų.
Privataus sektoriaus darbdaviai (36 proc.) daugiau nei viešojo sektoriaus (30
proc.), taip pat vyrai (40 proc.) labiau nei moterys (31 proc.) pritaria, jog mokamos
studijos studentus motyvuoja mokytis geriau.

Apibendrinant:
 Nuomonės dėl mokamų studijų nėra vienalytės – kad studijos būtų nemokamos
visiems, pritaria apie pusę respondentų (mažiausiai iš SŠ – administracijos
darbuotojai, labiausiai – moksleiviai ir bakalaurantai). Mokesčiui už studijas
pritariama su išlygomis – nuostatai, kad už studijas mokėtų visi vienodą
mokestį, pritariama mažiausiai, o nuostatai, kad geriausiai besimokantieji
neturi mokėti už studijas pritariama labiausiai. Didesnė dalis respondentų
(išskyrus moksleivius) pritaria, jog nemokamos studijos turėtų būti tik esant
griežtoms atrankos sąlygoms.
 Pritarimas nuostatai dėl nemokamo mokslo išryškina finansinių galimybių
aspektą – už nemokamą mokslą labiau pasisako moksleiviai, gyvenantys ne
Vilniuje, bakalaurantai, kurie viduriniame ugdyme neturėjo korepetitorių, taip
pat mažesnes pajamas gaunantys absolventai. Kartų vertybinės nuostatos taip
pat gali lemti požiūrį, ar studijos turi būti mokamos ar ne – už nemokamą
mokslą labiau pasisako vyresnio amžiaus respondentai (vyresnio amžiaus
dėstytojai, administracijos darbuotojai, darbdaviai), o tam, kad esant
mokamoms studijoms mokestis būtų vienodas, labiau prieštarauja jauno
amžiaus respondentai (dėstytojai, administracijos darbuotojai, darbdaviai).
 Dėstytojai, aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai, darbdaviai labiau nei
kitos tyrime dalyvavusios šalys pasisako už mokamą mokslą, tačiau nuostatai,
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jog mokantis už studijas studentas yra motyvuotas mokytis geriau,
nepritariama. Kita vertus, dėstytojai ir administracijos darbuotojai mato, jog
studentų tarpusavio konkurencija dėl nemokamos vietos skatina juos
pasitempti ir prisideda prie studijų kokybės.
 Respondento pažangumas taip pat turi reikšmės vertinant nuostatas apie
mokamas studijas – aukštais balais besimokantieji (moksleiviai, bakalaurantai,
magistrantai, absolventai) pritaria, kad mokamas mokslas galimas tik tuo
atveju, jeigu yra griežtos atrankos sąlygos (pvz., minimalus stojimo balas), taip
pat tam, kad aukštais balais besimokantieji neturėtų mokėti už studijas, tačiau
jie labiau nei žemais balais besimokantieji nepritaria, jog esant mokamoms
studijoms mokestis turėtų būti vienodas visiems studentams.

1.6. Nuostatos dėl studijų turinio prioritetų aukštajame
moksle
Nuostata, kad studijų metu studijų metu turi būti dėstomi ne tik su
studijuojama specialybe susiję dalykai, bet ir bendrieji (pvz. filosofija, logika,
psichologija, teisė ir kt.). Nuostatai dėl bendrųjų dalykų dėstymo studijų metu
suinteresuotos šalys pritaria nevienodai – labiausiai tam pritaria dėstytojai, mažiausiai
– moksleiviai (25 pav.). Kuo aukštesniais pažymiais mokosi m o ksl ei vi ai , tuo labiau
jie mano, kad aukštojo mokslo studijų metu turi būti ugdomi ne tik su specialybe
susiję dalykai, bet ir bendrieji – tiek kolegijose, tiek universitetuose.
Ba kal au r an tai , kuriems studijų metu yra 25 m. ir daugiau, taip pat
besimokantys aukštesniais balais labiau sutinka, kad studijose turėtų būti dėstomi ne
tik specialybės, bet ir bendrieji dalykai tiek universitetuose, tiek ir kolegijose.
Humanitarinių mokslų srities b ak al au r an ta i labiausiai pritaria (67 proc.), kad
universitetuose būtų dėstomi ir bendrieji dalykai (fizinių 55 proc., socialinių 54 proc.,
menų 50 proc., biomedicinos 48 proc., technologijų 41 proc.; atitinkamai dėl bendrųjų
dalykų dėstymo kolegijose pritaria humanitarinių 53 proc., socialinių 48 proc.,
biomedicinos 42 proc., fizinių 40 proc., menų 40 proc., technologijų 39 proc.
bakalaurantai).
Nedirbantys m agi st ra n tai (73 proc.) labiau nei dirbantys (62 proc.) pritaria
bendrųjų dalykų dėstymui universitetuose, tačiau skirtumo dėl bendrųjų dalykų
dėstymo kolegijose nėra.
Dirbantys d o kt o ran t a i (78 proc.) labiau nei nedirbantys (56 proc.), taip pat
doktorantės (83 proc.) labiau nei doktorantai (57 proc.) pritaria, kad universitetuose
būtų ugdomi bendrieji. Skirtumų tarp dirbančių ir nedirbančių, vyrų ir moterų dėl
bendrųjų dalykų kolegijose nėra.
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Kolegijas baigę abs ol ven t ai (64 proc.) labiau nei baigusieji universitetus (53
proc.) pritaria dėl bendrųjų dalykų dėstymo kolegijose, o dėl bendrųjų dalykų dėstymo
universitetuose nuomonių skirtumo nėra.

25 pav. Pritarimas nuostatai, kad studijų metu turi būti dėstomi ne tik su
studijuojama specialybe susiję dalykai, bet ir bendrieji. 7.

2.1
Baigusieji biomedicinos studijas labiausiai, o fizinių ir technologijų mokslus
mažiausiai pritaria, kad aukštosiose mokyklose turėtų būti ugdomi bendrieji dalykai
(universitetuose – biomedicinos 81 proc., humanitarinių 75 proc., menų 74 proc.,
socialinių 70 proc., fizinių 61 proc., technologijų 57 proc.; kolegijose – biomedicinos
82 proc., menų 65 proc., socialinių 56 proc., humanitarinių 55 proc., fizinių 48 proc.,
technologijų 45 proc.).
Vyresni nei 30 metų a bs ol v en tai labiau pritaria dėl bendrųjų dalykų dėstymo
tiek universitetuose (30 m. ir vyresni – 76 proc., jaunesni nei 30 metų – 66 proc.),
tiek kolegijose (30 m. ir vyresni – 62 proc., jaunesni nei 30 metų – 54 proc.).
Baigusieji ištęstines studijas (61 proc.) labiau nei baigusieji nuolatines (54
proc.), taip pat gaunantys didesnį atlyginimą pritaria bendrųjų dalykų dėstymui
kolegijose, o požiūrio skirtumų dėl bendrųjų dalykų dėstymo universitetuose nėra.
Daktaro laipsnio neturintys d ėst yt oj ai (70 proc.) labiau nei turintys daktaro
laipsnį (57 proc.) pritaria, kad kolegijose turėtų būti dėstomi ir bendrieji dalykai,
nuomonių skirtumo dėl bendrųjų dalykų dėstymo universitetuose nėra.
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Humanitarinių, menų, socialinių mokslų d ės ty toj ai labiausiai, o technologijų –
mažiausiai pritaria, kad aukštosiose mokyklose būtų dėstomi bendrieji dalykai
(bendrųjų dalykų dėstymui universitetuose pritarimas pagal dėstytojų darbo sritį:
humanitarinių 90 proc., menų 87 proc., socialinių 86 proc., fizinių 83 proc.,
biomedicinos 83 proc., technologijų 72 proc.; bendrųjų dalykų dėstymui kolegijose
humanitarinių 76 proc., menų 68 proc., socialinių 66 proc., biomedicinos 60 proc.,
fiziniai 55 proc., technologijų 50 proc.).
Kolegijų dė st yt oj ai (73 proc.) labiau nei universitetų (58 proc.), privačių (80
proc.) labiau nei valstybinių (63 proc.) pritaria, kad kolegijose būtų dėstomi bendrieji
dalykai, nuomonių skirtumo dėl bendrųjų dalykų dėstymo universitetuose nėra.
Admi n i str aci j os d a r bu ot oj ai neužimantys vadovaujančių pareigų (69 proc.)
labiau nei administracijos vadovai (54 proc.), moterys (65 proc.) labiau nei vyrai (51
proc.), kolegijų darbuotojai (78 proc.) labiau nei universitetų (58 proc.), privačių (76
proc.) labiau nei valstybinių (60 proc.) pritaria bendrųjų dalykų dėstymui kolegijose,
skirtumo tarp minėtų grupių dėl bendrųjų dalykų dėstymo universitetuose nėra.
Admi n i str aci j os da r bu ot oj ai , kurie neatstovauja konkrečios mokslų srities
labiausiai (66 proc.) pritaria bendrųjų dalykų dėstymui kolegijose, toliau rikiuojasi
administracijos darbuotojai atstovaujantys šias studijų sritis – menai (70 proc.),
humanitariniai (67 proc.), socialiniai (65 proc.), biomedicina (59 proc.), technologijos
(47 proc.), fiziniai (35 proc.).
Viešojo sektoriaus da r bda vi ai labiau pritaria, kad bendrieji dalykai turėtų būti
dėstomi tiek kolegijose, tiek universitetuose (viešojo sektoriaus darbdavių pritarimas
dėl bendrųjų dalykų dėstymo universitetuose 75 proc., kolegijose 59 proc.; privataus
sektoriaus pritarimas dėl bendrųjų dalykų dėstymo universitetuose 66 proc.,
kolegijose 50 proc.).
Nuostata, kad studijos turi ugdyti ne tik su studijuojama specialybe
susijusius įgūdžius bet ir bendrąsias kompetencijas (kalbų, bendravimo ir
kt.). Suinteresuotos šalys pritaria, kad bendrųjų kompetencijų ugdymas tikslingesnis
universitetuose nei kolegijos. Mažiausiai tam pritaria moksleiviai ir bakalaurantai, o
labiausiai dėstytojai (26 pav.).
Gi mn az i st ai (65 proc.) labiau nei vidurinių (51 proc.) ar profesinių (50 proc.)
mokyklų moksleiviai pritaria, kad aukštasis mokslas turi ugdyti bendrąsias
kompetencijas kolegijose ir universitetuose (pritaria 72 proc. gimnazistų, 55 proc.
vidurinių, 58 proc. profesinių mokyklų moksleivių). Aukštesniais balais besimokantys
mo k sl ei vi ai labiau pritaria, dėl bendrųjų kompetencijų ugdymo tiek universitetuose,
tiek kolegijose. Taip pat aukštesniais balais besimokantys b ak al au ran tai pritaria,
kad turėtų būti ugdomos ne tik specialybės, bet ir bendrosios kompetencijos tiek
kolegijose, tiek universitetuose. Dirbantys bakalaurantai labiau nei nedirbantys
pritaria, kad turėtų būti ugdomos bendrosios kompetencijos universitete, o dėl
kompetencijų ugdymo kolegijose nuomonės tarp dirbančiųjų ir nedirbančiųjų
nesiskiria.
Dėl bendrųjų kompetencijų ugdymo aukštojoje mokykloje labiau pritaria
humanitarinių, mažiausiai technologijų mokslų b a kal au r an tai (universitetuose –
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humanitariniai 83 proc., fiziniai 81 proc., socialiniai 75 proc., biomedicinos 70 proc.,
menai 66 proc., technologijų 60 proc.; kolegijose – humanitariniai 68 proc., socialiniai
67 proc., biomedicina 66 proc., fiziniai 65 proc., menai 62 proc., technologijų 56
proc.).

26 pav. Pritarimas nuostatai, kad studijos turi ugdyti ir bendrąsias
kompetencijas (kalbų, bendravimo ir kt.), o ne tik su studijuojama specialybe
susijusius įgūdžius. 47.2.1

Humanitarinių ir technologijų mokslų srities m agi st ran t ai labiau nei kitų sričių
pritaria, jog aukštosiose mokyklose turėtų būti ugdomos bendrosios kompetencijos,
fizinių mokslų magistrantai tam pritaria mažiausiai.
Do kt o ra n tai , planuojantys tęsti mokslinę karjerą (86 proc. universitetuose, 75
proc. kolegijose), labiau, nei tie, kurie neplanuoja tęsti (50 proc. universitetuose, 33
proc. kolegijose), pritaria, jog aukštosiose mokyklose turėtų būti ugdomos bendrosios
kompetencijos, o ne tik su specialybe susiję įgūdžiai. Doktorantės (90 proc.
universitetuose, 80 proc. kolegijose) labiau nei doktorantai (74 proc. universitetuose,
59 proc. kolegijose) pritaria, jog privalu ugdyti bendrąsias kompetencijas.
Biomedicinos ir socialinių mokslų labiausiai, o fizinių, technologijų ir
humanitarinių studijų abs ol v en t ai mažiausiai pritaria, kad kolegijose turėtų būti
ugdomos bendrosios kompetencijos, skirtumų dėl bendrųjų kompetencijų skirtumo
universitetuose pagal atskiras mokslo sritis nėra. Ab s ol v en t ė s moterys labiau nei
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abs ol v en t ai vyrai pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui aukštosiose mokyklose
(tiek kolegijose, tiek universitetuose).
D ėst yt oj o s moterys (80 proc.) labiau nei dė st yt oj ai vyrai (70 proc.),
neturintys daktaro laipsnio (83 proc.) labiau nei turintys (70 proc.), kolegijų dėstytojai
(87 proc.) labiau nei universitetų (72 proc.) pritaria, kad kolegijose būtų ugdomos ir
bendrosios kompetencijos; skirtumų dėl kompetencijų ugdymo universitetuose tarp
minėtų grupių nėra. Bendrųjų kompetencijų ugdymui kolegijose labiausiai pritaria
humanitarinių (84 proc.) ir socialinių (80 proc.), mažiausiai – technologijų (64 proc.)
mokslų d ė st yt oj ai .
Admi n i str aci j os da r bu ot oj ai neužimantys vadovaujančių pareigų labiau
pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui kolegijose, o vadovaujančias pareigas
užimantys labiau pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui universitetuose. Kolegijų
admi n i str aci j os da r bu ot oj ai labiau nei universitetų administracija pritaria
bendrųjų kompetencijų ugdymui kolegijose; universitetuose nuomonių skirtumo nėra.
Privačių aukštųjų mokyklų admi n i str a ci j os d ar bu ot oj ai labiau nei valstybinių
pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui tiek universitetuose, tiek kolegijose (privačių
aukštųjų mokyklų administracijos pritarimas dėl bendrųjų kompetencijų ugdymo
universitetuose 100 proc., kolegijose 88 proc.; valstybinių aukštųjų mokyklų
administracijos darbuotojų pritarimas – 86 proc. universitetuose, 70 proc. kolegijose).
Turintys mažesnį darbo stažą (mažiau nei 5 m.) admi n i st ra ci j o s da r bu ot oj ai
labiau pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui universitetuose, nuomonių skirtumo
dėl kompetencijų ugdymo kolegose pagal darbuotojo darbo stažą nėra.
Admi n i str aci j os da r bu ot oj ai atstovaujantys humanitarinių (94 proc.), fizinių
(94 proc.), nepriklausantys jokiai mokslo sričiai (91 proc.), socialinių (91 proc.), menų
(86 proc.) padalinius labiau pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui universitetuose
nei technologijų (78 proc.), ar biomedicinos (76 proc.) padalinius atstovaujantys
administracijos darbuotojai; požiūrio skirtumų dėl dėstymo kolegijose nėra.
Viešojo sektoriaus da r bda vi ai labiau pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui
kolegijose ir universitetuose nei privataus sektoriaus darbdaviai. Pagal amžių vyresni
darbdaviai (51 m. ir daugiau) labiau pritaria bendrųjų gebėjimų ugdymui
universitetuose, nei jaunesnio amžiaus darbdaviai; požiūrių skirtumo tarp amžiaus
grupių dėl bendrųjų kompetencijų ugdymo kolegijose nėra.
Nuostata, kad studijos turi būti skirtos rengti plataus profilio
darbuotojus (kelių sričių specialistus). Suinteresuotos šalys pritaria, jog į plataus
profilio specialistų rengimą labiau turėtų orientuotis universitetai, nei kolegijos (27
pav.).
Kuo aukštesniais balais mokosi mo k sl ei vi s , tuo labiau pritaria, kad studijos turi
rengti „plataus profilio“ darbuotojus tiek kolegijose (atitinkamai, aukštais balais – 56
proc., žemais – 40 proc.), tiek universitetuose (atitinkamai, aukštais balais – 62 proc.,
žemais – 43 proc.).
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Aukštais ir vidutiniais balais besimokantys ba kal au ran t ai labiau pritaria, kad
aukštosiose mokyklose būtų rengiami plataus profilio darbuotojai.
Humanitarinių mokslų ba kal au ran t ai l abiausiai pritaria (68 proc.), kad
studijos universitete turi rengti kelių sričių specialistus, toliau rikiuojasi socialinių 61
proc., fizinių 59 proc., biomedicinos 53 proc., menų 51 proc. bakalaurantai
(atitinkamai pritarimas kolegijose: humanitarinių (59 proc.), socialinių (53 proc.),
biomedicinos (50 proc.), technologijų (49 proc.), fizinių (47 proc.), menų (44 proc.)).
Technologijų srities m agi st ran t ai labiausiai (73 proc.) iš visų studijų sričių
pritaria, jog plataus profilio darbuotojai turėtų būti rengiami kolegijose, mažiausiai dėl
plataus profilio specialistų ruošimo kolegijose pritaria biomedicinos (40 proc.),
humanitarinių (42 proc.) mokslų magistrantai; požiūrio skirtumų universitetuose nėra.
Do kt o ra n tai , dirbantys neakademiniame sektoriuje (78 proc.) labiau nei
dirbantys akademiniame (58 proc.) pritaria, kad universitetuose būtų ruošiami plataus
profilio darbuotojai, skirtumo dėl ruošimo kolegijose, nėra.
Abs ol v en t ai , baigusieji bakalauro studijas (54 proc.) labiau nei baigusieji
magistrantūros (45 proc.) studijas pritaria, jog kolegijose turėtų rengti kelių sričių
specialistus, skirtumo dėl plataus profilio specialistų rengimo universitetuose, nėra.
Baigusieji kolegijos studijas labiau nei baigusieji universitetus pritaria, jog
studijos aukštojoje mokykloje turi rengti plataus profilio specialistus (baigusieji
universitetus dėl plataus profilio specialistų rengimo universitetuose pritaria 58 proc.,
kolegijose 70 proc.; baigusieji kolegijas dėl plataus profilio specialistų rengimo
universitetuose pritaria 44 proc., kolegijose – 64 proc.).
Dėl kelių sričių specialistų rengimo labiausiai pritaria biomedicinos, mažiausiai
technologijų mokslų ab s ol v en tai .
27 pav. Studijos turi rengti plataus profilio darbuotojus (kelių sričių specialistus).

68

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014

Daktaro laipsnio neturintys d ė st yt oj ai (54 proc.) labiau nei turintieji daktaro
laipsnį (46 proc.) pritaria, kad kolegijose būtų rengiami plataus profilio specialistai,
nuomonių skirtumų dėl tokių specialistų rengimo universitetuose nėra.
Dėl kelių sričių specialistų rengimo kolegijose labiausiai pritaria menų (54 proc.),
humanitarinių (45 proc.), socialinių mokslų (41 proc.), mažiausiai – fizinių (36 proc.),
biomedicinos (34 proc.), technologijų (33 proc.) d ė st yt oj ai , tačiau dėl rengimo
universitetuose nuomonių skirtumo nėra.
Labiau kelių sričių specialistų rengimą kolegijose palaiko kolegijų (50 proc.) nei
universitetų (36 proc.), privačių (57 proc.) nei valstybinių (39 proc.) aukštųjų
mokyklų d ės ty toj ai , o dėl specialistų rengimo universitetuose dėstytojų nuomonės
nesiskiria.
Admi n i str aci j a - admi n i stra t ori ai labiau pritaria, kad kelių sričių specialistai
būtų ugdomi kolegijose, tačiau mažiau nei administracija-vadovai pritaria jų ugdymui
universitetuose.
Admi n i str aci j os d a r bu ot oj ai , kurie turi pedagoginio darbo patirties, labiau
(70 proc.) nei tie, kurie tokios patirties neturi (54 proc.), pritaria, kad kelių sričių
darbuotojai būtų ugdomi universitetuose, o požiūrių skirtumų dėl ugdymo kolegijose
nėra.
Kolegijų admi n i str aci j o s d ar bu ot oj ai (51 proc.) labiau nei universitetų (39
proc.) palaiko nuomonę dėl plataus profilio darbuotojų rengimo kolegijose, o
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universitetuose nuomonių skirtumo tarp kolegijų ir universitetų administracijos
darbuotojų nėra.
Admi n i str aci j os d ar bu ot oj ų , atstovaujančių skirtingas studijų sritis, dėl
plataus profilio specialistų rengimo kolegijose ir universitetuose išsiskiria.
Humanitarinių, biomedicinos, menų padalinių administracijos darbuotojai labiausiai
pritaria plataus profilio darbuotojų rengimui kolegijose, o universitetuose labiausiai
tokio tipo specialistų rengimui pritaria fizinių mokslų administracijos darbuotojai.
(Administracijos darbuotojų pritarimas dėl universitetuose plataus profilio specialistų
rengimo pagal atskiras studijų sritis pasiskirsto taip: fiziniai mokslai 84 proc.,
humanitariniai 71 proc., nepriklausantys jokiai mokslo sričiai 69 proc., socialiniai 65
proc., biomedicina 64 proc., technologijos 57 proc., menai 49 proc.; kolegijose –
humanitariniai 48 proc., biomedicina 47 proc., menai 47 proc., socialiniai 42 proc.,
technologijos 40 proc., nepriklausantys jokiai mokslo sričiai 37 proc.).
Vyresni pagal amžių (51 m. ir daugiau) darbd avi ai , taip pat viešojo sektoriaus
darbdaviai labiau pritaria, kad studijos turi rengti plataus profilio darbuotojus tiek
kolegijose, tiek universitetuose. Dėl
plataus profilio specialistų rengimo
universitetuose labiau pritaria paslaugų sektoriaus darbdaviai (mažiau pritaria gamybą
ir prekybą atstovaujantys darbdaviai), požiūrių skirtumų tarp šių grupių dėl studentų
rengimo kolegijose nėra.
Nuostata, kad aukštoji mokykla turi būti orientuota į praktinį specialistų
paruošimą. Tyrimo dalyviai labiau palaiko nuostatą, kad į praktinį specialistų
paruošimą labiau orientuotis turėtų kolegijos, nei universitetai (28 pav.).
Gi mn az i st ai i r m ok s l ei vi ai , kurie mokosi aukštesniais balais labiau pritaria, kad
tiek kolegijos, tiek universitetai turėtų orientuotis į praktinį specialistų paruošimą.
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28 pav. Studijos turi būti orientuotos į praktinį specialistų paruošimą. 47.2.1

Kad aukštoji mokykla turi būti orientuota į praktinį specialisto paruošimą
labiausiai pritaria fizinių mokslų ba kal au ra n tai , mažiausiai – humanitarinių ir
technologijų mokslų atstovai (atitinkamai, kad universitetai orientuotųsi į praktinį
studento paruošimą pritaria fizinių 87 proc., biomedicinos 82 proc., socialinių 82 proc.,
menų 77 proc., technologijų 74 proc., humanitarinių 68 proc. bakalaurantai; kad į
praktinį paruošimą orientuotųsi kolegijos pritaria – fizinių 85 proc., biomedicinos 82
proc., socialinių 80 proc., menų 76 proc., humanitarinių 74 proc., technologijų 72
proc. mokslų atstovai).
Nuolatinių studijų bakal au ran t ai labiau
kompetencijų ugdymui aukštosiose mokyklose.

nei

ištęstinių

pritaria

bendrųjų

Magi st r an tai , studijuojantys menus, labiausiai pritaria, kad universitetai būtų
orientuoti į praktinį specialistų paruošimą; mažiausiai pritaria – fizinių ir humanitarinių
mokslų atstovai. Požiūrių skirtumo tarp studijų sričių dėl praktinio specialisto
paruošimo kolegijose nėra.
Jaunesni pagal amžių d okt o r an tai labiau, nei tie, kuriems virš 30 metų,
pritaria, kad universitetai turėtų orientuotis į praktinį specialistų paruošimą. Požiūrio
skirtumų kur link turėtų orientuotis kolegijos, nėra.
Dirbantys abs ol v en t a i , labiau nei nedirbantys, taip pat moterys labiau nei
vyrai, mano, kad studijos turėtų būti orientuotos į praktinį specialistų paruošimą tiek
universitetuose, tiek kolegijose.
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Daktaro laipsnio neturintys d ėst yt oj ai labiau nei dėstytojai su daktaro laipsniu,
jaunesnio amžiaus dėstytojai labiau nei vyresnio, privačiame sektoriuje dirbantys
labiau nei dirbantys akademiniame ir valstybiniame sektoriuose, pritaria, kad studijos
kolegijose ir universitetuose būtų orientuotos į praktinį specialistų paruošimą.
Universitetuose praktinį specialisto paruošimą labiausiai palaiko biomedicinos
(69 proc.) ir menų (68 proc.), mažiausiai humanitarinių (40 proc.) mokslų
dė st yt oj ai ; kolegijose daugiausiai technologijų (94 proc.) mažiausiai – humanitarinių
(83 proc.) sričių dėstytojai.
Dėl praktinio specialistų ruošimo kolegijos adm i ni str aci j os požiūriai nesiskiria,
tačiau nuomonės nesutampa dėl praktinio specialistų ruošimo universitetuose.
Administracija-administratoriai (67 proc.) labiau nei administracija-vadovai (53 proc.),
moterys (62 proc.) labiau nei vyrai (54 proc.), mažesnį darbo stažą turintys (72 proc.)
labiau nei didesnį (55 proc.) turintys, neturintys pedagoginio darbo patirtis (66 proc.)
labiau nei turintys (57 proc.) pritaria, kad studijos universitete turėtų orientuotis į
praktinį specialistų paruošimą.
Darbdavių nuomonės dėl praktinio specialistų
universitetuose statistiškai reikšmingai nesiskiria.

ruošimo

kolegijose

Apibendrinant:
 Universitetinėms studijoms keliama daugiau reikalavimų nei koleginėms –
suinteresuotų šalių nuomone, universitetuose labiau nei kolegijose turėtų būti
dėstomi ne tik susiję su specialybe, bet ir bendrieji dalykai; ugdomos ne tik
specialybės, bet ir bendrosios kompetencijos; rengiami plataus profilio (kelių
sričių) specialistai. Kolegijos labiau nei universitetai turėtų orientuotis į praktinį
specialisto paruošimą.
 Bendrųjų kompetencijų ugdymui, bendrųjų dalykų dėstymui, plataus profilio
specialistų rengimui aukštajame moksle labiausiai pritaria humanitarinių studijų
bakalaurantai, o taip pat humanitarinių, menų, socialinių studijų dėstytojai.
 Platesnio pobūdžio studijoms taip pat labiau pritaria aukštesniais balais
besimokantys moksleiviai ir bakalaurantai.
 Skirtingų mokslo sričių magistrantų požiūriai dėl studijų turinio skiriasi:
humanitarinių ir technologijos mokslų srities – kad būtų ugdomos bendrosios
kompetencijos, technologijų srities magistrantai labiausiai pritaria dėl plataus
profilio darbuotojų rengimo kolegijose, menus studijuojantieji – kad
universitetai orientuotųsi į praktinį specialistų paruošimą.
 Doktorantai, planuojantys tęsti mokslinę karjerą labiau pritaria, jog aukštosiose
mokyklose turėtų būti ugdomos bendrosios kompetencijos.
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 Biomedicinos absolventai labiausiai pritaria dėl bendrųjų dalykų įtraukimo į
studijų programas tiek kolegijose, tiek universitetuose, taip pat biomedicinos
absolventai labiausiai pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui kolegijose.
 Baigusieji studijas kolegijose labiau nei baigusieji universitetus absolventai
pritaria, jog studijos aukštojoje mokykloje turi rengti plataus profilio
specialistus.
 Kolegijų dėstytojai ir administracijos darbuotojai labiau nei universitetų,
pritaria, kad kolegijose būtų dėstomi bendrieji dalykai, kad kolegijose būtų
ugdomos ir bendrosios kompetencijos, kad būtų rengiami plataus profilio (kelių
sričių) specialistai.
 Privačių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai labiau nei valstybinių
pritaria, kad kolegijose būtų dėstomi bendrieji dalykai, kad kolegijose būtų
ugdomos ir bendrosios kompetencijos, kad būtų rengiami plataus profilio (kelių
sričių) specialistai.
 Vyresni darbdaviai labiau pritaria bendrųjų kompetencijų ugdymui ir plataus
profilio darbuotojų rengimui.
 Viešojo sektoriaus darbdaviai labiau nei privataus pritaria, kad kolegijose ir
universitetuose turėtų būti dėstomi bendrieji dalykai ir ugdomos bendrosios
kompetencijos, rengiami plataus profilio darbuotojai.

1.7. Nuostatos dėl ugdymo turinio prioritetų bendrojo
ugdymo mokyklose
Moksleiviai labiausiai iš visų tyrime dalyvavusių suinteresuotų šalių pritaria, kad
viduriniame ugdyme turi būti mokoma tų dalykų, kurių prireiks ateityje, o ne visų
dalykų vienodu lygiu (29 pav.). Kuo aukštesnė studijų pakopa tuo pritarimas, jog
viduriniame ugdyme turėtų būti mokoma visų dalykų vienodu lygiu didėja. Iš visų
respondentų tam labiausiai pritaria aukštųjų mokyklų dėstytojai ir administracija.
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29 pav. Mokymosi turinio prioritetai bendrojo ugdymo mokyklose.. 5.3

Moksleiviai, kurie mokosi profesinėse mokyklose (26 proc.) labiau nei
besimokantys gimnazijose (16 proc.) ir vidurinėse (16 proc.) pritaria, jog reiktų
mokytis visų dalykų vienodu lygiu.
Tie bakalaurantai, kurie yra „vyresni“ (25 m. ir daugiau) labiau (41 proc.)
pasisako už visų dalykų vienodą mokymą nei tie, kurie yra jaunesnio amžiaus (24 m.
ir mažiau, 30 proc.). Vienodo lygio mokymui vidurinėse mokyklose taip pat labiau
pritaria aukštais (36 proc.) nei žemais (29 proc.) balais besimokantys bakalaurantai.
Magistrantai, kurių amžius 26 m. ir daugiau, labiau (52 proc.) nei jaunesnieji
kolegos (44 proc.) pritaria, jog bendrojo ugdymo mokyklose turėtų būti mokoma visų
dalykų bendru lygiu. Tačiau, skirtingai nei bakalaurantų grupėje, tie magistrantūros
studentai, kurie mokosi žemais balais (65 proc.) vienodo lygio ugdymui pritaria labiau
nei tie, kurie mokosi aukštais balais (50 proc.). Valstybės finansuojamose vietose
pritaria labiau (52 proc.) nei valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantieji.
Doktorantai, dariusieji pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų
(63 proc.) labiau nei pertraukos nedariusieji (40 proc.), moterys (55 proc.) labiau nei
vyrai (37 proc.) pritaria, jog mokyklose turėtų būti mokoma visų dalykų vienodu lygiu.
Absolventai, kurie dirba viešajame sektoriuje (46 proc.) labiau nei dirbantys
privačiame (36 proc.) mato mokomųjų dalykų ugdymo vidurinėse mokyklose vienodu
lygiu naudą. Tam labiau pritaria vyresnio amžiaus (52 proc.) nei jaunesnio (35 proc.)
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absolventai, labiau moterys (41 proc.) nei vyrai (34 proc.), labiau – studijavusieji
ištęstinėse (44 proc.) nei nuolatinėse (37 proc.) studijose.
Dėstytojai, kuriems 56 m. ir daugiau labiau nei vidutinio amžiaus (66 proc.) ar
jaunesni (< 35 m., 58 proc.) jų kolegos, taip pat ir turintys didesnį pedagoginio darbo
stažą palaiko nuomonę, kad vidurinis ugdymas turėtų orientuotis į visų dalykų
mokymą vienodu lygiu. Tam labiausiai pritaria technologijų (76 proc.), biomedicinos
(76 proc.), fizinių (71 proc.), mažiausiai – humanitarinių (63 proc.), socialinių (59
proc.) ir menų (57 proc.) dėstytojai.
AM administracijos darbuotojai, kuriems mažiau nei 35 m. vienodam mokymo
lygiui pritaria mažiausiai (52 proc.), o vidutinio amžiaus (36-50 m.) – labiausiai (72
proc.). Turintys pedagoginio darbo patirties (67 proc.) labiau nei jos neturintys (56
proc.) mato vienodo ugdymo lygio naudą vidurinėse mokyklose. Vienodam ugdymo
lygiui labiau pritaria fizinių (74 proc.), technologijų (75 proc.), toliau rikiuojasi „mokslo
krypties neatstovaujančių padalinių (68 proc.), humanitarinių (65 proc.), socialinių (61
proc.), biomedicinos (59 proc.), mažiausiai – menų (31 proc.) administracijos
darbuotojai.
Visų dalykų vienodam ugdymui labiau pritaria privataus (58 proc.) nei viešojo (48
proc.) sektoriaus darbdaviai.
Moksleiviai pritaria, jog skirtingas dalykų mokymosi lygis leidžia mokytis tuos
dalykus, su kuriais sieja savo ateities profesiją (30 pav.). Aukštais balais
besimokinančiųjų, gimnazijų moksleiviai (77 proc.) labiau nei vidurinių (71 proc.) ir
profesinių (70 proc.) sutinka, kad pasirinktas skirtingas dalykų mokymosi lygis sudaro
galimybę rinktis savo gabumus ir poreikius labiausiai atitinkantį mokymosi kelią.
30 pav. Profilinio mokymosi privalumai. Moksleivių atsakymai. 5.2
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31 pav. Pasirinkto mokymosi lygio keitimo problemiškumas. 5.1

Visgi daugiau nei du penktadaliai moksleivių pritaria, kad apsigalvojus keisti pasirinktą
mokymosi lygį galimybių yra mažai (31 pav.). Kad pasirinktą mokymo lygį galima
pasirinkti tik teoriškai labiau pritaria profesinių (45 proc.) nei gimnazijų (43 proc.) ir
vidurinių mokyklų (37 proc.), silpnai besimokantys moksleiviai.

Apibendrinant:

 Moksleiviai labiausiai iš visų tyrime dalyvavusių suinteresuotų šalių pritaria, kad
mokyklose turi būti mokoma tik tų dalykų ir tokiu lygiu, kokių nori pats
moksleivis. Ši praktika, tikėtina, pasiteisina tiems moksleiviams, kurie gerai
žino, ką dirbs ateityje ir kokią profesiją pasirinkti, tačiau daugiau nei du
penktadaliai nurodo, jog pasirinkus mokymo lygį jį pasikeisti realių galimybių
moksleivis neturi.
 Kad moksleiviai mokyklose būtų ugdomi visų dalykų vienu nustatytu lygiu
labiausiai pasigenda aukštųjų mokyklų dėstytojai ir administracija.
 Menų srities dėstytojai ir administracijos darbuotojai mažiausiai, o biomedicinos
ir technologijų mokslų dėstytojai ir fizinių bei technologijų sričių administracijos
darbuotojai labiausiai pritaria, kad viduriniame ugdyme turėtų būti vienodas
visų dėstomų disciplinų lygis.
 Dėstytojai, turintys didesnį pedagoginį stažą labiau pritaria bendrojo lavinimo
mokyklose moksleivių ugdymui vienodu mokymosi lygiu.
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2. Pažangumas ir pasirengimas studijoms
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Pasirengimas bakalauro studijoms:


Vienas iš Lietuvoje paplitusių būdų pasiruošti egzaminams ir
studijoms – korepetitorių samdymas. Juos teigė turintys trečdalis
moksleivių.



Korepetitorius labiausiai linkę samdyti gerais ir labai gerais
pažymiais besimokantys, gimnazijų, didmiesčių (ypač Vilniaus)
moksleiviai.



Moksleiviai ir bakalaurantai, savo žinias, įgytas mokykloje, vertina
pozityviai.



Studentų bendrojo ugdymo mokyklose įgytas žinias dėstytojai
vertina žymiai kritiškiau, nei patys studentai.



Mažiausiai patenkinti studentų žiniomis, įgytomis mokykloje, yra
fizinių, technologijų ir humanitarinių mokslų sričių dėstytojai.

Pasirengimas magistrantūros studijoms:


Magistrantų žinios, įgytos bakalauro studijose, ir dėstytojų, ir pačių
magistrantų vertinamos palankiai.



Palankiausiai vertinami fizinių mokslų magistrantai, mažiausiai
palankiai – socialinių mokslų magistrantai.

Pasirengimas doktorantūros studijoms:


Apklausti doktorantai savo žinias, įgytas magistro studijose, vertina
palankiai.



Mažiau palankiai jas vertina tie doktorantai, kurie darė pertrauką
tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų.
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2.1. Pasirengimas bakalauro studijoms
Tyrime dalyvavusieji moksleiviai ir studentai buvo klausiami, kaip jie vertina
savo žinias studijuoti aukštajame moksle. Be subjektyvaus savo žinių įvertinimo,
respondentai turėjo nurodyti ir savo pažangumą mokykloje (moksleiviai – paskutiniojo
trimestro (arba pusmečio) pažymių vidurkį (bendrąjį visų dalykų, lietuvių kalbos ir
matematikos), o bakalaurantai – tiek vidurinėje mokykloje buvusį pažymių vidurkį,
tiek aukštojoje mokykloje paskutinės sesijos įvertinimų vidurkį. Šie balai buvo
paversti sąlyginiais mokymosi lygiais – „silpnas“, „vidutinis“, „stiprus“ ir naudojami
analizėje kaip objektyvus kriterijus įvertinti asmens pažangumą. Subjektyvų skirtingų
pakopų žinių lygį vertino ir dėstytojų grupė. Jie turėjo atsakyti į klausimus tiek apie
bakalaurantų įgytas žinias vidurinėje mokykloje, tiek apie bakalauro studijose įgytas
žinias ir pasiruošimą studijuoti tolesnėse studijose.
Bakalauro studijų studentai ir moksleiviai, žinias, įgytas viduriniame ugdyme ir
turimą žinių bagažą studijoms vertina gana teigiamai, atitinkamai 65 ir 58 proc.
apklaustųjų (32 pav.). Moksleiviai, nurodę aukštesnius mokymosi rezultatus vidurinėje
mokykloje, geriau vertina ir savo pasiruošimą aukštojo mokslo studijoms (r S=0,225).
Aukštųjų mokyklų dėstytojai studijuojančiųjų bazinį pasiruošimą viduriniame ugdyme
vertina kritiškiau – daugiau nei du penktadaliai dėstytojų vertina neigiamai.
32 pav. Subjektyvus žinių, įgytų vidurinėje mokykloje, vertinimas. 1.2

Egzistuoja statistiškai reikšmingas silpnas teigiamas koreliacinis ryšys tarp to
kaip dėstytojai vertina studijų kokybę savo aukštojoje mokykloje ir kaip vertina
studentų žinias, įgytas vidurinėje mokykloje (rS=0,273). Palankiausiai savo žinias
vertina fizinių mokslų studentai, o fizinių mokslų dėstytojai kritiškiausiai vertina savo
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studentų žinias. Kalbant apie mokyklos tipą, palankiau studentų žinias vertina
universitetų, o ne kolegijų dėstytojai, o kalbant apie mokslo sritis – socialinių mokslų
dėstytojai. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų dėl privačių ir valstybinių mokyklų ar
vietovės, kurioje yra aukštoji mokykla.
Korepetitoriai. Vienas iš Lietuvoje paplitusių būdų pasiruošti egzaminams ir
studijoms – korepetitorių samdymas. Moksleivių apklausa atskleidė, kad bent vieną
korepetitorių turi 36 proc. moksleivių (33 pav.). 30 proc. moksleivių mano, kad be
korepetitorių pagalbos įstoti į nemokamą studijų vietą yra „be šansų“. Taip labiau
linkę manyti silpniau besimokantys moksleiviai.
33 pav. Korepetitorių turėjimas. Moksleivių atsakymai.

34 pav. Korepetitorių samdymo priežastys. Moksleivių atsakymai.
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Dažniausiai korepetitoriai samdomi dėl noro geriau pasiruošti egzaminams.
Korepetitorių paslaugas dėl noro gilinti žinias renkasi 8 procentai moksleivių (34 pav.).
Tikėtina, kad geriau besimokantys mokiniai samdo korepetitorius tam, kad dar labiau
pagilintų savo turimas žinias. Nustatyta, kad korepetitorius turėti labiausiai linkę
gerais ir labai gerais pažymiais besimokantieji. Dažniausiai poreikio korepetitoriams
neturi silpnai besimokantys moksleiviai. Didžioji dalis (70 proc.) turinčiųjų
korepetitorius siekia studijuoti universitetuose.
Turėti korepetitorius labiau linkę didmiesčių (ypač Vilniaus) moksleiviai.
Regionuose dažnesnės priežastys: lėšų stygius, poreikio nebuvimas (35 pav.). Bent
vieną korepetitorių turi 42 proc. gimnazistų. Čia taip pat mažesnis procentas nei
vidurinėse ir profesinėse mokyklose moksleivių, kurie nejunta poreikio turėti
korepetitorių (
36 pav.). Labiau korepetitorių paslaugomis naudotis linkę merginos nei vaikinai:
tarp turinčių korepetitorius merginų – 41 proc., vaikinų – 32 proc. (37 pav.).
Pagrindinė priežastis neturėti korepetitoriaus tarp moksleivių merginų – lėšų stygius,
vaikinų – poreikio stygius.
35 pav.
atsakymai.

Korepetitorių

paplitimas

pagal

gyvenamąją

vietovę.

Moksleivių
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36 pav. Korepetitorių paplitimas pagal mokyklos tipą. Moksleivių atsakymai.

37 pav. Korepetitorių paplitimas tarp merginų ir vaikinų. Moksleivių atsakymai.
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38 pav. Korepetitorių paplitimas tarp moksleivių pagal tėvų išsilavinimą.
Moksleivių atsakymai.

Tėvų išsilavinimo įtaka poreikiui samdyti korepetitorius taip pat jaučiama. Tarp
tų, kurie turi vieną korepetitorių, 77 proc. tėvų su aukštuoju išsilavinimu vaikai, o tarp
tų, kurie turi kelis korepetitorius, 79 proc. yra moksleiviai, kurių tėvai turi aukštąjį
išsilavinimą (21 proc. kurių tėvai neturi). Ši tendencija tikėtina yra susijusi su šeimų
finansinėmis galimybėmis: daugiau nei pusė moksleivių, kurių tėvai be AM, teigia, kad
korepetitoriams neturi lėšų, nors tik 35 proc. nejunta tam poreikio (38 pav.).
39 pav. Korepetitorių charakteristika: pas ką linkę mokytis moksleiviai.
Moksleivių atsakymai.
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40 pav. Kokie moksleiviai kokius korepetitorius renkasi. Moksleivių atsakymai.

41 pav. Moksleivių charakteristikos pagal gyvenamąją vietovę: pas kokius
(savus ar ne) mokytus moksleiviai linkę mokytis. Moksleivių atsakymai.

Analizuojant, pas kokius mokytojus moksleiviai linkę mokytis papildomai,
nustatyta, kad dažniausiai (44 proc.) papildomai mokomasi ne pas savus mokytojus
(39 pav.). Skiriasi moksleivių preferencijos atsižvelgiant į mokyklos tipą: gimnazistai
linkę samdytis ne savo dalyko mokytojus, kiti moksleiviai – saviškius (40 pav.). Pas
savo dalyko mokytojus papildomai mokytis dažniau linkę moksleiviai iš miestelių ir
kaimų. Didmiesčių moksleiviai korepetitoriais dažniau renkasi ne savo dalyko
mokytojus (41 pav.). Moksleiviai, kurių nei vienas iš tėvų neturi aukštojo išsilavinimo,
labiau linkę korepetitoriais rinktis savus mokytojus. Savus taip pat labiau linkę rinktis
silpniau besimokantys moksleiviai.
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Apibendrinant:
 Dėstytojai moksleivių žinias, įgytas vidurinėje mokykloje vertina kritiškiau nei
patys moksleiviai ar bakalauro studijų studentai.
 Kritiškiausiai moksleivių žinias vertina fizinių, technologijų ir humanitarinių
mokslų sričių dėstytojai.
 Korepetitoriai, padedantys pasiruošti egzaminams, – gimnazistų, didmiesčių
(ypač Vilniaus) moksleivių „kasdienybė“. Juos turėti labiausiai linkę gerais ir
labai gerais pažymiais besimokantieji.

2.2. Pasirengimas
studijoms

magistrantūros

ir

doktorantūros

Dėstytojai, bakalauro studijose įgytas studentų žinias vertina gana pozityviai –
tam pritaria du trečdaliai dėstytojų (42 pav.). Kritiškiau bakalauro studijose įgytas
žinias vertina fizinių mokslų srities dėstytojai (daugiau nei ketvirtadalis vertina
neigiamai); pozityviausiai – menų ir humanitarinių mokslų dėstytojai. Kuo dėstytojai
studijų kokybę savo aukštojoje mokykloje vertina pozityviau, tuo pozityviau vertina ir
studentų žinias, įgytas bakalauro studijų metu (rS=0,436). Magistrantūros studentai
savo žinias, įgytas bakalauro studijose, vertina netgi palankiau nei dėstytojai – beveik
trys ketvirtadaliai (73 proc.) mano, jog ankstesnėse studijose įgijo pakankamą kiekį
žinių sėkmingai studijuoti magistrantūroje. Pozityviausiai savo žinias, įgytas bakalauro
studijose, vertina fizinių mokslų magistrantai, mažiausiai palankiai – socialinių mokslų
atstovai. Pasirengimą magistrantūros studijoms taip pat palankiau vertina geriau
besimokantys studentai.
42 pav. Subjektyvus žinių, įgytų bakalauro ir magistrantūros studijų metu,
vertinimas.
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Kuo palankiau magistrantūros studentai vertina studijų kokybę savo aukštojoje
mokykloje ir kuo labiau yra patenkinti savo studijomis, tuo palankiau vertina ir savo
turimas žinias. Geriau savo turimas žinias vertina tie magistrantai, kurie po bakalauro
studijų iš karto tęsė studijas aukštesnėje pakopoje (nedarė pertraukos). Dariusieji
pertrauką tarp studijų pakopų savo žinias kritiškiau vertina greičiausiai dėl to, jog
dalis informacijos ir žinių pasimiršta; taip pat informacija, įgyta prieš daugiau metų,
atskirose mokslo srityse gali būti pasenusi ir nebeaktuali šiuolaikinėse studijose.
Doktorantai savo pasirengimą studijuoti vertina teigiamai. Daugiau nei keturi
penktadaliai (84 proc.) pritaria, jog magistrantūros studijose įgytos žinios yra
pakankamos sėkmingai studijuoti doktorantūroje. Geriausiai savo žinias vertina
technologijų mokslų doktorantai, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp mokslo
sričių nėra. Vilniaus miesto universitetuose besimokantieji savo pasirengimą vertina
palankiau nei studijuojantys kituose miestuose. Doktorantai, kurie yra labiau
patenkinti savo studijomis, savo žinias iš magistrantūros studijų vertina palankiau.
Studentai, kurie tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų turėjo pertrauką, savo
pasiruošimą vertina kritiškiau.

Apibendrinant:
 Tiek dėstytojai, tiek magistrantai bakalauro studijose įgytas žinias vertina
pozityviai.
 Palankiausiai savo žinias, įgytas studijuojant bakalauro studijose, vertina
fizinių mokslų, mažiausiai palankiai – socialinių mokslų magistrantai.
 Doktorantai savo pasirengimą studijoms vertina palankiai.
 Magistrantai ir doktorantai, nedarę pertraukos tarp paskutinių ir dabartinių
savo studijų, savo pasirengimą studijuoti vertina pozityviau.
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3. Priėmimas į studijas
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Informuotumas apie stojimą:


Populiariausi informacijos šaltiniai apie stojimą į aukštąsias
mokyklas moksleiviams yra: studijuojantys arba baigę studijas
draugai ir pažįstami, aukštųjų mokyklų internetiniai puslapiai,
tiksliniai informaciniai leidiniai.



Gauti informaciją iš draugų ir pažįstamų labiau būdinga
moksleiviams iš Vilniaus. Kaimo vietovių moksleiviai dažniau
naudojasi specializuotais leidiniais.



Tik apie pusė moksleivių nurodė, kad jiems informacijos apie
stojimą užtenka.



Informacijos apie stojimą į aukštąsias mokyklas labiau trūksta
mažesnėse vietovėse (miesteliuose, kaimuose) gyvenantiems
moksleiviams.
Nuomonė apie priėmimo į AM procedūras:



Tam tikroje pakopoje studijuojantys studentai stojimą į savo
pakopos studijas vertina geriau nei studijuojantieji žemesnėse
pakopose.



Kuo didesnis moksleivio ar studento pažangumas, tuo jis geriau
vertina priėmimo į studijas aspektus.



Didesnė dalis (~61 proc.) moksleivių nesutinka, kad priėmimas į
bakalauro studijas yra objektyvus ir nešališkas, o priėmimo
procedūros aiškios ir paprastos.



Didesnė dalis (~60 proc.) bakalaurantų pritaria, kad priėmimas į
magistrantūros studijas yra objektyvus ir nešališkas bei studijos
prieinamos visų universitetų absolventams.



Didžioji dauguma magistrantų (~70 proc.) nesutinka, kad
priėmimas į doktorantūros studijas yra objektyvus ir nešališkas.



Dėstytojai visus priėmimo į AM aspektus vertina palankiai.
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3.1.

Informuotumas apie stojimą

Moksleiviai turėjo įvertinti, ką jie mano apie skirtingus priėmimo į aukštojo
mokslo studijas aspektus – ar jiems pakanka turimos informacijos, kokiais šaltiniais
daugiausiai naudojasi ieškodami informacijos apie tolimesnes studijas, kaip jie mato
būsimas stojimo procedūras. Tuos pačius aspektus retrospektyviai turėjo įvertinti ir
bakalauro studentai.
Kaip atskleidžia tyrimo
tolimesnes studijas, naudoja
informacijos „nepakanka“ (44
labiau trūksta mažesnėse
moksleiviams.

rezultatai, nors moksleiviai, siekdami sužinoti apie
įvairiausius šaltinius, tačiau ketvirtadalis teigia, jog
pav.). Informacijos apie stojimą į aukštąsias mokyklas
vietovėse (miesteliuose, kaimuose) gyvenantiems

43 pav. Informacijos apie stojimą pakankamumas. Moksleivių atsakymai. 6.2

Pagrindiniai tiek moksleivių, tiek bakalaurantų informacijos šaltiniai (pastarųjų
buvo klausiama, kokiais šaltiniais naudojosi patys būdami moksleiviais) yra „draugų ir
pažįstamų, kurie studijuoja ar jau yra baigę studijas, teikiama informacija“,
informacija aukštųjų mokyklų internetiniuose puslapiuose bei specializuotuose
informaciniuose leidiniuose (44 pav.).
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44 pav. Informacijos apie stojimą šaltiniai. 6.1

Gauti informaciją iš draugų ir pažįstamų labiau būdinga moksleiviams iš Vilniaus,
kaimo vietovių moksleiviai sąlyginai daugiau naudojasi kitais galimais šaltiniais –
specializuotais leidiniais (pvz., „Kur stoti?“) (44 pav.). Profesinio informavimo taškais
savo mokyklose taip pat labiau naudojasi mažų miestelių ir kaimo vietovių
moksleiviai. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog moksleiviai daugiausia informacijos
gauna iš studijuojančių draugų ir pažįstamų, o bakalaurantai – informacijos daugiausia
gavo iš aukštųjų mokyklų puslapių. Aukštųjų mokyklų atstovų vizitų metu suteikiama
informacija populiaresnė tarp mažesnių miestų ir kaimo moksleivių.
Apie penktadalis moksleivių ir bakalaurantų informaciją apie aukštojo mokslo
studijas gauna aukštųjų mokyklų mugėse, panašus skaičius – internetiniuose
forumuose, kiek mažiau – iš savo giminaičių ar žiniasklaidoje pateikiamos
informacijos.
Apibendrinant:
 Pagrindiniai informacijos šaltiniai apie studijas yra studijuojančių arba
baigusių studijas draugų ir pažįstamų teikiama informacija, informacija
aukštųjų mokyklų puslapiuose bei specializuotuose informaciniuose
leidiniuose.
 Informacijos apie tai, kur ir ką mokytis toliau, nepakanka ketvirtadaliui
moksleivių. Informacijos nepakankamumą labiau nurodo kaimo vietovių
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moksleiviai.

3.2.

Nuomonė apie priėmimo procedūras

Visų tyrime dalyvavusių pakopų studentai (bakalauro, magistrantūros,
doktorantūros) turėjo vertinti stojimo į aukštąją mokyklą procedūras. Žemesnės
pakopos respondentai stojimą į aukštesnės pakopos studijas vertina kritiškiau nei toje
pakopoje bestudijuojantys asmenys, pvz., moksleiviai kritiškiau vertina stojimo
procedūras į bakalauro studijas, nei jas vertina patys bakalaurantai, bakalaurantai –
kritiškiau vertina stojimą į magistrantūros studijas, nei kad jas vertina magistrantai,
magistrantai – kritiškesni apie stojimą į doktorantūrą, nei kad mano patys
doktorantai. Taip gali būti dėl to, jog studijuojantiems viskas jau yra praeity – stojimo
procesas jau yra įvykęs, tad vienaip ar kitaip sėkmingai pavykęs, jiems nebėra
„nežinomybės“ (6 lentelė).

BAKALAURANTAI, N=4411

MAGISTRANTAI, N=729

DOKTORANTAI, N=140

Priėmimo procedūros stojant į bakalauro studijas
Priėmimo procesas objektyvus ir nešališkas

39

69

-

-

-

Priėmimo procedūros aiškios, paprastos

35

72

-

-

-

Informacijos apie priėmimą užteko

48

76

-

-

-

Priėmimo procedūros stojant į magistrantūros studijas
Priėmimo procesas objektyvus ir nešališkas

-

62

79

-

79

Priėmimo procedūros aiškios, paprastos

-

-

80

-

-

Informacijos apie priėmimą užtenka/užteko

-

-

81

-

-

Priėmimo procesas objektyvus ir nešališkas

-

-

30

71

64

Priėmimo procedūros aiškios, paprastos

-

-

-

79

-

Informacijos apie priėmimą užteko

-

-

-

86

-

DĖSTYTOJAI, N=1291

MOKSLEIVIAI, N=1170

6 lentelė. Priėmimo į aukštąją mokyklą procedūrų vertinimas, proc. 14.1

Priėmimo procedūros stojant į doktorantūros studijas

Moksleiviai atskirus priėmimo į aukštąją mokyklą procedūrų aspektus vertina
kritiškiau nei bakalaurantai. Informacijos apie priėmimą nepakanka beveik trečdaliui
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moksleivių (labiau tiems, kurių pažangumas prastesnis), nors daugiau nei trys
ketvirtadaliai bakalaurantų sako, jog informacijos apie stojimo procedūras pakako.
Bakalaurantai taip pat pozityviau vertina priėmimo proceso objektyvumą bei
procedūrų aiškumą. Stojimo procedūros yra paprastos ir aiškios daugiau nei trečdaliui
moksleivių. Beveik du trečdaliai moksleivių pritartų, kad aukštosios mokyklos naudotų
motyvacinius testus, leidžiančius atrinkti labiausiai tą specialybę tinkančius studijuoti.
Kad į aukštąjį mokslą priimami labiausiai pasirengę asmenys pritaria 60 proc.
moksleivių. Labiau pritaria moksleivės (59 proc.) nei moksleiviai (42 proc.).
Statistiškai reikšmingų skirtumų dėl mokyklos tipo (gimnazija, vidurinė, profesinė),
gyvenamosios vietos ar moksleivio pažangumo nenustatyta. Moksleiviai taip pat
pritaria (61 proc.), jog stojant į aukštąsias mokyklas turėtų būti laikomi motyvacijos
testai, kurie leistų atrinkti labiausiai tai specialybei tinkančius asmenis.
Stojimo procedūros stojant į magistrantūros ir doktorantūros studijomis pačių
studijuojančiųjų toje pakopoje akimis vertinamos pozityviau nei žemesnių pakopų
studentų. Magistrantūros studentai, pozityviau vertinantys savo studijų kokybę ir
pasitenkinimą studijomis, pozityviau vertina ir skirtingus priėmimo procedūrų
aspektus. Kalbant apie studijų sritis – objektyviam ir nešališkam priėmimo procesui
labiau pritarė humanitarinių, menų ir technologijos mokslų magistrantai. Valstybės
finansuojamose vietose studijuojantys studentai taip pat labiau pritaria, jog priėmimo
procedūros yra objektyvios ir nešališkos.
Kad magistrantūros studijos prieinamos visų universitetų absolventams pritaria
61 proc. bakalaurantų ir 81 proc. dėstytojų. Taip pat 67 proc. dėstytojų pritaria, kad į
jų universitetų magistrantūrą įstoja labiausiai tam pasirengę pritaria. Bakalauro
humanitarinių studijų krypties studentai kalbėdami apie stojimo į magistrantūros
studijų prieinamumą labiausiai pritaria, jog jos prieinamos „tik mano universiteto
absolventams”, o mažiausiai tam pritaria menų krypties studentai.
Dėl priėmimo procedūrų doktorantų ir dėstytojų nuomonės iš esmės sutampa
(45 pav.). Vėlgi, kritiškesnis vertinimas žemesnės pakopos – magistrantūros –
studentų, kurių mažiau nei trečdalis pritaria, jog priėmimas į doktorantūrą yra
objektyvus ir nešališkas.
Kad į doktorantūros studijas priimami labiausiai šioms studijoms pasirengę ir
doktorantūros studijos aukštojoje mokykloje prieinamos visų mokyklų absolventams,
kad informacijos apie priėmimą pakako bei kad priėmimas yra objektyvus labiau
pritaria Vilniaus nei kitų miestų doktorantai. Humanitarinių (96 proc.) ir socialinių
mokslo (88 proc.) sričių doktorantai daugiausia pritaria, jog priėmimo į doktorantūrą
procedūros yra aiškios ir paprastos, mažiau tam pritaria biomedicinos (79 proc.),
fizinių (61 proc.) ir technologinių (64 proc.) mokslų doktorantai.
Dėstytojų nuomonė panaši kaip jau studijuojančių studentų – stojimo
procedūros į atskiras studijų pakopas savo aukštosiose mokyklose vertinamos
teigiamai.
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45 pav. Pritarimas, ar studijos prieinamos visų universitetų absolventams į
doktorantūros studijas ir tam, kad į doktorantūrą priimami labiausiai tam pasirengę.

Kalbant apie magistrantūros studijas – humanitarinių ir socialinių mokslų
dėstytojai labiau nei kitų sričių dėstytojai pritaria, jog magistrantūros studijos
labiausiai prieinamos tik jų universiteto absolventams. Dėstytojai, kurie dirba
privačiame sektoriuje, mažiau pritaria, jog magistrantūros studijos jų mokykloje
atviros kitų aukštųjų mokyklų absolventams. Jie taip pat mažiau pritaria, jog
priėmimas į magistrantūrą yra skaidrus ir objektyvus. Dėstytojai, dirbantys keliose
darbovietėse, teiginiui „į magistrantūrą mano universitete priimami labiausiai tam
pasirengę“ pritaria mažiau, nei dirbantys vienoje darbovietėje.
Kalbant apie doktorantūros studijas – menų ir socialinių mokslo sričių dėstytojai
bei dėstytojai, dirbantys vienoje darbovietėje, labiau pritaria, kad priėmimas į
doktorantūros studijas yra objektyvus ir nešališkas.
Apibendrinant:
 Žemesnės pakopos respondentai stojimą į aukštesnės pakopos studijas vertina
kritiškiau nei toje pakopoje bestudijuojantys studentai ar tos mokyklos
dėstytojai: moksleiviai kritiškiau vertina stojimo procedūras į bakalauro studijas
nei patys bakalaurantai, o bakalaurantai kritiškiau vertina stojimą į
magistrantūros studijas nei magistrantai, ir pastarieji kritiškiau vertina stojimą į
doktorantūros studijas nei patys doktorantai).
 Magistrantai ir doktorantai stojimą į savo pakopos studijas vertina pozityviau nei
bakalaurantai. Kritiškiausiai vertinamos priėmimo į doktorantūros studijas
procedūros.
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4. Studijų pasirinkimas. Faktai ir priežastys
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Apsisprendimas studijuoti:


Dešimtadalis apklausoje dalyvavusių moksleivių baigę mokyklą
toliau mokytis neplanuoja. Pagrindinės tokio pasirinkimo priežastys:
dirbti ir užsidirbti savo pinigų, per darbo veiklą atrasti tai, kas
patinka labiausiai, dirbti užsienyje, nes ten ir be aukštojo mokslo
galima gauti darbą ir gerai gyventi.



Studijuoti aukštojoje mokykloje ketina 79 proc. moksleivių, iš jų
dauguma – iš karto baigę mokyklą.



Daugiau nei pusė moksleivių apklausos vykdymo metu buvo
apsisprendę, į kurią aukštąją mokyklą ketins stoti; daugiau nei du
penktadaliai žinojo, kokią konkrečią specialybę norėtų studijuoti.



Moksleivių, bakalaurantų, magistrantų nurodyti veiksniai, lemiantys
galutinį apsisprendimą, kur ir ką studijuoti, skiriasi.



Moksleivių sprendimą, kurią specialybę pasirinkti labiausiai lems
studijų vietos finansavimas. Nemokama studijų vieta aktualesnė
moksleiviams, gyvenantiems mažesniuose miestuose, kaimo
vietovėse, taip pat aukštais balais besimokantiems moksleiviams.



Tuo tarpu bakalaurantų teigimu, jų sprendimą, kurias studijas
pasirinkti, labiausiai nulėmė norima studijų programa, o ne studijų
vietos finansavimas.



Magistrantų grupėje svarbiausias veiksnys – norima studijų
programa. Mokestis už studijas, kaip pasirinkimui įtaką darantis
veiksnys, nėra svarbus.



Didžioji dauguma visų grupių respondentų pasisako, kad specialybė
turi būti „artima širdžiai“.

Studijų pasirinkimas – Lietuva ar užsienis:


Dauguma būsimų abiturientų yra apsisprendę studijuoti Lietuvoje.



Pagrindiniai moksleivių pasirinkimo studijuoti Lietuvoje motyvai:
gimtąja kalba studijuoti yra lengviau, norima gyventi ir dirbti tik
Lietuvoje, nedrąsu išvykti į kitą šalį.
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Norintys studijuoti užsienyje tokias studijas renkasi dėl didesnių
ateities perspektyvų ir geresnės studijų kokybės.

Specialybės pasirinkimas:



Pusė moksleivių tik “iš dalies” žino, kokią specialybę norėtų rinktis.
Du penktadaliai yra tvirtai apsisprendę dėl savo pasirinkimo.



Renkantis specialybę moksleiviams svarbiausia, kad ji būtų susijusi
su mėgstamais ir dominančiais dalykais. Moksleiviams labiau nei
studentams svarbu įsidarbinamumo pabaigus studijas ir specialybės
prestižiškumo aspektas.

Aukštosios mokyklos pasirinkimas:


Daugiau nei pusė moksleivių žino, kokioje aukštoje mokykloje
norėtų studijuoti.



Svarbiausiai veiksniai renkantis – studijų kokybė, studijų miestas, ir
studijų programa, jei ji yra tik toje aukštojoje mokykloje.

Profesinių studijų rinkimosi motyvai:


11 proc. apklaustų moksleivių, baigę mokyklas, planuoja rinktis
profesines studijas.



Jų nurodyti motyvai panašūs į tų moksleivių, kurie apskritai
nebeplanuoja mokytis: noras kuo greičiau pradėti dirbti, kad
užsidirbtų pinigų ir kad suprastų, kokios srities veikla jiems patinka.

Magistrantūros ir doktorantūros studijų rinkimo motyvai:


Beveik pusė bakalauro studijose studijuojančių studentų nurodo
ketinantys studijuoti toliau. Pagrindinis motyvas – noras būti
konkurencingesniu darbo rinkoje.



Į doktorantūrą dažniausiai stojama dėl pomėgio mokytis, gilinti
žinias ir noro siekti mokslininko karjeros.
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4.1.

Apsisprendimas studijuoti

Žinoti, kokias aukštojo mokslo studijas pasirinkti, yra nelengva – būsimas
studentas turi apsispręsti tiek dėl studijų programos, tiek dėl aukštosios mokyklos,
studijų miesto. Ne mažiau svarbios ir tokios aplinkybės kaip valstybės finansuojama
studijų vieta arba darbo ir studijų derinimas, jeigu studentas nuspręs dirbti. Galų gale
reikia įvertinti savo gabumus ir tinkamumą norimai profesijai. Šiame tyrime
moksleivių buvo prašoma įvertinti pateiktus pasirinkimą lemiančius veiksnius ne tik
atskirai (kas lemia kiekvieną iš jų), bet ir išdėlioti pagal svarbą.
Dešimtadalis moksleivių, dalyvavusių apklausoje, po vidurinės mokyklos baigimo
neplanuoja mokytis, dar dešimtadalis po vidurinės baigimo planuoja rinktis profesinę
mokyklą, o likusieji (79 proc.) žada studijuoti aukštojoje mokykloje. Didžioji dauguma
moksleivių į aukštąją mokyklą stos iš karto po vidurinės mokyklos baigimo (46 pav.).
46 pav. Pertrauka tarp vidurinės ir aukštosios mokyklos. Moksleivių atsakymai.

Pagrindinės apsisprendimo nesimokyti priežastys yra susiję su noru „dirbti ir
užsidirbti savo pinigų“, per darbo veiklą „atrasti tai, kas patinka labiausiai“ ar „dirbti
užsienyje“, nes ten ir be aukštojo mokslo galima gauti darbą ir gerai gyventi (47
pav.).
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47 pav. Nenoro toliau mokytis priežastys. Moksleivių atsakymai. 7.12

Kaip atskleidė tyrimo rezultatai daugiau nei du penktadaliai moksleivių yra
apsisprendę kokią specialybę studijuoti ir daugiau nei pusė apsisprendę į kurią
aukštąją mokyklą stoti (48 pav.). Tai, kokią specialybę nori studijuoti labiau žino
Vilniaus moksleiviai, statistiškai reikšmingų skirtumų dėl lyties ar vidurinio ugdymo
įstaigos tipo nėra.
48 pav. Žinojimas, kokią specialybę ir kokią aukštąją mokyklą pasirinkti.
Moksleivių nuomonė. 8.1 9.1
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Daugiau nei pusė (57 proc.) gimnazijų moksleivių žino, kurią mokyklą norėtų
pasirinkti tolimesnėms aukštojo mokslo studijoms. Nuspręsti, kurioje aukštojoje
mokykloje studijuoti, lengviau tiems moksleiviams, kurių bent vienas iš tėvų turi
aukštąjį išsilavinimą, kurie gyvena Vilniuje, kurie mokosi geresniais pažymiais.
Moksleivių ir bakalaurantų, magistrantų veiksniai, lemiantys (absolventų –
lėmusieji) galutinį apsisprendimą kur ir ką studijuoti, skiriasi. Tyrimo rezultatai
atskleidžia, jog moksleivių sprendimą, kurią specialybę pasirinkti, labiausia lems
studijų vietos finansavimas – daugiau nei du penktadaliai (42 proc.) nurodo, jog
pirmiausia rinktųsi tas studijas, kurios būtų valstybės finansuojamos. Nemokama
studijų vieta aktualesnė moksleiviams, gyvenantiems mažesniuose miestuose, kaimo
vietovėse, taip pat aukštais balais besimokantiems moksleiviams.
49 pav. Pagrindiniai veiksniai, apsprendžiantys pasirinkimą (pirmos vietos
pasirinkimai). 12.1

Bakalaurantų sprendimą, kurias studijas pasirinkti, labiausiai nulėmė norima
studijų programa (46 proc.), o ne studijų vietos finansavimas (21 proc.). Dar didesnis
atotrūkis tarp specialybės ir nemokamos studijų vietos pasirinkimo yra magistrantų
grupėje – jiems studijas pasirinkti labiausiai lemia studijų programa (51 proc.),
mokestis už studijas kaip pasirinkimo veiksnys svarbus dešimtadaliui apklaustųjų.
Visų suinteresuotų šalių buvo prašoma įvertinti kokią specialybę apskritai geriau
pasirinkti – tokią, kuri „artima širdžiai“ ar kuri užtikrina „materialinę gerovę“. Kaip
rodo tyrimo rezultatai, visų šalių nuomonės iš esmės sutampa. Dauguma visų grupių
respondentų pasisakė, kad specialybė turi būti „artima širdžiai“. Daugiau asmenų,
kurie laikosi nuomonės, jog specialybė turi užtikrinti materialinę gerovę buvo
doktorantų (29 proc.), absolventų (27 proc.) bei bakalaurantų (25 proc.) grupėse.
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Darbdavių, dėstytojų ir administracijos darbuotojų didžioji dalis mano, jog specialybė
turi patikti. Tačiau dirbantys bakalauro studentai, o taip pat mokantys už studijas
labiau pritaria, jog reikia studijuoti specialybę, kuri užtikrintų materialinę gerovę.
Beveik dvigubai daugiau dėl materialaus specialybės aspekto pasisako „vyresnio
amžiaus“ (kuriems bakalauro studijų metu yra 25 metai ir daugiau) bei ištęstinių
studijų bakalaurantai, mažiausiai – menų srities studentai.
50 pav. Prioritetai specialybės rinkimuisi – širdžiai mielą ar užtikrinančią
materialinę gerovę. 8.2

Kuo aukštesnis bakalauranto pažangumas, tuo mažiau pritaria, jog reikia rinktis
specialybę, užtikrinančią materialinę gerovę. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų dėl
miestų, kuriame yra vidurinio ugdymo įstaiga ar aukštoji mokykla, mokyklos tipo
(nors profesinėse mokyklose daugiau palaiko nuomonę dėl „materialinės gerovės“).
Nedideliu, tačiau statistiškai reikšmingu skirtumu, respondentai vyrai pasisako
labiau už materialinę gerovę („moksleiviai“, „bakalaurantai“, „absolventai“), o
vyresnio amžiaus respondentų grupėje skirtumas tarp lyčių minimalus („dėstytojai“,
„administracijos darbuotojai“, „darbdaviai“), statistiškai nereikšmingas. Aukštųjų
mokyklų administracijos grupėje nuostatą, kad specialybė turi užtikrinti materialinę
gerovę, labiau palaiko kolegijų (23 proc.) nei universitetų (14 proc.) dėstytojai,
daugiau – valstybinių (17 proc.) nei nevalstybinių (6 proc.) mokyklų administracija.
Darbdavių grupėje daugiau pritaria vyresnio amžiaus respondentai, tačiau skirtumas
statistiškai nereikšmingas. Nėra skirtumų pagal įmonės veiklos sritį (gamyba,
paslaugos, prekyba), užimamas pareigas ar įmonės vietą (miestą).
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Apibendrinant:
 Daugiau nei pusė paskutiniųjų klasių moksleivių nežino arba žino tik „iš
dalies“, kokią specialybę studijuoti.
 Didžioji dauguma moksleivių apsisprendę studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose.
 Kaip pagrindinį veiksnį, kuris lemia galutinį sprendimą pasirenkant studijų
programą, moksleiviai nurodo „nemokamą studijų vietą“, tačiau bakalaurantai
nurodo studijas labiausiai rinkęsi pagal norimą studijų programą.
 Nuostatai, kad studijuojama specialybė turi būti „artima širdžiai“, pritaria
didžioji dauguma visų suinteresuotų šalių respondentų. Daugiau asmenų, kurie
laikosi nuomonės, jog specialybė turi užtikrinti materialinę gerovę buvo
doktorantų, absolventų bei bakalaurantų grupėse.

4.2.

Studijų pasirinkimas: Lietuva ar užsienis

Skirtingai nei dėl specialybės ar aukštosios mokyklos pasirinkimo, dauguma
moksleivių baigiamųjų mokslo metų gale yra apsisprendę studijuoti Lietuvoje (87
proc.), o ne užsienyje (51 pav.).
51 pav. Studijų Lietuvoje ar užsienio šalyje pasirinkimas, moksleivių nuomonė.

Pagrindiniai moksleivių bei bakalaurantų motyvai rinktis studijas Lietuvoje yra
panašūs – studijuoti lietuvių kalba yra lengviau, norima dirbti ir gyventi tik Lietuvoje,
nedrąsu vykti į kitą šalį (7 lentelė). Beveik penktadaliui moksleivių svarbu, kad
studijos Lietuvoje reikalauja mažiau lėšų pragyvenimo išlaidoms, daugiau nei
penktadalis moksleivių renkasi studijas todėl, kad gali studijuoti valstybės
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finansuojamoje vietoje. Aukštesnių pakopų studentų – magistrantai ir doktorantai –
studijas Lietuvoje lemia ir turimi įsipareigojimai šeimoje, darbe.

MOKSLEIVIAI, N=1170

BAKALAURANTAI, N=4411

MAGISTRANTAI, N=729

DOKTORANTAI, N=140

7 lentelė. Studijų Lietuvoje pasirinkimo priežastys. Moksleivių, bakalaurų,
magistrantų, doktorantų atsakymai, proc.

Gimtąja kalba lengviau studijuoti

54

50

40

28

Noriu gyventi ir dirbti tik Lietuvoje

50

57

63

56

Nedrąsu išvykti į svetimą šalį ir svetimą aplinką

27

28

14

7

Norėjau studijuoti ten, kur dirbu

26

-

-

26

Nepakankami užsienio kalbos įgūdžiai

26

21

19

4

Mane dominanti studijų programa yra Lietuvoje

24

16

24

-

Lietuvoje galiu studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje (nemokamai)

21

22

14

24

Lietuvoje reikia mažiau lėšų pragyvenimo išlaidoms

18

23

-

12

Tėvai nori, kad studijuočiau Lietuvoje

16

-

-

-

Informacijos trūkumas apie studijų užsienyje galimybes

16

10

9

9

Lietuvoje lengviau įstoti

9

17

14

12

Studijuodamas Lietuvoje greičiau gausiu darbą

8

-

-

-

Dauguma mano klasiokų planuoja studijuoti Lietuvoje

5

-

-

-

Turiu įsipareigojimų šeimoje (sutuoktinis, vaikai, pagalba tėvams ir pan.)

5

18

30

38

Lietuvoje geresnės kokybės studijos
Lietuvoje lengviau studijuoti ir gauti aukštojo mokslo diplomą nei užsienio
šalyje

4

10

9

-

2

7

14

4

Bandžiau, bet užsienyje įstoti nepavyko

1

3

2

3

Mano lūkesčius atitinkantis universitetas yra Lietuvoje

-

-

-

21

Išvykdamas prarasčiau turimą darbą

-

12

22

18

Lietuvoje ne prastesnės kokybės doktorantūros studijos nei užsienyje

-

-

-

34

Moksleivių stojimo motyvai į aukštąsias mokyklas užsienio šalyse yra dėl
didesnių ateities perspektyvų (66 proc.) bei geresnės studijų kokybės (54 proc.) (52
pav.). Mažiau svarbiais veiksniais yra „palankesnis požiūris į studentą“ (28 proc.),
„norima studijų programa, kurios nėra Lietuvoje“ (24 proc.), finansavimo galimybės
(22 proc.).
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52 pav. Moksleivių motyvai studijuoti užsienio šalyje, N=86. 10.3

Apibendrinant:
 Pagrindiniai moksleivių bei bakalaurantų motyvai rinktis studijas Lietuvoje:
studijuoti lietuvių kalba yra lengviau, norima dirbti ir gyventi tik Lietuvoje,
nedrąsu vykti į kitą šalį.
 Magistrantų ir doktorantų studijas Lietuvoje lemia ir turimi įsipareigojimai
šeimoje, darbe.
 Pagrindiniai veiksniai studijuoti užsienyje: didesnės ateities perspektyvos ir
geresnė studijų kokybė.

4.3. Specialybės ir aukštosios mokyklos pasirinkimas
Specialybės pasirinkimas. Beveik pusė (49 proc.) dvyliktos klasės moksleivių
mokslo metų gale tik „iš dalies“ žinojo, kurią specialybę rinktis ir daugiau nei du
penktadaliai (43 proc.) buvo apsisprendę dėl specialybės pasirinkimo. Moksleivių,
bakalaurantų ir magistrantų buvo klausiama, kas svarbiausia renkantis studijų
specialybę.
Pagrindiniai moksleivių ir bakalaurantų motyvai rinktis studijų specialybę
sutampa – tai yra „dalykai, kurie gerai sekasi ir patinka mokykloje“, „tai, kas susiję su
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pomėgiais, hobi“, „specialybė, kuri teikia perspektyvų ateityje užimti aukštas
pareigas“, „specialybė, kuri garantuoja užtikrintą darbo vietą“, „valstybės
finansuojama vieta” (8 lentelė). Tačiau visi šie veiksniai pagal pasirinkimo dažnumą
aktualesni moksleiviams, nei bakalaurantams – jeigu beveik du trečdaliai (62 proc.)
moksleivių mano, jog rinksis tokią specialybę, kuri „garantuoja užtikrintą darbo vietą“,
bakalaurantams šis veiksnys buvo aktualus mažiau (49 proc.). Moksleiviams,
besimokantiems aukštesniais balais, yra svarbiau, jog studijos būtų artimos tiems
dalykams, kurie gerai sekasi ir patinka vidurinėje mokykloje; moksleiviams labiau nei
moksleivėms svarbu, jog specialybė būtų prestižinė, garantuotų darbo vietą ir
užtikrintų greitą įsidarbinimą. Ne didmiesčiuose besimokantiems moksleiviams yra
aktualiau, jog studijų vieta būtų valstybės finansuojama, taip pat nemokama studijų
vieta yra svarbesnė aukštesniais balais besimokantiems moksleiviams.

MOKSLEIVIAI, N=1170

BAKALAURANTAI, N=4411

MAGISTRANTAI, N=729

8 lentelė. Studijų programos pasirinkimo motyvai. Moksleivių ir studentų
atsakymai, proc.

Dalykai, kurie gerai sekasi ir patinka mokykloje

82

64

-

Studijuoti tai, kas susiję su mano pomėgiais, hobi

80

60

76

Specialybė teikia perspektyvų ateityje užimti aukštas pareigas

68

62

59

Specialybė garantuoja užtikrintą darbo vietą

62

49

36

Svarbu studijuoti būtent valstybės finansuojamoje vietoje

59

55

34

Pabaigęs, tikėtina, greitai gausiu darbą

53

45

-

Specialybė, kurią planuoju įgyti, yra laikoma prestižine

37

47

41

Patarė ir rekomendavo tėvai

22

23

-

Rinksiuosi tas studijas, kurios kainuoja pigiau

20

18

15

Patarė ir rekomendavo draugai, giminaičiai, pažįstami ar pan.

19

25

25

Galvoju, kad kitur neįstosiu / kitur neįstojau

17

24

11

Mokytojų patarimai ir rekomendacijos

16

-

-

Įgyti ar gilinti žinias, reikalingas profesinėje veikloje

-

-

63

Galimybė derinti studijas su darbu, šeimos poreikiais

-

-

34

Įgyti kitą specialybę, nei ankstesnėse studijose

-

-

30
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Kuo aukštesnė studijų pakopa, tuo mažiau specialybės pasirinkimą lemia jos
prestižas ar tai, kad specialybė užtikrina gauti darbo vietą pabaigus studijas. Panaši
tendencija išlieka ir pasirinkimui, jog „specialybė teikia perspektyvų ateityje užimti
aukštas pareigas“ bei baigus studijas „greitai gauti darbą“. Aukštesnėje pakopoje
mažiau svarbi finansuojama studijų vieta (bakalauro studentams renkantis studijas tai
buvo aktualu 55 proc., magistrantūros studijas besirenkantiems jau tik 34 proc.
respondentų).
Didesnė dalis bakalauro studijų studentų iš biomedicinos, fizinių ir technologijos
mokslo sričių lyginant su humanitarinių, menų ir socialinių mokslų studentais nurodo,
jog renkantis specialybę svarbus veiksnys buvo specialybės poreikis darbo rinkoje.
Renkantis magistrantūros studijas specialybės prestižiškumas svarbesnis vyrams, nei
moterims bei Vilniuje nei kituose Lietuvos miestuose besimokantiems studentams.
Labiau užtikrinti darbo vieta baigus studijas jaučiasi biomedicinos nei kitų studijų
sričių magistrantūros studentai. Kad magistrantūros studijos pasirinktos dėl to, jog tai
teikia didesnių perspektyvų užimti aukštesnes pareigas ar gauti didesnes pajamas,
mažiausiai pritaria humanitarinių mokslų ir menų studentai.
Taigi, renkantis specialybę pirmiausia svarbu, kad ji būtų susijusi su mėgstamais
ir dominančiais dalykais. Moksleiviams labiau nei studentams svarbu įsidarbinamumo
pabaigus studijas ir specialybės prestižiškumo aspektas.
Aukštosios mokyklos pasirinkimas. Daugiau nei pusė moksleivių (52 proc.)
žino, kokioje aukštoje mokykloje studijuoti. Kaip rodo moksleivių apklausos
duomenys, svarbiausiu veiksniu renkantis aukštąją mokyklą yra studijų kokybė (73
proc.), taip pat svarbu „studijų miestas“ (59 proc.) (9 lentelė). Sprendimą lemia ir tai,
jog norima studijuoti programa yra tik toje aukštojoje mokykloje (55 proc.).
Aukštosios mokyklos prestižas kaip veiksnys renkantis mokyklą svarbus geriau
besimokantiems moksleiviams. Gera studijų kokybė aukštojoje mokykloje svarbesnė
gimnazijoje besimokantiems moksleiviams, tačiau jiems mažiausiai svarbu, kad
aukštoji mokykla būtų arčiausiai namų ar jų gimtajame mieste.
Dažniausias bakalauro studentų minėtas veiksnys, kas lėmė pasirinkti būtent tą
aukštąją mokyklą, buvo studijų miestas – tai aktualu dviem trečdaliams respondentų.
Mažiau svarbūs veiksniai renkantis aukštąją mokyklą buvo studijų kokybė (54 proc.),
tik toje aukštojoje mokykloje dėstoma norima studijų programa (45 proc.), aukštosios
mokyklos prestižas (47 proc.). Vilniaus mieste vidurinę mokyklą ar gimnaziją
baigusiems asmenims, mokyklos prestižas kaip veiksnys renkantis aukštąją mokyklą
yra svarbesnis, nei studentams, vidurinį ugdymą baigusiems kituose Lietuvos
miestuose. Mokyklos prestižas taip pat svarbesnis geresniais pažymiais vidurinėje
mokykloje besimokiusiems studentams.
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MOKSLEIVIAI, N=1170

BAKALAURANTAI, N=4411

MAGISTRANTAI, N=729

DOKTORANTAI, N=140

9 lentelė. Aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvai. Moksleivių ir studentų
atsakymai, proc.

Studijų programos, kurią noriu studijuoti, kokybė yra geriausia būtent
šioje AM

73

54

54

67

Kad aukštoji mokykla būtų mieste, kuriame noriu studijuoti

59

66

31

64

Tik šioje aukštojoje mokykloje yra mano norima studijų programa

55

45

50

59

Aukštosios mokyklos prestižas

50

47

51

65

Šioje AM labiausiai tikėtina, kad galėsiu studijuoti nemokamai

49

26

14

-

Darbdaviai geriausiai vertina šios aukštosios mokyklos absolventus
Kad aukštoji mokykla būtų mano gyvenamame mieste, arčiausiai mano
namų

44

36

36

-

34

45

55

59

Kitų man svarbių asmenų (ne tėvų) patarimai ir rekomendacijos

30

25

-

-

Tėvų patarimai ir norai

25

23

-

-

Mokytojų patarimai ir rekomendacijos

18

-

-

-

Kitur neįstojau
Norėjau studijas tęsti tame pačiame universitete, kuriame studijavau
anksčiau
Tik šioje AM turėjau galimybę derinti studijas su darbu ar kitais
poreikiais

-

16

8

16

-

-

55

80

-

-

36

56

Dėl asmeninių kontaktų su dėstytojais

-

-

24

-

Dėl realios galimybės pasirinkti disertacijos temą

-

-

-

75

Dėl realios galimybės pasirinkti disertacijos vadovą

-

-

-

70

Dėl asmeninių kontaktų su potencialiu disertacijos vadovu

-

-

-

61

Šiame universitete dirbau nuspręsdamas stoti į doktorantūrą

-

-

-

54

Žinojau, kad svetimame universitete neįstosiu

-

-

-

30

Magistrantūros studentų dažniausiai minėtas veiksnys, svarbus renkantis
aukštąją mokyklą, yra miestas, „kuriame gyvena ar kuris yra arčiausiai gyvenamosios
vietos“ (55 proc.). Studijų kokybė (54 proc.), mokyklos prestižas (51 proc.), studijų
programa (50 proc.) taip pat svarbūs veiksniai. Studijų kokybė aukštojoje mokykloje
kaip mokyklos rinkimosi veiksnys svarbesnė humanitarinių, biomedicinos ir
technologijos mokslų magistrantūros studentams. Šie veiksniai svarbūs ir
doktorantūros studentams, kiek didesnis jų procentas teigia, aukštąją mokyklą
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pasirinkę dėl studijų kokybės (67 proc.). Doktorantūros studijoms konkrečią aukštąją
mokyklą studentai renkasi dėl to, kad gali pasirinkti norimą disertacijos vadovą (70
proc.) ir disertacijos temą (75 proc.). Magistrantams ir doktorantams sprendimą dėl
aukštosios mokyklos pasirinkimo palengvina tai, kad jie renkasi mokyklą, kurioje
baigė ankstesnes studijas – daugiau nei pusė magistrantų ir keturi penktadaliai
doktorantų nurodo, jog studijas norėjo tęsti tame universitete, kuriame studijavo
ankščiau. Taigi moksleiviams ir studentams aukštosios mokyklos pasirinkimą lemia
miestas, kuriame norima studijuoti, bei mokyklos prestižas ir studijų kokybė
aukštojoje mokykloje.

Apibendrinant:
 Moksleiviai specialybę daugiausia renkasi pagal tai, kokie dalykai jiems gerai
sekasi mokykloje, yra jų hobis ir suteikia perspektyvą ateityje užimti aukštas
pareigas. Šiuos motyvus kaip pagrindinius renkantis specialybę nurodė ir
bakalauro studijų studentai.
 Kuo aukštesnė studijų pakopa, tuo mažiau specialybės pasirinkimą lemia jos
prestižas ar tai, kad specialybė suteikia galimybę gauti darbo vietą pabaigus
studijas.
 Svarbiausi moksleivių motyvai, renkantis aukštąją mokyklą: studijų kokybė,
norima studijų programa, miestas, kuriame nori studijuoti.
 Dažniausiai bakalauro studentų minėtas veiksnys, renkantis aukštąją mokyklą
buvo „miestas, kuriame nori studijuoti“, magistrantų – „miestas, kuriame
gyvena ar kuris yra arčiausiai gyvenamosios vietos“.
 Doktorantūros studijoms konkrečią aukštąją mokyklą studentai renkasi dėl to,
kad gali pasirinkti norimą disertacijos vadovą ir disertacijos temą.

4.4. Skirtingų studijų ir studijų pakopų pasirinkimas
Profesinių
bendrojo ugdymo
rinktis profesines
vidurinę mokyklą
pinigų, antra, kad

studijų rinkimosi motyvai. 11 proc. moksleivių, besimokančių
mokyklose planuoja rinktis profesines studijas. Jų nurodyti motyvai
studijas panašūs į tų moksleivių, kurie neplanuoja mokytis, baigę
– tai visų pirma noras kuo greičiau pradėti dirbti, kad užsidirbtų
žinotų, kokia veikla yra patraukli ir patinka (53 pav.).
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53 pav. Moksleivių motyvai rinktis profesines studijas. 11.1

Priežastis rinktis ne aukštojo mokslo, o profesines studijas, yra ir dėl turimų
prastų pažymių (52 proc.), kas sąlygoja, jog įstoti į nemokamą vietą aukštojoje
mokykloje nepavyktų (64 proc.). Daugiau nei du penktadaliai moksleivių nurodo, kad
mokytis jiems apskritai nepatinka (didesnė dalis tokių respondentų yra moksleiviai nei
moksleivės).
Magistrantūros ir doktorantūros studijų rinkimosi motyvai. Beveik pusė
bakalauro studijose studijuojančių studentų nurodo, jog jie planuoja studijuoti toliau
(54 pav.).
Magistrantų apklausos rezultatai rodo, jog magistrantūros studijas jie daugiausia
rinkosi „dėl geresnių ateities perspektyvų“ (72 proc.), noro tobulėti (70 proc.), įgyti
žinių, reikalingų profesinėje veikloje (70 proc.), penktadaliui svarbu turėti magistro
diplomą „dėl prestižo“. Daugiau nei pusė magistrantūros studentų mano, jog magistro
diplomas yra reikalingas norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką (59 proc.). Ketvirtadalis
magistrantūroje studijuojančiųjų mąsto apie tolimesnę mokslininko karjerą. Bakalauro
studentai, kurie planuoja toliau studijuoti magistrantūroje (tokių yra 35 proc.), mano,
jog magistro laipsnis padidina galimybes gauti darbą (55 proc.), taip pat studijuoti
magistrantūroje juos skatina noras „gilinti žinias ir įgūdžius“. Daugiau kaip penktadalis
planuoja magistrantūroje įgyti kitą (papildomą) specialybę ir beveik penktadaliui
naudinga turėti magistro diplomą dėl to, kad „darbe atlygimas susijęs su turima
kvalifikacija“.
Daugiau kaip dešimtadalis magistrantūros studijose nestudijuojančių studentų
planuoja tęsti studijas (54 pav.).
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54 pav. Planai studijuoti pabaigus studijas. Bakalaurantų ir magistrantų
atsakymai.

Absoliuti dauguma doktorantūros studijų studentų teigia, jog doktorantūros
studijas pasirinko dėl to, nes „mėgsta mokytis ir nori tobulėti“, šį veiksnį kaip
pagrindinį pasirenka ir magistrantai, kurie ketina studijuoti doktorantūroje (55 pav.).
55 pav. Magistrantūros (N=729) ir doktorantūros (N=140) studijų rinkimosi
motyvai.1.3.
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Didesnė dalis studentų vyrų pritaria, jog magistrantūros studijas rinkosi todėl,
kad „norėjo nukelti darbinės veiklos pradžią“ bei „įgyti magistro laipsnį dėl prestižo“.
Magistrantai, kurie planuoja toliau studijuoti doktorantūroje (tokių yra 9 proc.),
nurodo, jog doktorantūros studijas rinktis lemia ir tai, kad turimame darbe atlyginimas
susijęs su turima kvalifikacija (22 proc.) bei, kad daktaro laipsnis suteikia didesnes
galimybes gauti darbą (20 proc.). Penktadalis doktorantūros studijų studentų teigia,
jog savo studijų pakopą pasirinko dėl prestižo.
Beveik tris penktadalius doktorantų studijoms paskatina ankstesnių studijų
dėstytojai. Doktorantai taip pat studijuoja dėl geresnių ateities perspektyvų (gauti
aukštesnes pareigas, didesnes pajamas). Beveik trečdalis nurodo, jog nori nukelti
darbinės veiklos pradžią, o beveik du penktadaliai doktorantūros studijas laiko
lengviau suderinamas su vaikų auginimu nei su darbu. Doktorantų vyrų didesnė dalis
sutinka, kad stojo, nes „norėjo nukelti darbinės veiklos pradžią“ (atitinkamai 43 proc.
vyrų ir 24 proc. moterų), laipsnis „dėl prestižo“ taip pat dažniau nurodytas
doktorantų, nei doktorančių.

Apibendrinant:
 Profesines studijas moksleiviai renkasi todėl, kad nori kuo greičiau pradėti dirbti ir
turėti savo pinigų. Moksleiviai, planuojantys rinktis profesines studijas mokosi
prastesniais pažymiais.
 Magistrantūros studijas magistrantai pasirinko daugiausiai dėl aukštesnių pareigų,
didesnių pajamų perspektyvos, noro tobulėti, įgyti žinių, reikalingų profesinėje
veikloje.
 Doktorantūros studijos daugiausiai pasirenkamos dėl noro mokytis, gilinti žinias
bei ketinimo siekti mokslininko karjeros.
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5. Studijų keitimas, nutraukimas, pertrauka tarp studijų
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Studijų keitimas:


Ketvirtadalis apklaustų magistrantų keitė studijų sritį, o aukštąją
mokyklą – mažiau nei penktadalis.



Pagrindinis motyvas, skatinantis pokyčius – noras studijuoti kitą
studijų programą.

Studijų nutraukimas:


Studijų
nutraukimo
problema,
anot
AM
administracijos
darbuotojų, yra aktuali daugiau kaip pusei tyrime dalyvavusiųjų
aukštųjų mokyklų ir dažniau pasitaiko kolegijose.



Pagrindinės priežastys nutraukti studijas: finansiniai sunkumai,
sunkumai suderinti studijas ir darbą, motyvacijos studijuoti stoka.



Doktorantų manymu, III pakopos studijų nesėkmę labiausiai
sąlygoja asmeninės doktoranto savybės ir disertacijos vadovo
gebėjimai vadovauti, organizuoti darbą.

Pertrauka tarp studijų:



Dauguma studentų į kitos pakopos studijas stoja iš karto po
baigtų studijų.



Po bakalauro studijų pertrauką dažniau daro moterys nei vyrai, o
taip pat studentai, kurie mokėjo už mokslą ir kurie mokėsi
žemesniais balais.
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5.1.

Studijų keitimas

Beveik du trečdaliai magistrantų ir daugiau nei keturi penktadaliai doktorantų
lyginant su ankstesnėmis studijomis nieko nekeitė – pasirinko tą pačią studijų sritį ir
aukštąją mokyklą (56 pav.). Tačiau ketvirtadalis magistrantų keitė savo studijų sritį ir
beveik penktadalis aukštąją mokyklą.
56 pav. Studijų programos, mokyklos, miesto keitimas lyginant su ankstesnėmis
studijomis. Magistrantų (N=729) ir doktorantų (N=140) atsakymai. 13.1

Tie magistrantai, kurie turėjo pertrauką tarp bakalauro ir magistro studijų,
daugiau nei du kartus dažniau pasirinko kitą aukštąją mokyklą. Kitą aukštąją mokyklą
daugiau rinkosi humanitarinių ir socialinių mokslo sričių studentai. Studijų sritį taip pat
labiau linkę keisti studentai, kurie darė pertrauką tarp studijų (atitinkamai 36 proc.
dariusių pertrauką ir 20 proc. nedariusių pertraukos), dirbantys studentai (lyginant su
nedirbančiais), humanitarinių ir menų studijų studentai. Aukštąją mokyklą ir studijų
sritį labiau linkę keisti studentės, nei studentai.
Pagrindinės priežastys, dėl ko doktorantai po magistrantūros studijų keitė
studijų sritį yra „noras praplėsti žinias ir noras tobulėti“, rinktis tą sritį, kuri „labiau
atitinka mokslinius interesus“ (57 pav.). Ketvirtadaliui doktorantų didelę įtaką daro
dėstytojų nuomonė – studijų sritį keičia būtent jų siūlymu. Aukštosios mokyklos
keitimą lemia norima studijų programa ir galimybė pasirinkti darbo vadovą.
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57 pav. Priežastys, dėl kurių doktorantai keitė studijų sritį. 13.2

Aukštosios mokyklos keitimą lemia „norima studijų programa“ ir „galimybė
pasirinkti darbo vadovą“ (58 pav.).

58 pav. Priežastys, dėl kurių doktorantai keitė studijų mokyklą. 13.3

Doktorantams, kurie darė pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros
studijų, keisti mokyklą būdingiau, nei tiems, kurie į doktorantūrą stoja iš karto.
Dirbantys (lyginant su nedirbančiais) doktorantai taip pat dažniau nurodo keitę studijų
aukštąją mokyklą.
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Doktorantės moterys yra studijų sritį ir aukštąją mokyklą linkę keisti labiau nei
vyrai (atitinkamai 90 proc. respondentų vyrų nurodė, jog „nieko nekeitė“, tarp moterų
tokių buvo 74 proc.). Doktorantūros studijose lyginant su ankstesnėmis studijomis
mažiausiai pokyčių turėjo humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų studentai.

Apibendrinant:
 Ketvirtadalis magistrantų keitė studijų sritį, o aukštąją mokyklą – mažiau nei
penktadalis.
 Aukštąją mokyklą dažniau keitė humanitarinių ir socialinių mokslų, o studijų
sritį – humanitarinių mokslų ir menų studijų magistrantai.
 Pagrindinis doktorantų motyvas keisti aukštąją mokyklą yra noras studijuoti
tam tikrą konkrečią (tikėtina – ne tokią pačią kaip kad studijavo bakalauro
studijose) studijų programą.
 Ketvirtadalis doktorantų aukštąją mokyklą ir studijų sritį keičia dėstytojų
siūlymu.
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5.2.

Studijų nutraukimas

Studijų nutraukimo problema. Kaip atskleidė studijų sistemos suinteresuotų
šalių tyrimas, studijų nutraukimo problema yra aktuali daugiau kaip pusei tyrime
dalyvavusiųjų aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų (59 pav.). Studijų
nutraukimo problema labiau aktualesnė kolegijose (65 proc.) nei universitetuose (48
proc.), tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp nevalstybinių ir valstybinių
aukštųjų mokyklų nėra. Pagal studijų sritis, labiausiai studijų nutraukimo problema
aktuali fizinių (68 proc.) ir technologijų (64 proc.) mokslų srityse, mažiausiai – menų
(42 proc.).
59 pav. Studijų nutraukimo problemos
administracijos darbuotojų atsakymai. 39.1

aktualumas.

Aukštųjų

mokyklų

60 pav. Priežastys lemiančios studijų
administracijos darbuotojų atsakymai. 39.2

nutraukimą.

Aukštųjų

mokyklų
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Pagrindinė priežastis nutraukti studijas, kaip mano aukštųjų mokyklų
administracija, yra finansiniai sunkumai su kuriais susiduria studentai (60 pav.).
Finansinius sunkumus mažiausiai minėjo Vilniaus aukštųjų mokyklų, taip pat
valstybinių mokyklų administracijos darbuotojai, o Kaune ir kituose miestuose, taip
pat privačiose aukštosiose mokyklose ši problema yra aktualesnė. Kitos svarbios
priežastys yra sunkumai derinti studijas ir darbą, o taip pat ir motyvacijos studijuoti
stoka. Motyvacijos stoką, kaip priežastį mesti studijas daugiau nurodė fizinių (68
proc.) ir technologijų (60 proc.), mažiausiai – menų (33 proc.) sričių administracijos
darbuotojai. Motyvacijos studijuoti stoka kaip veiksnys nutraukti studijas nesiskiria
tarp universitetų ir kolegijų, privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų.

Apibendrinant:
 Studijų nutraukimo problemą įvardijo daugiau nei pusė aukštųjų mokyklų
administracijos darbuotojų. Su studijų nutraukimo problema labiau susiduria
kolegijos nei universitetai.
 Aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų nuomone studentai studijas
nutraukia dažniausiai dėl turimų finansinių sunkumų.
 Doktorantai mano, jog studijų nesėkmę labiausiai sąlygoja asmeninės
doktoranto savybės ir disertacijos vadovo gebėjimai vadovauti ir organizuoti
darbą, o tyrimų infrastruktūra ir vadovo mokslinė kompetencija yra mažiausiai
nesėkmingą doktorantūros studijų baigtį lemiantys veiksniai.

5.3.

Pertrauka tarp studijų

Pertrauka tarp studijų pakopų. Beveik trys penktadaliai (75 proc.) magistrantų
po bakalauro studijų į aukštesnės pakopos studijas stojo iš karto (61 pav.). Taip pat
du trečdaliai doktorantų iš karto po magistrantūros studijų stojo į doktorantūrą.
Moterys magi s tr an t ė s (34 proc.) labiau nei vyrai (22 proc.), taip pat tie, kurie
mokosi valstybės nefinansuojamose vietose ir kurie mokosi žemesniais balais, po
bakalauro studijų yra turėję studijų pertrauką. Moterys d ok t or an t ė s nurodo (44
proc.) dažniau turį studijų pertrauką nei vyrai (19 proc.). Pertrauką tarp magistro ir
doktorantūros studijų daryti labiau būdinga socialinių mokslų studentams.
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61 pav. Studentų, turėjusių studijų pertrauką tarp paskutinių ir dabartinių
studijų, dalis ir šios pertraukos trukmė. Magistrantų, doktorantų atsakymai. 38.4.1

62 pav. Priežastys, lemiančios studijų
Magistrantų, doktorantų atsakymai. 38.4.2

pertrauką

tarp

studijų

pakopų.

Pertrauka doktorantūros studijų metu ir veiksniai, trukdantys sėkmingai
baigti doktorantūros studijas. Beveik dešimtadalis doktorantų nurodė, jog yra
turėję pertrauką doktorantūros studijų metu, didžiosios daugumos respondentų (85
proc.) pertrauka truko vienerius metus. Pagrindinė priežastis imti pertrauką
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doktorantūros studijų metu buvo šeiminės aplinkybės. Didžioji dauguma (91 proc.)
doktorantų planuoja tęsti mokslinę karjerą pabaigę studijas. Mažiausiai planuojančiųjų
tęsti mokslininko karjerą baigus doktorantūros studijas yra studijuojančiųjų fizinius
mokslus.
Absoliuti dauguma (92 proc.) doktorantūrą studijuojančių studentų yra tikri, kad
mokslus baigs sėkmingai (63 pav.).
63 pav. Tikrumas dėl sėkmingo doktorantūros studijų pabaigimo (disertacijos
apsigynimo). Doktorantų atsakymai. 39.3

64 pav. Veiksniai, trukdantys sėkmingai pabaigti doktorantūrą. Doktorantų
atsakymai. 39.4
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Anot pačių doktorantų, netinkamos asmeninės doktoranto savybės yra
svarbiausias veiksnys, kuris lemia, jog doktorantas nebaigia doktorantūros studijų (64
pav.), o vadovo nepakankama kompetencija – negebėjimas vadovauti, planuoti,
organizuoti darbų – yra antras pagal dažnumą nurodytas veiksnys, lemiantis
nesėkmingą studijų baigtį.
Nepakankama tyrimams skirta infrastruktūra ar vadovo mokslinė kompetencija
yra mažiau svarbūs veiksniai. Tie doktorantai, kurie yra tikri, jog tęs mokslinę karjerą,
taip pat tie, kurie yra turėję pertrauką tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų,
žymiai dažniau nurodo, jog vadovo nepakankama kompetencija gali sužlugdyti
studijas.

Apibendrinant:
 Dauguma studentų į kitos pakopos studijas stoja iš karto po baigtų studijų, t.
y. trys ketvirtadaliai magistrantų ir du trečdaliai doktorantų.
 Po bakalauro studijų pertrauką dažniau daro moterys nei vyrai, o taip pat
studentai, kurie mokėjo už mokslą ir kurie mokėsi žemesniais balais.
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6. Studijų sąlygos
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Infrastruktūros tinkamumas:


Apklausos rezultatai atskleidė teigiamą infrastruktūros vertinimą,
pagal skirtingus ją nusakančius aspektus.



Palankiausiai vertinamas auditorių, laboratorijų, kitų patalpų bei
įrangos pakankamumas ir pritaikymas studijoms, taip pat –
galimybė naudotis reikalingais elektroniniais žurnalais, duomenų
bazėmis.



Palankiausiais vertinimais pasižymi administracijos darbuotojų
grupė, o mažiausiai palankiais – bakalauro studijų studentai.

Studijų turinio ir proceso organizavimas:


Studentų teigimu, Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoti yra
pakankamai sunku, studentams keliami aukšti reikalavimai.



Doktorantų, iš visų studentų, vertinimai šiuo atžvilgiu palankiausi.

Studijų lankstumas:



Respondentų vertinimu, studijos nėra labai lanksčios. Kritiškiausiai
studijų lankstumo aspektai vertinami bakalauro studijų studentų.

Studijų rezultatų vertinimo sistema:


Šiuo klausimu išsiskiria studentų ir dėstytojų pozicijos. Dėstytojai
apie savo taikomą vertinimo sistemą yra itin palankios nuomonės,
tačiau studentams trūksta išsamaus paaiškinimo, kodėl jie gavo
būtent tokį įvertinimą.

Nuomonė apie dėstytojus ir jų darbą:


Apklausa atskleidė, kad studentai savo dėstytojus vertina kaip
atsakingus ir aukštos kvalifikacijos specialistus.



Studentų manymu, dėstytojai paskaitoms būna pasiruošę, geba
išaiškinti dėstomą medžiagą, ugdo analitinį mąstymą, kūrybiškumą,
atsižvelgia į studentų iškeltas idėjas, jiems pataria, kai yra prašomi.
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Nuomonė apie AM administracijos darbuotojus ir jų darbą:


Daugiau nei pusė visų respondentų linkę pritarti, kad aukštųjų
mokyklų
administracijoje
užtikrinama
studentui
draugiška
atmosfera, laiku teikiama informacija, atsižvelgiama į studentų
nuomonę, domimasi jų poreikiais.



Tačiau ištęstinių studijų studentai itin pasigenda administracijos
darbuotojų geranoriškumo, draugiškumo, paslaugumo.

Studijų programų kūrimas ir tobulinimas:


Tobulinant studijų programas dažniausiai atsižvelgiama į studijų
programos komiteto ir administracijos darbuotojų (dekanų,
prodekanų, studijų prorektorių, kt.) nuomonę. Rečiausiai – į
darbdavių bei socialinių partnerių nuomonę. Paradoksalu, tačiau
teigiama, kad studijų programos yra kuriamos ir atnaujinamos
orientuojantis į darbo rinkos poreikius.

Mokslinių tyrimų ir studijų dermė:


Mokslinių tyrimų ir studijų dermė labiausiai pasiekta doktorantūros
studijose.



Moksliškumą studijose labiau įžvelgti linkę tie doktorantai, kurie
jaučiasi doktorantūrai gerai pasirengę, savo studijomis patenkinti,
žinantys, kokį darbą ateityje dirbs ir jau dabar dirbantieji
tyrinėjamoje srityje.

Baigiamojo kvalifikacinio darbo rengimo sąlygos:


Didžioji dauguma studentų turi galimybę rinktis tiek baigiamojo
darbo temą, tiek vadovą.



Dauguma studentų yra patenkinti vadovų kvalifikacija ir teikiamomis
konsultacijomis rašant darbą.
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6.1.

Infrastruktūros tinkamumas

Suinteresuotų šalių nuomonė apie aukštųjų mokyklų infrastruktūrą nagrinėta
siekiant išsiaiškinti, kiek aukštosioms mokykloms būdinga tai, kad:
1) auditorijos, laboratorijos, kitos patalpos bei įranga yra pritaikytos studijų
procesui.
2) pakanka studijoms reikalingų priemonių (knygų, žurnalų, kitos medžiagos,
duomenų bazių, mokslinių tyrimų infrastruktūra ir t.t.) studentams ir
dėstytojams ir galima laisvai tuo naudotis (t.y. kiek viskas yra prieinama
viešajam naudojimui) tiek bibliotekose, tiek paskaitų ar laboratorinių metu.
3) pakanka vietų, kuriuose studentai gali savarankiškai studijuoti ar ruoštis
paskaitoms.
Infrastruktūros tinkamumą studijoms visos apklaustos šalys vertina gan
teigiamai: pritarimo procentai į kiekvieną iš teiginių ne mažesni nei 61 proc.,
aukščiausi vertinimai siekia 90 proc. 10 lentelė). Ir dėstytojai, ir administracijos
darbuotojai nepritaria teiginiui, kad jų aukštosiose mokyklose magistrantūros ir
doktorantūros studijų kokybė nukenčia dėl tinkamos infrastruktūros nebuvimo (šiam
teiginiui pritarė tik trečdalis administracijos darbuotojų ir pusė dėstytojų). Tokie
rezultatai atskleidžia teigiamą infrastruktūros vertinimą.

MAGISTRANTAI, N= 729

DOKTORANTAI, N= 140

DĖSTYTOJAI, N= 1291

ADMINISTRACIJA, N = 520

Auditorijos, laboratorijos, kitos patalpos bei įranga
pritaikytos studijų procesui
Galiu naudotis visais man reikalingais elektroniniais
žurnalais, duomenų bazėmis
Studijoms reikalingų priemonių man ir mano
grupiokams pakanka
Praktinių užsiėmimų ir laboratorinių metu studentams
užtenka studijų darbams skirtos įrangos
Aukštojoje mokykloje pakanka vietų, kuriose galiu
savarankiškai mokytis, kai nevyksta užsiėmimai
auditorijose
Bibliotekoje yra pakankamai knygų, žurnalų ir kitos
studijoms reikalingos medžiagos
Studijų metu galiu laisvai naudotis aukštojoje mokykloje
esančia mokslinių tyrimų infrastruktūra

BAKALAURANTAI, N=4321

10 lentelė. Respondentų nuomonė apie aukštųjų mokyklų infrastruktūrą.
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Aukštoji mokykla tarpininkauja dėl galimybių naudotis
mokslinių tyrimų infrastruktūra kitur
Magistrantūros ir doktorantūros studijų kokybė stipriai
nukenčia dėl tinkamos mokslinių tyrimų infrastruktūros
nebuvimo, trūkumo

62%

70%

78%

42%

66%

-

-

-

54%

33%

Palankiausiai vertinamas auditorių, laboratorijų, kitų patalpų bei įrangos
pritaikymas ir pakankamumas (ypač administracijos darbuotojų, kurių šiam teiginiui
pritarė 90 procentų), taip pat – galimybė naudotis reikalingais elektroniniais žurnalais,
duomenų bazėmis. Palankiausiais vertinimais pasižymi administracijos darbuotojų
grupė, o mažiausiai palankiais – bakalauro studijų studentai. Nuomonė apie
bibliotekas šių dviejų grupių ypač išsiskyrė: tam, kad bibliotekoje yra pakankamai
knygų, žurnalų ir kitos studijoms reikalingos medžiagos pritarė 88 proc.
administracijos darbuotojų ir 61 proc. bakalaurantų (vertinimo skirtumas siekia beveik
trečdalį – 27 proc.).
Visų grupių respondentai aukštųjų mokyklų infrastruktūrą vertina tuo palankiau,
kuo labiau yra patenkinti studijomis ir geriau vertina studijų kokybę apskritai. Itin
ryškių tendencijų studijų srityse ar pagal aukštosios mokyklos tipą nepastebėta, nors
atskirais atvejais statistiškai reikšmingų skirtumų yra.

Apibendrinant:
 Aukštųjų mokyklų infrastruktūra ir jos pritaikymas studijoms vertinamas
teigiamai: pritarimo procentai į kiekvieną iš teiginių ne mažesni nei 61 proc.,
aukščiausi vertinimai siekia 90 proc.
 Palankiausiais vertinimais pasižymi administracijos darbuotojų
mažiausiai palankiais – bakalauro studijų studentai.

grupė, o

 Aukštųjų mokyklų infrastruktūra vertinama tuo palankiau, kuo palankiau
vertinama aukštosios mokyklos studijų kokybė apskritai.
 Itin ryškių tendencijų studijų srityse ar pagal aukštosios mokyklos tipą
nenustatyta.
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6.2. Studijų
lankstumas

organizavimas.

Turinys,

procesas,

Studijų turinio ir proceso organizavimas. Iš visų stu d en tų , doktorantų
grupė pasižymi palankiausiais vertinimais studijų turinio ir proceso organizavimo
atžvilgiu (11 lentelė). Trys ketvirtadaliai apklaustųjų mano, kad paskaitos atlinka
doktorantūros lygį, dėstomi disertacijai naudingi moduliai, yra užtektinai paskaitų ir
seminarų. Mažai kas (24 proc.) pritaria, jog dėstomi jiems nereikalingi dalykai, o
bakalaurantų grupėje, tam, kad jiems tenka mokytis daug nereikalingų dalykų,
pritaria beveik pusė (48 proc.) bakalaurantų. Doktorantų ir bakalaurantų vertinimo
skirtumas siekia 24 proc.
Dažniau apie studijuojamus dalykus ir modulius kaip beprasmius ir nereikalingus
mano neigiamai studijų kokybę vertinantys bakalaurantai. Tokiai nuostatai pritaria 68
proc. šios grupės respondentų, o teigiamai studijų kokybę vertinantieji – 42 proc.
(statistiškai reikšmingi skirtumai). Taip pat dažniau taip linkę manyti jaunesni
(pritarimo procentas iki 24 m. amžiaus grupėje – 49 proc., vyresnių - 41 proc.),
žemesnius sesijos vidurkius turintys (pritarimo procentas tarp žemą vidurkį turinčių –
50 proc., vidutinį – 48 proc., aukštą – 45 proc.), nuolatinių studijų (pritarimo
procentas tarp nuolatinių studijų respondentų – 49 proc., ištęstinių studijų
respondentų – 44 proc.) studentai. Statistiškai reikšmingi skirtumai – nagrinėjant
pagal studijų sritis. Dažniausiai mano studijuojantys nereikalingus dalykus „kietųjų“
mokslų atstovai (technologijų (54 proc.), biomedicinos (52 proc.), fizinių (52 proc.)).
Dažniausiai šiam teiginiui nepritaria menų studijų bakalaurantai (41 proc.).

MAGISTRANTAI, N = 725

DOKTORANTAI, N = 137

Studentams keliami aukšti reikalavimai, pakankamai sunku
studijuoti

61

66

72

-

Manau, kad man tenka/teko mokytis daug nereikalingų dalykų

48

32

24

40

Man dėstomos/dėstytos paskaitos atitinka doktorantūros lygį

-

-

75

-

Išklausyti/ klausomi studijų moduliai naudingi disertacijos
rengimui

-

-

75

-

Man užtenka tiek paskaitų ir seminarų, kiek man yra dėstoma

-

-

75

-

ABSOLVENTAI, N = 1132

BAKALAURANTAI, N =4411

11 lentelė. Respondentų nuomonė apie keliamus reikalavimus mokytis/ studijų
turinio organizavimas.
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Atskleista, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose pakankamai sunku studijuoti,
keliami aukšti reikalavimai. Studentų pritarimo procentai svyruoja nuo 61 proc.
bakalaurantų grupėje) iki 72 proc. doktorantų grupėje (t. p. 11 lentelė).
Pastebima tendencija, kad subjektyviu respondentų vertinimu, jiems tuo sunkiau
studijuoti, kuo aukštesnėje pakopoje jie yra. Taip pat pastebima, kad sunkiausia (jų
pačių subjektyviu vertinimu) studijuoti vidutinius pažymius turintiems studentams.
Tarp tų, kurie pritarė šiam teiginiui, vidutinį paskutinės sesijos vidurkį turėjo 70 proc.
respondentų, o aukštą – 17 proc., žemą – 13 proc. Statistiškai reikšmingų skirtumų
tarp nuolatinių studijų ir ištęstinių studijų studentų vertinimų nepastebėta.
Aukštais reikalavimais studentams dažniau keliami humanitarinių, menų ir
biomedicinos mokslų srityse. Tai, kad studentams keliami aukšti reikalavimai ir sunku
studijuoti pritaria po 69 proc. humanitarinių ir menų studijų srities bakalaurantai ir 67
proc. biomedicinos mokslų srities bakalaurantai. Socialiniuose moksluose šiam
teiginiui pritaria 60 proc., o technologijos moksluose - 56 proc. respondentų.
D ėst yt oj ų i r ad mi n i stra ci j o s da r bu ot oj ų gru p ė rečiau nei patys studentai
pritaria, kad studentams keliami aukšti reikalavimai, pakankamai sunku studijuoti. Vis
dėlto, esančią gan aukštą reikalavimų kartelę patvirtina faktas, kad didelė dalis
dėstytojų ir administracijos darbuotojų nepritaria teiginiui (atininkamai nepritarimo
procentai 47 proc. ir 61 proc.), kad jų aukštojoje mokykloje stengiamasi studentą
išlaikyti bet kokia kaina, net jei reikia „ištempti“ iki teigiamo pažymio (65 pav.).
65 pav. Studentams
darbuotojų požiūris.

keliami

reikalavimai.

Dėstytojų

ir

administracijos
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Studijų lankstumas. Respondentų vertinimu, studijos nėra labai lanksčios (12
lentelė). Negalintys pasirinkti individualios studijų programos (kada ir kokius dalykus
studijuoti) teigė 42 proc. bakalaurantų ir 55 proc. magistrantų. Negalintys susidaryti
sau tinkamo tvarkaraščio teigė daugiau nei pusė (51 proc.) bakalaurantų ir dar
didesnė dalis (60 proc.) magistrantų. Vis dėlto, beveik pusės administracijos manymu,
studentai šią galimybę turi. Doktorantai taip pat jaučiasi esantys pakankamai laisvi
susidaryti jiems tinkančią studijų programą ir tvarkaraštį.

BAKALAURANTAI, N =4347

MAGISTRANTAI, N = 725

DOKTORANTAI, N = 137

ADMINISTRACIJA, N = 511

12 lentelė. Respondentų nuomonė apie studijų lankstumą. Pritarimo procentai.

Studentai gali susidaryti individualią studijų programą (kada ir
kokius dalykus studijuoti)

41

30

77

54

Studentai gali susidaryti lankstų, sau tinkamą studijų tvarkaraštį

34

25

72

46

Laisvai pasirenkamų modulių tikrai pakanka, „yra iš ko rinktis“

52

48

66

-

Mano aukštojoje mokykloje laisvė rinktis studijų dalykus
(modulius) egzistuoja tik formaliai: iš tikrųjų yra nurodoma, ką iš
pasirenkamųjų dalykų reikia rinktis

43

36

56

-

Neigiamai minėtus studijų lankstumą atspindinčius aspektus vertinti labiau linkę
mažiau studijomis patenkinti, neigiamai studijų kokybę vertinantys, aukštais balais
studijuojantys, nuolatinių studijų, studijuojantys VF studijų vietose bakalaurantai.
Magistrantų grupėje tendencijos panašios išskyrus tai, kad nepastebėti reikšmingi
skirtumai pagal studijų formą (ištęstinė-nuolatinė) ir studijų finansavimo pobūdį (VF –
VNF).
Lyginant pagal studijų sritis, mažiausias studijų lankstumas pastebimas
biomedicinos mokslų studijų srityje I ir II pakopose, humanitarinių mokslų studijose II
pakopoje.
Laisvai pasirenkamų modulių įvairovę respondentai vertina gan teigiamai (t. p.
12 lentelė)., tačiau doktorantų grupė ryškiausiai įvardina problemą, kad jų
aukštosiose mokyklose laisvė rinktis studijų dalykus (modulius) egzistuoja tik
formaliai: iš tikrųjų yra nurodoma, ką iš pasirenkamųjų dalykų reikia rinktis. Su šiuo
teiginiu sutiko daugiau 56 proc. doktorantų, 36 proc. magistrantų ir 43 proc.
bakalaurantų.
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Esant ne itin lanksčias studijas indikuoja ir tai, kad nėra statistiškai reikšmingų
skirtumų dirbančių ir nedirbančių studentų tiek bakalaurantų (p=0,141), tiek
magistrantų (p=0,235) grupėse. Vis dėlto, pamažu Lietuvos aukštajame moksle
atsirandantį studijų lankstumą leidžia užčiuopti duomenų analizė pagal studijų kursus:
1 – 2 kurso bakalaurantai dažniau linkę teigti, kad gali pasirinkti individualią studijų
programą, nei vyresnieji (statistiškai reikšmingas skirtumas, p = 0,000). Galimybes
susidaryti lankstų studijų tvarkaraštį visų kursų studentai vertina panašiai. Taip pat
panašiai vertina teiginį „laisvai pasirenkamų modulių tikrai pakanka, „yra iš ko
rinktis“.

Apibendrinant:
 Studentų ir dėstytojų nuomone Lietuvos aukštosiose mokyklose pakankamai
sunku studijuoti, keliami aukšti reikalavimai: pritarimo procentai svyruoja nuo
57 proc. iki 72 proc.
 Tam, kad jų aukštojoje mokykloje, padalinyje stengiamasi studentą išlaikyti
bet kokia kaina, net jei reikia - „ištempti“ iki teigiamo pažymio, pritarė 37
proc. dėstytojų ir 22 proc. administracijos darbuotojų.
 Atsižvelgus į studentų vertinimus, nustatyta, kad studijos nėra labai lanksčios:
tarp atsakymų į kiekvieną iš studijų lankstumą atspindinčių teiginių vyrauja
nepritarimo procentai, ypatingai – bakalaurantų tarpe.

6.3.

Studijų rezultatų vertinimo sistema

Nagrinėjant respondentų atsakymus apie studijų rezultatų vertinimo sistemą
Lietuvos aukštosiose mokyklose, išsiskiria studentų ir dėstytojų pozicijos (13 lentelė).
Pastarieji apie savo taikomą vertinimo sistemą yra itin palankios nuomonės: tai, kad
studentų atliktų darbų vertinimas yra objektyvus ir nešališkas teigia 85 proc. visų
apklaustų dėstytojų, o tai, kad jie išsamiai paaiškina, kodėl studentas gavo būtent tokį
įvertinimą teigė beveik visi - 95 proc. dėstytojų. Tačiau su šiuo teiginiu sutinka tik 65
proc. studentų. Bakalaurantų grupėje kiek žemesni ir kiti vertinimai, nors į kiekvieną
teiginį pritarimas siekia ne mažiau nei 65 proc.
13 lentelėje pavaizduotiems teiginiams labiau linkę pritarti teigiamai vertinantys
studijų kokybę, studijomis labiau patenkinti, aukštais pažymiais besimokantys
bakalaurantai. Studijų forma, studijų finansavimo principas ar studijų sritis įtakos
vertinimams neturi. Žvelgiant į studentų nuomonių pasiskirstymą pagal studijų
pakopas pastebima, kad dažniausiai teiginiams linkę pritarti doktorantūros studijų
studentai. Šioje grupėje teiginiams labiau linkę pritarti tie doktorantai, kurie toliau
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planuoja tęsti mokslinę karjerą, tikintys sėkmingai apsiginti disertacijas, yra patenkinti
studijų kokybe ir savo studijomis.

DOKTORANTAI

DĖSTYTOJAI

Studentų atliktų darbų/ disertacijų vertinimo kriterijai yra aiškūs ir
žinomi iš anksto
Atsiskaitymų arba kursinių darbų rezultatai paaiškinami taip, kad
Jūs suprantate, kodėl gavote geresnį arba blogesnį įvertinimą*

MAGISTRANTAI

Studentų atliktų darbų vertinimas yra objektyvus ir nešališkas

BAKALAURANTAI

13 lentelė. Respondentų nuomonė apie studijų rezultatų vertinimą

69

78

84

85

68

73

77

-

65

65

80

95

*Doktorantams formuluotas teiginys: rengiama disertacija po tarpinių pristatymų, atestacijų aptariama taip,
kad Jūs suprantate, ką ir kaip taisyti, tobulinti

Apibendrinant:
 Studentai ir dėstytojai pritaria, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose studentų
darbai vertinami objektyviai ir nešališkai, o vertinimo kriterijai yra aiškūs ir
žinomi iš anksto.
 Dėstytojai ir studentai skirtingai supranta gautų rezultatų paaiškinimą. 95 proc.
dėstytojų teigė, kad vertindami studentų atsiskaitymus, atliktus darbus
visuomet paaiškina, kodėl būtent yra toks įvertinimas. Iš šių paaiškinimų
suprantantys, kodėl gauna būtent tokį įvertinimą, teigė 65 proc. studentų.
 Doktorantai, iš visų studentų, studijų rezultatų vertinimo sistemą vertina
palankiausiai.

6.4.

Nuomonė apie dėstytojus ir jų darbą

Dėstytojai ir jų darbas vertinamas pozityviai. Tai, kad Lietuvos aukštosiose
mokyklose dėsto aukštos kvalifikacijos ir atsakingi dėstytojai pritarė dauguma visų
grupių to klaustų respondentų (66 pav.). Vertinimai pagal studijų sritis, aukštosios
mokyklos tipą (universitetas ar kolegija; privati ar valstybinė), miestą, kuriame yra
aukštoji mokykla, nesiskiria, tačiau tų dėstytojų vertinimai, kurie dirba ne tik
akademiniame, bet ir valstybiniame ar privačiame sektoriuje, žemesni (skirtumai
statistiškai reikšmingi).
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66 pav. Dėstytojų kvalifikacijos vertinimas. Akademinės bendruomenės
nuomonė, ar aukštosiose mokyklose dėsto aukštos kvalifikacijos ir atsakingi
dėstytojai.

Atskirus teiginius, vertinančius dėstytojų darbą, studentai taip pat vertina
pozityviai (14 lentelė). Pritarimo procentai į kiekvieną iš jų svyruoja nuo 61 proc. iki
90 proc. Vertinimai tuo pozityvesni, kuo aukštesnėje pakopoje studentai studijuoja,
nuomonės skirtingose studijų srityse statistiškai reikšmingai nesiskiria.

BAKALAURANTAI, N =4411

MAGISTRANTAI, N = 729

DOKTORANTAI, N = 140

14 lentelė. Nuomonė apie dėstytojus ir jų darbą

72

81

86

70

76

87

61

70

-

Dėstytojai man pataria, kai prašau patarimo

80

82

89

Jeigu studentai turi pasiūlymų ar idėjų, dėstytojai į juos atsižvelgia

71

76

85

Susidaro įspūdis, kad dėstytojai gerai pasiruošę savo užsiėmimams

75

80

85

Dauguma man dėstančių dėstytojų yra aukšto lygio mokslininkai

70

84

90

Dėstytojai suprantamai, nuosekliai išaiškina savo dėstomų dalykų
medžiagą
Dėstytojai skatina pačiam formuluoti tyrimo reikalaujančius klausimus,
spręsti realias problemas
Dėstytojai pakankamai laiko skiria kūrybiškoms savarankiškoms
užduotims
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Geri profesorių ir doktorantų santykiai (tarpusavyje bendrauja dalykiškai
ir pagarbiai)

-

-

88

Tarptautiškumo aspektas studijose nėra labai ryškus. Didesnė dalis studentų
nesutinka, kad jų studijose yra paskaitų, kurias skaito iš užsienio atvykę dėstytojai
(67 pav.), tačiau pastebima tendencija, kad užsienio dėstytojai linkę dėstyti (yra
kviečiami dėstyti) aukštesnėse studijų pakopose, ypač doktorantūroje. Pastarojoje
grupėje respondentų vertinimai pagal studijų metus ir studijų sritis statistiškai
reikšmingai nesiskiria, nors pastebima, kad rečiausiai teigia, kad jiems yra skaitomos
paskaitos užsienio dėstytojų – fizinių (33 proc.) ir humanitarinių mokslų (32 proc.)
apklausti doktorantai.
67 pav. Dėstytojų iš užsienio dėstymo dažnumas. Studentų nuomonė, ar jiems
būna paskaitų, kurias skaito užsienio dėstytojai. 40.10

Apibendrinant:
 Dėstytojai ir jų darbas vertinamas pozityviai. Pritarimo procentai į kiekvieną
teiginį, nusakantį, ar dėstytojai yra pasiruošę paskaitoms, geba išaiškinti
dėstomą medžiagą, ugdo analitinį mąstymą, kūrybiškumą, atsižvelgia į
studentų iškeltas idėjas, jiems pataria ir pan., svyruoja nuo 61 proc. iki 90
procentų.
 Vertinimai tuo pozityvesni, kuo aukštesnėje pakopoje studentai studijuoja, o
nuomonės skirtingose studijų srityse statistiškai reikšmingai nesiskiria.
 Didesnė dalis studentų nėra dalyvavę paskaitose, kurias skaitė iš užsienio
atvykę dėstytojai. Iš visų studentų, dažniausiai užsienio dėstytojų paskaitose
yra dalyvavę doktorantūros studijų studentai.
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6.5. Nuomonė apie administracijos darbuotojus ir jų
darbą
Administracijos darbuotojų darbas prasčiausiai vertinamas bakalaurantų grupėje,
nors visi studentai apie šią studijų kokybės dimensiją yra gan palankios nuomonės (68
pav.). Palankiausiai vertinamos darbuotojų vidinės savybės ir nuostatos studentų
atžvilgiu: jie yra geranoriški, paslaugūs, nebaisu kreiptis pagalbos, atsako į rūpimus
klausimus. Mažiausiai sutinkama su veiksmų aktyvumą atspindinčiais teiginiais: tai,
kad administracijos darbuotojai aktyviai domisi studentų poreikiais, savijauta ir
problemomis sutiko 52 proc. bakalaurantų, o kad atsižvelgiama į pačių studentų
pasiūlymus – 56 proc. bakalaurantų.
68 pav. Studentų nuomonė apie administracijos darbuotojus ir jų darbą,
pritarimo procentai.

Mažiausiai administracijos darbuotojų darbu yra patenkinti biomedicinos mokslų
studijų srities bakalaurantai (15 lentelė). Šios studijų srities respondentų pritarimo
procentai nuo bendrųjų pritarimo procentų skiriasi iki 16 procentų.
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15 lentelė. Bakalaurantų nuomonė apie administracijos darbuotojus ir jų darbą.
Pritarimo procentai pagal studijų sritis.
Bendras
Administracijos darbuotojai yra geranoriški,
draugiški ir paslaugūs
Drąsiai ir be baimės galiu kreiptis į visus
administracijos darbuotojus
Administracijos darbuotojai profesionaliai
atlieka administravimo darbus, atsako į man
rūpimus klausimus
Administracijos darbuotojai laiku suteikia
reikiamą informaciją
Jeigu studentai turi pasiūlymų ar idėjų,
administracijos darbuotojai į tai atsižvelgia
Administracija aktyviai domisi studentų
poreikiais, jų savijauta, problemomis

Studijų sritys
B

F

H

M

S

T

71

59

83

78

70

73

67

69

58

81

75

75

71

66

69

58

85

80

74

69

67

68

52

83

76

73

70

67

56

42

60

66

61

57

56

56

41

62

61

56

54

52

Statistiškai reikšmingi skirtumai taip pat pastebimi duomenis analizuojant pagal
studijų formą (16 lentelė). Ištęstinių studijų studentai itin kritiškai nusiteikę
administracijos geranoriškumo atžvilgiu. Tam, kad darbuotojai yra geranoriški,
draugiški ir paslaugūs pritarė tik trečdalis ištęstinių studijų studentų, nors bendrasis
pritarimo procentas siekia 71 proc. Visais kitais atžvilgiais ištęstinių studijų studentai
administracijos darbuotojus linkę vertinti palankiau nei nuolatinėse studijose
studijuojantys bakalaurantai.
16 lentelė. Bakalaurantų nuomonė apie administracijos darbuotojus ir jų veiklą.
Pritarimo procentai pagal studijų formą.
Bendras

Studijų forma
Nuolatinės

Ištęstinės

Administracijos darbuotojai yra geranoriški, draugiški ir paslaugūs

71

68

32

Drąsiai ir be baimės galiu kreiptis į visus administracijos darbuotojus

69

67

70

Administracijos darbuotojai profesionaliai atlieka administravimo
darbus, atsako į man rūpimus klausimus

69

52

64

Administracijos darbuotojai laiku suteikia reikiamą informaciją

68

68

74

56

69

75

56

50

59

Jeigu studentai turi pasiūlymų ar idėjų, administracijos darbuotojai į
tai atsižvelgia
Administracija aktyviai domisi studentų poreikiais, jų savijauta,
problemomis
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Apibendrinant:
 Administracijos darbuotojai ir jų darbas studentų vertinamas teigiamai.
Daugiau nei pusė visų respondentų linkę pritarti, kad aukštųjų mokyklų
administracijoje užtikrinama studentui draugiška atmosfera, laiku teikiama
informacija, atsižvelgiama į studentų nuomonę, domimasi jų poreikiais.
 Administracijos darbuotojų darbu mažiausiai patenkinti bakalauro studijų
studentai.
 Ištęstinių studijų studentai itin pasigenda administracijos darbuotojų
geranoriškumo, draugiškumo, paslaugumo. Tik trečdalis pritarė, kad
administracija šiomis charakteristikomis pasižymi, nors bendrasis pritarimas
siekia 71 procentų.

6.6.

Studijų programų kūrimas ir tobulinimas

Suinteresuotų šalių vaidmuo studijų programų tobulinime. Vienas iš
studijų kokybės gerinimo būdų – aktyviai dalyvauti studijų programų kūrime ir
tobulinime. Dažniausiai tobulinant programas atsižvelgiama į studijų programos
komiteto, administracijos nuomonę. Dėstytojų ir studentų nuomonių reikšmė kiek
mažesnė, rečiausiai kuriant ir tobulinant programas atsižvelgiama į darbdavių (22
proc.) ir AM socialinių partnerių (29 proc.) pastabas (69 pav.). Nepaisant to, didžioji
dalis administracijos bei dėstytojų teigia, kad jų aukštosiose mokyklose studijų
programos kuriamos ir atnaujinamos atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius (70 pav.).
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69 pav. Dėstytojų ir administracijos darbuotojų nuomonė, į kurios grupės nuomonę
labiausiai atsižvelgiama tobulinant studijų programas. 18.1.

70 pav. Dėstytojų ir administracijos darbuotojų nuomonė, ar jų aukštosiose
mokyklose studijų programos kuriamos ir atnaujinamo atsižvelgiant į darbo rinkos
poreikius. 18.2.
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Studentų ir dėstytojų įtrauktis į studijų programų tobulinimą. Studentų ir
dėstytojų įtrauktis į studijų programų kūrimo ir tobulinimo procesą atskirų
suinteresuotų grupių vertinama skirtingai (17 lentelė). Palankiausiais vertinimais
išsiskiria administracijos darbuotojai ir dėstytojai. Absolventų ir bakalaurantų grupėje
vertinimai mažiausiai palankūs. Toliau lentelėje pateikti teiginiai aptariami smulkiau.

Į studentų vertinimus apie studijų kokybę,
dėstytojus, studijų programas yra atsižvelgiama
Studentai reguliariai vertina studijų
modulius/dalykus, teikia pastabas
Studentai turi galimybę susipažinti su studijų
modulių/dalykų vertinimo rezultatais
Dėstytojams sudaroma galimybė susipažinti, kaip
studentai vertina jų dėstomus modulius
Dėstytojams, katedros ir fakulteto darbuotojams iš
tiesų rūpi studentų nuomonė apie studijų kokybę

ADMINISTRACIJA N =

DĖSTYTOJAI, N =

ABOSLVENTAI =

DOKTORANTAI, N= 140

MAGISTRANTAI, N= 729

BAKALAURANTAI, N=4411

17 lentelė. Studentų ir dėstytojų įtrauktis į studijų kokybės gerinimą

51

54

65

35

81

87

43

51

56

43

79

77

64

60

63

40

-

86

-

-

-

-

81

90

57

67

73

50

86

-

Atsižvelgimas į studentų vertinimus. 87 proc. aukštųjų mokyklų administracijos
pritaria, kad jų aukštosiose į studentų vertinimus apie studijų kokybę, dėstytojus,
studijų programas yra atsižvelgiama. Tačiau tam pritaria tik apie pusė bakalaurantų ir
magistrantų.
Giliau nagrinėjant bakalaurantų grupės atsakymus, nustatyta, kad labiau linkę
manyti, kad į jų vertinimus atsižvelgia – studentų atstovybių nariai, geriau vertinantys
studijų kokybę, labiau savo studijomis patenkinti bakalaurantai. Dažniausiai su tuo
nesutikti linkę biomedicinos studijų srities bakalaurantai (18 lentelė); dažniau nemokamose nei mokamosiose studijų vietose (19 lentelė), nuolatine, o ne ištęstine
studijų forma (20 lentelė) studijuojantieji.
Galimybė vertinti studijų modulius. Galimybę reguliariai vertinti studijų modulius
teigė turintys mažiau nei pusė (43 proc.) bakalaurantų, tačiau su tuo sutiko didesnė
dalis administracijos darbuotojų (17 lentelė). Pastaroji grupė taip pat dažniau linkusi
teigti, kad studentai turi galimybę susipažinti su vertinimo rezultatais. Su jais,
apklaustų dėstytojų ir administracijos darbuotojų nuomone, dėstytojai dažniau
supažindinami nei studentai. Bakalaurantų grupės pritarimas šiems teiginiams pagal
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studijų sritis pateiktas 18 lentelėje, pagal studijų finansavimo tipą – 19 lentelėje,
pagal studijų formą – 20 lentelėje.
Dėstytojų pozicija studentų atžvilgiu. Studentų nuomonė apie studijų kokybę
ypač rūpi dėstytojams (86 proc.), tačiau su tuo sutinka tik šiek tiek daugiau nei pusė
(57 proc.) bakalaurantų, pusė absolventų (17 lentelė). Analizuojant, ar ir kaip
situacija keičiasi iš metų į metus, išsamiau nagrinėti absolventų atsakymai, pagal tai,
kada jie baigė paskutiniąsias studijas: ar prieš 3 – 5 metus, ar prieš 1 – 2 metus. Itin
ryškių pokyčių nenustatyta: statistiškai reikšmingų skirtumų tarp abiejų grupių
vertinimų nėra (p = 0,016).

18 lentelė. Studentų ir dėstytojų įtrauktis į studijų
Bakalaurantų nuomonė pagal studijų sritis. Pritarimo procentai*
Bendras

kokybės

gerinimą.

Studijų sritys
B

F

H

M

S

T

51

43

58

53

57

52

52

43

34

43

55

49

45

42

Studentai turi galimybę susipažinti su
studijų modulių/dalykų vertinimo
rezultatais

64

63**

65**

62**

72**

64**

64**

Dėstytojams, katedros ir fakulteto
darbuotojams iš tiesų rūpi studentų
nuomonė apie studijų kokybę

57

46

64

63

60

57

59

Į studentų vertinimus apie studijų kokybę,
dėstytojus, studijų programas yra
atsižvelgiama
Studentai reguliariai vertina studijų
modulius/dalykus, teikia pastabas

* p = 0,006; p = 0,189

19 lentelė. Studentų ir dėstytojų įtrauktis į studijų kokybės
Bakalaurantų nuomonė pagal VF / VNF studijų vietą. Pritarimo procentai*
Bendras
Į studentų vertinimus apie studijų kokybę, dėstytojus, studijų
programas yra atsižvelgiama
Studentai reguliariai vertina studijų modulius/dalykus, teikia
pastabas
Studentai turi galimybę susipažinti su studijų modulių/dalykų
vertinimo rezultatais
Dėstytojams, katedros ir fakulteto darbuotojams iš tiesų rūpi
studentų nuomonė apie studijų kokybę
*p = 0,000; **

gerinimą.

Studijų forma
VF

VNF

51

48

55

43

40

47

64

63*‘‘

66*‘‘

57

55**

59**

p = 0,035; *’’p = 0,097
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20 lentelė. Studentų ir dėstytojų įtrauktis į studijų kokybės
Bakalaurantų nuomonė pagal VF / VNF studijų vietą. Pritarimo procentai*
Bendras
Į studentų vertinimus apie studijų kokybę, dėstytojus, studijų
programas yra atsižvelgiama
Studentai reguliariai vertina studijų modulius/dalykus, teikia
pastabas
Studentai turi galimybę susipažinti su studijų modulių/dalykų
vertinimo rezultatais
Dėstytojams, katedros ir fakulteto darbuotojams iš tiesų rūpi
studentų nuomonė apie studijų kokybę
*p = 0,000;

gerinimą.

Studijų forma
Nuolatinės

Ištęstinės

51

49

56

43

42**

46**

64

63*‘‘

67*‘‘

57

54

63

**p = 0,039; p = 0,043

Dėstytojų galimybės reguliariai vertinti studijų kokybę. Žvelgiant į dėstytojų
galimybes reguliariai vertinti ir teikti pastabas dėl studijų kokybės matyti, kad
dauguma jų tokias galimybes turi, tačiau rečiau jaučiasi išgirsti administracijos
darbuotojų. Tam, kad jų aukštosiose mokyklose dėstytojai reguliariai vertina studijų
kokybę, pritarė 78 proc. apklaustų administracijos darbuotojų, o tam, kad
administracijai iš tiesų rūpi ši nuomonė pritarė 66 proc. apklaustų dėstytojų (71 pav.).

71 pav. Administracijos darbuotojų ir dėstytojų nuomonė apie galimybę
dėstytojams vertinti studijų kokybę. 18.8.

Administracijai dėstytojų nuomonė apie studijų kokybę panašiai rūpi ir
universitetuose, ir kolegijose, tačiau statistiškai reikšmingai vertinimai skiriasi
valstybinėse ir privačiose aukštosiose mokyklose. Teiginiui dažniau linkę pritarti
privačių aukštųjų mokyklų dėstytojai (88 proc.) nei valstybinių (66 proc.). Dažniau
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šiam teiginiui pritariam dėstantieji bakalaurantams, nei jiems nedėstantys
(atitinkamai 67 proc. ir 55 proc.). Tarp dėstančiųjų magistrantams ar doktorantams ar
jiems nedėstančių vertinimai nesiskiria. Teiginiui pritarti taip pat labiau linkę dirbantys
vienoje darbovietėje (69 proc.) nei keliose (60 proc.); per savaitę dirbantys 40 val. ir
mažiau, o ne daugiau (atitinkamai 70 proc. ir 60 proc.); turintys magistro ar žemesnį
išsimoklinimą (70 proc.), nei daktaro ar aukštesnį mokslinį laipsnį (63 proc.).
Palankiau administracijos požiūrį į dėstytojus vertina mažesnių miestų, miestelių, o ne
Vilniaus ir Kauno dėstytojai. Skirtumų pagal studijų sritis nenustatyta.
Tam, kad dėstytojai reguliariai vertina ir teikia pastabas studijų kokybės
klausimu dažniau linkę pritarti kolegijų ir privačių aukštųjų mokyklų administracijos
darbuotojai (72 pav.). Pagal kitus parametrus reikšmingų skirtumų nenustatyta.
72 pav. Administracijos darbuotojų nuomonė apie galimybę dėstytojams vertinti
studijų kokybę pagal aukštosios mokyklos tipą. 18.8.

Apibendrinant:
 Dažniausiai tobulinant studijų programas atsižvelgiama į studijų programos
komiteto bei administracijos darbuotojų (dekanų, prodekanų, studijų
prorektorių, kt.) nuomonę. Rečiausiai – į darbdavių bei socialinių partnerių,
nors teigiama, kad studijų programos yra orientuotos (kuriamos bei
atnaujinamos) atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.


Galimybę reguliariai vertinti studijų modulius, dalykus, teikti pastabas ir
susipažinti su rezultatais teigė turintys apie trys penktadaliai studentų.
Administracijos darbuotojų teigimu, su vertinimų rezultatais dažniau
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supažindinami dėstytojai nei studentai.
 Dėstytojų teigimu, studentų nuomonė apie studijų kokybę jiems ypač rūpi,
tačiau su tuo sutinka tik šiek tiek daugiau nei pusė bakalaurantų, pusė
absolventų.
 Žvelgiant į dėstytojų galimybes reguliariai vertinti ir teikti pastabas dėl studijų
kokybės atskleista, kad dauguma jų tokias galimybes turi, tačiau rečiau jaučiasi
išgirsti administracijos darbuotojų.

6.7.

Mokslinių tyrimų ir studijų dermė

Mokslo ir studijų vienovės siekis įtvirtintas LR Mokslo ir studijų įstatymo 39
straipsniu. Apklausoje šios dermės lygis siekiamas atskleisti aiškinantis, ar ir kokiu
mastu paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose aptariami mokslo pasiekimai; ar
doktorantūroje dėstomi tyrėjo kvalifikacijai naudingi dalykai; kiek studentai yra
įsitraukę į mokslinę veiklą skaitydami mokslinius pranešimus, dalyvaudami mokslinių
tyrimų projektuose kaip komandos nariai.
Tam, kad paskaitų, praktinių užsiėmimų metu aptariami svarbūs mokslo
pasiekimai, pritarė šiek tiek daugiau nei pusė bakalaurantų ir magistrantų. Doktorantų
grupėje teiginiui pritarta dažniau – teigiamai atsakė 69 procentai (73 pav.).
73 pav. Svarbių mokslo pasiekimų integracija studijose. Studentų nuomonė, ar
paskaitų ir kitų užsiėmimų metu aptariami svarbūs mokslo pasiekimai. 19.4

Šiam teiginiui dažniau pritarti linkę tie doktorantai (21 lentelė), kurie geriau
vertina savo pasiruošimą doktorantūros studijoms, tiksliai žino, ko nori ateityje, yra
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patenkinti savo studijomis ir jų kokybe, gyvena (tikėtina – ir studijuoja) Vilniuje, o ne
kituose Lietuvos miestuose.
Doktorantų taip pat teirautasi, ar jiems doktorantūroje dėstyti/dėstomi dalykai
yra naudingi jų, kaip tyrėjų kvalifikacijai. Teigiamai atsakė 78 proc. visų apklaustų
doktorantų. Tam pritarti labiau linkę tie doktorantai39, kurie savo pasiruošimą studijuoti
doktorantūroje vertina labiau teigiamai, nei neigiamai; tiki, kad apsigins disertaciją;
tiksliai žino, kokį darbą dirbs ateityje; jau dabar dirba darbą, kuris yra susijęs su
disertacijose tyrinėjama sritimi; teigiamai vertina studijų kokybę ir yra patenkinti savo
studijomis (21 lentelė).
21 lentelė. Mokslo ir studijų dermės doktorantūroje vertinimas pagal doktorantų
statistiškai reikšmingas charakteristikas. Pritarimo proc.

Taip, paskaitų,
praktinių
užsiėmimų
metu aptariami
svarbūs
mokslo
pasiekimai

Taip, man
dėstomi tyrėjo
kvalifikacijai
naudingi
dalykai

Taip

Ne

Savo pasiruošimą doktorantūros studijoms vertinu teigiamai

77

27

Savo studijų kokybę vertinu teigiamai

80

14

Savo studijomis esu patenkintas

77

18

Tiksliai žinau, kokio darbo noriu ir ką dirbsiu ateityje

76

42

Šiuo metu gyvenu Vilniuje

82

59

Savo pasiruošimą doktorantūros studijoms vertinu teigiamai

85

41

Savo studijų kokybę vertinu teigiamai

88

23

Savo studijomis esu patenkintas

84

29

Esu tikras, kad sėkmingai baigsiu doktorantūros studijas –
apsiginsiu disertaciją

80

45

Tiksliai žinau, kokio darbo noriu ir ką dirbsiu ateityje

82

58

Darbas, kurį dirbu dabar, yra susijęs su disertacinio darbo
tyrimų sritimi

82

67

Savo srities mokslininkų bendruomenei priklauso 28 proc. apklaustų doktorantų.
Moksliniuose renginiuose dažniausiai, kaip ir tikimasi, pranešimus skaito doktorantai
(74 pav.). Iš 82 proc. tą patvirtinusių doktorantų, 56 proc. pranešimus skaitė
Lietuvoje, 26 proc. – užsienyje. Moksliškai aktyvesni vyresnių kursų (3 ir vėlesnių)
doktorantai. Lietuvos mokslinėse konferencijose aktyvesnės merginos nei vaikinai
(atitinkamai: 64 proc. ir 43 proc.), skaityti į užsienį pranešimų vyksta panašiai
vienodai abiejų lyčių doktorantų. Mažiausiai aktyvūs technologijų mokslų doktorantai,
aktyviausi – biomedicinos mokslų doktorantūros studentai. Dalyvavimas mokslinėje
veikloje nepriklauso nuo to, kaip vertina studijų kokybę (statistiškai reikšmingų
skirtumų tarp vertinimų nenustatyta).

39

Pateikiami tik statistiškai reikšmingi skirtumai.
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74 pav. Studentų dalyvavimas moksliniuose renginiuose: ar studijų metu skaitė
pranešimą moksliniame renginyje. 19.2.

Į mokslinius tyrimus, projektus kaip komandos nariai teigė buvę įtraukti pusė
apklaustų doktorantų, 41 proc. absolventų (75 pav.). Doktorantų grupėje į mokslinius
tyrimus dažniau linkę įsitraukti besijaučiantys gerai pasiruošę studijomis (84 proc.),
vyresnių kursų (3 kurso ir vyresni) doktorantai (38 proc.), gyvenantys (tikėtina – ir
studijuojantys) ne Vilniuje (37 proc.). Į mokslinių tyrimų projektus rečiausiai
įtraukiami humanitarinių mokslų doktorantai.
75 pav. Studentų įtrauktis į mokslinius tyrimus, projektus: ar studijų metu į juos
buvo įtraukti kaip komandos nariai. 19.1.
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Apibendrinant:
 Mokslo ir studijų dermė labiausiai iš visų studijų pakopų, studentų vertinimu,
pasiekta doktorantūros studijose.
 Žemesnėse pakopose mokslo ir studijų dermė silpnesnė. Magistrantai ir
bakalaurantai penktadaliu mažiau nei doktorantai nurodė, kad jų studijose
aptariami svarbūs mokslo pasiekimai. Dauguma bakalaurantų (91 proc.),
magistrantų (89 proc.) nėra dalyvavę moksliniuose renginiuose, taip pat – nėra
įsitraukę į mokslinius tyrimus, projektus (atitinkamai 77 proc. ir 83 proc.).
 Doktorantūros studijose moksliškumą studijose labiau įžvelgti linkę
doktorantūrai gerai pasirengę, savo studijomis patenkinti, žinantys, kokį darbą
ateityje dirbs ir jau dabar dirbantieji tyrinėjamoje srityje.
 Moksliškai aktyvesni vyresnių kursų (3 ir vėlesnių) doktorantai.

6.8.

Baigiamojo kvalifikacinio darbo rengimo sąlygos

Siekiant atskleisti studentų pasitenkinimą baigiamojo kvalifikacinio darbo
rengimo sąlygomis, jų teirautasi apie laisvę rinktis dominančią temą, norimą darbo
vadovą, galimybę jį (kaip vadovą) vertinti ir sulaukti atsižvelgimo į išsakytas
pastabas. Taip pat klausta nuomonės, kiek darbo vadovui pakanka kompetencijos ir
kvalifikacijos vadovauti baigiamajam darbui, ar pakankamai ir tinkamų jis teikia
konsultacijų.
Apklausos rezultatai atskleidė, kad didžioji dauguma studentų turi galimybę
rinktis tiek baigiamojo darbo temą, tiek vadovą. Taip pat dauguma yra patenkinti
vadovų kvalifikacija ir teikiamomis konsultacijomis rašant darbą (22 lentelė).

ABSOLVENTAI, N = 1132

DOKTORANTAI, N = 137

MAGISTRANTAI, N = 725

BAKALAURANTAI, N =4411

22 lentelė. Studentų nuomonė apie baigiamojo kvalifikacinio darbo rengimo sąlygas
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Turiu galimybę pasirinkti pageidaujamą baigiamojo darbo
72
75
68
VADOVĄ*
84
Turiu galimybę pasirinkti pageidaujamą baigiamojo darbo
83
79
83
TEMĄ*
Mano vadovui pakanka kompetencijos ir kvalifikacijos vadovauti
80
89
87
78
baigiamajam darbui
Iš darbo vadovo gaunu pakankamai konsultacijų ir pagalbos –
74
80
84
73
tiek, kiek jų man reikia
Turiu galimybę vertinti savo disertacijos vadovą, nurodyti
64
61
68
36
vadovavimo privalumus ir trūkumus
Turiu galimybę vertinti baigiamojo darbo rengimo procesą –
65
63
77
39
teikti siūlymus ir rekomendacijas
Žinau, kad jeigu teikčiau pastabas dėl darbo vadovo ir/ar
65
66
77
36
baigiamojo darbo rengimo, į mano pastabas būtų atsižvelgta
*Doktorantams formuluotė: „Turėjau galimybę pasirinkti pageidaujamą disertacijos temą ir
vadovą“

Aptariant kiekvieną pakopą atskirai, duomenys parodė tam tikras tendencijas.
Bakalauro studijose mano, kad turi galimybę pasirinkti tiek vadovą, tiek temą,
dažniau tie studentai, kurie pozityviau vertina studijų kokybę, yra labiau patenkinti
savo studijomis. Vadovo pasirinkimui pažymių vidurkis įtakos neturi, tačiau
baigiamojo darbo temas savarankiškai rinktis labiau linkę stipriau besimokantys
bakalaurantai.
Tikėtina, kad tokį skirtumą lemia bakalaurantų vidinės nuostatos ir savybės:
silpniau besimokantieji galbūt labiau linkę pasikliauti vadovu, perleisti iniciatyvą į jo
rankas, o aktyvesni, žingeidesni studentai konkrečiai žino ko nori, atsakingiau vertina
savo indėlį į baigiamojo darbo rašymą, yra savarankiškesni. Nustatyta, kad silpniau
besimokantys bakalaurantai labiau kritiški savo vadovo kompetencijos atžvilgiu: jie
mažiau linkę pritarti, kad vadovui užtenka kvalifikacijos vadovauti baigiamajam darbui
nei kad vidutiniškais ir aukštais pažymiais besimokantieji. Laisvai rinktis vadovą
dažniausiai gali fizinių mokslų bakalaurantai, rečiausiai – studijuojantys socialinius
mokslus bei menus. Galimybė savarankiškai formuluoti baigiamojo darbo temą panaši
visose studijų srityse. Teigti, kad pakankamai gauna konsultacijų ir pagalbos, labiau
linkę mokantys už mokslą, vyresni nei 24 m. amžiaus bakalaurantai.
Magistrantūros studijose mano, kad turiu galimybę pasirinkti tiek vadovą, tiek
temą, dažniau geriau besimokantys, nemokamose studijų vietose studijuojantys
magistrantai, taip pat tie studentai, kurie pozityviau vertina studijų kokybę, yra labiau
patenkinti savo studijomis. Tarp magistrantų, kaip ir tarp bakalaurantų, kritiškesni
savo vadovo atžvilgiu yra vidutiniškai ir silpniau besimokantys magistrantai. 93 proc.
aukštais pažymiais besimokantieji pritarė tam, kad vadovui pakanka kvalifikacijos ir
kompetencijos vadovauti jų baigiamiesiems darbams. Tam pritarti taip pat dažniau
linkę dirbantys nei nedirbantys; antro, o ne pirmo kurso magistrantai.
Doktorantūros studijose mano, kad turėjo galimybę
(tikėtina, kad ja ir
naudojosi) pasirinkti tiek vadovą, tiek temą, dažniau tie studentai, kurie tiksliai žino,
kokio darbo nori ir ketina dirbti ateityje (88 proc.), jų dabartinis darbas yra susijęs su
disertacijos tema (92 proc.), gyvena (tikėtina – ir studijuoja) Vilniuje (94 proc.).
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Doktorantų grupėje mažiau patenkinti savo vadovų kompetencija nelabai tikintys
apsiginti disertacijas, neketinantys toliau tęsti mokslinės karjeros, kol kas tiksliai
nežinantys ką planuoja veikti po studijų ir šiuo metu nedirbantys, prasčiau studijų
kokybę vertinantys doktorantai. Iš vadovų pagalbos mažiau sulaukiantys taip pat
teigia prasčiau visus aspektus vertinantys doktorantai.
Kvalifikacinio darbo rengimo sąlygų vertinimo sistema Lietuvos aukštosiose
mokyklose nėra labai paplitusi. Turėję galimybę vertinti vadovą, baigiamojo darbo
procesą, tikėtis atsižvelgimo į pastabas teigė apie du trečdalius bakalaurantų bei
magistrantų ir tik šiek tiek daugiau nei trečdalis absolventų (22 lentelė). Pastarųjų
atsakymus palyginus su tuo, kuriais metais jie yra baigę studijas, nustatyta, kad
manyti, kad į jų pastabas būtų atsižvelgta, labiau linkę anksčiau nei prieš dvejus
metus studijas baigę (41 proc.), privačiose aukštosiose (49 proc.) besimokę
absolventai. Taip pat nustatyta, kad į išsakytas studentų pastabas labiau
atsižvelgiama kolegijose (48 proc.), o ne universitetuose (32 proc.); bakalauro
studijose, o ne magistrantūroje.

Apibendrinant:
 Didžioji dauguma studentų turi galimybę rinktis tiek baigiamojo darbo temą,
tiek vadovą. Taip pat dauguma yra patenkinti vadovų kvalifikacija ir
teikiamomis konsultacijomis rašant darbą.
 Kvalifikacinio darbo rengimo sąlygų vertinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose
nėra labai paplitęs: tokią galimybę turėjo apie du trečdalius bakalaurantų bei
magistrantų ir tik šiek tiek daugiau nei trečdalis absolventų.
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7. Studentų sąžiningumas ir motyvacija mokytis
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Akademinis sąžiningumas:


Du penktadaliai bakalauro studijų studentų teigia, kad
nusirašinėjimas ar kiti nesąžiningi būdai, tikintis gauti geresnį
įvertinimą, jų studijose yra labai paplitę.



Didžioji
dauguma
studentų,
dėstytojų
ir
administracijos
darbuotojų sutinka, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose griežtai
netoleruojamas akademinis nesąžiningumas.

Motyvacija mokytis:


Didelė dalis visų pakopų studentų teigia, kad jų studijos įdomios ir
motyvuojančios.



Studentai
jaučiasi
studijuojantys
sistemingai,
atsakingai,
dažniausiai lankantys visas paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Ši
nuomonė stipriai skiriasi nuo dėstytojų pozicijos.



Dėstytojų manymu, studentai dažniausiai mokosi tik tiek, kad
gautų teigiamą įvertinimą arba tik tai, kas bus naudinga ateityje.



Dėstytojų ir administracijos požiūriu, studentai labiau studijuoja
dėl diplomo, nei dėl žinių.
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7.1. Akademinis sąžiningumas
Didžioji dauguma akademinės bendruomenės atstovų (tiek studentų, tiek
dėstytojų, tiek administracijos darbuotojų) sutinka, kad jų aukštojoje mokykloje
vyrauja griežta nuostata dėl nesąžiningumo atsiskaitymų metu – griežtai baudžiami
nusirašantys, darbus plagijuojantys studentai (76 pav.), dėstytojai netoleruoja
akademinio nesąžiningumo (77 pav.), tačiau 38 proc. bakalauro studijų studentų
teigia, kad nusirašinėjimas ar kiti nesąžiningi būdai, tikintis gauti geresnį įvertinimą,
yra labai paplitę (78 pav.).
76 pav. Akademinės bendruomenės nuomonė, ar aukštosiose mokyklose vyrauja
griežta nuostata dėl nesąžiningo studentų elgesio (nusirašinėjimo, plagijavimo, kt.)
23.1.
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77 pav. Studentų nuomonė, ar dėstytojai netoleruoja akademinio nesąžiningumo
23.3.

78 pav. Akademinės bendruomenės nuomonė, ar Lietuvos aukštosiose
mokyklose nusirašinėjimas ir kiti nesąžiningi būdai yra labai paplitęs 23.2.

Akademinis sąžiningumas skirtingai vertinamas skirtingų studijų pakopų
studentų: doktorantai labiausiai linkę teigti, kad universitetuose vyrauja akademinis
sąžiningumas, bakalaurantai – mažiausiai. Dėstytojų pozicija labiau artima
bakalaurantų, o AM administracijos darbuotojų – doktorantų nuomonei. Administracija
iš visų grupių pasižymi pozityviausiais vertinimais.
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Giliau nagrinėjant bak al au ran tų grupę, nustatyta, kad dėl griežtų nuostatų ir
priemonių, kovojant su nesąžiningu elgesiu, buvimo aukštosiose mokyklose labiau
pritaria tie bakalaurantai, kurie labiau patenkinti savo studijomis ir studijų kokybe, o
taip pat - besimokantys žemais ir vidutiniais balais, jaunesni (iki 24 m.) ir jaunesnių
kursų (1-2 k.), studijuojantys ištęstinėse studijose, VNF studijų vietose. Tam, kad
nesąžiningumas tarp studentų yra labai paplitęs, dažniau pritaria neigiamai studijų
kokybę vertinantys, VF studijų vietose, nuolatinėse studijose studijuojantys,
nedirbantys, jaunesni (iki 24 m. amžiaus), vaikinai (o ne merginos). Statistiškai
reikšmingų nuomonių skirtumų pagal mokymosi pažangumą nenustatyta.
D ėst yt oj ų nuomonė apie akademinį sąžiningumą artimesnė bakalaurantų, o ne
administracijos nuomonei. Dėl šios priežasties detaliau nagrinėti dėstytojų nuomonių
skirtumai pagal tai, kokiems studentams (bakalaurantams, magistrantams) dėstytojas
dėsto. Vis dėlto duomenys rodo, kad skirtumų tarp nuomonių, atsižvelgiant į tai,
kurios pakopos studentams dėstytojai dėsto, nėra. Tačiau statistiškai reikšmingai
skiriasi universitetų ir kolegijų dėstytojų nuomonė apie tai, kiek jų darbe vyrauja
griežta nuostata nesąžiningumo atžvilgiu: tam labiau linkę pritarti universiteto
dėstytojai (78 proc.), nei kolegijų (71 proc.). Nusirašinėjimo mastas tiek
universitetuose, tiek kolegijose paplitęs panašiai. Nusirašinėjimo mąstą dažniau
akcentuoja trumpesnį (iki 10 m.), o ne ilgesnį (10 – 30 m.) pedagoginės veiklos stažą
turintys dėstytojai: atitinkamai 25 proc. ir 17 proc.
Antiplagijavimo sistemos studentų darbams tikrinti dažniau naudojamos
universitetuose nei kolegijose, privačiose, o ne valstybinėse aukštosiose mokyklose.
Taip pat skiriasi (p = 0,00) nuomonės tarp Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir
Kauno bei kitų Lietuvos miestų dėstytojų: antiplagijavimo sistemos populiaresnės tarp
pirmosios grupės dėstytojų. Nustatyti skirtumai ir pagal tai, kaip dėstytojai vertina
studijų kokybę. Prastai ją vertinantys labiau linkę teigti, kad jų aukštojoje mokykloje
nesąžiningas studentų elgesys yra paplitęs ir su tuo nėra griežtai kovojama.
Apibendrinant:
 Didžioji dauguma (72 – 85 proc.) studentų, dėstytojų ir administracijos
darbuotojų
sutinka,
kad
Lietuvos
aukštosiose
mokyklose
griežtai
netoleruojamas akademinis nesąžiningumas.


Nepaisant to, 38 proc. bakalaurantų teigė, kad jų studijose nusirašinėjimas ar
kiti nesąžiningi būdai tikintis gauti geresnį įvertinimą yra labai paplitę.
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7.2. Motyvacija mokytis
Motyvuoti studentai – vienas iš studijų kokybę indikuojančių, o tuo pačiu ir
lemiančių veiksnių. Apklausos metu siekta išsiaiškinti, ar ir kiek studentai „ateina“
motyvuoti, kaip jie jaučiasi studijų metu, t.y. kiek įdomios ir motyvuojančios atrodo
jiems studijos, kaip studentų motyvacija studijuoti atsispindi per lankomumą,
sistemingą žinių siekimą ir koks pagrindinis skatinamasis motyvas: ar gaunamos
žinios, ar – diplomas.
Studentų apklausos rezultatai parodė, kad dažniausiai stojantieji stodami būna
tvirtai apsisprendę, o abejojančių, ar toliau studijuoti, ar ne – yra mažuma (79 pav.).
Tvirčiausia motyvacija stoti ir studijuoti jaučiama I pakopos studijose. 81 proc.
bakalaurantų stodami abejonių, kad nori studijuoti, neturėjo. Tokia pati dalis
moksleivių, mąstydami apie savo ateitį, teigia, kad yra gana užtikrinti, tvirtai
apsisprendę studijuoti aukštosiose mokyklose.
79 pav. Studentų motyvacija studijuoti dabartinėse studijose* 7.10

*Studentų klausta, kuris teiginys geriausiai juos apibūdina prieš studijų pradžią; moksleivių – kuris
teiginys geriausiai apibūdina jų norą studijuoti aukštosiose mokyklose.
Motyvacija studijose taip pat nėra žema. Didžioji dalis studentų – 65 proc.
bakalaurantų, 72 proc. magistrantų, 82 proc. doktorantų – teigia, kad jų studijos yra
įdomios ir motyvuojančios (80 pav.). Vis dėlto, pastebimi skirtumai tarp studijų
pakopų. Prasčiausiai studijų įdomumą vertina bakalauro studijų studentai (80 pav.) ,
tačiau tuo pačiu šioje studijų pakopoje studijuoja mažiausiai motyvuoti ir atsakingi
studentai (81 pav.): teiginiui pritarė tik pusė bakalaurantų bei absolventų. Šiems
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teiginiams labiau linkę pritarti tie bakalaurantai, kurie palankiau vertina studijų
kokybę, yra labiau patenkinti studijomis, studijuoja VNF studijų vietose, ištęstinėse
studijose, yra vyresni nei 24 m. amžiaus.
80 pav. Studentų nuomonė, ar jų studijos yra įdomios ir motyvuojančios 7.2.

81 pav. Akademinės bendruomenės nuomonė, ar jų aukštosiose mokyklose
studijuoja motyvuoti ir atsakingi studentai40 7.4.

40

Bakalaurantų mažesnį už magistrantų motyvuotumą studijoms taip pat patvirtina studentų atsakymų
pasiskirstymas į klausimą apie jų bendrakursius. Tam, kad jų grupės draugai yra motyvuoti studentai
pritarė 13 proc. mažiau bakalaurantų (atitinkamai: 65 proc. bakalaurantų, 78 proc. – magistrantų). Tai
panaši proporcija kaip ir šiame klausime (atitinkamai 51 proc. bakalaurantų, 65 proc. – magistrantų).
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Dėstytojų pozicija artima bakalauro studijų studentų nuomonei. Su teiginiu, kad
jų aukštosiose mokyklose studijuoja motyvuoti ir atsakingi studentai sutiko 51 proc.
dėstytojų (81 pav.). Labiau tam linkę pritarti palankiau vertinantys studijų kokybę,
dėstytojos moterys (64 proc.) nei dėstytojai vyrai (36 proc.), taip pat - universitetų
(53 proc.) nei kolegijų (45 proc.) dėstytojai.
Kitas motyvacijos mokytis aspektas kaip tai atsispindi per studentų
lankomumą, požiūrį į mokymąsi. Čia ryškiai išsiskiria pačių studentų ir dėstytojų
nuomonės.
Studentų teigimu, jie dažniausiai lanko visas paskaitas, praktinius,
laboratorinius užsiėmimus: taip teigia besielgiantys 70 proc. bakalaurantų, 76 proc.
magistrantų. Tačiau kalbėdami apie savo studentus, su tuo sutinka tik trečdalis (32
proc.) dėstytojų (83 pav.). Jų manymu, dažnai studentai lanko tik tuos modulius,
kurie jiems įdomūs (tikėtina – įdomiai dėstomi), praktiškai naudingi (23 proc.) arba,
kuriuose yra žymimas lankomumas (20 proc.).
82 pav. Studentų ir dėstytojų nuomonė apie studentų paskaitų lankomumą* 7.9.

*Studentų klausta, koks jų pačių lankomumas, o dėstytojų – ką mano apie studentų, kuriems dėsto,
lankomumą.

Panašus studentų ir dėstytojų nuomonių skirtumas atsispindi nagrinėjant
studentų požiūrį į mokymąsi: kiek tai atsakomybės, kiek – naudos siekimo atspindys.
Didžioji jų dalis teigia studijuojantys visus dalykus sistemingai ir atsakingai, tačiau
taip pat mano tik penktadalis (20 proc.) dėstytojų. Jų teigimu, dažniausiai studentai
mokosi tik tiek, kad gautų teigiamą įvertinimą atsiskaitymų metu. Taip mano 39 proc.
dėstytojų ir tai ketvirtadaliu daugiau nei kad teigia bakalaurantai (14 proc.).
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83 pav. Studentų ir dėstytojų nuomonė apie studentų požiūrį į mokymąsi* 7.8.

*Studentų klausta, koks jų požiūris į mokymąsi, dėstytojų – koks studentų, kuriems dėsto, požiūris į
studijas.

Dėstytojų skeptiškumas studentų motyvacijos atžvilgiu atsispindi ir per tai, kaip
jie vertina pagrindinį motyvą, kodėl studentai studijuoja: ar dėl žinių, ar dėl diplomo.
Nors jų nuomonė labiausiai išreikšta ties vidurine pozicija (dauguma studijuoja
derindami abu motyvus) didesnė dalis dėstytojų teigė, kad studentai studijuoja dėl
diplomo, o ne dėl žinių (84 pav.). Vertinant suminius procentus41, atskleista, kad tam,
jog studentai studijuoja dėl žinių, pritarė 32 proc., o kad dėl diplomo – 41 proc.
dėstytojų.

41

Suminiai procentai skaičiuojami 4 balais pažymėtus atsakymus vertinant kaip neutralią
respondentų poziciją, o 1 – 3 balais ir 5 – 7 balais pažymėtus atsakymus sumuojant į dvi grupes,
atspindinčias dvi skirtingas pozicijas. Šiuo atveju: 1 – 3 balais pažymėti atsakymai atspindi poziciją,
teigiančią, kad studentai studijuoja dėl diplomo, o 5 – 7 balais įvertinti – poziciją, teigiančią, kad studentai
studijuoja dėl žinių.
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84 pav. Dėstytojų ir administracijos nuomonė, kiek studentai studijuoja dėl
žinių, kiek – dėl diplomo 7.7.

Apibendrinant:
 Didelė dalis visų pakopų studentų teigia, kad jų studijos įdomios ir
motyvuojančios, o šalia esantys bendrakursiai – motyvuoti ir atsakingi.
Studentai jaučiasi studijuojantys sistemingai, atsakingai, dažniausiai lankantys
visas paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Vis dėlto, ši nuomonė stipriai skiriasi
nuo dėstytojų pozicijos.
 Dėstytojų nuomone, studentai dažniausiai mokosi tik tiek, kad gautų teigiamą
įvertinimą arba tik tai, kas bus naudinga ateityje. Priešingai nei teigia patys
studentai, dėstytojai yra įsitikinę, jog studentai eina tik į tas paskaitas, kuriose
žymimas lankomumas ir nesistemingai lanko visas paskaitas bei kitus
užsiėmimus.
 Dėstytojų ir administracijos požiūriu, studentai labiau studijuoja dėl diplomo,
nei dėl žinių.
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8. Tarptautinio judumo galimybės
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Tarptautinių mainų programų pasiūla ir skatinimas:


Studentų nuomone, jie yra skatinami dalį studijų praleisti
užsienyje pagal mainų programas, turi pasirinkimą, kur ir ką
studijuoti, o studentų atrankos studijuoti užsienyje yra gan
objektyvios ir nešališkos.

Tarptautinių mainų programų populiarumas:


Didžiausias
susidomėjimas
doktorantūros studijose.

mobilumo



Didesnė dalis bakalaurantų ir magistrantų studijuoti pagal mainų
programas neketina.



Pagrindinė priežastis, kodėl studentai nenori vykti į užsienį pagal
studijų mainų programas – vidinės motyvacijos trūkumas.



Taip pat aktualios priežastys:
užsienio

kalbos

programomis

žinių

–

o

Bakalaurantams –
papildomos išlaidos.

trūkumas,

o

magistrantams ir doktorantams – šeiminiai įsipareigojimai,
grėsmė prarasti darbą.
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8.1. Tarptautinių mainų programų pasiūla ir skatinimas
Studentų nuomone, jie yra skatinami dalį studijų praleisti užsienyje pagal mainų
programas, o studentų atrankos studijuoti užsienyje yra gan objektyvios ir nešališkos.
Tam ypač pritaria doktorantūros studijų studentai; dažniausiai
nesutinka –
bakalaurantai (85 pav.). Pastaroji grupė taip pat rečiausiai pritaria (60 proc.), kad turi
iš ko rinktis svarstydami apie konkrečias mainų programas, užsienio aukštąsias
mokyklas, kuriose norėtų studijuoti. Tam rečiau pritaria studijuojantys valstybės
finansuojamose (55 proc.), nuolatinėse studijose studijuojantys (58 proc.)
bakalaurantai (p = 0,00). Prasčiausiai tarptautinių mainų programų pasiūlą ir
skatinimą linkę vertinti prasčiau besimokantys, mažiau studijomis ir studijų kokybe
patenkinti, ne didmiesčiuose gyvenantys (tikėtina – ir studijuojantys) bakalaurantai.
85 pav. Studentų nuomonė apie trumpalaikių studijų užsienyje pasiūlą. Pritarimo
procentai 25.3.

Pozityviausiai tarptautinių mainų programų pasiūlą ir skatinimą vertina aukštais
besimokantieji. Atskleista tendencija, kad labiausiai teigiamai tarptautinių mainų
įvairovę („yra iš ko rinktis“) vertina vidutiniais pažymiais besimokantys bakalaurantai
(86 pav.), leidžia samprotauti apie skirtingą studentų motyvaciją studijuoti užsienyje.
Tikėtina, kad prastesniais pažymiais besimokantiesiems studijos ir tobulinimasis
užsienyje nėra prioritetinė sritis, o itin gerais pažymiais besimokantieji šią sritį suvokia
kaip itin svarbią ir aktualią, todėl abi šios grupės tarptautinio judumo galimybes
vertina kritiškiau. Magistrantų grupėje tokios tendencijos nepastebėta 42.

42

Doktorantų, dėl doktorantūros studijų specifikos, apie mokymosi pažangumą klausta nebuvo.
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86 pav. Bakalaurantų nuomonė, kad trumpalaikių studijų užsienyje įvairovė yra
pakankama, yra iš ko rinktis, pagal mokymosi (paskutinės sesijos) vidurkį. Pritarimo
procentai* 25.3.

* bakalaurantai turėjo nurodyti aukštojoje mokykloje paskutinės sesijos įvertinimų
vidurkį. Šie balai buvo paversti sąlyginiais „mokymosi lygiais“ – „aukštas“ (atitinka 9 – 10
balus), „vidutinis“ (atitinka 7 – 8 balus), „žemas“ (atitinka 5 – 6 balus).

Apibendrinant:
 Studentų nuomone, jie yra skatinami dalį studijų praleisti užsienyje pagal
mainų programas, turi pasirinkimą, kur ir ką studijuoti, o studentų atrankos
studijuoti užsienyje yra gan objektyvios ir nešališkos. Nagrinėjant atskirų
studentų grupių nuomones, atskleista, kad geriausiai galimybes dalį laiko
studijuoti užsienyje vertina doktorantai, prasčiausiai – bakalaurantai.
 Pozityviausiai tarptautinių mainų programų pasiūlą ir skatinimą išvykti
trumpalaikėms studijoms vertina aukštais pažymiais besimokantieji, o taip pat
labiau patenkinti studijų kokybe ir savo studijomis.

8.2. Tarptautinių mainų programų populiarumas
Didžiausias susidomėjimas mobilumo programomis – doktorantūros studijose
(87 pav.). Nurodė, kad šių studijų metu buvo išvykę pagal mobilumo (mainų
programas) – 11 proc. doktorantų (po 4 proc. magistrantų ir bakalaurantų), 44 proc.
– išvykti ketina. Tokių planų turi maždaug trečdalis bakalaurantų. Mažiausias
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mobilumo programų populiarumas – magistrantų grupėje: 84 proc. apklaustųjų
nebuvo ir neplanuoja išvykti tokiu būdu studijuoti.

87 pav. Studentų dalyvavimas ir ketinimai dalyvauti mobilumo (mainų)
programose 25.1.

Kliūtys dalį studijų studijuoti užsienyje. Pagrindinė priežastis, kodėl
studentai nenori stažuotis užsienyje pagal mainų programas – vidinės motyvacijos
trūkumas (88 pav.). Nematantys tame prasmės teigė daugiau nei pusė doktorantų, 40
proc. magistrantų, 41 proc. bakalaurantų 43 . Vyresniesiems (magistrantams,
doktorantams) taip pat aktuali kliūtis – šeiminiai įsipareigojimai (reiktų palikti vaikus,
sutuoktinį, kt.) bei darbo praradimo grėsmė (ypač aktualu – magistrantams).
Bakalauro studijų studentams pagrindinė priežastis (be motyvacijos trūkumo),
kliudanti studijuoti užsienyje – užsienio kalbos žinių trūkumas (26 proc.), taip pat –
papildomų išlaidų atsiradimas.

43

Procentai skaičiuoti nuo tų studentų, kurie atsakė, kad užsienyje pagal mobilumo programą
nestudijavo ir to daryti neketina.
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88 pav. Priežastys kliudančios studentams dalyvauti mainų programose, proc.
25.2.

Nuomonė apie studijas užsienyje. Studijavę užsienyje pagal mobilumo
(mainų) programas dauguma studentų užsienio studijomis liko patenkinti labiau nei
studijomis Lietuvoje. Tačiau įvertinus faktą, kad dažnai atsakant į tokį klausimą
vertinamos ne tik studijos, bet ir užsienyje studijų metu įgyta patirtis, laisvalaikis, pati
šalis ir pan., reikšmingai atrodo studentų skaičiai, kuriems Lietuvoje studijos patinka
labiau nei užsienyje. Taip teigė beveik pusė (48 proc.) magistrantų, trečdalis (30
proc.) bakalaurantų ir 19 proc. doktorantų (89 pav.).
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89 pav. Nuomonė apie studijas užsienyje. Studijavusių pagal mobilumo
programas atsakymai. 26.1.

Apibendrinant:
 Labiausiai mobilumo programomis yra susidomėję doktorantai, mažiausiai –
magistrantai.
 Gana didelė studentų dalis neplanuoja dalį studijų praleisti užsienyje.
Pagrindinė priežastis – vidinės motyvacijos trūkumas. Kitos svarios priežastys –
šeiminiai įsipareigojimai (ypač magistrantams ir doktorantams), darbo
praradimo grėsmė (ypač magistrantams). Bakalaurantams didžiausiomis
kliūtimis atrodo užsienio kalbos žinių trūkumas, o taip pat – papildomų išlaidų
atsiradimas.
 Dauguma studentų, studijavę užsienyje pagal mobilumo programas, užsienio
studijomis liko patenkinti labiau nei studijomis Lietuvoje. Lietuviškomis
studijomis labiau patenkinti buvo 48 proc. magistrantų, 30 proc. bakalaurantų,
19 proc. doktorantų
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9. Dėstytojų ir administracijos darbo sąlygos
PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Administracijos darbo sąlygos:


Didžioji dauguma AM administracijos darbuotojų teigė savo darbu
esantys patenkinti.



Taip pat palankiai įvertintos administracijos darbo organizavimą
atspindinčios dimensijos: yra galimybės teikti pastabas dėl studijų
kokybės gerinimo; administracija turi aiškias ir apibrėžtas
atsakomybes už studijų kokybę; iš aplinkinių jaučia pasitikėjimą jų
atliekamu darbu.



Kolegijų administracijos darbuotojai labiau nei universitetų nurodo
gaunantys grįžtamąjį ryšį apie savo darbą; kolegijose daugiau nei
universitetuose
administracijos
darbuotojams
aiškesnė
atsakomybė už studijų kokybę.

Dėstytojų darbo sąlygos:


Teigiamai savo darbo sąlygas įvertino 66 proc. dėstytojų.



Administracijos darbuotojai dėstytojų
palankiau nei patys dėstytojai.



Vidutiniškai daugiausia darbo laiko skiriama kontaktiniam
tvarkaraštyje nurodytam darbui auditorijose ir nekontaktiniam
akademiniam darbui.



Mažiausią dėstytojų veiklos dalį sudaro veiklos (akademinės ir
MTEP) viešinimas.



Dėstytojai daugiau darbo laiko norėtų skirti MTEP vykdymui ir
metodiniam darbui.



Dėstytojų-tyrėjų poreikius infrastruktūrai aukštosios mokyklos
atliepia tik iš dalies.

darbo

sąlygas

vertina

157

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014
Dėstytojų kvalifikacijos užtikrinimo praktikos:


Didesnė dalis tiek dėstytojų, tiek administracijos darbuotojų
sutinka, kad šiuo metu egzistuojanti dėstytojų atestacijos tvarka
atspindi dėstytojų turimą kvalifikaciją.



Dėstytojams rečiau nei administracijos darbuotojams atrodo, kad
visi dėstytojai turi vienodas galimybes kelti pedagoginę bei
mokslinę kompetenciją.



Daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių dėstytojų per praėjusius
mokslo metus bent kartą lankėsi užsienyje profesiniais (darbo)
tikslais.



Pagrindinis vizitų į užsienį
konferencijoje ar seminare



Pagrindinės priežastys, kodėl dėstytojai nekelia kvalifikacijos
užsienyje – per didelis darbo krūvis ir neturėjimas tam poreikio.

tikslas

–

skaityti

pranešimą
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9.1. Administracijos
sąlygomis

pasitenkinimas

darbu

ir

darbo

Didžioji dalis aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų savo darbu yra
patenkinti ir jas vertina palankiau nei savo – dėstytojai (90 pav.). Pozityvesni
administracijos darbuotojai, dirbantys privačiose (94 proc.) nei dirbantys valstybinėse
aukštosiose mokyklose (80 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų duomenis
analizuojant pagal miestą ar studijų sritis, administracijos darbuotojų amžių, darbo
stažą nenustatyta.
90 pav. Pasitenkinimas darbu aukštojoje mokykloje. Dėstytojų ir administracijos
atsakymai.

42.1
Administracijos darbuotojai didžiąja dalimi yra patenkinti dėl jų darbo
organizavimo procedūrų (91 pav.). Labiausiai jie patenkinti tuo, kad turi galimybę
teikti pastabas dėl studijų kokybės gerinimo (76 proc.), turi aiškias ir apibrėžtas
atsakomybes už studijų kokybę (72 proc.), jaučia pasitikėjimą jų atliekamu darbu (75
proc.). Mažiau pritariama, jog iš vadovų gauna grįžtamąjį ryšį apie atliekamą darbą
(68 proc.) ir kad studijų proceso kokybei užtikrinti pakanka žmogiškųjų išteklių (56
proc.).
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91 pav.
nuomonė. 45

Administracijos

darbo

organizavimas.

Administracijos

darbuotojų

Mažiau galimybių teikti pastabas kaip optimizuoti administracijos darbą siekiant
geresnės studijų kokybės turi administracijos darbuotojai, neužimantys vadovaujančių
pareigų (dekanatų, katedrų, studijų skyrių administratoriai, sekretoriai, raštvedžiai,
koordinatoriai, kuratoriai ir kt.). Galimybę teikti pastabas dėl studijų kokybės gerinimo
labiau turi kolegijų (91 proc.) nei universitetų (73 proc.), taip pat privačių (100 proc.)
nei valstybinių (73 proc.) aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai.
Kolegijų (82 proc.) administracijos darbuotojai taip pat labiau nei universitetų
(65 proc.) nurodo gaunantys grįžtamąjį ryšį apie savo darbą. Kolegijose (83 proc.)
daugiau nei universitetuose (69 proc.) administracijos darbuotojams aiškesnė
atsakomybė už studijų kokybę. Dešimtadaliu daugiau kolegijos darbuotojų nurodo, jog
aukštojoje mokykloje vyrauja pagarbos ir pasitikėjimo atmosfera ir beveik penktadaliu
daugiau privačių mokyklos administracijos darbuotojai jaučia pasitikėjimą atliekamu
darbu nei valstybinių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai.
Apibendrinant:
 Aukštųjų mokyklų administracijos
aukštojoje mokykloje nei dėstytojai.

darbuotojai

labiau

patenkinti

darbu

 Kolegijų administracijos darbuotojai labiau nei universitetų nurodo gaunantys
grįžtamąjį ryšį apie savo darbą; kolegijose daugiau nei universitetuose
administracijos darbuotojams aiškesnės ir labiau apibrėžtos atsakomybės už
studijų kokybę.
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9.2. Dėstytojų pasitenkinimas darbu ir darbo sąlygomis
Dėstytojai savo darbo sąlygas vertina prasčiau nei kad administracijos
darbuotojai, vertindami dėstytojų turimas darbo sąlygas (92 pav.). Savo darbo
sąlygomis labiau patenkinti vyresnio amžiaus, turintys didesnį pedagoginio darbo
stažą dėstytojai. Dirbantys vienoje darbovietėje (72 proc.) dėstytojai labiau yra
patenkinti savo darbo sąlygomis nei dirbantys keliose darbovietėse (58 proc.).
Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp kolegijų ir universitetų dėstytojų nėra, tačiau
dirbantys privačiose aukštosiose mokyklose (92 proc.) savo darbo sąlygomis yra
patenkinti labiau nei dėstytojai valstybinėse aukštosiose mokyklose (68 proc.).
92 pav. Dėstytojų darbo sąlygų vertinimas. 42.2

* - Kaip vertina dėstytojų sąlygas savo padalinyje/aukštojoje mokykloje

Darbo sąlygas dėstytojams palankiau vertina kolegijų administracijos
darbuotojai (91 proc.) nei universitetų administracija (78 proc.). Palankiau dėstytojų
darbo sąlygas vertina privačių mokyklų administracija (atitinkamai 96 proc. privačių,
78 proc. valstybinių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai).
Kūrybinį mokslinį darbą (mokslinių straipsnių rašymą, rengimąsi užsiėmimams,
paskaitoms) dėstytojai daugiausia dirba namuose (93 pav.).
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93 pav. Dėstytojų kūrybinio darbo vieta. 44.1

Infrastruktūros pritaikymas dėstytojų darbui. Beveik pusė (48 proc.)
tyrime dalyvavusių dėstytojų nurodė, jog jų atliekamiems tyrimams yra reikalinga
tyrimų infrastruktūra. Daugiausia tai biomedicinos (74 proc.), technologijų (60 proc.),
fizinių mokslų (57 proc.), mažiausiai – socialinių (40 proc.), humanitarinių (35 proc.),
menų (34 proc.) dėstytojai. Mokslinių tyrimų infrastruktūra labiau reikalinga
universitetų (55 proc.) nei kolegijų (32 proc.) dėstytojams.
Dėstytojų poreikius infrastruktūrai aukštosios mokyklos atliepia tik iš dalies (94
pav.). Beveik du trečdaliai (60 proc.) pritaria, jog moksliniams tyrimams skirta
infrastruktūra atitinka poreikius. Tam labiausiai pritaria fizinių mokslų (77 proc.),
mažiausiai biomedicinos (37 proc.) ir technologijų (30 proc.) srities dėstytojai.
Privačių aukštųjų mokyklų dėstytojai (82 proc.) labiau nei valstybinių (59 proc.)
pritaria, jog jų mokykloje esanti infrastruktūra atitinka jų kaip tyrėjų poreikius.
Beveik du ketvirtadaliai (36 proc.) tyrime dalyvavusių dėstytojų nurodo, kad jų
aukštosiose mokyklose visiems dirbantiems mokslinį-pedagoginė darbą trūksta darbo
vietų – darbo stalų, kompiuterių ir kt. – didesnė jų dalis humanitarinių mokslų srities
dėstytojai. Darbo vietų labiau trūksta valstybinių (37 proc.) nei privačių (8 proc.)
aukštųjų mokyklų dėstytojams.
Daugiau nei ketvirtadalis (28 proc.) dėstytojų nurodė, jog jų atliekamiems
tyrimams reikalinga speciali ir brangi įranga – didesnė jų dalis biomedicinos ir
technologijos mokslo sričių dėstytojai.
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94 pav. Fakulteto (skyriaus ar laboratorijos) mokslinių tyrimų infrastruktūros
vertinimas. Dėstytojų atsakymai. 44.2

Darbo krūvis. Nors beveik pusė (47 proc.) visų dėstytojų dirba daugiau nei 40
val. per savaitę ir beveik du penktadaliai (36 proc.) nurodė dirbantys dvejose ar
daugiau darbovietėse, tačiau didžioji dauguma (82 proc.) dėstytojų nurodo, jog jiems
pakanka laiko skirti pakankamai konsultacijų studentams (tiek, kiek studentai jų
pageidauja).
Vidutiniškai beveik pusę savo darbo laiko dėstytojai skiria kontaktiniam
tvarkaraštyje nurodytam darbui auditorijose (paskaitoms, seminarams, konsultavimui,
darbų vadovavimui ir kt.) (95 pav.). Penktadalį laiko dėstytojai skiria nekontaktiniam
akademiniam darbui (pasirengimui paskaitoms, seminarams, studentų atliktų darbų
vertinimui ir kt.). Po dešimtadalį laiko vidutiniškai skiriama metodiniam darbui
(vadovėlių, mokymosi medžiagos rengimui), MTEP vykdymui (eksperimentų, tyrimų
atlikimui, mokslo darbų rašymui, dalyvavimui konferencijose ir kt.), organizaciniams
darbams (studijų ir mokslo administravimui, dalyvavimui studijų programų
komitetuose, darbo grupėse, taryboje, senate ir pan., konferencijų organizavime).
Mažiausią dėstytojų darbo dalį sudaro akademinės ir MTEP veiklos viešinimas,
populiarinimas ir pristatymas visuomenei (bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais, viešų paskaitų visuomenei skaitymas, mokslo populiarinimo straipsnių
rašymas ir pan.).
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95 pav. Dėstytojų skirtingoms darbo veikloms skiriama laiko dalis bei
administracijos norai apie dėstytojų atskiroms veikloms skiriamą laiką (vidutinės ir
maksimalios reikšmės). 44.3

Administracijos norai, kaip savo darbo laiką turėtų paskirstyti dėstytojai,
sutampa su dėstytojų faktiškai veikloms skiriamam laikui. Administracijos darbuotojai
norėtų, jog dėstytojai daugiau laiko skirtų MTEP vykdymui nei vykdo dabar. Šiai
veiklai daugiau laiko norėtų skirti ir patys dėstytojai (96 pav.). Daugiau nei pusė
dėstytojų norėtų skirti laiką metodiniam darbui ir beveik du ketvirtadaliai daugiau
laiko skirtų nekontaktiniam akademiniam darbui.
Kolegijų dėstytojai (47 proc.) labiau nei universitetų (25 proc.) daugiau laiko
norėtų skirti kontaktiniam tvarkaraštyje nurodytam darbui auditorijose. Universitetų
dėstytojai (66 proc.) daugiau laiko norėtų skirti MTEP veiklai nei kolegijų dėstytojai
(47 proc.).
Daugiau laiko darbui auditorijose norėtų skirti privačių (55 proc.) nei valstybinių
(30 proc.) aukštųjų mokyklų dėstytojai. Valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai (61
proc.) daugiau dėmesio norėtų skirti MTEP veikloms (privačių – 44 proc.). Daktaro
laipsnį turintys dėstytojai (71 proc.) daugiau laiko norėtų skirti MTEP veiklai nei
neturintieji daktaro laipsnio (48 proc.).
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96 pav. Darbo laiko skirstymo poreikiai. Dėstytojų atsakymai. 44.5

Apibendrinant:
 Dėstytojų pasitenkinimas darbu yra žemesnis nei aukštųjų mokyklų
administracijos darbuotojų.
Jie taip pat kritiškiau vertina turimas darbo
sąlygas.
 Vidutiniškai daugiausia darbo laiko dėstytojai skiria kontaktiniam tvarkaraštyje
nurodytam darbui auditorijose ir nekontaktiniam akademiniam darbui.
Mažiausią veiklos dalį sudaro veiklos (akademinės ir MTEP) viešinimas.
 Dėstytojai daugiau darbo laiko norėtų skirti MTEP vykdymui ir metodiniam
darbui.
 Dėstytojų-tyrėjų poreikius infrastruktūrai aukštosios mokyklos atliepia tik iš
dalies.

9.3. Dėstytojų kvalifikacijos užtikrinimo praktikos
Daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių dėstytojų per praėjusius mokslo metus
bent kartą lankėsi užsienio šalyse profesiniais (darbo) tikslais (97 pav.). Į užsienį
darbo tikslais daugiau vyko humanitarinių mokslų, menų, mažiausiai – fizinių ir
technologijų sričių dėstytojai.
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97 pav. Dėstytojų vizitų į užsienį darbo tikslais dažnumas. 46.1

Pagrindinis vizitų į užsienį tikslas – skaityti pranešimą konferencijoje ar seminare
(52 proc.) (98 pav.). Pranešimus užsienio konferencijose daugiau skaito aukštesnį
mokslinį laipsnį turintys dėstytojai (turintys daktaro laipsnį 67 proc., neturintys – 29
proc.).
98 pav. Dėstytojų vizitų į užsienį tikslai. 46.2

Fizinių sričių dėstytojai (74 proc.) labiau nei kitų mokslo sričių į užsienį vyko
dalyvauti konferencijose, mažiausiai – technologijų (40 proc.) ir menų (33 proc.)
dėstytojai. Dirbantys daugiau nei 40 val. per savaitę dėstytojai (60 proc.) dažniau nei
dirbantys vienu ar mažesniu etatu (43 proc.) vyko į užsienį skaityti pranešimų (60
proc.). Dalyvauti užsienio konferencijose daugiau vyko universitetų (61 proc.) nei
kolegijų (24 proc.), valstybinių (53 proc.) nei privačių (37 proc.) aukštųjų mokyklų
dėstytojai (α=0,01).
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Į užsienio tarptautinių projektų renginius, darbinius susitikimus vyko du
penktadaliai tyrime dalyvavusių dėstytojų – daugiau vyko kolegijų (50 proc.) nei
universitetų (36 proc.), privačių (63 proc.) nei valstybinių aukštųjų mokyklų (38
proc.) dėstytojai.
Vykdyti pedagoginę veiklą pagal Erasmus ar kt. programas, projektus daugiau
vyko socialinių ir technologijų mokslų dėstytojai, mažiau – menų, fizinių ir
biomedicinos mokslų dėstytojai, kolegijų (54 proc.) dėstytojai daugiau nei universitetų
(32 proc.).
Į mokslines stažuotes daugiau vyko menų (9 proc.), socialinių mokslų (15
proc.) ir technologijų (13 proc.), daugiausiai humanitarinių (30 proc.), fizinių (23
proc.) ir biomedicinos (23 proc.) mokslų dėstytojai.
Pagrindinės priežastys dėl ko dėstytojai nekelia kvalifikacijos užsienyje yra per
didelis darbo krūvis (35 proc.) ir poreikio nebuvimas (32 proc.) (99 pav.).
99 pav. Priežastys, dėl kurios dėstytojai nekelia savo kvalifikacijos užsienio
šalyse.

Vyresnio amžiaus dėstytojai, o ir turintys didesnį pedagoginio darbo stažą,
labiau nurodo „poreikio nebuvimą“, o jauno ir vidutinio amžiaus bei turintys mažesnį
darbo stažą dėstytojai į užsienį kelti savo kvalifikacijos nevyko dėl „per didelio krūvio“
(99 pav.). Didelis krūvis kaip priežastis atsisakyti kvalifikacijos kėlimo užsienyje labiau
būdinga universitetų (37 proc.) nei kolegijų (28 proc.), taip pat valstybinių (35 proc.)
nei privačių (14 proc.) aukštųjų mokyklų dėstytojams.
Aukštųjų mokyklų dėstytojai kritiškiau nei administracijos darbuotojai vertina
vienodas galimybes kelti dėstytojų pedagoginę ir mokslinę kompetenciją (100 pav.).
Dėl vienodų galimybių kelti savo m o ksl i n ę i r p e dag ogi n ę k o mp et en ci j ą
labiau pritaria privačių nei valstybinių aukštųjų mokyklų, kolegijų labiau nei
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universitetų dėstytojai. Dėstytojai, kurie dirba keliose darbovietėse labiau nepritaria,
jog aukštojoje mokykloje visiems yra sudarytos vienodos galimybės kelti mokslinę
kompetenciją.
Panaši tendencija išlieka ir dėl kompetencijos kėlimo užsienyje – vienodos
sąlygos kelti pedagoginę kompetenciją užsienyje labiau užtikrinamos privačiose
aukštosiose mokyklose ir kolegijose.
100 pav. Dėstytojų mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijų bei kvalifikacijos
užsienyje kėlimo galimybės. Dėstytojų ir administracijos atsakymai. 46.4-46.6

Didžioji dalis admi n i st ra ci j o s da r bu ot oj ų sutinka (91 proc.), jog aukštojoje
mokykloje taikoma dėstytojų atestacijos tvarka atspindi dėstytojų turimą kvalifikaciją
(101 pav.). Mažiau tam pritaria universitetų ir turintys mažesnį darbo stažą
administracijos darbuotojai.
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101 pav. Dėstytojų atestacijos tvarkos vertinimas. Dėstytojų ir administracijos
darbuotojų atsakymai. 46.7

46.7
D ėst yt oj ai , neturintys daktaro laipsnio taip pat kritiškiau vertina esamą
dėstytojų atestacijos tvarką. Pozityviau esamą atestacijos tvarką vertina kolegijų (74
proc.) nei universitetų (63 proc.), privačių (88 proc.) nei valstybinių (66 proc.)
aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Apibendrinant:
 Aukštųjų mokyklų dėstytojai kritiškiau nei administracijos darbuotojai vertina
vienodas galimybes dėstytojams kelti pedagoginę ir mokslinę kompetenciją.
 Privačių aukštųjų mokyklų ir kolegijų dėstytojai dažniau buvo linkę pritarti, kad
turi vienodas galimybes kelti tiek savo mokslinę, tiek ir pedagoginę
kompetenciją bei kelti savo kvalifikaciją užsienio šalyse.
 Daugiau nei ketvirtadalis dėstytojų nesutinka, jog aukštojoje mokykloje
taikoma dėstytojų atestacijos tvarka iš tiesų atspindi dėstytojo turimą
kvalifikaciją. Atestacijos tvarka aukštojoje mokykloje labiau yra patenkinti
kolegijų ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai.
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10.

Studijų – darbo santykis

PAGRINDINIAI REZULTATAI:
Darbas studijų metu:


Studijų metu dirba 37 proc. apklaustų bakalaurantų, 72 proc.
magistrantų, 77 proc. doktorantų.



Darbas studijų metu turi įtakos mokymosi pažangumui. Labiausiai
dėl darbo nukenčia magistrantų žinios.



Valstybės finansuojamose studijų vietose dirbantys bakalaurantai
ir magistrantai dažniausiai studijų metu dirba norėdami įgyti
patirties
bei
turėti
papildomų
pajamų
laisvalaikiui,
o
nefinansuojamose vietose studijuojantieji – norėdami finansuoti
studijas ir pragyvenimo išlaidas.

Nuostatos dėl darbo ir studijų derinimo:


Didžioji dalis apklaustųjų mano, jog studijos turi būti organizuotos
taip, kad studentas galėtų derinti studijas su darbu.



Dėstytojų nuomone, I pakopos studentai turėtų tik studijuoti, o II
ir III pakopos studentai galėtų ir studijuoti, ir dirbti.



Tiek dėstytojai, tiek administracijos darbuotojai labiau pritaria
nuostatai, kad kolegijų bakalaurantai galėtų derinti darbą ir
studijas nei universitetų bakalaurantai.

Studentų praktikos organizavimas ir vaidmuo:


Darbdavių nuomone, pagrindinė studentų praktikos prasmė –
galimybė praktiškai pritaikyti studijose įgytas teorines žinias.



Studijų metu atliktos praktikos naudą ateities darbinei veiklai ir
baigiamojo darbo rašymui pozityviausiai vertina dėstytojai.
Bakalaurantai ir absolventai praktikos naudą vertina kritiškiau.



Įmonės teigia noriai priimančios studentus praktikai bei skiriančios
pakankamą dėmesį savo praktikantams, tačiau studentai ir
dėstytojai su tuo sutikti nelinkę.



Pagrindinė praktikos organizavimo silpnoji vieta, darbdavių
akimis, yra personalo, kuris skirtų pakankamą dėmesį
praktikantui, trūkumas. Taip pat – nepakankama praktikanto
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nauda įmonei.
Bendradarbiavimas su darbdaviais, socialiniais partneriais:


Dažniausios
darbdavių
nurodytos
bendradarbiavimo
su
aukštosiomis mokyklomis formos yra studentų priėmimas
praktikai, studentų baigiamųjų ir kursinių darbų konsultavimas,
dalyvavimas su karjeros paslaugomis susijusiose veiklos.



Kolegijose santykis su socialiniais partneriais ir darbdaviais yra
glaudesnis nei universitetuose.

Įsidarbinamumą lemiantys veiksniai:


Svarbiausi veiksniai (prioriteto tvarka): geras studento, kaip
specialisto paruošimas, pažinčių turėjimas, asmeninės savybės.

Priėmimo į darbą kriterijai:


Svarbiausi veiksniai, pagal kurį darbdaviai sprendžia, kurį
kandidatą pasirinkti, yra pretenduojančiojo turimas žinių ir įgūdžių
lygis, darbuotojo požiūris į darbą ir turimos vertybės bei
darbuotojo patirtis.



Daugiau nei pusei darbdavių nesvarbu – universitetą ar kolegiją –
yra baigęs pretendentas į darbą. Kiti darbdaviai prioritetą teiktų
universitetą, o ne kolegiją baigusiems absolventams.



Didžiajai daliai darbdavių neturi reikšmės, ar studijos baigtos
užsienyje, ar Lietuvoje, tačiau svarbu, jog pretenduojantis į darbą
asmuo turėtų darbo patirties.

Absolventų
atitiktis
kompetencijos:

darbo

rinkai

–

įgūdžiai,

gebėjimai,



Svarbiausi gebėjimai, kurie studentų, dėstytojų ir darbdavių
manymu aukštojoje mokykloje turėtų būti ugdomi labiau, yra
sprendimų priėmimas, analitiniai įgūdžiai ir kūrybiškumas.
Moksleiviams ir bakalaurantams ne mažiau svarbu išmokti
komunikuoti,
doktorantams svarbiausia – ugdyti mokslinės
veiklos gebėjimus.



Labiausiai darbo rinkoje paklausūs jaučiasi biomedicinos,
technologijų, fizinių, menų absolventai, mažiausiai – socialinių ir
humanitarinių mokslų absolventai.
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10.1. Darbas studijų metu
Tyrime suinteresuotoms šalims buvo užduoti tiek faktiniai klausimai (ką, kaip,
kodėl dirba studentai studijų metu, kaip jiems sekasi derinti studijas ir darbą), tiek
nuostatos apie lūkesčius.
Beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) baigiamųjų klasių moksleivių planuoja dirbti
studijų metu visą ar ne visą darbo dieną (102 pav.). Dirbančiųjų bakalaurantų (visą
dieną ar mažiau) yra 37 proc., magistrantų – 72 proc., doktorantų – 77 proc.
102 pav. Planuojančiųjų dirbti ir dirbančiųjų studijų metu dalis. 49.1

Visą darbo dieną dirbančiųjų bakalauro studijose yra daugiau nei penktadalis,
magistrantų – daugiau nei pusė. Daugiau nei du penktadaliai bakalaurantų nurodo,
jog „ieško darbo“, vadinasi, yra daugiau ar mažiau aktyvūs darbo rinkos dalyviai.
Studijuojančių ir nedirbančiųjų bakalaurantų, kurie neplanuoja ir neieško darbo yra
mažiau nei penktadalis. Dirbančių bakalaurantų daugiausia yra iš humanitarinių,
socialinių ir technologijos mokslo sričių, nedirbančiųjų daugiausia – tarp menų, fizinių
ir biomedicinos studijų studentų, magistrantūros studijose – mažiausiai dirbančių iš
biomedicinos, daugiausia – socialinių, menų ir technologijos mokslų studijų sričių.
Didesnė dalis dirbančių yra vyresnių kursų bakalaurantai, daugiau jų mokosi valstybės
nefinansuojamose vietose, studijuoja ištęstine studijų forma.
Bakalaurantai vidutiniškai dirba 33 val., magistrantai – 38 val., doktorantai – 35
val. per savaitę (103 pav.). Studentų ir darbdavių nuomonės dėl lankstaus darbo
grafiko nesutampa – mažiau nei po penktadalį bakalaurantų, magistrantų ir
doktorantų pritaria, jog jie turi galimybę dirbti lanksčiu grafiku (104 pav.), o beveik du
trečdaliai darbdavių nurodo, jog savo įmonėse suteikia galimybę studijuojantiems
dirbti lanksčiu grafiku – pasirinkti darbo laiką, etato dydį ir pan.).
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103 pav. Dirbančių studentų dalis (proc.) nuo visų studentų toje pakopoje ir jų
dirbamų valandų skaičius per savaitę. 58.2

104 pav. Galimybė dirbti lanksčiu grafiku (studentų ir darbdavių nuomonės).

Labiausiai dirbamo darbo profilis atitinka turimas žinias ir profilį doktorantų
darbe, mažiausiai – bakalaurantų (105 pav.). Daugiau nei ketvirtadalis bakalaurantų,
ketvirtadalis magistrantų ir beveik penktadalis doktorantų savo darbe žino ir moka
gerokai daugiau, t. y., turi didesnę kvalifikaciją nei jos reiktų gerai darbą atlikti.
Tik bakalauro studijų studentai save labiau laiko „studentais, kurie dirba“, o ne
„dirbančiaisiais, kurie studijuoja“ (106 pav.), o studijuojantys magistrantai ir
doktorantai jau labiau save identifikuoja kaip dirbančius asmenis, kurie „dar ir
studijuoja“.
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105 pav. Kiek atliekamo darbo sudėtingumas ir atsakomybė atitinka turimas
žinias ir gebėjimus (kvalifikaciją). 49.3

106 pav. Studijų ir darbinės veiklos prioritetai: „dirbantysis, kuris studijuoja“, ar
„studentas, kuris dirba“*. 49.8

*Absolventai: „Buvau studentas, kuris...“. Absolventų grupę sudaro baigusieji bakalauro studijas –
59 proc., magistrantūros – 40 proc., doktorantūros – 1 proc.

Dirbantiems bakalaurantams ir magistrantams labiau nei doktorantams
sudėtinga derinti studijas ir darbą (107 pav.). Studentų (bakalaurantų ir magistrantų),
nurodžiusių, jog jiems yra sudėtinga suderinti studijas ir darbą, pažangumas
prastesnis (atitinkamai su aukštu pažangumu yra 39 bakalauro ir 32 proc.
magistrantūros, su žemu pažangumu 59 bakalauro ir 76 proc. magistrantūros studijų
studentų, nurodžiusių, jog darbas turi įtakos siekiant gerų rezultatų).
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107 pav. Studentų nuostatos dėl darbo ir studijų derinimo. 49.7

Labiausiai dėl darbo nukenčia studijuojančių magistrantų žinios (108 pav.).
Pirmo kurso magistrantams darbas trukdo labiau nei antrakursiams. Nėra statistiškai
reikšmingų skirtumų tarp valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų studijų vietų ar
studijų srities.
108 pav. Darbinė veikla turi neigiamos įtakos studijų rezultatams. Studentų
požiūris. 49.9

Tiek dirbantys, tiek nedirbantys studentai didžiąja dalimi norėtų daugiau laiko
skirti studijoms (109 pav.). Dirbančiųjų studentų grupėje didesnė dalis studentų
nurodo, jog norėtų studijoms skirti daugiau – 67 proc. bakalaurantų, 76 proc.
magistrantų, 81 proc. doktorantų.
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109 pav. Studentų nuomonė, kiek jie norėtų skirti laiko studijoms

Dirbantys ba kal au ra n tai , neigiamai vertinantys pasitenkinimą studijomis,
norėtų skirti daugiau laiko studijuoti. Taip pat daugiau laiko studijoms norėtų skirti tie
bakalaurantai, kurių pažangumas yra vidutinis ir žemas. Kalbant apie studijų sritis,
daugiau laiko skirti studijoms norėtų dirbantys humanitarinių mokslų ir menų
bakalaurantai, mažiau – fizinių mokslų bakalaurantai. Ištęstinių studijų studentai taip
pat norėtų skirti daugiau laiko studijoms (atitinkamai 72 proc. ištęstinių ir 60 proc.
nuolatinių studijų studentų).
Vilniuje labiau nei kituose miestuose studijuojantys ir dirbantys magi st ran t ai
norėtų studijoms skirti daugiau laiko. Tačiau dirbantys fizinių mokslų magistrantai,
skirtingai nei kitų mokslo sričių, norėtų skirti daugiau laiko darbui kaip ir valstybės
nefinansuojamose vietose studijuojantys magistrantai.
Beveik du trečdaliai bakalaurantų ir magistrantų turėtų galimybę nedirbti, o vien
studijuoti (110 pav.). Tiesa, kuo aukštesnė studijų pakopa, tuo mažesnės galimybės
nedirbti, o tik studijuoti.
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110 pav. Jei nedirbtų, kiek turėtų galimybes studijuoti. Moksleivių, bakalaurantų,
magistrantų, doktorantų atsakymai. 49.11

Pagrindinis motyvas dirbti studijų metu yra dėl poreikio finansuoti savo studijas
ir pragyvenimą (111 pav.). Žemais balais besimokantys studentai dažniau nurodo, jog
dirba dėl to, kad „finansuotų savo studijas ir pragyvenimą“, aukštais balais
besimokantieji nurodo, jog dirba tam, kad įgytų patirties ir dirbdami įsivertintų savo
turimas žinias bei įgūdžius.
111 pav. Motyvai dirbti studijų metu. 49.5
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Dirbti siekiant „pasitikrinti savo žinias“ labiau būdinga fizinių mokslų ir menų,
mažiausiai – socialinių mokslų bakalaurantams. Valstybės finansuojamose vietose
dirbančių bakalaurantų ir magistrantų motyvas dirbti studijų metu yra noras įgyti
patirties bei turėti papildomų pajamų laisvalaikiu, o nefinansuojamose vietose
studijuojančiųjų – finansuoti studijas ir pragyvenimo išlaidas.
Didesnė dalis nedirbančių studentų mano, jog jeigu dirbtų, negalėtų rimtai
atsidėti studijoms (112 pav.). Penktadalis bakalaurantų ir beveik tiek pat magistrantų
nurodo, jog nedirba, nes turi pajamų pragyvenimui ir gali sau leisti vien studijuoti.

112 pav. Priežastys ir motyvai nedirbti studijų metu. 49.4

Bakalaurantai, besimokantys geresniais pažymiais, labiau nurodo, jog darbas
jiems trukdytų studijuoti. Tam labiau pritaria biomedicinos ir menų, mažiausiai –
socialinių ir humanitarinių studijų bakalaurantai. Valstybės finansuojamose vietose
studijuojantys studentai taip pat labiau pritaria, jog darbas trukdytų sėkmingai
studijuoti.
Didžiajai daliai absolventų yra svarbu dirbti „pagal specialybę“ (113 pav.). Tai
svarbiau viešajame sektoriuje dirbantiesiems (atitinkamai 85 proc. viešajame ir 76
proc. privačiame). Dirbantiems privačiame sektoriuje mažiau svarbu, kad darbas būtų
susijęs su studijuojama specialybe.
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113 pav. Darbo „pagal specialybę“ svarba. Absolventų atsakymai. 48.8

„Pagal specialybę“ dirba beveik du trečdaliai absolventų tačiau du penktadaliai
dirbančių bakalaurantų ir kiek daugiau nei penktadalis dirbančių magistrantų dirba ne
pagal specialybę (114 pav.). Didesnė dalis bakalauro studijų studentų darbą pagal
specialybę dirba iš technologijų, menų ir biomedicinos sričių, ne pagal specialybę
didesnė dalis – socialinių ir fizinių mokslų atstovai. Pirmame-antrame kurse dirbantys
bakalaurantai dažniau nei vyresni jų kolegos dirba ne pagal specialybę. Artimą
specialybei darbą daugiau dirba ištęstinių studijų, valstybės nefinansuojamose vietose
studijuojantys bakalaurantai.

114 pav. Dirbančių studentų ir absolventų darbo „pagal specialybę“ ir „ne pagal
specialybę“ santykis. 49.2

Nėra paprasta žinoti, kokio pobūdžio darbas būtų labiausiai mėgstamas.
Mo k sl ei vi ai mažiausiai tikri ir žiną, kokį darbą norėtų dirbti ateityje (115 pav.).
Daugiau nei pusė nurodė „žinantys“, tačiau ketvirtadalis jų nežino, kokio darbo
norėtų.
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115 pav. Žinojimas, kokio darbo norima ateityje („tiksliai žinau, kokio darbo
noriu ateityje“). 48.7

Yra statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo sąryšis tarp to, ar moksleivis yra
apsisprendęs, kokią specialybę studijuoti ir ar žino, kokį darbą norėtų dirbti ateityje
(rS=0,540). Žvelgiant į skirtingų pakopų studentų apklausos rezultatus, stebima
tendencija, jog kuo vyresnis respondentas, tuo jo „žinojimas“ apie norimą darbą
didėja (115 pav.). Ba k al au ran tų atsakymai iš esmės nesiskiria nuo moksleivių.
Kalbant apie studijų sritis, daugiau žinančių, kokį darbą norėtų dirbti, yra tarp
biomedicinos mokslų ir menų studentų. Tarp studijuojančiųjų ištęstinėse studijose taip
pat yra daugiau tokių, kurie žino, ką norėtų dirbti. Aukštesniais balais besimokantieji
magi st ra n tai labiau žino, kokio darbo norėtų, tačiau šis skirtumas populiacijoje
statistiškai nereikšmingas.
Do kt o ra n tai labiausiai iš visų tyrime dalyvavusių studentų grupių tikri dėl to,
kokį darbą norėtų dirbti ateityje. Ypatingai tie doktorantai, kurie nurodė, jog baigę
studijas planuoja tęsti mokslinę karjerą (atitinkamai 86 proc. kurie planuoja tęsti ir 50
proc. kurie neplanuoja). Doktorantai, kurių dabartinis darbas yra susijęs su
disertacijos tema, taip pat labiau žino, kokio darbo norėtų ateityje (atitinkamai 87
proc. kurių darbas susijęs su disertacijos tema ir 67 proc. kurių nesusijęs). Labiausiai
tikri dėl norimo darbo yra biomedicinos, socialinių, humanitarinių, technologijos
mokslų atstovai, mažiausiai – fizinių mokslų srities doktorantai. Kalbant apie studijų
sritis tarp abs ol v en t ų , labiausiai žinantys yra menus studijavę asmenys.
Kalbant apie prioritetus kur norėtų dirbti – viešajame, privačiame sektoriuje,
kurti savo verslą, dirbti pagal specialybę ar nebūtinai – labiausiai santykis tarp
nuostatų ir faktinės situacijos išsiskiria dėl nuosavo verslo kūrimo ir darbo verslo
sektoriuje ne pagal specialybę (116 pav.).
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116 pav. Kokio darbo norėtų ateityje moksleiviai, bakalaurantai, magistrantai ir
kokio pobūdžio darbą dirba absolventai*. 48.9

* Moksleivių, bakalaurų, magistrantų nuostatos dėl darbo pobūdžio baigus studijas, absolventų –
dabartinio dirbamo darbo pobūdis.

Kurti nuosavą verslą baigus aukštojo mokslo studijas daugiausia nori moksleiviai
ir bakalaurantai (atitinkamai 35 ir 38 proc.). Labiausiai kurti verslą Lietuvos didžiųjų
miestų m o ksl ei vi ai (40 proc.), toliau eina Vilniaus (36 proc.), kaimų (34 proc.),
rajono centrų (33 proc.), miestelių (30 proc.) moksleiviai. Dirbti viešajame sektoriuje
labiausiai nori rajono centrų ir mažesnių miestelių moksleiviai (atitinkamai 31 ir 27
proc.). Versle dirbti labiau nori vaikinai, viešajame sektoriuje – merginos.
Nedirbantys b ak al au r o studijų studentai labiau norėtų dirbti privačiame ar
viešajame sektoriuje, o dirbantys labiau norėtų kurti savo verslą. Bakalaurantės (23
proc.) labiau nei bakalaurantai (14 proc.) norėtų dirbti viešajame sektoriuje, tačiau
dirbti privačiame sektoriuje ar kurti savo verslą skirtumų tarp vyrų ir moterų
nuomonių nėra. Kurti savo verslą labiau nusiteikę mažesnio pažangumo
bakalaurantai. Fizinių ir technologijos mokslų studentai versle nori dirbti labiau nei
kitų studijų sričių studentai, viešajame sektoriuje – biomedicinos, kurti savo –
humanitarinių, menų, socialinių, technologijų mokslų bakalaurantai.
Beveik trečdalis mag i stran t ų norėtų dirbti privačiame, o daugiau kaip
ketvirtadalis – viešajame sektoriuje pagal specialybę ar nebūtinai. Daugiau kaip
ketvirtadalis magistrantų mąsto apie savo verslo sukūrimą. Magistrantai, kurie studijų
metu dirba, labiau norėtų dirbti verslo sektoriuje, nei nedirbantys jų kolegos.
Magistrantūroje studijuojantys technologijos, humanitarinių ir socialinių mokslų
atstovai labiau norėtų dirbti privačiame versle, viešajame sektoriuje – biomedicinos ir
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menų studijų magistrantai. Kurti savo verslą baigus magistrantūros studijas labiausiai
norėtų biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslų magistrantai.
Analizuojant absol v en tų duomenis, paaiškėja, kad baigusieji bakalaurai ir
magistrantai daugiausia dirba privačiame ir beveik du penktadaliai – viešajame
sektoriuje. Savo verslą sukūrę yra 4 proc. tyrime dalyvavusių absolventų. Bakalauro
studijas baigę absolventų didesnė dalis dirba verslo sektoriuje (atitinkamai 69 proc.
versle ir 46 proc. viešajame), o magistrantūrą baigusiųjų didesnė dalis dirba
viešajame sektoriuje (atitinkamai 31 viešajame ir 54 proc. versle). Kolegijas baigusieji
daugiau dirba privačiame, universitetus – viešajame sektoriuje. Privačių aukštųjų
mokyklų baigę absolventai daugiau dirba versle (79 proc.), valstybines mokyklas
baigusieji – viešajame sektoriuje (43 proc.). Fizinių, technologijų ir menų absolventai
daugiau dirba privačiame, viešajame – biomedicinos ir humanitarinių mokslų
absolventai.
Apibendrinant:
 Beveik du penktadaliai bakalauro studijų studentų ir beveik trys ketvirtadaliai
magistrantų, ne tik studijuoja, bet ir dirba (pilnu ar nepilnu etatu).
 Dirbančiųjų bakalaurantų grupėje – mažiau studentų, kurie mokosi gerais
pažymiais.
 Doktorantai labiausiai iš visų tyrime dalyvavusių studentų grupių žino, kokį
darbą norėtų dirbti ateityje.
 Dirbantiems privačiame sektoriuje mažiau svarbu, ar darbas yra susijęs su
baigtomis studijomis.
 Kurti savo verslą baigus bakalauro studijas labiausiai nori humanitarinių, menų,
socialinių, technologijų mokslų bakalaurantai, baigus magistrantūros studijas –
biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslų magistrantai.
 Valstybės finansuojamose vietose dirbančių bakalaurantų ir magistrantų
motyvas dirbti studijų metu yra noras įgyti patirties bei turėti papildomų
pajamų laisvalaikiu, o nefinansuojamose vietose studijuojančiųjų – finansuoti
studijas ir pragyvenimo išlaidas.

10.2. Nuostatos dėl darbo ir studijų derinimo
Didžioji dalis apklaustųjų mano, jog studijos turi būti organizuotos taip, kad
studentas galėtų derinti studijas su darbu (117 pav.). Dirbantys bakalaurantai palaiko
nuomonę, jog studentui turi būti sudaromos sąlygos ir studijuoti, ir dirbti.
Bakalaurantai, kurie tik studijuoja, labiau pritaria nuomonei, jog studijų metu reikia
tik studijuoti, o jeigu dirbti, tai tik nepilnu etatu.
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117 pav. Nuostatos dėl darbo studijų metu.
magistrantų, absolventų, darbdavių atsakymai. 48.11

Moksleivių,

bakalaurantų,

Valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys bakalaurantai ir absolventai
labiau pritaria, jog turi būti sudarytos sąlygos ir studijuoti, ir dirbti, taip pat tam labiau
pritaria ištęstinių studijų bakalaurantai. Prastesniais pažymiais besimokantys
bakalaurantai ir absolventai teiginiui, kad studentas turėtų tik studijuoti, pritaria
mažiau.
Kalbant apie studijų sritį, nuostatai, kad studentas turėtų tik studijuoti labiausiai
pritaria humanitarinių ir menų bakalaurantai. Taip pat mano ir menų studijas baigę
absolventai, o baigusieji humanitarinius ir socialinius mokslus absolventai mažiausiai
pritaria tam, jog studentas turi tik studijuoti.
Administracijos darbuotojai labiau nei dėstytojai pritaria studentų darbui studijų
metu (mažiau pritaria nuostatai, kad studentas turėtų tik studijuoti) (23 lentelė).
Nuostatai, kad bakalaurantams kolegijose labiau nei bakalaurantams universitetuose
tinkama dirbti studijų metu, pritaria tiek dėstytojai, tiek administracijos darbuotojai.
Kolegijų dėstytojai į galimybę dirbti studijų metu žiūri labiau palankiai – jie labiau
pritaria darbui studijų metu kalbant apie visų pakopų studijas – bakalaurą kolegijose,
universitetuose, magistrantūra ir doktorantūrą. Dėstytojai, kurie dirba tik
akademiniame sektoriuje, labiau palaiko nuostatą, kad studentas (visose pakopose)
turėtų tik studijuoti.
Vilniaus mieste dirbantys dėstytojai labiausiai pritaria nuostatai, kad
bakalaurantai (kolegijose ir universitetuose) turėtų tik studijuoti. Mažiausiai šią
nuostatą palaiko jaunesnio amžiaus (35 m. ir mažiau) dėstytojai. Kad bakalauro
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studijų studentai (tiek kolegijų, tiek universitetų) ne tik studijuotų, bet ir dirbtų, labiau
pritaria kolegijų dėstytojai, taip pat privačių aukštųjų mokyklų dėstytojai.
Universitetų dėstytojai labiau palaiko nuomonę, kad universitetų bakalaurantai
tik studijuotų. Dėl bakalaurantų universitetuose ir magistrantų darbo bakalauro
studijų metu labiausiai pritaria socialinių mokslų ir menų dėstytojai, mažiausiai –
fizinių mokslų dėstytojai.
23 lentelė. Nuostatos dėl darbo studijų metu. Dėstytojų ir administracijos
darbuotojų atsakymai. 48.11
Dėstytojai / Administracija, proc.

Studentas turi tik studijuoti
Studentui turi būti sudaromos
sąlygos derinti darbą su
studijomis, tik jeigu jis dirba
nepilnu etatu
Studentui turi būti sudaromos
sąlygos derinti darbą su
studijomis

Bakalaure
KOLEGIJOSE

Bakalaure
UNIVERSITETUOSE

MAGISTRANTŪROJE

DOKTORANTŪROJE

53 / 46

64 / 54

31 / 20

30 / 19

59 / 54

55 / 55

60 / 53

57 / 51

50 / 53

42 / 47

71 / 78

74 / 79

Privačių aukštųjų mokyklų dėstytojai labiau linkę magistrantūros studentams
leisti derinti studijas ir darbą (atitinkamai 90 proc. privačių ir 70 proc. valstybinių
aukštųjų mokyklų dėstytojų). Doktorantūros studijose galimybei derinti darbą ir
studijas labiau pritaria jaunesnio amžiaus dėstytojai (atitinkamai 70 proc. 35 m. ir
jaunesni ir 89 proc. 56 m. ir vyresni). Pagal studijų sritis mažiausiai darbui
doktorantūros studijų metu pritaria fizinių mokslų dėstytojai. Dėstytojai, kurie dirba
tik akademiniame sektoriuje taip pat mažiausiai pritaria, jog doktorantas ir studijuotų,
ir dirbtų.

Apibendrinant:
 Svarbiausi veiksniai, lemiantys įsidarbinamumą baigus studijas, yra geras
specialisto paruošimas, pažįstamų ratas („pažintys“) bei asmeninės
pretendento savybės. Moksleiviai, be gero specialisto paruošimo ir pažinčių,
svarbiu veiksniu įsidarbinti laiko asmens pastangas sunkiai ir daug dirbti.
 Nuostatą, kad studentui turėtų būti sudaromos sąlygos dirbti studijų metu
(pilnu ar nepilnu etatu) palaiko visos suinteresuotos šalys. Tam, kad bakalauro
studentas studijų metu turi tik studijuoti, labiausiai pritaria dėstytojai, nors
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neprieštarautų, jei magistrantai ir doktorantūrai ir studijuotų, ir dirbtų.
 Tiek dėstytojai, tiek administracijos darbuotojai, labiau pritaria kolegijų, o ne
universitetų bakalaurantų darbui studijų metu.
 Kolegijų dėstytojai į galimybę dirbti studijų metu žiūri palankiau – jie labiau
pritaria darbui studijų metu kalbant apie visų pakopų studijas – bakalaurą tiek
kolegijose, tiek universitetuose, magistrantūrą ir doktorantūrą.
 Dėstytojai, kurie dirba tik akademiniame sektoriuje, labiau palaiko nuostatą,
kad studentas (visose pakopose) turėtų tik studijuoti.

10.3. Studentų praktikos organizavimas ir vaidmuo
Daugiau nei trys ketvirtadaliai (77 proc.) darbdavių, dalyvavusių apklausoje
nurodo, jog jų įmonėse per pastaruosius penkerius metus buvo studentų atlikusių
studijų praktikas. Taip pat beveik pusė apklausoje dalyvavusiųjų darbdavių yra buvę
praktikos vadovais savo įmonėse.
Darbdavių nuomone, didžiausias praktikos vaidmuo tenka teorinių žinių
pritaikymui praktiškai (118 pav.). Toliau seka naujų žinių įgijimas bei bendrųjų
kompetencijų ugdymas.

118 pav. Praktikos vaidmuo. Darbdavių atsakymai. 50.5
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Studijų metu atliktos praktikos naudą ateities darbinei veiklai ir baigiamojo
darbo rašymui pozityviausiai vertina dėstytojai – bakalaurantai ir absolventai
praktikos naudą vertina kritiškiau (24 lentelė). Kolegijų ab s ol ven tai geriau nei
universitetų vertina atliktos praktikos n au d ą r en gi an ti s d ar bi n ei v ei kl ai ateityje
(atitinkamai 78 proc. kolegijų ir 65 proc. universitetų absolventų). Valstybinių
aukštųjų mokyklų absolventai taip pat pozityviau vertina atliktos praktikos naudą
darbinei veiklai (atitinkamai 70 proc. valstybinių ir 56 proc. privačių mokyklų
absolventų).

BAKALAURANTAI, N=4411

ABSOLVENTAI, N=1162

DĖSTYTOJAI, N=1291

ADMINISTRACIJA, N=526

DARBDAVIAI, N=1099

24 lentelė. Nuostatos apie studijų praktiką ir praktikos nauda. Pritarimas, proc.

Atlikta praktika suteikė žinių, įgūdžių – tikrai naudinga
rengiantis darbinei veiklai ateityje

74

69

89

-

-

Praktika naudinga baigiamojo darbo rengimui

65

56

84

-

-

Praktikos laikotarpis turėtų būti ilgesnis

51

-

56

-

66

65

-

62

-

79

49

-

56

37

82*

48

-

42

63

78**

41

-

48

56

-

72

-

49

48

17***

-

-

-

-

38

Manau, jog praktikų, kurias studentai atlieka įmonėse,
turėtų būti daugiau
Mano ir draugų patirtis rodo, jog darbdaviai nenori skirti
laiko praktikantams – į viską žiūrima „formaliai“, už
praktiką tiesiog „pasirašoma“
Įmonės noriai priima studentus – lengva susirasti vietą
praktikai
Mūsų aukštojoje mokykloje studentui nereikia rūpintis
kur atlikti praktiką – praktikos vietą (įmonę) suranda
mokykla
Praktika turėtų būti apmokama
Turime sudarę sutartis su aukštosiomis mokyklomis dėl
studentų praktikos atlikimo mūsų įmonėje

* – Darbdaviams formuluotas teiginys: „Įmonė į praktiką žiūri atsakingai, skiria tam laiko – „ne tik
pasirašo“
** – Darbdaviams formuluotas teiginys: „Mūsų įmonė noriai priima studentus atlikti praktiką“
*** – Darbdaviams formuluotas teiginys: „Mūsų įmonė apmoka studentų praktiką“

Bakalauro studijų ab s o l ven tai (63 proc.) praktikos naudą bai gi am oj o da rb o
r en gi mu i vertina pozityviau, nei magistrantūroje studijavę absolventai (43 proc.).
Kolegijas baigusiems studentams (74 proc.) praktikos nauda ruošiant baigiamąjį
darbą yra didesnė nei universiteto bakalauro studijas baigusiems (48 proc.).
Didžiausią praktikos naudą baigiamojo darbo rašymui nurodo menų absolventai.
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Baigusieji studijas prieš 3-5 metus mato didesnę praktikos naudą baigiamojo darbo
rašymui nei baigusieji studijas prieš 1-2 metus.
Daugiau nei keturi penktadaliai darbdavių mano, kad jie skiria tinkamą dėmesį
praktikantams, už praktiką „ne tik pasirašo“, tačiau beveik pusė bakalaurantų ir
daugiau nei pusė dėstytojų su tuo nesutinka. 75 proc. darbdavių taip pat mano, jog jų
įmonės yra atviros studentams ir jie „noriai priima studentus“, tačiau studentai,
dėstytojai, aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai tam mažiau linkę pritarti.
Kolegijų (75 proc.) labiau nei universitetų (61 proc.) administracijos darbuotojai
pritaria, jog įmonės noriai priima studentus ir praktikos vietą jiems lengva rasti.
Lengviau praktikos vietą randa privačių mokyklų studentai (pritaria 87 proc. privačių ir
61 proc. valstybinių aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai), technologijos
mokslų ir menų krypčių studentai (administracijos darbuotojų nuomone). Į praktiką
noriau praktikantus priima viešojo sektoriaus (91 proc. viešasis ir 69 proc. privatus),
paslaugų sektoriaus (paslaugos – 81 proc., gamyba – 73 proc., prekyba – 56 proc.)
darbdaviai.
Darbdaviai pritaria, kad praktikų laikotarpis būtų ir ilgesnis (66 proc.) ir kad
praktikų būtų daugiau (79 proc.). Bakalaurantai, kurie mokosi geresniais balais ir
kurie yra labiau patenkinti savo studijomis taip pat sutinka, kad studijų metu praktikų
turėtų būti daugiau.
Viešojo sektoriaus įmonės (54 proc.) turi sudarę daugiau sutarčių su
aukštosiomis mokyklomis dėl studentų praktikos atlikimo nei privataus sektoriaus
organizacijos (27 proc.). Paslaugų sektoriuje tokių sutarčių daugiausia (40 proc. –
paslaugų, 27 proc. – gamybos, 21 proc. – prekybos sektoriuose).
Privataus sektoriaus įmonės (27 proc.) dažniau apmoka studentų praktiką nei
viešasis sektorius (4 proc.). Praktiką dažniausiai apmoka gamybos įmonės (gamyboje
– 33 proc., prekyboje – 17 proc., paslaugų sektoriuje – 15 proc.). Už praktiką dažniau
apmokama Vilniuje nei kituose Lietuvos didmiesčiuose ar miesteliuose.
Pagrindinė praktikos organizavimo kliūtis darbdavių akimis yra personalo, kuris
skirtų pakankamą dėmesį praktikantui, trūkumas (119 pav.). Beveik pusė darbdavių
nurodo, jog turėti praktikantų nėra suinteresuoti dėl to, jog investicijos, kurias skiria
studentui neatsiperka įmonei. Tai aktualiau verslo įmonėms (atitinkamai 51 proc.
privačioms, 34 proc. viešosioms).
Beveik du penktadaliai tyrime dalyvavusių darbdavių studentų pasirengimą
praktikai ir turimas žinias vertina kritiškai. Tie darbdaviai, kurie neigiamai vertina
studijų kokybę Lietuvoje mano, kad studentai, atliekantys praktiką turi nepakankamai
žinių (atitinkamai 51 proc. neigiamai vertinančių studijų kokybę ir 31 proc. teigiamai
vertinančių studijų kokybę Lietuvoje). Kritiškiau studentų žinias ir pasirengimą vertina
gamybos sektoriaus darbdaviai (atitinkamai 40 proc. gamybos, 37 proc. paslaugų ir
26 proc. prekybos sektoriaus darbdavių).

Tai

Penktadaliui darbdavių yra aktualus komercinių paslapčių saugumo klausimas.
aktuali praktikos organizavimo problema jaunesnio amžiaus darbdaviams
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(atitinkamai 28 proc. jaunesniems nei 35 metų ir 13 proc. 51 metų amžiaus ir
vyresniems darbdaviams). Taip pat tai aktualesnė problema privačiame sektoriuje
(atitinkamai 27 proc. privačiame ir 8 proc. viešajame), prekybos įmonėse (34 proc.
prekyboje, 23 proc. gamyboje, 17 proc. paslaugų sektoriuje).
119 pav. Praktikos organizavimo kliūtys. Darbdavių atsakymai. 27.13

Daugiau nei dešimtadalis darbdavių praktikos organizavimui nemato kliūčių. Taip
daugiau nurodė viešojo sektoriaus darbdaviai (atitinkamai 20 proc. viešojo ir 11 proc.
privataus). Įmonės vadovai ir savininkai daugiau nei personalo ir kitų skyrių vadovai
mano, jog kliūčių studentų praktikos organizavime nėra. Praktikos organizavimo
kliūčių mažiau mažesnių miestų (ne didmiesčių) darbdaviams.
Apibendrinant:
 Kolegijų labiau nei universitetų, valstybinių labiau nei nevalstybinių aukštųjų
mokyklų absolventai pozityviau vertina atliktos praktikos naudą.
 Kolegijas baigusiems studentams praktikos nauda ruošiant baigiamąjį darbą
didesnė nei universiteto bakalaurams. Didžiausią praktikos naudą baigiamojo
darbo ruošimui nurodo menų krypties studentai.
 Darbdaviai labiau nei dėstytojai ir studentai pritaria, jog norint paruošti gerą
specialistą, praktikos trukmė turėtų būti ilgesnė, o ir praktikų studijų metu
turėtų būti daugiau.
 Įmonės teigia noriai priimančios studentus praktikai bei skiriančios pakankamą
dėmesį savo praktikantams, tačiau studentai ir dėstytojai su tuo nelinkę sutikti.
 Pagrindinės praktikos organizavimo kliūtys, kurias nurodo darbdaviai, yra
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žmogiškųjų išteklių, skirtų praktikanto apmokymui, trūkumas įmonės viduje ir
nepakankama praktikanto nauda įmonei (neatsiperka laiko, išteklių sąnaudos).

10.4. Bendradarbiavimas
partneriais

su

darbdaviais,

socialiniais

Kaip atskleidžia suinteresuotų šalių tyrimo rezultatai, daugiau nei du
penktadaliai tyrime dalyvavusių įmonių ir organizacijų atstovų bendradarbiauja su
Lietuvos aukštosiomis mokyklomis siekdamos gerinti studijų kokybę (120 pav.).
120 pav. Įmonių bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Darbdavių
atsakymai. 28.2

Dėstytojų ir AM mokyklų administracijos nuomonė dėl bendradarbiavimo su
darbdaviais ir socialiniais partneriais formų ir intensyvumo, o taip pat darbdavių
vertinimai šiais aspektais pateikiami 25 lentelėje. Dažniausios bendradarbiavimo
formos, kurias nurodo darbdaviai, yra studentų priėmimas praktikai, konsultavimas
baigiamųjų ir kursinių darbų klausimais, dalyvavimas su karjeros paslaugomis
susijusiose veiklose (karjerų centrai, aukštųjų mokyklų organizuojamos karjeros
dienos). D ės tyt oj ų n u om on e socialiniai partneriai ir darbdaviai daugiausia prisideda
priimdami studentus praktikai (77 proc.), prisidėdami prie studijų programų rengimo
ir tobulinimo (45 proc.), recenzuodami studentų baigiamuosius darbus (32 proc.).
Aukštųjų mokyklų a dmi n i stra ci j o s d a rb u ot oj ai mano, jog socialiniai
partneriai aktyviai dalyvauja ne tik priimdami studentus praktikai, bet ir prisidėdami
prie studijų programų kūrimo ir tobulinimo (70 proc.) bei tiesiogiai dalyvaudami
priimant sprendimus dėl studijų proceso tobulinimo (62 proc.).
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DARBDAVIAI, N=1099

ADMINISTRACIJA, N=526

DĖSTYTOJAI, N=1291

25 lentelė. Bendradarbiavimo su darbdaviais ir socialiniais partneriais formos ir
intensyvumas. Pritarimas, proc.

Priima studentus praktikai
Studijų programos kuriamos ir tobulinamos atsižvelgiant į socialinių
partnerių rekomendacijas
Socialiniai partneriai tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus dėl studijų
proceso tobulinimo

77

73

84

-

70

-

-

62

-

Prisideda prie studijų programų rengimo, tobulinimo ir vertinimo

45

52

12

Recenzuoja studentų baigiamuosius darbus
Dalyvauja bendruose aukštosios mokyklos ir įmonių/ įstaigų
projektuose, įtraukiant dėstytojus ir (arba) studentus
Dalyvauja bendruose su dėstytojais seminaruose, profesijos naujovių
aptarimuose

32

25

11

25

28

9

24

22

10

Dėsto tam tikrus dalykus/ modulius

22

24

7

Siūlo baigiamųjų darbų temas

12

13

4

Konsultuoja studentus, rengiančius kursinius ir baigiamuosius darbus
Mūsų įmonė dalyvauja aukštųjų mokyklų organizuojamose karjeros
dienose
Mūsų įmonė bendradarbiauja su aukštųjų mokyklų karjeros centrais
(turime pasirašę sutartis, reguliariai skelbiame skelbimus ir pan.)

11

10

30

-

-

23

-

-

19

Remia renginius, šventes

-

-

9

Turime bendrų mokslo, mokslinių tyrimų projektų
Mūsų aukštoji mokykla intensyviai bendradarbiauja su kitomis Lietuvos
aukštosiomis mokyklomis siekdama pagerinti studijų kokybę
Iš darbdavių gauname daug naudingų idėjų ir pasiūlymų kaip gerinti
studijų kokybę
Iš socialinių partnerių (išskyrus darbdavius) gauname daug naudingų
idėjų ir pasiūlymų kaip gerinti studijų kokybę
Mūsų įmonė intensyviai bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis
siekdama pagerinti studijų kokybę

-

-

6

-

66

-

-

63

14*

-

61

-

-

-

22

Kita

4

3

3

Nežinau

-

6

-

* – Aukštosioms mokykloms mūsų įmonė teikia daug naudingų idėjų ir pasiūlymų kaip gerinti studijų kokybę
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Glaudesnis santykis su socialiniais partneriais ir darbdaviais yra kolegijose nei
universitetuose. Į socialinių partnerių rekomendacijos kuriant ir tobulinant studijų
programas labiau atsižvelgiama kolegijose (87 proc.) nei universitetuose (66 proc.),
taip pat labiau privačiose (89 proc.) nei valstybinėse (69 proc.) aukštosiose
mokyklose. Ta pati tendencija išlieka ir dėl socialinių partnerių tiesioginio dalyvavimo
aukštųjų mokyklų studijų tobulinimo procese – kolegijų administracijos darbuotojai
(78 proc.) labiau nei universitetų (57 proc.) nurodo, jog socialiniai partneriai tiesiogiai
dalyvauja priimant sprendimus dėl studijų proceso tobulinimo. Tam taip pat labiau
pritaria privačių (81 proc.) nei valstybinių (59 proc.) aukštųjų mokyklų administracija.
Darbdavių nuomone, jie labiausiai prisideda priimdami studentus praktikai (84
proc.), konsultuodami studentus dėl kursinių ir baigiamųjų darbų (30 proc.) bei
dalyvaudami karjeros dienose (23 proc.).
Didžioji dalis administracijos darbuotojų nurodo, jog siekiant geresnės studijų
kokybės bendradarbiauja tiek su darbdaviais, tiek su kitais socialiniais partneriais ir
kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (66 proc.). Gaunantys daugiau naudingų
idėjų kaip gerinti studijas labiau nurodo kolegijų (82 proc.) nei universitetų (57 proc.)
administracijos darbuotojai. Taip pat privačių (84 proc.) nei valstybinių (60 proc.)
aukštųjų mokyklų darbuotojai.
Su kitomis aukštosiomis mokyklomis, kaip atskleidžia apklausos rezultatai,
labiau bendradarbiauja kolegijos (87 proc.), nei universitetai (62 proc.), daugiau
žemesnes (75 proc.) nei vadovaujančias (60 proc.) pareigas užimantys aukštųjų
mokyklų administracijos darbuotojai.

Apibendrinant:
 Dažniausios
darbdavių
nurodytos
bendradarbiavimo
su
aukštosiomis
mokyklomis formos yra studentų priėmimas praktikai, studentų baigiamųjų ir
kursinių darbų konsultavimas bei dalyvavimas su karjeros paslaugomis
susijusiose veiklos.
 Kolegijų labiau nei universitetų administracijos darbuotojai bendradarbiauja su
kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis siekdamos pagerinti studijų kokybę.
 Kolegijos labiau universitetai, privačios aukštosios mokyklos labiau nei
valstybinės pasitelkia darbdavius ir socialinius partnerius studijų programų
kūrimui ir tobulinimui, įtraukia juos į tiesioginį sprendimų dėl studijų programos
tobulinimo priėmimą, dažniau gauna pasiūlymų ir idėjų, kaip gerinti studijų
kokybę.
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10.5. Įsidarbinamumą lemiantys veiksniai
Svarbiausias veiksnys, lemiantis sėkmingą įsidarbinamumą pabaigus studijas,
kurį nurodė visos tyrime dalyvavusios šalys yra „geras studento, kaip studijų
specialisto paruošimas“ (26 lentelė). Antrasis pagal svarbą bent trims respondentų
šalims (absolventams, dėstytojams ir darbdaviams) yra pažįstamų ratas („pažintys“).
Moksleiviai antruoju svarbiausiu veiksniu išskyrė asmens pastangas sunkiai ir daug
dirbti. Trečioje vietoje lieka „asmeninės savybės“ (absolventai, dėstytojai, darbdaviai)
ir pažįstami (moksleiviai, administracijos darbuotojai).
26 lentelė. Veiksniai, lemiantys galimybę gauti norimą darbą pabaigus studijas.
Vieta

Moksleiviai

Absolventai

Dėstytojai

Administracija

Darbdaviai

1

Geras studento,
kaip specialisto,
paruošimas, 47%

Geras studento,
kaip specialisto,
paruošimas, 29%

Geras studento,
kaip specialisto,
paruošimas, 39%

Geras studento,
kaip specialisto,
paruošimas, 47%

Geras studento,
kaip specialisto,
paruošimas, 35%

2

Didelės
pastangos
sunkiai ir daug
dirbti, 16%

Pažįstamų ratas
(„pažintys“),
23%

Pažįstamų ratas
(„pažintys“),
23%

Asmeninės
savybės, 22%

Pažįstamų ratas
(„pažintys“),
27%

3

Pažįstamų ratas
(„pažintys“),
14%

Asmeninės
savybės, 22%

Asmeninės
savybės, 21%

Pažįstamų ratas
(„pažintys“),
19%

Asmeninės
savybės, 17%

4

Aukštojo mokslo
diplomas –
svarbu turėti
„popierių“, 12%

Didelės
pastangos
sunkiai ir daug
dirbti, 11%

Didelės
pastangos
sunkiai ir daug
dirbti, 9%

Didelės
pastangos
sunkiai ir daug
dirbti, 5%

Didelės
pastangos
sunkiai ir daug
dirbti, 11%

5

Asmeninės
savybės, 9%

Aukštojo mokslo
diplomas –
svarbu turėti
„popierių“, 8%

Aukštojo mokslo
diplomas –
svarbu turėti
„popierių“, 8%

Aukštojo mokslo
diplomas –
svarbu turėti
„popierių“, 5%

Aukštojo mokslo
diplomas –
svarbu turėti
„popierių“, 6%

Gerais pažymiais besimokantys moksleiviai aukštojo mokslo diplomą, kaip
veiksnį, kuris padeda įsidarbinti rinkosi mažiau, tačiau jiems svarbiau „geras studento,
kaip specialisto, paruošimas“. Ta pati tendencija yra ir absolventų pasirinkimuose –
geresniais balais besimokę mano, jog įsidarbinamumą lemia geros specialisto žinios.
Mažesnį atlyginimą gaunantys absolventai labiau linkę manyti, jog gerą darbą padeda
gauti „pažintys“.
Svarbiausi veiksniai, lemiantys įsidarbinamumą baigus studijas yra geras
specialisto paruošimas, pažįstamų ratas („pažintys“) bei asmenines savybės.
Moksleiviai be gero specialisto paruošimo ir pažinčių svarbiu veiksniu įsidarbinti laiko
asmens pastangas sunkiai ir daug dirbti.
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Pagal amžių vyresni darbdaviai labiau vertina gerą studento, kaip specialisto,
paruošimą. Taip pat gamybos sektoriaus darbdaviai labiau nei prekybos, paslaugų
įmonių atstovai, vertina studento, kaip specialisto, paruošimą. Viešojo sektoriaus
darbdaviai nurodo, jog įsidarbinamumą lemia pažintys ir tam labiau pritaria darbdaviai
iš mažesnių Lietuvos miestų. Privataus sektoriaus darbdaviai labiau mano, kad gauti
norimą darbą padeda asmeninės savybės (charakteris, būdas, emocinis intelektas).

Apibendrinant:
 Svarbiausi veiksniai, lemiantys įsidarbinamumą baigus studijas yra geras
specialisto paruošimas, pažįstamų ratas („pažintys“) bei asmeninės savybės.
 Moksleiviai be gero specialisto paruošimo ir pažinčių svarbiu veiksniu įsidarbinti
laiko asmens pastangas sunkiai ir daug dirbti.

10.6. Darbuotojų priėmimo į darbą kriterijai
Moksleiviai labiausiai (74 proc.) iš visų tirtų suinteresuotų šalių pritaria, jog „kuo
geriau jie mokysis, tuo daugiau jie ateityje pasieks“ (121 pav.). Daugiau nei pusė
bakalauro studijų studentų taip pat palaiko nuostatą, kad mokytis reikia stengtis kuo
geriau, nes tai garantuoja geresnį darbą ateityje, taip mąstančių tarp magistrantų yra
du penktadaliai ir dar mažiau šią nuostatą palaiko jau baigusieji studijas. Darbdaviai
vertino teiginį „Mūsų įmonėje į darbą priimant darbuotoją yra atsižvelgiama į tai,
kokiais balais asmuo mokėsi“. Kaip atskleidžia apklausos duomenys daugiau nei du
trečdaliai (67 proc.) darbdavių nesidomi kokiais pažymiais studentas mokosi
aukštojoje mokykloje, pažymiai svarbiau viešojo sektoriaus atstovams.
Pažymiais, kuriais asmuo baigė ir mokėsi aukštojoje mokykloje, mažiau domisi
tie darbdaviai, kurie studijų kokybę Lietuvoje vertina neigiamai bei kurie dirba
prekybos sektoriuje. Studentų pažangumas aukštojoje mokykloje aktualesnis
gamybos sektoriaus darbdaviams bei aukščiausias pareigas užimantiems darbdaviams
(įmonių vadovams ir savininkams). Šis aspektas nepriklauso nuo darbdavio (įmonių
savininko, įmonių direktoriaus, personalo skyriaus vadovo ir specialisto) amžiaus,
lyties, miesto, kuriame veikia įmonė.

193

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014
121 pav. Nuostata dėl mokymosi pažangumo ir įsidarbinamumo („kuo geriau
mokysiuosi, tuo gausiu geresnį darbą“). 48.2

* – darbdaviams formuluotas teiginys: „Mūsų įmonėje į darbą priimant darbuotoją yra atsižvelgiama
į tai, kokiais balais asmuo mokėsi“

Panaši tendencija išlieka ir vertinant nuostatą, jog „aukštojo mokslo diplomas
garantuoja didesnes pajamas“ (122 pav.). Moksleiviai ir studentai (bakalaurantai)
daug labiau pritaria, jog aukštasis išsilavinimas užtikrins geresnes pajamas. Mažiau
optimistiški yra absolventai, kurių daugiau nei du penktadaliai pritaria sąsajai su
turimu diplomu ir pajamomis. Nustatyti, kiek darbdaviai vadovaujasi šia nuostata savo
įmonėse, darbdavių buvo prašyta įvertinti teiginį „mūsų įmonėje didesni atlyginimai
yra mokami turintiems aukštesnį išsilavinimą, nors pareigos ir atliekamos funkcijos
yra tokios pačios“. Šiuo požiūriu ketvirtadalis darbdavių pritaria, jog įmonėje
atlyginimai, esant vienodoms pareigoms ir toms pačioms atliekamoms funkcijoms,
mokami turintiems aukštesnį išsilavinimą. Šiam teiginiui labiau pritarti linkę vyresnio
amžiaus (virš 50 m.) darbdaviai.
Didesni atlyginimai atsižvelgiant į darbuotojo išsilavinimą (kuo kvalifikacinis
laipsnis didesnis, tuo didesnis atlygis) dažniau mokami viešojo nei privataus
sektoriaus darbuotojams (atitinkamai 46 ir 13 proc.). Taip pat ši tendencija yra
ryškesnė paslaugų sferoje (pritarimas gamyboje – 18 proc. paslaugų – 29 proc.,
prekyboje – 6 proc.). Dažniau šiai nuostatai pritaria įmonių savininkai, įmonių
vadovai, nei personalo skyriaus ar kitų skyrių vadovai. Mažesnių miestų (ne
didmiesčių) darbdaviams tai, ar įsidarbinantysis turi aukštojo mokslo diplomą,
svarbiau didmiesčių, ypač Vilniaus, darbdaviams.
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122 pav. Aukštojo mokslo diplomas garantuoja didesnes pajamas. 48.3

* – darbdaviams formuluotas teiginys: „Mūsų įmonėje didesni atlyginimai yra mokami turintiems
aukštesnį išsilavinimą, nors pareigos ir atliekamos funkcijos yra tokios pačios"

Mažiau nei du penktadaliai (37 proc.) darbdavių nurodo, jog jie prioritetą teiktų
universiteto nei kolegijos absolventui, o daugiau nei pusei (57 proc.) tai „neturi
reikšmės“ (123 pav.). Kuo darbdavys vyresnis, tuo labiau teikia prioritetą universiteto
absolventams. Šią nuostatą taip pat labiau patvirtina viešojo nei privataus
(atitinkamai 50 ir 30 proc.), paslaugų (nei gamybos ar prekybos) sektorių atstovai.
123 pav. Darbdavių teikiamas prioritetas universitetus (ne kolegijas) baigusiems
absolventams. 48.4

Tai, jog darbdaviai labiau linkę įdarbinti universitetų nei kolegijų absolventus
mano daugiau nei pusė besimokančių ir studijuojančių asmenų. Labiau pritarti šiam
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teiginiui linkę universitetų nei kolegijų bakalaurantai (atitinkamai 57 ir 43 proc.). Vos
mažesnė dalis taip manančių yra ir absolventai (49 proc.). Skirtingai nei bakalaurantų,
besimokančių universitete ar kolegijoje, tarp absolventų didesnė dalis baigusių
kolegijas tvirtina, jog darbdaviai linkę priimti universiteto absolventus (atitinkamai 57
ir 46 proc.). Taip tvirtina ir tie absolventai, kurie studijas baigė prieš daugiau metų (35 m. nei prieš 1-2 metus), taip pat tie, kurie savo darbo vietą nurodė „užsienį“ ir
Vilniaus miestą, tie, kurie gauna didesnes pajamas; statistiškai reikšmingų skirtumų
dėl studijų formos (nuolatinė ar ištęstinė), dėl įstaigos tipo, kuriame dirba absolventas
(viešasis ar privatus), dėl respondento lyties nėra.
Didžiajai daliai darbdavių neturi reikšmės ar studijos baigtos užsienyje ar
Lietuvoje (124 pav.). Vyresnio amžiaus darbdaviai labiau priimtų į darbą baigusius
studijas Lietuvoje, jaunesnio amžiaus – studijas užsienyje baigusius studentus.
Užsienyje baigusius studijas absolventus labiau linkę priimti privataus sektoriaus
įmonės.
Darbo patirties turėjimas svarbus veiksnys įdarbinant darbuotoją įmonėje –
beveik trys penktadaliai darbdavių, nežiūrint kad darbuotojui pakanka kvalifikacijos
124 pav. Prioritetas baigusiems
studijas Lietuvoje ar užsienyje, darbdavių
atsakymai. 50.3

125 pav. Prioritetas pagal darbo
patirties turėjimą, darbdavių atsakymai.
50.4

dirbti darbą, mieliau į darbą priimtų turinčius darbo patirties asmenis (125 pav.).
Svarbiausias veiksnys, pagal kurį darbdaviai sprendžia, kurį kandidatą pasirinkti,
yra pretenduojančiojo turimas žinių ir įgūdžių lygis (126 pav.). Antruoju svarbiausiu
veiksniu yra darbuotojo požiūris į darbą ir turimos vertybės, toliau seka darbuotojo
patirtis, asmeninės savybės, aukštojo išsilavinimo turėjimas ar baigta aukštoji
mokykla.

196

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014

126 pav. Prioritetų pagal ką priimamas asmuo įmonėje reitingavimas. Darbdavių
atsakymai. 50.5

Apibendrinant:
 Pritarimas
mažėja su
darbdaviai
aukštojoje

teiginiui „geras mokymasis (pažangumas) užtikrina geresnį darbą“
kiekviena studijų pakopa. Priešprieša šiuo klausimu kyla dėl to, jog
mažai dėmesio kreipia į tai, kokiais pažymiais studentas mokėsi
mokykloje.

 Ketvirtadalis darbdavių atstovų nurodo, jog įmonėje atlyginimai, atliekant tas
pačias funkcijas, yra mokami turintiems aukštesnį išsilavinimą. Tai labiau
būdinga viešajam nei privačiam sektoriui.
 Beveik du penktadaliai darbdavių teiktų prioritetą universitetą baigusiems
absolventams. Šiai nuostatai (pagal tai, kokią aukštąją mokyklą – universitetą
ar kolegiją yra baigę) labiau pritaria viešojo nei privataus sektorių atstovai.
 Didžiajai daliai darbdavių neturi reikšmės ar studijos baigtos užsienyje ar
Lietuvoje, tačiau svarbu, jog pretenduojantis į darbą asmuo turėtų darbo
patirties.
 Svarbiausi veiksniai, pagal kurį darbdaviai sprendžia, kurį kandidatą pasirinkti,
yra pretenduojančiojo turimas žinių ir įgūdžių lygis, darbuotojo požiūris į darbą
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ir turimos vertybės bei darbuotojo patirtis.

10.7. Absolventų atitiktis darbo rinkai: įgūdžiai, gebėjimai,
kompetencijos
Darbdavių nuomone, studijas baigusieji labiausiai stokoja gebėjimų priimti
sprendimus (84 proc.), analitinių įgūdžių (77 proc.) ir kūrybiškumo (59 proc.).
Komunikabilumo, pasak darbdavių, absolventai stokoja mažiausiai (27 lentelė).
Absolventų nuomonė sutampa su darbdavių – dauguma baigusiųjų studijas pritaria,
kad aukštojoje mokykloje turėtų labiau būti ugdomas sprendimų priėmimas (70
proc.), analitinės veiklos (67 proc.) ir kūrybiškumo (55 proc.) įgūdžiai.

Moksleiviai

Bakalaurantai

Magistrantai

Doktorantai

Absolventai

Dėstytojai

Administracija

Darbdaviai*

27 lentelė. Gebėjimai, kurie aukštajame moksle turėtų būti ugdomi labiau (1-3
vietų suminis procentinis vertinimas). 37.1

Sprendimų priėmimas

73

75

67

54

70

71

71

84

Komunikabilumas

68

61

41

28

48

38

38

35

Kūrybiškumas

55

59

51

56

55

71

71

59

Mokėjimas mokytis

54

44

30

24

35

51

50

45

Analitinė veikla

50

62

67

60

67

72

72

77

-

-

44

79

26

-

-

-

Mokslinės veiklos gebėjimai

*– Kokių gebėjimų absolventams trūksta labiausiai, kad būtų puikiai pasirengę darbo rinkai.

Moksleiviams antras pagal svarbumą norimas ugdyti gebėjimas yra
komunikabilumas, o analitinės veiklos įgūdžius, pasak jų, ugdyti reiktų mažiausiai.
Gebėjimas komunikuoti svarbus ir bakalaurantams, beveik du trečdaliai jį priskyrė
pirmai-trečiai vietai pagal svarbumą.
Lyginant su kitais gebėjimas, savarankiško mokymosi („mokėjimas mokytis“)
gebėjimas mažiausiai svarbus moksleiviams ir visų pakopų studentams. Prastesniais
pažymiais besimokantys bakalaurantai dažniau „mokėjimą mokytis“ pasirinko pirmu
pasirinkimu.
Dėstytojai, dirbantys kolegijose, labiau pritaria tam, kad jų mokyklose rengiami
perspektyvūs specialistai atsižvelgiant į darbo rinkos paklausą (127 pav.), universitetų
dėstytojai labiau pritaria, jog jų aukštosiose mokyklose parengti specialistai gerai
vertinami darbdavių (128 pav.). Vien akademiniame sektoriuje dirbantys dėstytojai
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labiau pritaria, jog jų aukštoji mokykla paruošia gerus specialistus, nei dėstytojai kurie
dirba valstybiniame ar privačiame sektoriuje.
127 pav. Aukštosios mokyklos paruoštų specialistų perspektyvumas darbo
rinkoje.

37.3
Absolventai, baigę studijas kolegijose (68 proc.) labiau nei universitetus
baigusieji (53 proc.) mano, jog jų mokykla ruošia perspektyvius darbo rinkos
specialistus. Kolegijas baigusieji taip pat daugiau pritaria tam, jog juos gerai vertina
darbdaviai (kolegijų absolventai 68 proc., universitetų – 51 proc.). Dėl įgytos
specialybės perspektyvumo labiausiai pritaria biomedicinos ir menų absolventai,
mažiausiai – humanitarinių mokslų absolventai.
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128 pav. Palankus aukštosios mokyklos absolventų vertinimas darbdavių akimis.

Absolventai savo pasiruošimą darbo rinkai vertina pozityviau nei darbdaviai –
save pasirengusiais darbo rinkai laiko daugiau nei pusė (58 proc.) absolventų, tačiau
tai, kad absolventai yra tinkamai paruošti, mato tik daugiau nei ketvirtadalis (27
proc.) darbdavių (129 pav.).
129 pav. Kaip aukštoji mokykla paruošia darbo rinkai. Absolventų ir darbdavių
nuomonė. 37.4
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Kolegijų (70 proc.) labiau nei universitetų (54 proc.) absolventai mano yra
geriau pasiruošę darbo rinkai. Geriau darbui pasiruošę jaučiasi biomedicinos ir menų
absolventai.
Viešojo sektoriaus darbdaviai absolventų įgytas žinias ir pasirengimą darbui
vertina pozityviau (34 proc.) nei privataus sektoriaus darbdaviai (23 proc.).
Palankiausiai absolventų pasirengimą vertina paslaugų (23 proc.), mažiausiai palankiai
– gamybos sektorius.
Baigusieji aukštojo mokslo studijas save paklausiais darbo rinkoje mato mažiau
nei pusė absolventų, o trečdalis mano, kad tokie specialistai, kaip jų baigtos studijos,
nėra paklausios Lietuvos darbo rinkoje (130 pav.).

130 pav. Specialybės patrauklumas darbo rinkoje (kiek tokios specialybės
absolventai paklausūs Lietuvos darbo rinkoje). Absolventų atsakymai. 37.5

Labiau paklausūs darbo rinkoje jaučiasi kolegijų absolventai (54 proc. kolegijų ir
41 proc. universitetų), biomedicinos (70 proc.), technologijų (63 proc.), fizinių (41
proc.), menų (56 proc.) absolventai, mažiausiai – socialinių (39 proc.) ir humanitarinių
(30 proc.) mokslų absolventai (130 pav.).

Apibendrinant:
 Svarbiausi gebėjimai, kurie studentų, dėstytojų ir darbdavių manymu
aukštojoje mokykloje turėtų būti ugdomi labiau, yra sprendimų priėmimas,
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analitiniai įgūdžiai ir kūrybiškumas. Moksleiviams ir bakalaurantams ne mažiau
svarbu išmokti komunikuoti, doktorantams svarbiausia – ugdyti mokslinės
veiklos gebėjimus.
 Kolegijų absolventai
labiau nei baigusieji universitetus, pritaria, jog jų
specialybė yra perspektyvi rinkoje ir juos kaip specialistus geriau vertina
darbdaviai.
 Labiau paklausūs darbo rinkoje jaučiasi kolegijų absolventai ir biomedicinos,
technologijų, fizinių, menų absolventai, mažiausiai – socialinių ir humanitarinių
mokslų absolventai.
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IŠVADOS. REKOMENDACIJOS. DISKUSIJA.
Bendros tendencijos








Nepaisant viešumoje nuolat girdimos kritikos apie menką studijų kokybę
Lietuvos aukštosiose mokyklose, tyrimo rezultatai atskleidė, kad
dauguma studentų savo studijomis yra patenkinti. Labiausiai patenkinti
yra gerai besimokantys ir pasirinkę savo poreikius atitinkančią specialybę.
Šiuo metu studijuojantys studijomis yra patenkinti labiau, nei anksčiau
jas baigę absolventai. Absolventai palankiau vertina bakalauro studijas
nei magistrantūros, labiau patenkinti kolegijų absolventai nei
universitetų. Teigiamai studijų kokybę Lietuvoje vertina ir kitos tyrime
dalyvavusios suinteresuotos šalys. Tačiau išryškėjo vertinimų skirtumai.
Daugumos aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų nuomone studijų
kokybė per pastaruosius penkerius metus pagerėjo, nepaisant to, kad
pastarųjų metų aukštojo mokslo politika jų nuomone turėjo daugiau
neigiamos nei teigiamos įtakos. Galima daryti prielaidą, kad aukštųjų
mokyklų administracija visus pasiektus teigiamus rezultatus laiko savo
veiklos nuopelnais, nepripažindamos, kad tam tikrus pokyčius pastūmėjo
nacionalinės aukštojo mokslo politikos sprendimai. Darbdaviai, dažniau
atstovaujantys privatų sektorių nei viešąjį, yra labiausiai kritiški studijų
kokybės atžvilgiu, darbdavių nuomone per pastaruosius penkerius metus
studijų kokybė pablogėjo ar išliko panaši.
Nepaisant to, kad dažniausiai informacijos apie stojimo galimybes,
ketinantieji studijuoti ieško tarp studijuojančių pažįstamų ir internete,
tikslinga ir toliau diversifikuoti informacijos apie studijas šaltinius, nes
dalis ketinančių studijuoti, dažniausiai gyvenančių ne didmiesčiuose, kaip
svarbius informacijos gavimo šaltinius įvardina ir specializuotus leidinius,
ir aukštųjų mokyklų mugėse teikiamą informaciją, ir profesinio
informavimo taškus, ir aukštųjų mokyklų atstovų vizitus.
Nuomonė apie priėmimo į aukštąją mokyklą procedūras pagerėja
„įveikus“ šį barjerą – jau studijuojantieji priėmimo procesą vertina
pozityviau nei ketinantieji stoti, kuo aukštesnėje pakopoje studijuoja, tuo
mažiau problemų įžvelgia stojimo procedūrose, tačiau studijuojantieji
magistrantūroje priėmimo į doktorantūros studijas organizavimą laiko
neobjektyviu ir šališku. Šis tyrimas neatspindi ketinusių, bet neįstojusiųjų
nuomonės.
Pritardamos nuostatai, kad reikia studijuoti širdžiai mielą specialybę,
gana vieningos buvo visos tyrime dalyvavusios suinteresuotos šalys. Toks
didelis pritarimo procentas gali slėpti dirbančių žmonių nepasitenkinimą
esama darbine patirtimi, galima daryti prielaidą, kad jie šiai dienai
nedirba darbo pagal širdžiai mielą specialybę. Ketvirtadalio bakalaurantų
pritarimas priešingai nuostatai, kad reikia studijuoti specialybę, kuri
užtikrintų materialinę gerovę, taip pat gali suponuoti prielaidą, kad jie yra
nepatenkinti šiuo metu studijuojama specialybe, bet tikisi ateityje gerai
uždirbti.
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Nepaisant to, kad tik dešimtadalis baigiamųjų klasių moksleivių yra
apsisprendę studijuoti užsienyje, atkreiptinas dėmesys į tokio
apsisprendimo priežastis. Suprantama, kad dauguma tai sieja su
didesnėmis ateities perspektyvomis, tikisi geresnės studijų kokybės (nors
nėra patyrę studijų kokybės Lietuvoje, nuomonę susidarę tik iš aplinkos),
tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog net penktadalis užsienyje ketinančių
studijuoti moksleivių teigia, kad yra nusivylę Lietuva ir nebenori daugiau
čia gyventi.
Studijų infrastruktūros tinkamumą ir pakankamumą labiausiai gina
administracijos darbuotojai, kurie atsakingi už jos užtikrinimą, tačiau ja
realiai nesinaudoja. Nuo penktadalio iki ketvirtadalio studijuojančiųjų taip
pat pripažįsta esamus infrastruktūros trūkumus, o kritiškiausiai
infrastruktūros situaciją vertina dėstytojai – daugiau nei pusė jų tvirtina,
kad magistrantūros ir doktorantūros studijų kokybė stipriai nukenčia dėl
tinkamos mokslinių tyrimų infrastruktūros nebuvimo ar trūkumo.
Studijų ir mokslo integracija vis dar lieka nemenku iššūkiu aukštosioms
mokykloms, ypač antrojoje pakopoje. Tyrimo rezultatai atkleidė, kad
pirmos pakopos studentai dažniau įtraukiami į mokslinius tyrimus nei
magistrantai.

Egzistuoja skirtingas įvairių suinteresuotų šalių požiūris į studijų kokybę: iš
vienos pusės, kad nėra užfiksuota bendrų susitarimų nacionalinio lygio dokumentuose,
iš kitos pusės suinteresuotos šalys turi skirtingus lūkesčius. Kaip atskleidė šio tyrimo
rezultatai, dėstytojai ir administracija studijų kokybę linkę suprasti labiau kaip
meistriškumą, jie akcentuoja būtiną stojančiųjų pasirengimą, pritaria minimalaus
stojamojo balo įvedimui, labiau linkę apie aukštąjį mokslą mąstyti kaip apie elitinį nei
apie masinį; studentų, absolventų ir darbdavių lūkesčiai dėl studijų kokybės gerokai
pragmatiškesni – jų studijų kokybės samprata artimesnė kokybei kaip atitikčiai tikslui
ar lūkesčiams, kokybei, kaip vertei už pinigus, su ryškia orientaciją į greitą adaptaciją
darbo rinkoje, studijų lankstumą. Nei vienoje interesų grupėje neišryškėjo
vyraujanti studijų kokybės kaip transformacijos samprata, kuri iš esmės turbūt
tiksliausiai atspindi studijų esmę ir prasmę.
Rekomendacijos. Prioritetinės tobulintinos sritys
Visų tyrime dalyvavusių suinteresuotų šalių požiūriu, labiausiai studijų kokybę
lemia dėstytojų pasirengimas ir jų veiklos kokybė, studento pasirengimas ir jo
atsakingas požiūris į studijas bei studijų programos atitiktis darbo rinkos poreikiams.
Gauti rezultatai leidžia akcentuoti tris prioritetines tobulintinas sritis: 1) investuoti į
dėstytojus, jų kvalifikacijos kėlimą, darbo sąlygų gerinimą; 2) gerinti studentų
pasirengimą ir motyvaciją studijoms; 3) studijų programas orientuoti į pasirengimą
praktinei veiklai pasitelkiant bendradarbiavimo su verslo sektoriumi patirtį. Atkreipti
dėmesį į šias tris sritis skatina gauti tyrimo rezultatai.
Dėmesys dėstytojams
Visos suinteresuotos šalys aukštųjų mokyklų dėstytojus vertina palankiai.
Aukštųjų mokyklų administracija dėstytojų profesionalumą vertina palankiau nei patys
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dėstytojai vertina save, prasčiausiai dėstytojų kvalifikaciją vertina absolventai. Tačiau
nepaisant palankaus vertinimo išryškėjo probleminių aspektų – daugiausiai savo laiko
dėstytojai skiria ne mokslinei veiklai, o kontaktiniam darbui su studentais; aukštosiose
mokyklose nėra užtikrinamos vienodos galimybės dėstytojams kelti kvalifikaciją. Kas
antras Lietuvos dėstytojas dirba daugiau nei 40 val. per savaitę. Du penktadaliai jų
turi dvi ar daugiau darboviečių. Didžioji dalis dėstytojų pripažįsta, kad laiko dirbti su
studentais jiems užtenka – jie skiria jiems tiek konsultacijų, kiek tik studentai
pageidauja. Tačiau kitai būtinai dėstytojo veiklai – moksliniams tyrimams,
straipsniams, konferencijoms, bendradarbiavimui su socialiniais partneriais ar
mokslinės veiklos populiarinimui – laiko beveik nelieka. Daugiau nei du trečdaliai
dėstytojų sako norintys skirti daugiau laiko moksliniams tyrimams ir eksperimentinei
plėtrai. Kas antras norėtų turėti daugiau laiko metodiniam darbui, kas trečiam trūksta
laiko pasirengti paskaitoms ar tikrinti studentų darbams. Tuo tarpu organizacinių
darbų kas antram dėstytojui per daug ir jie norėtų jiems skirti mažiau laiko. Aukštųjų
mokyklų administracija taip pat pripažįsta norintys, kad dėstytojai skirtų daugiau laiko
moksliniams tyrimams nei tai daro dabar. Daliai dėstytojų trūksta moksliniams
tyrimams reikalingos įrangos. Dažniausiai su šia problema susiduria biomedicinos ir
technologijų sričių dėstytojai, tačiau vertinant bendrą situaciją du iš trijų dėstytojų
aukštosiose mokyklose turi tokią įrangą, kuri reikalinga jų moksliniam darbui. Kūrybinį
mokslinį darbą dėstytojai dažniausiai dirba namuose – čia jie rašo mokslinius
straipsnius, ruošiasi paskaitoms ir seminarams. Daugiau nei kas trečias dėstytojas
sako, kad jiems aukštojoje mokykloje trūksta darbo vietų – stalų, kompiuterių ir pan.
Daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių dėstytojų per praėjusius mokslo metus bent
kartą profesiniais tikslais lankėsi užsienio šalyse. Tačiau kai kurie dėstytojai teigia
negalintys kelti savo kvalifikacijos užsienyje dėl per didelio darbo krūvio – su šia
problema susiduria maždaug trečdalis dėstytojų.

Dėmesys studentų pasirengimui ir motyvacijai studijuoti
Ne mažesnis iššūkis yra ir studentų pasirengimas studijoms. Beveik pusė
dėstytojų studentų pasirengimą studijoms (įgytas žinias mokykloje) vertina neigiamai,
o tai pripažįsta vos dešimtadalis studentų ir moksleivių. Galima daryti prielaidą, kad
dėstytojai
matydami, kad
studentų
pasirengimas
nepakankamas,
mažina
reikalavimus, lengvina užduotis, taip studentams sudaromos sąlygos gauti teigiamus
įvertinimus, o jie jaučiasi gerai pasirengę studijoms. Studentai yra įsitikinę, kad jų
pasirengimas studijuoti aukštojoje mokykloje yra pakankamas ir teigia, kad vidurinėje
mokykloje turi būti mokoma tik tų dalykų, kurių prireiks ateityje, o ne visų dalykų
vienodu lygiu. Aukštesnėse studijų pakopose studijuojančių studentų požiūris keičiasi,
jie sutinka, kad vidurinėje mokykloje turi būti mokoma visko vienu lygiu, nes tikėtina,
aiškiai pajunta savo pasirengimo spragas. Daugiau nei trečdalis, dažniausiai labai
gerai besimokančių moksleivių savo pasirengimo spragas taiso mokydamiesi
papildomai pas korepetitorius, beveik visi jie rengiasi egzaminams, siekia patekti į
universitetus ir gyvena didmiesčiuose. Studijų metu įgytas žinias, kurios užtikrina
pasirengimą studijuoti toliau, gana palankiai vertina tiek studentai tiek dėstytojai.
Palankiausiai savo įgytas žinias bakalauro studijose vertina fizinių mokslų studentai,
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tačiau daugiau nei ketvirtadalis fizinių mokslų srities dėstytojų studentų pasirengimą
vertina neigiamai. Susidaro įspūdis, kad siekdami „įtikti studentams“ dėstytojai
nesudaro studentams galimybių realiai pajusti savo žinių spragas, vengia pateikti
objektyvų grįžtamąjį ryšį studentui. Tikėtina, kad tokį menką studentų pasirengimą
sąlygoja ir tai, kad studentai tiesiog „nepataiko“ į savo interesus ir gebėjimus
atitinkančias studijas, nes dažnai nežino, ką rinktis. Keturi penktadaliai baigiančiųjų
vidurines mokyklas ketina studijuoti aukštosiose mokyklose, tačiau tik du penktadaliai
žino, kokią specialybę rinksis. Dažniau moksleiviai apsisprendę dėl aukštosios
mokyklos nei dėl ketinamos studijuoti specialybės. Galimybė gauti valstybės
finansuojamą vietą gali apversti „aukštyn kojom“ beveik pusės ketinančių studijuoti
moksleivių pasirinkimus. Tačiau peržengus aukštosios mokyklos slenkstį ir
retrospektyviai vertinant savo pasirinkimus, išryškėja kitos tendencijos – bakalaurai
tvirtina, kad labiausiai jų pasirinkimą lėmė ne aukštoji mokykla ir ne valstybės
finansuojama vieta, o studijų programa.
Daugiau nei du trečdaliai visų baigusių vidurinio ugdymo pakopą įstoja į
aukštąsias mokyklas, du trečdaliai jų studijuodami pripažįsta, kad studijuoti
pakankamai sunku ir net pusė studijuojančių pirmojoje pakopoje tvirtina, kad jiems
tenka mokytis daug nereikalingų dalykų. Tokie tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą
apie nepakankamą pasirengimą studijoms, nepaisant pačių stojančiųjų optimizmo šiuo
klausimu. Trečdalis dėstytojų pritaria, jog studentams sunku studijuoti, bet dažniau to
priežastis yra ne studijų sudėtingumas, o studentų nepakankamas pasirengimas.
Daugiau nei trečdalis dėstytojų patvirtina, kad aukštojoje mokykloje stengiamasi
studentą išlaikyti bet kokia kaina, „ištempti“ iki teigiamo pažymio. Rinkos dėsniai
aukštajame moksle trumpalaikiu periodu palankesni studijuojantiems – jie lengviau
patenka į aukštąsias mokyklas, studijos yra lengvinamos, derinant prie jų
pasirengimo, sunkiai besimokantys „ištraukiami“ iki reikiamo pažymio, tačiau vėliau
trečdalis absolventų sutinka, kad jie nėra pasirengę kaip perspektyvūs darbo rinkos
specialistai ir jų nevertina darbdaviai. Studentų menką pasirengimą darbinei veiklai
liudija ir tai, kad beveik pusė studijuojančiųjų planuoja toliau studijuoti, viena iš
galimų priežasčių gali būti ir jausmas, jog „nelabai ką sugebėsiu dirbti“. Ilgalaikėje
perspektyvoje studijos buvusios nelabai sudėtingos, pasirodo mažai ir vertingos.
Ir dėstytojų, ir pirmoje pakopoje studijuojančiųjų nuomone, tik pusė studentų
yra motyvuoti ir atsakingi studentai. Kyla klausimas, ką veikia likusi pusė? Tyrimo
rezultatai atskleidžia, kad beveik pusė bakalauro studijų studentų save laiko
„dirbančiaisiais, kurie dar ir studija“ nei „studentais, kurie dar ir dirba“. O tokių
„dirbančių, kurie dar ir studijuoja“ aukštesnėse pakopose yra dar daugiau. Trečdalis
studijuojančiųjų pripažįsta, kad jie nelanko užsiėmimų, dėstytojų teigimu – du
trečdaliai studentų nelanko užsiėmimų. Dėstytojai dar skeptiškesni studentų
motyvacijos atžvilgiu – jie teigia, kad du penktadaliai studentų jų nuomone studijuoja
tik dėl diplomo, o ne dėl žinių ir dažniausiai mokosi tik tiek, kad gautų teigiamą
įvertinimą arba tik tai, kas bus naudinga ateityje.
Viena iš priemonių gali būti ir griežtesnė atrankos sistema, minimalaus balo
įvedimas. Aukštųjų mokyklų dėstytojai ir administracija pritaria, kad minimalaus balo
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įvedimas stojant į aukštąją mokyklą, pagerintų studijų kokybę abiejose pakopose – ir
bakalauro ir magistro studijose.

Dėmesys studijų programų orientavimui į rinkos poreikius
Aukštųjų mokyklų administracija ir dėstytojai tvirtina, kad studijų programos yra
kuriamos ir atnaujinamos orientuojantis į darbo rinkos poreikius, tačiau jas kuriant
dažniausiai atsižvelgiama į studijų programos komiteto ir administracijos darbuotojų
(studijų prorektorių, dekanų, prodekanų) nuomonę, o rečiausiai – į darbdavių ir
socialinių partnerių nuomonę. Taigi, ir grįžtamojo ryšio teikimo ir jo priėmimo kultūra
vis dar tobulintina sritis aukštosiose mokyklose. Suinteresuotų šalių požiūrių
išsiskaidymas šiuo klausimu atskleidžia nesant išdiskutuotų susitarimų, arba –
komunikavimo problemas. Darbdaviai ir socialiniai partneriai jaučiasi mažiausiai
išgirsti aukštųjų mokyklų. Darbdavių ir socialinių partnerių pagrindinis vaidmuo
aukštųjų mokyklų požiūriu – praktikos vietų suteikimas. Didžiausią svorį ir
kompetenciją studijų programų kūrime ir tobulinime pripažįsta turintys administracijos
darbuotojai, net ir dėstytojų nuomonė ne visada šiuo klausimu jiems reikalinga.
Glaudesnis santykis su socialiniais partneriais ir darbdaviais yra kolegijose nei
universitetuose.
Tai, kad trys ketvirtadaliai magistrantų ir beveik du penktadaliai bakalaurantų
derina studijas ir darbą, iš vienos pusės rodo studijų lankstumą, sudaromas palankias
galimybes studentams įgyti praktinių gebėjimų, tačiau svarbi yra ir kita šios situacijos
pusė – neefektyviai panaudojamas laikas – kai reikia studijuoti, dirbama, kai reikia
dirbti, grįžtama į aukštąsias mokyklas studijuoti. Absolventų argumentas, kad baigę
studijas jie turi nepakankamai darbdavių reikalaujamos patirties, yra „akmuo“ į
praktikos organizavimo procesą. Darbdavių požiūriu praktikos organizavimo silpnybė
yra personalo, kuris skirtų pakankamą dėmesį praktikantui, trūkumas. Taip pat –
nepakankama praktikanto nauda įmonei. Net patys bakalaurantai ir absolventai
praktikos naudą ateities darbinei veiklai vertina kritiškiau nei dėstytojai.
Gauti tyrimo rezultatai atskleidžia diskusijų ir susitarimų būtinybę tarp visų
suinteresuotų šalių dėl darbo ir studijų derinimo. Studentai stengdamiesi įtikti
darbdaviams, kuo anksčiau stengiasi įsidarbinti, kad sukauptų reikalingą patirtį,
aukštųjų mokyklų administracija stengdamasi įtikti studentams, sudaro sąlygas derinti
studijas ir darbą, dėstytojai, derindamiesi prie studentų lūkesčių ir jų laiko, skiriamo
studijoms, „nuleidžia kartelę“, o rezultate šio užburto rato lieka daug nepasitenkinimo
ir darbdavių bei socialinių partnerių pusėje dėl nepakankamai gerai parengtų
specialistų (nors priimdami į darbą darbdaviai itin retai kreipia dėmesį į pažangumą).
Sunkumas derinti studijas ir darbą yra ir viena iš dažniausiai pasitaikančių
studijų nutraukimo priežasčių. Magistrantūroje studijuojantieji dažniausiai atsisako
galimybės išvykti dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas irgi dėl to, kad
bijo prarasti darbo vietas.
Studijų lankstumas vis dar lieka dideliu iššūkiu aukštosioms mokykloms. Nors
administracijos darbuotojai situaciją linkę vertinti palankiau, tik trečdalis
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studijuojančiųjų patvirtina, kad jie gali susidaryti individualią studijų programą,
lankstų tvarkaraštį ir laisvai pasirinkti studijuojamus dalykus.
Sprendimų priėmimo, analitiniai įgūdžiai ir kūrybiškumas yra svarbiausi
gebėjimai, kurie turi būti labiau ugdomi darbdavių, dėstytojų ir pačių studentų
požiūriu. Moksleiviai ir bakalaurantai tikisi, kad komunikavimo gebėjimai jiems leis
rasti vietą darbo rinkoje.
Biomedicinos, technologijų, fizinių mokslų ir menų absolventai jaučiasi labiausiai
paklausūs darbo rinkoje. Mažiausiai paklausūs – socialinių ir humanitarinių mokslų
absolventai.
Kol aukštųjų mokyklų administracija veikdama laisvos rinkos sąlygomis sieks bet
kokia kaina priimti ir išlaikyti studentą aukštojoje mokykloje; dėstytojai, norėdami
dirbti tik su itin gabiais ir motyvuotais studentais, tikėdamiesi tinkamų darbo sąlygų,
kvalifikacijos kėlimo galimybių, realybėje susidurs su visai kitais iššūkiais; darbdaviai
lauks tokių absolventų, kurie tik gavę diplomus iškart galės profesionaliai dirbti ir kurti
įmonėms pridėtinę vertę, o studentai, minimaliai laiko ir pastangų skirdami studijoms,
sieks kuo greičiau gauti diplomus ir pradėti dirbti, studijas laikydami būtinu, bet
nereikšmingu savo gyvenimo etapu, nepasitenkinimas esama studijų kokybe Lietuvos
aukštosiose mokyklose, nepaisant gana pozityvių šio tyrimo rezultatų, turi potencialo
augti. Kadangi neįmanoma atliepti tokių skirtingų ir prieštaringų lūkesčių, itin svarbu
susitarti dėl prioritetų, studijų kokybės gerinimo sričių. Akivaizdu, kad reikalingos
diskusijos, susitarimai, nuomonių suderinimai visų pirma ne dėl to, kaip suprantama
studijų kokybė, bet kaip formuluojamos esminės problemos susietos su studijų
kokybe.
Tik visoms interesų grupėms vieningai matant probleminius taškus, galima
kalbėti apie realius prioritetus ir atspirties taškus pokyčių inicijavimui.
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Moksleivių apklausos metodika
Tikslinė grupė – paskutinių metų (12 klasės vidurinėse mokyklose bei
profesinio mokymo įstaigose, 4 klasės gimnazijose) moksleiviai .
Generalinė aibė – 39 199 baigiamųjų metų moksleiviai44.
Imtis – 1000 respondentų, apklausta ir duomenų analizei naudoti – 1170
respondentų duomenys.
Atranka – taikytas kvotinės atrankos metodas, atsižvelgiant į mokyklos tipą bei
baigiamųjų metų moksleivių reprezentavimą pagal regionus (apskritis) ir gyvenvietės
tipą, išlaikant proporcijas tokias, kokios yra generalinėje aibėje. Respondentų
pasiskirstymas pagal kvotas (mokymo įstaigos tipą, gyvenvietės tipą bei regionus)
pateikiamas 28 lentelėje, 29 lentelėje ir 30 lentelėje.

28 lentelė. Respondentų (paskutinių metų moksleivių) pasiskirstymas pagal mokymo
įstaigos tipą
Institucijos tipas
Vidurinė mokykla

Gimnazija

Profesinio mokymo
įstaiga

Suvestinė

Sk.
Proc.
Faktas
Sk.

Respondentų
pasiskirstymas
161
16 %
161
651

Baigiamųjų metų moksleivių 2013-2014
m. m. skaičius
6 306
16 %

Proc.

65 %

65 %

Faktas

808

Sk.

188

7 392

Proc.

19 %

19 %

Faktas

201

Sk.

1 000

39 199

Proc.

100 %

100 %

Faktas

1170

Mato vnt.

25 501

44

Remiantis Švietimo informacinių technologijų centro (ŠVIS) pateiktais preliminariais duomenimis apie
abiturientų skaičių Lietuvoje 2013-09-01.
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29 lentelė. Respondentų (paskutinių metų moksleivių) pasiskirstymas pagal
gyvenvietės tipą
Gyvenvietės tipas
Miestas

Kaimas

Suvestinė

Mato vnt.
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas

Respondentų
pasiskirstymas
864
86 %
927
136
14 %
243
1 000
100 %
1170

Baigiamųjų metų moksleiviai 2013-2014
m. m.
33 878
86 %
5 321
14 %
39 199
100 %

30 lentelė. Respondentų (paskutinių metų moksleivių) pasiskirstymas pagal regionus
Regionas
Alytaus apskr.

Kauno apskr.

Klaipėdos apskr.

Marijampolės apskr.

Panevėžio apskr.

Šiaulių apskr.

Tauragės apskr.

Telšių apskr.

Utenos apskr.

Vilniaus apskr.

Suvestinė

Mato vnt.
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas

Respondentų
pasiskirstymas
54
5%
71
211
21 %
185
112
11 %
172
55
6%
91
85
9%
83
103
10 %
106
41
4%
69
52
5%
90
43
4%
84
244
24 %
219
1 000
100 %
1170

Baigiamųjų metų moksleiviai 2013-2014
m. m.
2 115
5%
8 267
21 %
4 376
11 %
2 166
6%
3 338
9%
4 038
10 %
1 612
4%
2 023
5%
1 684
4%
9 580
24 %
39 199
100 %

218

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris, 2014
Tyrimo metodas – tiesioginė apklausa (angl., face-to-face), naudojant šiam
tikslui sukurtą klausimyną. Moksleiviai klausimyną pildė savipildos būdu prižiūrint
interviuotojui.
Tyrimo instrumentas. Klausimynas, be sociodemografinių kintamųjų, susideda
iš 26 dimensijų ir 81 subdimensijos, matuojančių skirtingus mokymosi mokykloje,
studijų pasirinkimo ir studijų kokybės aspektus.
Šis moksleiviams skirtas klausimynas buvo orientuotas ne tik studijų kokybės
klausimams tirti, bet ir aukštojo mokslo prieinamumui nagrinėti. Pastaroji tema šiame
leidinyje neanalizuojama. Pateikiami klausimai suskirstyti į penkias tematines dalis:






apie Jus mokykloje;
apie planus po mokyklos/gimnazijos baigimo;
apie darbą ir studijas;
apie Jūsų pasirinkimą;
socialiniai demografiniai klausimai.

Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 45 min.
Tyrimo eiga. Moksleivių apklausa vyko kovo 4-14 d. mokymo įstaigose iš
anksto suderinus tinkamą laiką telefonu su mokyklos vadovu, pristačius jam tyrimo
tikslą ir pateikiant lydraštį. Kiekvienoje atrinktoje mokykloje buvo apklausti ne
daugiau nei vienos baigiamosios klasės moksleiviai.
Siekiant užtikrinti apklausos reprezentatyvumą Lietuvos mastu, apklausa buvo
vykdoma visose apskrityse, kiekvienoje jų atrenkant mokyklas iš apskrities centro ir
dviejų savivaldybių. Atsitiktiniu būdu buvo atrinktos 56 mokyklos. 11 (19,6 proc.) iš jų
vadovai atsisakė priimti tyrėjus ir nesutiko, kad jų mokykloje būtų apklausiami
paskutinių metų moksleiviai. Dvi iš atrinktų mokyklų neturėjo 12 klasės. Vietoj
atsisakiusių mokyklų siekiant išpildyti tyrimo kvotas iš mokyklų sąrašo buvo
atrenkama kita lygiavertė mokymo įstaiga (pagal regioną, gyvenvietės ir mokymo
įstaigos tipą).
Iš viso apklausoje dalyvavo 54 mokyklos, apklausti 1238 moksleiviai. 28
klausimynai buvo iškart atmesti kaip užpildyti nekokybiškai, nes buvo užpildytas tik
pirmas ir paskutinis klausimyno lapai ar užbraukti patys klausimai. Dar 40 klausimynų
nekokybiškai užpildytiems buvo priskiriami duomenų suvedimo procese dėl klaidingo
atsakymų žymėjimo klausimynuose, pvz., vietoj vieno atsakymo pažymėti keli, kai kur
užbraukti patys klausimai, daug neatsakytų klausimų ir logikos klaidų (atsakymai
prieštarauja anksčiau buvusiems). Į galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą
įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija
20 proc. nuo bendro pirminių apklausos indikatorių skaičiaus. Į duomenų skaitmeninę
bylą buvo suvesta 1170 klausimynų (94,5 proc.).
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Studentų apklausos metodika
Studentams apklausti vykdytos 3 atskiros apklausos, naudojant 3 skirtingus
klausimynus.
Tikslinės grupės:
1) Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) bakalauro studijų
studentai.
2) Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų) magistro studijų studentai.
3) Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų) doktorantūros studijų studentai
Generalinė aibė ir imtis kiekvienai tikslinei grupei atskirai pateikiama 31
lentelėje.

31 lentelė. Studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose 2012 – 2013 s. m45.
Universitetai

Kolegijos

Iš viso:

Bakalauro studijos

78561

45685

124246

Tyrimo
imtis
4411

Magistrantūros studijos ir vientisosios studijos

30646

-

30646

729

Laipsnio nesuteikiančios

2430

-

2430

-

Doktorantūros studijos

2458

-

2458

140

Iš viso:

113780*
45685
113780*
5280
*Dalis studentų studijuoja keliose pakopose

Atranka – taikytas kvotinės atrankos metodas, atsižvelgiant į aukštosios
mokyklos tipą, studijų pakopą, studijų formą, studijų/mokslo sritį, kursą, užtikrinant
valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų reprezentavimą bei studentų
reprezentavimą pagal regionus.
Visų trijų apklausų respondentų pasiskirstymas pagal aukštosios mokyklos tipą ir
studijų sritį pateikiamas 32 lentelėje. 33 lentelėje pateikiamas respondentų
pasiskirstymas pagal aukštosios mokyklos tipą ir studijų formą.
34
lentelėje
pateikiamas
respondentų
(aukštųjų
mokyklų
studentų)
pasiskirstymas pagal aukštosios mokyklos tipą ir studijų kursą / metus. Aukštųjų
mokyklų, kurioje buvo vykdoma apklausa pasiskirstymas pagal tipą pateikiamas 35
lentelėje. 36 lentelėje pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal aukštosios
mokyklos tipą ir regioną.

45

Šaltinis: ŠVIS, 2013 m.
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32 lentelė. Respondentų (aukštųjų mokyklų studentų) pasiskirstymas pagal aukštosios
mokyklos tipą ir studijų sritį
Studijų / mokslo sritis

Biomedicinos mokslai

Fiziniai mokslai

Humanitariniai
mokslai

Menai

Socialiniai mokslai

Technologijos mokslai

Žemės ūkio mokslai
(doktorantūra)

Suvestinė

Mato
vnt.

Kolegijų
studentai

Sk.
Proc.

Universitetų studentai
Iš
viso:

193
14%

Faktas
Sk.

Suvestinė

I pakopa

II
pakopa

III
pakopa

408

337

47

24

601

11%

12%

7%

18%

12%

196

420

343

48

29

616

18

223

174

31

18

241

Proc.

1%

6%

6%

4%

13%

5%

Faktas

21

221

174

31

16

242

Sk.

9

242

189

37

16

251

Proc.

1%

7%

7%

5%

12%

5%

Faktas

15

253

197

33

23

268

Sk.

53

138

110

26

2

191

Proc.

4%

4%

4%

4%

1%

4%

Faktas

54

128

26

1

209

Sk.

732

155
2
029

1 508

478

43

2 761

Proc.

52%

57%

55%

66%

32%

55%

Faktas

649

2242

1711

484

47

2891

Sk.

404

547

417

102

28

951

Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas

29%
453

15%
470

14%
107

21%
24
4
3%
0

19%
1054
4
0%
0

Sk.

1 409

2 735

721

135

5 000

Proc.
Faktas

28%
1388

15%
601
4
0%
0
3
591
72%
3892

76%
3023

20%
729

4%
140

100%
5280

33 lentelė. Respondentų (aukštųjų mokyklų studentų) pasiskirstymas pagal aukštosios
mokyklos tipą ir studijų formą
Studijų forma
Nuolatinė / dieninė

Ištęstinė / vakarinė /
neakivaizdinė
Iš viso:

Mato vnt.

Kolegijų studentai

Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Faktas

862
61%
893
547
39%
495
1 409
1388

Universitetų studentai
I pakopa
II pakopa
2 050
487
75%
68%
2154
499
685
234
25%
32%
869
230
2 735
721
3023
729
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34 lentelė. Respondentų (aukštųjų mokyklų studentų) pasiskirstymas pagal aukštosios
mokyklos tipą ir studijų kursą / metus
Universitetų studentai
I pakopa
II pakopa
III pakopa
Sk.
464
621
330
34
I
Proc.
33%
23%
46%
25%
Faktas
427
728
566
45
Sk.
395
574
391
34
II
Proc.
28%
21%
54%
25%
Faktas
487
770
131
44
Sk.
367
559
34
III
Proc.
26%
20%
25%
Faktas
404
957
27
Sk.
183
981
33
IV*
Proc.
13%
36%
24%
Faktas
70
568
32**
24
Sk.
1 409
2 735
721
135
Iš viso:
Faktas
1388
3023
729
140
* Apima ir vėlesnių kursų / metų studentus; ** apima vientisųjų studijų 5 kurso
studentus
Studijų kursas / metai

Mato vnt.

Kolegijų studentai

35 lentelė. Aukštųjų mokyklų pasiskirstymas pagal tipą
Aukštosios
mokyklos
tipas
Kolegija

Universitetas

Suvestinė

Mato
vnt.
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas

Į atranką patekusių auštųjų
mokyklų pasiskirstymas
ValstybiNevalstybiSuvesnė (-is)
nė (-is)
tinė
6
5
11
55%
45%
50%
9
3
12
7
4
11
64%
36%
50%
11
4
15
13
9
22
59%
41%
100%
20
7
27
*Remiantis AIKOS

Aukštosios mokyklos Lietuvoje,*
2013 m.
ValstybiNevalstySuvesnė (-is)
binė (-is)
tinė
13
11
24
54%
46%
51%
14
61%

9
39%

23
49%

27
57%

20
43%

47
47%

svetainėje skelbiamais duomenimis

36 lentelė. Respondentų (aukštųjų mokyklų studentų) pasiskirstymas pagal aukštosios
mokyklos tipą ir regioną
Regionas
Alytaus apskritis

Kauno apskritis

Mato vnt.

Kolegijų studentai

Sk.

25

Universitetų studentai

Suvestinė
25

Proc.

2%

1%

Faktas

27

27

Sk.

348

1 092

1 440

Proc.

25%

30%

29%

Faktas

396

973

1369
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Regionas
Klaipėdos apskritis

Marijampolės apskritis

Panevėžio apskritis

Telšių apskritis

Šiaulių apskritis

Utenos apskritis

Vilniaus apskritis

Suvestinė

Mato vnt.

Kolegijų studentai

Universitetų studentai

Suvestinė

Sk.

275

211

486

Proc.

20%

6%

10%

Faktas

184

319

503

Sk.

38

38

Proc.

3%

1%

Faktas

40

40

Sk.

59

59

Proc.

4%

1%

Faktas

59

59

Sk.

27

27

Proc.

2%

1%

Faktas

27

Sk.

104

186

290

Proc.

7%

5%

6%

Faktas

96

254

350

Sk.

66

66

Proc.

5%

1%

Faktas

68

Sk.

467

2 102

2 569

Proc.
Faktas
Sk.
Proc.
Faktas

33%
491
1 409
28%
1388

59%
2346
3 591
72%
3892

51%
2834
5 000
100%
5280

27

68

Tyrimo metodas – tiesioginė apklausa ( angl., „face-to-face“), naudojant šiam
tikslui sukurtą klausimyną.
Tyrimo instrumentai. Klausimynai, be sociodemografinių kintamųjų, susideda
iš:




bakalauro studijų studentams – 38 dimensijos ir 132 subdimensijos;
magistrantūros studijų studentams – 36 dimensijos ir 123 subdimensijos;
doktorantūros studijų studentams – 34 dimensijos ir 114 subdimensijų.

Visuose klausimynuose pateikiami klausimai suskirstyti į keturias tematines
dalis:





apie stojimą ir studijų pasirinkimą;
apie studijas aukštojoje mokykloje;
apie darbą ir studijas;
socialiniai demografiniai klausimai.

Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 40 min.
Tyrimo eiga. Bakalaurantų apklausa vyko vasario 24 – birželio 17 dienomis.
Apklausa buvo atliekama respondentų mokymosi vietoje, auditorijose iš anksto
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suderinus tinkamą laiką telefonu su aukštosios mokyklos atstovais arba mokymo
įstaigoje ar prie jos apklausiant pavienius studentus. Dalyvauti pakviesti 5595
aukštųjų mokyklų bakalauro studijų studentai. 19 proc. pakviestų studentų iš karto
atsisakė dalyvauti tyrime. Iš viso klausimynus pildė 4535 aukštųjų mokyklų bakalauro
studentai, tačiau 2 proc., apimantys 124 klausimynus, buvo iškart atmesti, kaip
užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo užpildyta tik klausimyno pradžia, buvo
užbraukytų klausimų, netaisyklingai pažymėtų atsakymo variantų. Į galutinę
statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose
neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos
indikatorių skaičiaus. Tad galutinėje skaitmeninėje duomenų byloje pateikiami 4411
kokybiškai užpildyti klausimynai iš, kurių 1388 respondentai reprezentavo kolegijas
bei 3023 universitetus.
Magistrantų apklausa vyko vasario 27 – birželio 5 dienomis. Apklausa buvo
atliekama respondentų mokymosi vietoje, auditorijose iš anksto suderinus tinkamą
laiką telefonu su aukštosios mokyklos atstovais arba mokymo įstaigoje ar prie jos
apklausiant pavienius studentus. Dalyvauti pakviesta 917 aukštųjų mokyklų
magistrantūros studijų studentų. 18 proc. jų iš karto atsisakė dalyvauti tyrime. Iš viso
klausimynus pildė 777 aukštųjų mokyklų magistrantai, tačiau 6 proc., apimantys 48
klausimynus, buvo iškart atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo užpildyta
tik klausimyno pradžia ir galas, buvo netaisyklingai pažymėtų atsakymo variantų. Į
galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai,
kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių
apklausos indikatorių skaičiaus. Tad galutinėje skaitmeninėje duomenų byloje
pateikiami 729 kokybiškai užpildyti klausimynai.
Doktorantų apklausa vyko kovo 3 – birželio 11 dienomis. Apklausa buvo
atliekama respondentų mokymosi vietoje iš anksto suderinus tinkamą laiką telefonu
su aukštosios mokyklos atstovais ar doktorantais ar respondentams patogioje vietoje,
pvz., namuose, jų darbo vietoje. Dalyvauti pakviesti 272 aukštųjų mokyklų
doktorantūros studijų studentai. 23 proc. pakviestų studentų iš karto atsisakė
dalyvauti tyrime. Apklausoje sutiko dalyvauti 209 doktorantai, tačiau iš viso
klausimynus pildė tik 140 aukštųjų mokyklų bakalauro studentai, nes 69 respondentai
iš pradžių sutikę dalyvauti apklausoje, nuvykus pas juos atsisakė arba žadėjo
klausimyną užpildyti savipildos būdu, tačiau neužpildė.
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Absolventų apklausos metodika
Tikslinė grupė – Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventai, studijas baigę ne
anksčiau, kaip prieš 5 m. (2009 – 2013 m.) ir šiuo metu netęsia studijų
magistrantūroje ar doktorantūroje.
Generalinė aibė – 217029 aukštųjų mokyklų absolventai46.
Imtis – 1000 respondentų, apklausta ir duomenų analizei naudoti – 1162
respondentų duomenys.
Atranka – taikytas kvotinės atrankos metodas, atsižvelgiant į baigtos
aukštosios mokyklos tipą, užtikrinant studentų reprezentavimą pagal regionus.
Respondentų pasiskirstymas pagal kvotas (pagal aukštosios mokyklos tipą bei
apskritis) pateikiamas 37 lentelėje, 38 lentelėje – pateikiamas respondentų
pasiskirstymas pagal vietovę, kurioje baigė vėliausias studijas, 39 lentelėje –
respondentų pasiskirstymas pagal dabartinę gyvenamąją vietovę.
37 lentelė. Respondentų (aukštųjų mokyklų absolventų) pasiskirstymas pagal kvotas
Respondentų pasiskirstymas
Regionas
Alytaus
apskritis
Faktas
Kauno,
Klaipėdos,
Panevėžio,
Šiaulių
apskritys
Faktas
Marijampolės
apskritis
Faktas
Tauragės
apskritis
Faktas
Telšių
apskritis
Faktas
Utenos

Mato
vnt.

Kolegijų
absolventai

Sk.
Proc.
Sk.
Sk.

10
3
23
140

Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.

Universitetų
absolventai
-

Suvestinė

340

10
1
23
480

48

49

49

139
11
4
11
2
1
12
4
14
13

342
-

481
11
1
11
2
0
13
1
14
13

1
0
-

Aukštosiose mokyklose parengti
specialistai, per 5 praėjusius metus
Parengta
Parengta
speciaspecialistų
Suveslistų
universitinė
kolegijose tetuose
2 118
2 118
3
1
30 489

73830

104 319

48

48

49

2 194
4

-

2 194
1

484
1

-

484
0

2 619
4
2 924

163
0
-

2 782
1
2 924

46

Remiantis LSD skelbiamais statistiniais duomenimis apie aukštąsias mokyklas per pastaruosius 5 metus
(2009 – 2013 m.) baigusių absolventų skaičių.
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Respondentų pasiskirstymas
apskritis

Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.

Faktas
Vilniaus
apskritis
Faktas
Nenurodė
Suvestinė
Faktas

5
28
100
35
95
4
288
29
314

371
52
503
3
712
71
848

1
28
471
47
598
7
1 000
100
1162

Aukštosiose mokyklose parengti
specialistai, per 5 praėjusius metus
5
1
21 724
35

80 484
52

102 208
47

62 552
29

154 477
71

217 029
100

38 lentelė. Respondentų (aukštųjų mokyklų absolventų) pasiskirstymas pagal vietovę,
kurioje baigė paskutines studijas
Vietovė, kurioje baigė studijas
Vilnius
Kitas Lietuvos didmiestis (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)
Utena
Alytus
Marijampolė
Rietavas
Telšiai
Kėdainiai
Nenurodė
Iš viso:

39 lentelė. Respondentų (aukštųjų
dabartinę gyvenamąją vietą

mokyklų

absolventų)

Dabartinė gyvenamoji vieta
Vilnius
Kitas Lietuvos didmiestis (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)
Rajono centras
Miestelis (ne rajono centras)
Kaimo tipo gyvenvietė
Užsienio šalis
Nenurodė
Iš viso:

Respondentų skaičius
598
480
28
23
11
6
6
1
9
1162

pasiskirstymas

pagal

Respondentų skaičius
423
429
160
60
44
39
7
1162

Tyrimo metodas – apklausa, derinant tiesioginio interviu (angl. face-to-face) ir
elektroninės apklausos būdus, naudojant šiam tikslui sukurtą klausimyną.
Tyrimo instrumentas. Klausimynas, be sociodemografinių kintamųjų, susideda
iš 24 dimensijų ir 57 subdimensijų. Pateikiami klausimai suskirstyti į šešias tematines
dalis:






apie
apie
apie
apie
apie

turimą išsimokslinimą;
studijas aukštojoje mokykloje;
darbą studijų metu;
dabartinį darbą;
stojimą ir studijų pasirinkimą;
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socialiniai demografiniai klausimai.

Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min.
Tyrimo eiga. Absolventų apklausa vyko gegužės 26 - birželio 29 dienomis.
Kvietimai dalyvauti apklausoje elektroniniu paštu buvo išsiųsti 12 845 kontaktams.
Pastarieji apėmė pavienius respondentus, alumni klubus, studentų atstovybes,
universitetų fakultetų bei kolegijų studijų skyrius, kurie sutiko išsiųsti kvietimą
dalyvauti apklausoje savo absolventams. Pakartotiniai kvietimai sudalyvauti tyrime
buvo siunčiami praėjus 5 darbo dienoms. Po dviejų darbo dienų buvo skambinama
pakviestiems respondentams, siekiant pasitikslinti ar jie sudalyvavo apklausoje.
Atsakiusiems teigiamai buvo padėkojama, kitu atveju buvo kviečiama sudalyvauti
apklausoje, esant poreikiui kvietimas buvo siunčiamas pakartotinai. Taip pat buvo
skambinama alumni klubų atstovams bei universitetų fakultetų bei kolegijų studijų
skyrių atstovams ir teiraujamasi, ar jie išsiuntė kvietimus dalyvauti apklausoje
absolventams, baigusiems studijas 2009-2013 m.
Iš viso klausimynus pildė 1888 absolventai, iš kurių tiesioginiu būdu apklausta
185 bei elektroniniu būdu – 1703 (atsako dažnis – 14,7 proc.). 718 elektroniniu būdu
pildytų klausimynų buvo iškart atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo
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. 8 klausimynų duomenys
buvo eliminuoti iš skaitmeninės duomenų bylos, nes iš jų turinio buvo matyti, kad šiuo
metu asmenys tęsia studijas magistrantūroje ar doktorantūroje. Skaitmeninėje
duomenų byloje pateikiama 1162 kokybiškai užpildyti klausimynai (61,5 proc. nuo
bendro apklausoje dalyvavusių skaičiaus).
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Dėstytojų apklausos metodika
Tikslinė grupė – Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) dėstytojai
(asistentai, lektoriai, docentai, profesoriai).
Generalinė aibė – 9627 darbuotojai47.
Imtis – 1000 respondentų, apklausta ir duomenų analizei naudoti – 1291
respondentų duomenys.
Atranka – taikytas kvotinės atrankos metodas, atsižvelgiant į aukštosios
mokyklos tipą, dėstomo dalyko sritį, užtikrinant įvairios kvalifikacijos dėstytojų,
valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų reprezentavimą pagal regionus, išlaikant
proporcijas tokias, kokios yra generalinėje aibėje. Respondentų pasiskirstymas pagal
kvotas (aukštosios mokyklos tipą, studijų sritis bei regionus) pateikiamas 40 lentelėje.
40 lentelė. Respondentų (dėstytojų) pasiskirstymas pagal kvotas
Aukštosios
mokyklos
tipas

Regionas

Mato
vnt.

Kolegija

Alytaus
apskritis
Faktas
Kauno
apskritis
Faktas
Klaipėdos
apskritis
Faktas
Marijampolės
apskritis
Faktas
Panevėžio
apskritis
Faktas
Telšių
apskritis
Faktas
Šiaulių
apskritis
Faktas
Utenos
apskritis
Faktas

Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.

47

F

T

2

2

2

3

8

7

18

23

14

1

4

60

16

33

39

33

31

25

18

23

14

5

4

64

2

25

13

6

50

23

19

17

3

54

13

6

1

B

H

M

4
2
2

18

46
19
3

1

7

80
7

6

3

6

3

Kita

Suvestinė

S

1

1

8

4

3

3

10

4

4

8

4

4

1

3

4

2

6

4

3

3

4

2

6

7

6

3

6

9

8

21

13

3

5

3

3

5

4

8

6

3

4

1

9

16
7
5

45
11
5

3

16

Remiantis 2012 – 2013 m. m. aukštųjų mokyklų dėstytojų užimamų etatų skaičiumi. Šaltinis: ŠVIS
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Aukštosios
mokyklos
tipas

Regionas
Tauragės
apskritis
Faktas
Vilniaus
apskritis
Faktas
Nenurodė
(faktas)
Kolegija
Faktas
Kauno
apskritis
Faktas
Klaipėdos
apskritis
Faktas
Šiaulių
apskritis
Faktas
Telšių
apskritis
Faktas
Vilniaus
apskritis
Faktas
Nenurodė
(faktas)

Universitetas

Universitetas
Faktas
Suvestinė
Faktas

Mato
vnt.

F

S

2

39

50
7

Sk.

Kita

Suvestinė

B

H

M

18

7

2

9

77

35

26

19

67

69

32

40

24

5

4

9

89

1

18

6

1

3

1

30

Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.

4

111

70

36

3

13

237

2

47

30

15

1

5

24

15

179

93

37

26

16

366

16

62

71

88

15

7

259

23

21

51

73

19

11

28

78

68

88

29

7

4

19

7

4

8

7

49

6

7

5

3

10

11

6

4

34

15

13

22

7

95

3

19

5

2

5

3

37

4

7

4

2

6

5

5

5

19

5

2

5

12

48

1

1
418

Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.

T

1

1

34
2

300

47

189

57

27

53

45

67

65

41

22

65

73

47

207

51

27

55

45

Sk.

3

22

6

4

10

Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.

70

289

140

121

81

62

763

9
87
74
7
102

38
360
400
40
539

18
145
210
21
238

16
134
157
16
171

11
121
84
8
147

8
72
75
8
88

76
925
1 000
100
1291

55
2

434

2

47

6

6

Tyrimo metodas – apklausa, derinant tiesioginio interviu (angl. face-to-face) ir
elektroninės apklausos būdus, naudojant šiam tikslui sukurtą klausimyną.
Tyrimo instrumentas. Klausimynas, be sociodemografinių kintamųjų, susideda
iš 24 dimensijų ir 76 subdimensijų. Pateikiami klausimai suskirstyti į vienuolika
tematinių dalių:





apie
apie
apie
apie

dėstytojų darbo sąlygas;
dėstytojų kvalifikaciją ir jos kėlimą;
studentų pasirengimą studijuoti;
priėmimą į studijas;
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bendrai apie studijų procesą;
apie studijų kokybę;
apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
apie studentus ir jų lankomumą;
apie studentų praktiką;
apie studijų paskirtį;
socialiniai demografiniai klausimai.

Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min.
Tyrimo eiga. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų apklausa vyko kovo 10 –
gegužės 21 dienomis. Apklausa vykdoma respondentų darbo vietoje iš anksto
suderinus tinkamą laiką telefonu. Kovo 20 dieną buvo pradėta aukštųjų mokyklų
dėstytojų apklausa elektroniniu būdu. Kvietimai dalyvauti apklausoje elektroniniu
paštu buvo išsiųsti 3540 universitetų ir 1695 kolegijų dėstytojams. Pakartotiniai
kvietimai sudalyvauti tyrime buvo siunčiami praėjus 5 darbo dienoms. Po dviejų darbo
dienų buvo skambinama pakviestiems respondentams, siekiant pasitikslinti ar jie
sudalyvavo apklausoje. Atsakiusiems teigiamai buvo padėkojama, kitu atveju buvo
kviečiama sudalyvauti apklausoje, esant poreikiui kvietimas buvo siunčiamas
pakartotinai.
Apklausoje dalyvavo 32 aukštųjų mokyklų dėstytojai. Iš viso klausimynus pildė
1619 dėstytojų, iš kurių tiesioginiu būdu apklausta 430 bei elektroniniu būdu – 1189
(atsako dažnis – 22,7 proc.). 328 elektroniniu būdu pildyti klausimynai buvo iškart
atmesti kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo 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. Skaitmeninėje duomenų byloje pateikiamas 1291
kokybiškai užpildytas klausimynas (79,7 proc. nuo bendro apklausoje dalyvavusių
skaičiaus).
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Administracijos darbuotojų apklausos metodika
Tikslinė grupė – Lietuvos
administracijos darbuotojai:



aukštųjų

mokyklų

(universitetų

ir

kolegijų)

1 grupė (~50 proc.): fakultetų dekanai, prodekanai, katedrų vedėjai,
studijų skyrių vadovai, pavaduotojai;
2 grupė (~50 proc.): dekanatų, katedrų, studijų skyrių administratoriai,
sekretoriai, raštvedžiai, koordinatoriai, kuratoriai ir kt.

Generalinė aibė – 4322 darbuotojai48.
Imtis – 500, apklausta ir duomenų analizei naudoti – 526 respondentų
duomenys.
Atranka – taikytas kvotinės atrankos metodas, atsižvelgiant į aukštosios
mokyklos tipą ir steigėją (valstybinė ir nevalstybinė aukštoji mokykla) užtikrinant
administracijos darbuotojų reprezentavimą pagal regionus, išlaikant proporcijas
tokias, kokios yra generalinėje aibėje. Respondentų pasiskirstymas pagal kvotas
(pagal aukštąsias mokyklas, jų tipą bei apskritis) pateikiamas 41 lentelėje.
41 lentelė. Respondentų (administracijos darbuotojų) pasiskirstymas pagal kvotas
Respondentų pasiskirstymas
Aukštosios mokyklos
tipas

Regionas
Alytaus apskritis
Faktas
Kauno apskritis

Kolegija

Faktas
Klaipėdos
apskritis
Faktas
Marijampolės
apskritis
Faktas
Panevėžio
apskritis
Faktas
Šiaulių apskritis
Faktas
Utenos apskritis

Mato
vnt.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.

Valstybinė
(-is)
3
5
4
16
25
16
8
12
10
4
6
5
6
9
7
4
6
10
6
9

Nevalstybinė
(-is)

3
20
6
2
13
2

4

Suvestinė
3
4
4
19
24
22
10
13
12
4
5
5
6
8
7
4
5
14
6
8

48

Remiantis statistiniais duomenimis apie 2012 – 2013 m. aukštųjų mokyklų administracijos ir kitų
darbuotojų užimamų etatų skaičių. Šaltinis: ŠVIS
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Faktas
Vilniaus apskritis
Faktas
Nenurodė (faktas)
Kolegija
Faktas
Kauno apskritis
Faktas
Klaipėdos
apskritis
Faktas
Universitetas

Šiaulių apskritis
Faktas
Vilniaus apskritis
Faktas
Nenurodė (faktas)
Universitetas
Faktas

Suvestinė
Faktas

Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Sk.

8
18
28
18
1
65

15

8
28
35
29
1
80

Proc.

81

19

16

Sk.
Sk.
Proc.
Sk.

78
228
58
230

24

102
228
54
230

Sk.

27

9

36

Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.
Proc.
Sk.
Sk.

7
28
15
4
15
121
31
121

31
9

20
69
20
1

9
37
15
4
15
141
34
141
1

Sk.

391

29

420

Proc.

93

7

84

Sk.

395

29

424

Sk.

456

44

500

Proc.
Sk.

91
474

9
54

100
526

10
67
11

Tyrimo metodas – apklausa, derinant tiesioginio interviu (angl. face-to-face) ir
elektroninės apklausos būdus, naudojant šiam tikslui sukurtą klausimyną.
Tyrimo instrumentas. Klausimynas, be sociodemografinių kintamųjų, susideda
iš 25 dimensijų ir 70 subdimensijų. Pateikiami klausimai suskirstyti į trylika tematinių
dalių:














apie studijų kokybę aukštojoje mokykloje;
apie administracijos darbo organizavimą;
požiūriai apie mokymąsi ir studijas;
apie studentus ir jų lankomumą;
bendrai apie studijų procesą;
apie studentų praktiką;
apie dėstytojų darbo organizavimą;
apie dėstytojų kvalifikaciją ir jos kėlimą;
bendrai apie studijų kokybę;
apie bendravimą su socialiniais partneriais;
apie aukštojo mokslo ir studijų išorinę aplinką;
apie studijų paskirtį;
socialiniai demografiniai klausimai.
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Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min.
Tyrimo eiga. Lietuvos aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų apklausa
vyko 2014 m. balandžio 18 – gegužės 30 dienomis. Apklausa tiesioginio interviu (angl.
face to face) būdu buvo pradėta vykdyti balandžio 18 dieną. Ji buvo atliekama
respondentų darbo vietoje iš anksto suderinus tinkamą laiką telefonu. Balandžio 29
dieną buvo pradėta aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojų apklausa
elektroniniu būdu. Kvietimai dalyvauti apklausoje elektroniniu paštu buvo išsiųsti 1560
administracijos darbuotojų. Pakartotiniai kvietimai dalyvauti tyrime buvo siunčiami
praėjus 5 darbo dienoms. Po dviejų darbo dienų buvo skambinama pakviestiems
respondentams, siekiant pasitikslinti ar jie sudalyvavo apklausoje. Atsakiusiems
teigiamai buvo padėkojama už jų atsakymus, o nepildžiusieji dar kartą buvo kviečiami
sudalyvauti apklausoje.
Iš viso klausimynus pildė 740 aukštųjų mokyklų administracijų darbuotojai, iš
kurių tiesioginiu būdu apklausta 249, o elektroniniu būdu – 491 (atsako dažnis – 56,4
proc.). 214 elektroniniu būdu pildyti klausimynai buvo iškart atmesti, kaip užpildyti
nekokybiškai, kadangi buvo 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. Skaitmeninėje duomenų byloje pateikiami 526 kokybiškai užpildyti
klausimynai (71,1 proc. nuo bendro apklausoje dalyvavusių skaičiaus).
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Darbdavių apklausos metodika
Tikslinė grupė – Lietuvoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai,
skyrių
vadovai,
žmogiškųjų
išteklių/personalo
vadovai
ar
žmogiškųjų
išteklių/personalo specialistai.
Generalinė aibė – 86929 darbdaviai (remiantis Lietuvos statistikos
departamento skelbiamais statistiniais duomenimis apie 2013 m. veikiančius ūkio
subjektus).
Tyrimo imtis – 1000 respondentų, apklausta ir duomenų analizei naudoti –
1099 respondentų duomenys.
Atranka – pagrindinis atrankos kriterijus – įmonėje/įstaigoje yra darbuotojų su
aukštuoju išsilavinimu, taikomas kvotinės atrankos metodas, atsižvelgiant į
įmonės/įstaigos tipą (viešasis ir privatus sektorius), užtikrinant darbdavių
reprezentavimą pagal regionus, išlaikant proporcijas tokias, kokios yra generalinėje
aibėje. Respondentų pasiskirstymas pagal kvotas (pagal įmonės/įstaigos tipą)
pateikiamas 42 lentelėje.
43 lentelėje pateikiamas numatytas respondentų pasiskirstymas pagal regionus,
o 44 lentelėje respondentų pasiskirstymas pagal darbovietės vietą.
42 lentelė. Respondentų (darbdavių) pasiskirstymas pagal kvotas
Respondentų pasiskirstymas pagal įmonės / įstaigos tipą
Mato vnt.

Viešasis sektorius

Privatus sektorius

Sk.

265

735

Proc.

26%

74%

Faktas

401

698

43 lentelė. Respondentų (darbdavių) pasiskirstymas pagal regionus
Regionas
Alytaus
apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos
apskritis
Marijampolės
apskritis
Panevėžio
apskritis
Šiaulių
apskritis

Mato
vnt.

Respondentų
pasiskirstymas

Veikiantys ūkio
subjektai, 2013 m.

Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.

38
4
202
20
118
12
34
3
67
7

3 267
4
17 573
20
10 227
12
2 920
3
5 853
7

Sk.

79

6 849

Proc.

8

8
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Tauragės
apskritis
Telšių apskritis
Utenos
apskritis
Vilniaus
apskritis
Suvestinė

Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.

24
2
38
4
33
3
367
37
1 000
100

2 071
2
3 263
4
2 833
3
32 073
37
86 929
100

44 lentelė. Respondentų (darbdavių) pasiskirstymas pagal darbovietės vietą
Darbovietės vieta
Vilnius
Kitas Lietuvos didmiestis (Kaunas,
Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai)
Rajono centras
Miestelis (ne rajono centras)
Kaimo tipo gyvenvietė
Kita
Suvestinė

Mato
vnt.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.
Sk.
Proc.

Respondentų
pasiskirstymas
297
27
442
40
290
26
50
5
13
1
7
1
1099
100

Tyrimo metodas – apklausa, derinant tiesioginio interviu (angl. face to face) ir
elektroninės apklausos būdus, naudojant šiam tikslui sukurtą klausimyną.
Tyrimo instrumentas. Klausimynas, be sociodemografinių kintamųjų, susideda
iš 14 dimensijų ir 39 subdimensijų. Pateikiami klausimai suskirstyti į septynias
tematines dalis:
 požiūriai apie mokymąsi ir studijas;
 bendrai apie studijų kokybę;
 apie bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis;
 apie studijų paskirtį;
 apie studentų praktiką;
 apie darbuotojų priėmimą ir darbo sąlygas;
 socialiniai demografiniai klausimai.
Vidutinė klausimynų pildymo trukmė – 20 min.
Tyrimo eiga. Darbdavių apklausa vyko gegužės 9 – birželio 13 dienomis.
Apklausa elektroniniu ir tiesioginio interviu (angl. face to face) būdu vyko lygiagrečiai.
Kvietimai dalyvauti apklausoje elektroniniu paštu buvo išsiųsti 6450 įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovų. Pakartotiniai kvietimai sudalyvauti tyrime buvo siunčiami praėjus
5 darbo dienoms. Po dviejų darbo dienų buvo skambinama pakviestiems
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respondentams, siekiant pasitikslinti ar jie sudalyvavo apklausoje. Atsakiusiems
teigiamai buvo padėkojama, nedalyvavę buvo dar kartą kviečiami sudalyvauti
apklausoje, esant poreikiui kvietimas elektroniniu paštu buvo siunčiamas pakartotinai.
Tiesioginio interviu apklausa buvo atliekama respondentų darbo vietoje iš anksto
suderinus tinkamą laiką telefonu.
Iš viso klausimynus pildė 1559 darbdavių, iš kurių tiesioginiu būdu apklausta
210 bei elektroniniu būdu – 1349 (atsako dažnis – 20,9 proc.). 250 elektroniniu būdu
pildytų klausimynų buvo iškart atmesti, kaip užpildyti nekokybiškai, kadangi buvo
užpildyta tik klausimyno pradžia arba pavieniai klausimai klausimyne. Į galutinę
statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose
neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos
indikatorių skaičiaus. Skaitmeninėje duomenų byloje pateikiami 1099 kokybiškai
užpildyti klausimynai (70,5 proc. nuo bendro apklausoje dalyvavusių skaičiaus).
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