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B A K A L A U R O
S T U D I J O M S
V I E N T I S O S I O M S

TYRIMAS apie PASIRENGIMĄ STUDIJOMS
Mielas STUDENTE!
Prieš Tavo akis apklausa, skirta išsiaiškinti studentų nuomonę apie jų pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje.
Ką Tu manai apie savo pasirengimą studijuoti? Kokių sunkumų įžvelgi? Ką reikėtų keisti, kad stojantieji būtų labiau
pasirengę aukštojo mokslo studijoms? Kas paskatino rinktis studijų programą, kurią studijuoji?
Šie atsakymai išties svarbūs. Apklausos metu gauta informacija – būtinas darbo įrankis visiems, kuriems rūpi Lietuvos
aukštojo mokslo ateitis. Skirdamas pusvalandį, Tu gali prie to prisidėti. Viskas, ką reikia padaryti – užpildyti anketą ir taip
išreikšti savo nuomonę.
Anketa yra ANONIMINĖ!
Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.
Jums tinkantį atsakymą žymėkite taip:

O

Apie stojimą į aukštąją mokyklą ir studijų pasirinkimą
1. Kokį laipsnį įgysite pabaigęs dabartinę (pagrindinę) studijų programą?
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas. Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų.
 Bakalauro laipsnį kolegijoje
 Bakalauro laipsnį universitete
 Magistro laipsnį vientisosiose studijose
 Magistro laipsnį → baigti apklausą
 Daktaro laipsnį → baigti apklausą
2. Dabartinė Jūsų studijų sritis. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Biomedicinos mokslai
 Fiziniai mokslai
 Humanitariniai mokslai
 Menai
 Socialiniai mokslai
 Technologijų mokslai
Jei savo studijų srities nežinote, įrašykite studijų programą ............................................................
3. Kokiame kurse šiuo metu studijuojate?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Pirmame kurse
 Antrame kurse
 Trečiame kurse
 Ketvirtame kurse
 Penktame kurse
 Kita (įrašykite) ...........................................................
4. Kelintu pageidavimu Jūs įstojote į dabartinę studijuojamą programą? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie
pagrindines studijas. Įrašykite ...................................
5. Kada pradėjote studijuoti dabartinėje (pagrindinėje) studijų programoje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 2016 m.
 2015 m.
 2014 m.
 2013 m.
 2012 m.
 Kita (įrašykite) ...............................
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6. Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Kokios priežastys paskatino Jus rinktis aukštąjį išsilavinimą?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus:
 Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Manau, kad turėdamas aukštąjį išsilavinimą gausiu didesnes pajamas
 Su aukštuoju išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Veiklai, kuria noriu užsiimti, aukštasis išsilavinimas yra būtinas
 Aukštasis išsilavinimas yra prestižas
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiau artimųjų, visuomenės spaudimą studijuoti
 Nežinojau, ką kitą galėčiau veikti
 Tiesiog norėjau diplomo
 Norėjau atidėti darbinės veiklos pradžią
 Norėjau studentiško gyvenimo
 Kita (įrašykite) ............................................................................
7. Pažymėkite studijų formą, kuria Jūs studijuojate:
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Esu nuolatinių studijų studentas
 Esu ištęstinių studijų studentas
 Kita (įrašykite) ..................................
8. Kodėl studijoms pasirinkote būtent šią studijų formą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Galimybė derinti studijas su darbu ir asmeniniu gyvenimu
 Kokybiškesnės studijos
 Tik tokia forma buvo galima
 Dėl studijų trukmės
 Dėl studijų kainos
 Kita (įrašykite) ..................................
9. Ar baigęs mokyklą Jūs iš karto stojote į aukštąją mokyklą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iš karto po mokyklos baigimo → pereikite prie 11 kl.
 Po metų, kai pabaigiau mokyklą
 Vėliau nei po metų, kai pabaigiau mokyklą
 Kita (įrašykite) ............................................
10. Kodėl Jūs darėte pertrauką prieš stodami į aukštąją mokyklą (pirmą kartą)?
Pažymėkite Jums tinkamus atsakymus
 Norėjau perlaikyti egzaminus, kad gaučiau geresnius rezultatus
 Norėjau suprasti, ką man patiktų studijuoti, kokią studijų programą rinktis
 Norėjau suprasti, ar mano pasirinktam gyvenimo keliui būtinas aukštasis mokslas
 Norėjau susitaupyti pinigų, kad galėčiau studijuoti
 Norėjau pakeliauti ir pažinti pasaulį
 Studijas nukėliau, nes norėjau užsiimti savanoryste
 Studijas nukėliau dėl karinės tarnybos
 Studijas nukėliau dėl sveikatos ar emocinės būklės (norėjau pailsėti, atgauti jėgas)
 Studijas nukėliau dėl darbo užsienyje
 Studijas nukėliau dėl darbo Lietuvoje
 Kita (įrašykite) ....................................................
11. Kaip bendrai įvertintumėte, ar Jums buvo lengva apsispręsti, kurią studijų programą rinktis?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
sudėtinga


Labai
lengva








Negaliu
įvertinti
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12. Pagalvokite apie studijų programą, kurią studijuojate. Kada Jūs apsisprendėte, kad norite studijuoti šioje studijų
programoje?
Pasirinkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Apsisprendžiau likus daugiau nei metams iki stojimo
 Apsisprendžiau likus maždaug metams iki stojimo
 Apsisprendžiau likus maždaug pusei metų iki stojimo
 Apsisprendžiau likus keliems mėnesiams iki stojimo
 Apsisprendžiau likus kelioms savaitėms iki stojimo
 Apsisprendžiau likus kelioms dienoms iki stojimo
 Apsisprendžiau spontaniškai rašydamas prašymą
 Neatsimenu
13. Prisiminkite save, kai sužinojote, kad įstojote į šią studijų programą. Kaip stipriai Jūs norėjote ją studijuoti?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Visai
nenorėjau






Labai
norėjau

Negaliu
įvertinti







14. Prisiminkite save, kai sužinojote, kad įstojote į šią studijų programą. Kaip Jūs tada jautėtės?
Pažymėkite vieną labiausiai tinkantį atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Labai apsidžiaugiau, nes įstojau ten, kur ir norėjau
 Apsidžiaugiau, kad apskritai įstojau, bet ne visai ten, kur norėjau
 Nusiminiau, nes įstojau ne ten, kur norėjau
 Kita (įrašykite) ....................................................
 Sunku pasakyti
15. Kas iš žemiau išvardintų aspektų Jums buvo svarbu renkantis, ką studijuoti?
Įvertinkite kiekvieno teiginio svarbą Jūsų pasirinkimui
Visiškai
nesvarbu
Kad būtų lengva rasti darbą pabaigus studijas



Labai
svarbu

Negaliu
įvertinti









Galimybė turėti pastovų darbą













Kad specialybė būtų prestižinė





































Kad studijos būtų susijusios su mano pomėgiais













Kad būtų įdomu studijuoti













Galimybė tobulėti













Galimybė palyginus lengvai įstoti į valstybės finansuojamą vietą













Prieinama valstybės nefinansuojamų studijų kaina













Galimybė palyginus lengvai įstoti dėl mažesnio konkurso













Kad būtų lengva mokytis













Kad būtų arti namų













Kita (įrašykite) ....................................................













Kad specialybė teiktų perspektyvų ateityje užimti aukštas
pareigas
Kad studijos būtų artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi ir
patiko mokykloje
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16. Ar stodami į aukštąją mokyklą galvojote rinktis kurią nors iš inžinerinių ar technologinių studijų programų?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → pereikite prie 18 kl.
 Ne
 Neatsimenu → pereikite prie 18 kl.
17. Dėl kokių priežasčių Jūs nesirinkote inžinerinės ar technologijų pakraipos studijų programų?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus
 Būtų sunku rasti darbą pabaigus šias studijas
 Menka galimybė turėti pastovų darbą
 Šios srities specialybės nėra prestižinės
 Menkos perspektyvos ateityje užimti aukštas pareigas
 Šios srities studijos nėra artimos dalykams, kurie man gerai sekėsi mokykloje
 Ši sritis man neįdomi
 Menkos galimybės tobulėti
 Palyginus sunku įstoti į nemokamą (valstybės finansuojamą) studijų vietą
 Per didelė valstybės nefinansuojamų studijų kaina
 Būtų sunku mokytis
 Norėjau, bet negalėjau, nes nepasirinkau laikyti reikiamų brandos egzaminų
 Aukštoji mokykla, kurioje norėjau studijuoti, neturi inžinerinių programų
 Kita (įrašykite)...........................................................................................
18. Kas Jums buvo svarbiausia priimant galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti?
Suranguokite pagal svarbą. Prie svarbiausios sąlygos pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbios 2 [vieta],... prie mažiausiai
svarbios 5 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Studijų programa
Aukštoji mokykla
Miestas
Nemokama (valstybės finansuojama) studijų vieta
Pasirinkti egzaminai

Mokyklos aplinkos vertinimas
Prisiminkite save mokykloje
19. Kur jūs įgijote vidurinį išsilavinimą? Pažymėkite vieną atsakymą
 Gimnazijoje
 Vidurinėje mokykloje
 Profesinėje mokykloje
 Kita (įrašykite).........................................................
20. Vidurinį išsilavinimą įgijote:
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vilniuje
 Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
 Kitame Lietuvos mieste (rajono centre)
 Miestelyje (ne rajono centre)
 Kaimo tipo gyvenvietėje
 Užsienio šalyje
 Kita (įrašykite) ..................................
21. Ar esate dalyvavęs nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–IV kl.?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
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22. Ar kada nors kartojote mokyklos kursą (ar buvote „paliktas antriems metams“)?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
23. Kiek dalykų Jūs mokėtės sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 1 dalyką
 2 dalykus
 3 ir daugiau dalykų
 Nei vieno dalyko nesimokiau sustiprintu lygiu
 Sunku pasakyti
24. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleisdavote ruošdami namų darbus mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Iki 30 min.
 30 min – 1 val.
 1-2 val.
 2-3 val.
 3-4 val.
 Daugiau nei 4 val.
 Neatsimenu
25. Kiek apytiksliai knygų turėjo Jūsų šeima namuose mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 0-10
 11-25
 26-100
 101-200
 Daugiau nei 200
 Sunku pasakyti
26. Jūsų mokyklos mokomoji kalba. Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvių k.
 Rusų k.
 Lenkų k.
 Kita (įrašykite) .......................
27. Jūsų tautybė. Pažymėkite vieną atsakymą
 Lietuvis
 Rusas
 Lenkas
 Kita (įrašykite) ........................
28. Ar tuo metu, kai stojote, turėjote studijuojančių brolių, seserų? Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
29. Ar tuo metu, kai stojote, Jūsų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
 Nežinau
30. Ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjote bent vieną korepetitorių, kuris padėjo Jums ruoštis egzaminams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
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31. Įvertinkite šiuos teiginius apie mokymosi aplinką Jūsų baigtoje mokykloje remdamiesi savo patirtimi:
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.

Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo nepalanki
Mokymosi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.) kokybė buvo prasta
Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas prastai
Klasiokų motyvacija mokytis silpna
Mokė silpni mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
nepalanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose prastos

1

2

3

4

5







































































Negaliu
įvertinti
Mokymosi atmosfera mokykloje
buvo palanki
Mokymosi skirtos infrastruktūros
(kabinetų, bibliotekos, informacinių
technologijų, kt.). kokybė buvo puiki
Mokymosi krūvis, intensyvumas
paskirstytas puikiai
Klasiokų motyvacija mokytis stipri
Mokė stiprūs mokytojai
Mokymosi atmosfera namuose
palanki
Materialinės sąlygos mokytis
namuose puikios









32. Pagalvokite ir įvertinkite, kiek Jūs įdėjote pastangų rengdamiesi studijoms:
Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Nepakankamai

Iš
dalies

Pakankamai

Negaliu
įvertinti

Stengiausi atsakingiau mokytis tuos dalykus, kurių gali prireikti
studijuojant mane dominančias studijų programas









Išsinagrinėjau mane dominančių studijų programų aprašymus









Atlikau profesinio orientavimo testus, kurie padėjo pasirinkti man
tinkančią profesiją









Buvau nuvykęs į aukštųjų mokyklų atvirų durų dienas









Lankiausi aukštųjų mokyklų tinklapiuose









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









Domėjausi studentišku gyvenimu aukštojoje mokykloje









Įvertinkite kiekvieną teiginį

33. Koks apytiksliai buvo Jūsų metinis vidurkis mokykloje?
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Bendras (visų pažymių)
Lietuvių kalbos
 9,5 – 10
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 5,0 – 5,4
 <5
 <5
 Neprisimenu, nežinau
 Neprisimenu, nežinau














Matematikos
9,5 – 10
9,0 – 9,4
8,5 – 8,9
8,0 – 8,4
7,5 – 7,9
7,0 – 7,4
6,5 – 6,9
6,0 – 6,4
5,5 – 5,9
5,0 – 5,4
<5
Neprisimenu, nežinau
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34. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte mokyklinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
mokyklinį
Lietuvių k. ir

1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
literatūra
Gimtoji k. (ne

2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
lietuvių) (I dalis)
Gimtoji k. (ne

3.
lietuvių) (II, III
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dalys)

4.
Technologijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.
Menai
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.
Muzikologija I dalis
1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.
Muzikologija II dalis
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kita (įrašykite)

8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.......................
Kita (įrašykite)

9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.......................
Kita (įrašykite)

10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.......................
35. Pažymėkite, kurių dalykų laikėte valstybinius brandos egzaminus ir kokius įvertinimus gavote:
Pasirinkite visus tinkamus ir prie jų pažymėkite gautus įvertinimus
Laikiau
Egzamino įvertinimas balais
valstybinį
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

1.
Matematika
16-20
31-40
51-60
 71-80
Lietuvių kalba ir
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

2.
literatūra
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

3.
(anglų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

4.
(vokiečių)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

5.
(prancūzų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Užsienio kalba
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

6.
(rusų)
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

7.
Istorija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

8.
Chemija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

9.
Fizika
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

10. Biologija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

11. Geografija
16-20
31-40
51-60
 71-80
Informacinės
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

12.
technologijos
16-20
31-40
51-60
 71-80
Kita (įrašykite)
Neišlaikiau 21-30
41-50
61-70

13.
.......................
16-20
31-40
51-60
 71-80

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

 10

 Neatsimenu

81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100
81-90
91-100

 Nežinau,

neatsimenu
 Nežinau,

neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
 Nežinau,
neatsimenu
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Apie pasirengimą studijuoti aukštojoje mokykloje
36. Kas, Jūsų nuomone, yra svarbiausia norint būti pasirengusiu aukštojo mokslo studijoms?
Sunumeruokite pagal svarbą. Prie svarbiausio pasirengimo komponento pažymėkite 1 [vieta], mažiau svarbaus 2 [vieta],
prie mažiausiai svarbaus 3 [vieta].
Tas pats skaičius gali kartotis tik vieną kartą!
Materialinis ir socialinis pasirengimas (turėti materialią paramą studijų laikotarpiui, lėšų padengti studijų ir
pragyvenimo išlaidas, artimųjų pritarimą pasirinktai studijų programai ir pan.)
Motyvacinis pasirengimas (susiformavęs stiprus noras studijuoti, apsisprendimas, kur stoti, domėjimasis norima
studijų programa ir pan.)
Akademinis pasirengimas (sukauptos žinios, įgyti gebėjimai, susiformavęs įprotis stropiai mokytis, geras
pasirengimas egzaminams ir pan.)
37. Pagalvokite apie ankstesniame klausime išvardintus pasirengimo studijuoti komponentus. Kaip Jūs pagal tai
vertintumėte savo pasirengimą studijuoti aukštojo mokslo studijas?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai








Negaliu
įvertinti


38. Kaip Jūs vertinate savo paties ir savo grupiokų pasirengimą studijuoti pasirinktą studijų programą žemiau pateiktais
aspektais? Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Labai
Labai
Negaliu
blogai
gerai
įvertinti






Mano žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje






Grupiokų žinios ir gebėjimai, įgyti mokykloje






Mano motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą






Grupiokų motyvacija studijuoti pasirinktą studijų programą
39. Kaip jaučiatės pasirengę savo studijoms lygindami save su grupiokais?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas
 Jaučiuosi esantis vienas stipriausių savo grupėje
 Jaučiuosi stipresnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiuosi vidutiniškai, panašiai kaip dauguma
 Jaučiuosi silpnesnis už daugumą savo grupiokų
 Jaučiuosi esantis vienas silpniausių savo grupėje
 Sunku pasakyti
40. Ar Jums svarbu mokytis labai gerais pažymiais? Pažymėkite vieną atsakymą
 Labai svarbu
 Svarbu
 Nei svarbu, nei nesvarbu
 Nesvarbu
 Visiškai nesvarbu
 Sunku pasakyti
41. Ar studijuodami dabartinę savo studijų programą Jūs jaučiatės „savo rogėse“?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Tikrai taip
 Taip
 Nei taip, nei ne
 Ne
 Visiškai ne
 Nežinau, sunku pasakyti
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42. Prisiminkite save prieš studijų pradžią. Ką Jums vertėjo daryti kitaip, kad būtumėte geriau pasirengęs studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 Prieš studijas įgyti praktinės patirties, susijusios su norima studijuoti sritimi
 Išsistudijuoti, kokius pagrindinius dalykus teks mokytis įstojus
 Atsakingiau mokytis mokykloje
 Kruopščiau ruoštis egzaminams
 Atsakingiau rinktis, kokius egzaminus laikyti
 Atsakingiau rinktis, kokią studijų programą studijuoti
 Apsirūpinti finansiškai
 Kita (įrašykite) .........................................................................................
 Nieko nebūčiau daręs kitaip, esu patenkintas savo pasirengimu studijoms
43. Kaip Jūs manote, kokių reiktų sisteminių pokyčių, kad ketinantys studijuoti būtų geriau pasirengę aukštojo mokslo
studijoms? Įrašykite
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Apie studijų finansavimą
44. Kaip Jūs pildėte prašymą LAMA BPO sistemoje?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Rašiau pageidavimus tik į valstybės finansuojamas studijų vietas
 Rašiau pageidavimus tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
 Rašiau pageidavimus ir į valstybės finansuojamas, ir į nefinansuojamas studijų vietas
 Prašymo LAMA BPO sistemoje nepildžiau, stojau tiesiogiai į aukštąją mokyklą
 Neatsimenu
45. Ar Jūs esate girdėjęs (ar žinote) apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką,
kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems
studentams?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne → pereiti prie 47 kl.
46. Į kokią valstybės paramą, Jūsų žiniomis, gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose
valstybės nefinansuojamose (VNF) vietose?
Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti
 Studijų stipendiją
 Tikslinę stipendiją
 Socialinę stipendiją
 Studijų kainos kompensavimą
 Nei vienas atsakymas netinka
 Nežinau
47. Šiuo metu Jūs studijuojate:
Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas. Pažymėkite vieną atsakymą.
 Tikslinio finansavimo studijų vietoje
 Valstybės finansuojamoje studijų vietoje
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) studijų vietoje → pereiti prie 49 kl.
 Valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje su studijų stipendija → pereiti prie 49 kl.
 Kita (įrašykite) ......................................................
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48. Jei būtumėte įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ar Jūs patirtumėte finansinių sunkumų?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Labai rimtų
Visiškai jokių
sunkumų
sunkumų

Negaliu
įvertinti

Susimokėti už studijas













Padengti gyvenimo išlaidas













49. Ar dėl to, kad galėtumėte studijuoti Jūs ėmėte paskolą studijoms?
Pažymėkite visus tinkamus atsakymo variantus
 Ne, neėmiau nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 52 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 52 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
50. Ar Jūs planuojate imti paskolą studijoms? Pasirinkite vieną atsakymą
 Ne, neplanuoju imti nė vienos
 Taip, valstybės paskolą studijoms ar gyvenimo išlaidoms apmokėti → pereikite prie 52 kl.
 Taip, paskolą iš privačių bankų → pereikite prie 52 kl.
 Kita (įrašykite) .....................................
51. Dėl kokių priežasčių Jūs neplanuojate imti studijų paskolos?
Pažymėkite visus, Jūsų nuomone, tinkamus atsakymo variantus
 Paskola nebūtina, nes finansiškai padeda artimieji
 Paskola nebūtina, nes turiu asmeninių pajamų (iš darbo ar kitos veiklos)
 Aukštasis mokslas to nevertas, kad tiek ilgai įsipareigočiau
 Esamos sąlygos paskoloms imti nepatrauklios
 Bijau įsipareigoti, nes neaišku, kaip man seksis baigus studijas
 Kita (įrašykite) .............................

Apie Jūsų ateities planus
52. Kalbant apie ateitį, ar baigęs šias studijas Jūs planuojate toliau studijuoti?
Pasirinkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
→ pereiti prie 56 kl.
 Nežinau → pereiti prie 56 kl.
53. Tolesnėse studijose planuojate rinktis:
Pažymėkite po vieną atsakymą kiekviename stulpelyje
Studijas

Pakopą

 Lietuvoje



 Užsienyje



 Nežinau






Profesinio lavinimo mokykloje
Bakalauro studijas universitete
Bakalauro studijas kolegijoje
Magistrantūros studijas
Kita (įrašykite)............................
Nežinau

Specialybę

Aukštąją mokyklą

Dabartinės specialybės
studijas
 Kitos, tačiau giminingos
dabartinei specialybei,
studijas
 Kitos srities studijas
 Nežinau





Tą pačią, kurioje
studijuoju dabar
 Kitą aukštąją mokyklą
 Nežinau
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Jei planuojate toliau studijuoti magistrantūroje, atsakykite į sekantį klausimą. Jei magistrantūroje
neplanuojate studijuoti, pereikite prie 56 kl.
54. Kodėl norite tęsti studijas magistrantūroje?
Nurodykite ne daugiau kaip tris atsakymų variantus
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių gauti įdomų, patinkantį darbą
 Manau, kad su magistro išsilavinimu gausiu didesnes pajamas
 Su magistro išsilavinimu yra daugiau galimybių kilti karjeros laiptais
 Magistro išsilavinimas yra prestižas
 Noriu pagilinti, išplėsti bakalauro studijose įgytas žinias
 Mėgstu mokytis, tobulėti
 Jaučiu artimųjų, visuomenės spaudimą turėti magistro laipsnį
 Nežinau, ką kitą po bakalauro studijų galėčiau veikti
 Tiesiog noriu magistro diplomo
 Noriu atidėti darbinės veiklos pradžią
 Noriu pratęsti studentišką gyvenimą
 Kita (įrašykite) ............................................................................
55. Kaip bendrai įvertintumėte savo pasirengimą tęsti studijas magistrantūroje?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Labai
blogai


Labai
gerai






Negaliu
įvertinti





Apie valstybės inicijuotas priemones
56. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją?
Įvertinkite kiekvieną teiginį. Pažymėkite rutuliuką arčiau to teiginio, kuriam labiau pritariate.

Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra neobjektyvi ir
šališka
Mokyklinių programų turinys
nesutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas pasirengimo
studijuoti neatspindi
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka neužtikrina, kad
įstotų tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai neatitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčių
Vidurinis išsilavinimas nesuteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
subjektyviai ir šališkai
Į magistrantūros studijas priimama
subjektyviai ir šališkai

1

2

3

4

5

















































































Negaliu
įvertinti
Dabartinė brandos egzaminų
vertinimo sistema yra objektyvi ir
nešališka
Mokyklinių programų turinys
sutampa su brandos egzaminų
turiniu
Stojančiųjų į bakalauro studijas
stojamasis balas atspindi
pasirengimą studijuoti
Dabartinė priėmimo į aukštąsias
mokyklas tvarka užtikrina, kad įstotų
tik pasirengę aukštojo mokslo
studijoms
Abiturientų mokyklose įgytos žinios
ir gebėjimai atitinka aukštųjų
mokyklų lūkesčius
Vidurinis išsilavinimas suteikia
gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
studijuoti aukštojoje mokykloje
Į bakalauro studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
Į magistrantūros studijas priimama
objektyviai ir nešališkai
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57. Kaip Jūs vertinate šiuos esamus ir planuojamus pokyčius? Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Pritariu

Nepritariu

Negaliu
vertinti

Minimalaus konkursinio balo įvedimui stojantiems į aukštąsias mokyklas







Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (2,5) stojantiems į universitetus







Nustatytai minimaliai konkursinio balo vertei (1,8) stojantiems į kolegijas







Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į universitetus







Planams didinti minimalius konkursinius balus stojantiems į kolegijas































Privalomo valstybinio matematikos egzamino įvedimui, jeigu pretenduojama į visų studijų
sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų
lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir
dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų sričiai
Reikalavimui išlaikyti matematikos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu,
jeigu pretenduojama į socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų
programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos,
fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas
Planams keisti studentų vertinimo sistemą, kai vietoj 10-balės sistemos bus pereita prie
studijų pasiekimų vertinimo pagal 3 pasiekimų lygmenis (puikus, tipinis, slenkstinis)
58. Ką manote, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija?
Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje
Turėtų būti
Neturėtų būti
Nežinau
vertinama
vertinama
Stojant į bakalauro studijas



Stojant į magistrantūros studijas






Stojant į doktorantūros studijas
Stojant į kolegijas
Stojant į universitetus










Stojant į valstybės finansuojamą vietą
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą










Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas
Stojant į privačias aukštąsias mokyklas










Stojant į pedagogikos krypties studijas
Stojant į menų studijas










59. Jeigu stojant į aukštąją mokyklą būtų vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti, kaip siūlytumėte ją vertinti?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus
 Motyvacinis testas
 Motyvacinis laiškas
 Motyvacinis pokalbis
 Stojamojo darbo parengimas
 Kita (įrašykite) ............................
60. Ar stojant į dabartinę studijų programą buvo vertinama Jūsų motyvacija?
Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus
 Taip, laikiau motyvacinį testą
 Taip, rašiau motyvacinį laišką
 Taip, turėjau motyvacinį pokalbį
 Ne, mano motyvacija nebuvo vertinama → pereiti prie 62 kl.
 Nežinau → pereiti prie 62 kl.
 Kita (įrašykite) ............................
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61. Kaip Jūs manote, ar stojimo metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje
Visiškai
nepadėjo


Labai
padėjo








Negaliu
įvertinti


62. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti priimama į menų studijas?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į brandos egzaminų rezultatus
 Turėtų būti atsižvelgiama tik į stojamojo egzamino rezultatus
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į brandos egzaminų rezultatus ir mažiau į stojamąjį egzaminą
 Turėtų būti labiau atsižvelgiama į stojamąjį egzaminą ir mažiau į brandos egzaminų rezultatus
 Į abu rezultatus turėtų būti atsižvelgiama vienodai
 Sunku pasakyti
63. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į kolegiją?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
64. Koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientas galėtų stoti į
universitetą?
Iš 100 galimų balų turėtų gauti bent (įrašykite)........................
65. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į kolegiją?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
66. Kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientas, kad galėtų stoti į universitetą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Vieną
 Du
 Tris
 Keturis ar daugiau
 Privalomų valstybinių brandos egzaminų būti neturėtų
 Sunku pasakyti
67. Kas, Jūsų nuomone, turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms? Pažymėkite vieną atsakymą
 Visi norintys studijuoti
 Tik tie, kurie atitinka minimalius reikalavimus (pvz. išlaikę tris valstybinius egzaminus tam tikru lygiu)
 Turintys geriausią stojamąjį balą finansavimo krypčių grupėje (t.y. dabartinis modelis)
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų būti vienodas
 Visi turi mokėti už studijas ir mokesčio už studijas dydis turėtų priklausyti nuo studijų programos
 Kita (įrašykite) ............................
 Sunku pasakyti
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Socialiniai demografiniai klausimai
D1. Kiek Jums metų? (įrašykite) ..............
D2. Jūs esate:
 Vyras
 Moteris
D3. Koks Jūsų išsilavinimas (t.y., išsilavinimas, kuris patvirtintas sertifikatu, diplomu)? Pažymėkite vieną atsakymą
 Vidurinis
 Profesinis
 Profesinis bakalauras (kolegija)
 Bakalauras (universitetas)
 Magistras
 Mokslų daktaras
 Kita (įrašykite) ............................
D4. Su kuo Jūs gyvenate tuo laikotarpiu, kai vyksta paskaitos (pvz. nuo pirmadienio iki penktadienio)?
Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Su tėvais (ar kitais artimais giminaičiais: seneliais, dėdėmis, tetomis)
 Su partneriu, sutuoktiniu
 Su savo vaiku (vaikais)/partnerio/sutuoktinio vaiku (vaikais)
 Su kitu/ais čia nepaminėtais asmenimis (studentais, draugais ir pan.)
 Aš gyvenu vienas/a
 Kita (įrašykite) ..................................
D5. Ar Jūs gyvenate studentų bendrabutyje? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip
 Ne
D6. Kokią studijų programą Jūs studijuojate? Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Įrašykite............................................
D7. Koks apytiksliai buvo Jūsų paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis?
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
 9,5 – 10
 9,0 – 9,4
 8,5 – 8,9
 8,0 – 8,4
 7,5 – 7,9
 7,0 – 7,4
 6,5 – 6,9
 6,0 – 6,4
 5,5 – 5,9
 5,0 – 5,4
 <5
 Dar neturėjau nė vienos sesijos
 Neprisimenu, nežinau
D8. Ar būdamas studentu Lietuvoje esate kada nors išvykęs į užsienį dėl kurios nors iš šių priežasčių?
Pasirinkite visus tinkamus variantus:
 Mobilumo (mainų) programa
 Mokslo tiriamasis darbas
 Praktika/darbas
 Vasaros/žiemos mokykla
 Kalbos kursai
 Nebuvau išvykęs nė dėl vienos iš šių priežasčių
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D9. Prašome pažymėti aukštąją mokyklą, kurioje šiuo metu studijuojate.
Pažymėkite vieną atsakymą. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
UNIVERSITETAI
 ASU - Aleksandro Stulginskio universitetas
 BUF- Balstogės universiteto filialas
Ekonomikos-informatikos fakultetas
 EHU - Europos Humanitarinis Universitetas
 LKA - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija
 ISM - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 KTU - Kauno technologijos universitetas
 KSU - Kazimiero Simonavičiaus universitetas
 KU - Klaipėdos universitetas
 LCC - LCC Tarptautinis universitetas
 LEU - Lietuvos edukologijos universitetas
 LMTA - Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 LSU - Lietuvos sporto universitetas
 LSMU - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 MRU - Mykolo Romerio universitetas
 ŠU - Šiaulių universitetas
 TKS - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarija
 VDA - Vilniaus dailės akademija
 VGTU - Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
 VKS - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
 VU - Vilniaus universitetas
 VU VM - Vilniaus universiteto verslo mokykla
 VDU - Vytauto Didžiojo universitetas
 Kita (įrašykite) ...................................

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

D10. Ar turite neįgaliojo pažymėjimą?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip → (nurodykite neįgalumo lygį procentais)............... proc.
 Ne
D11. Ar šiuo metu Jūs dirbate? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Taip, šiuo metu dirbu reguliariai
 Taip, šiuo metu dirbu tik kartais, laikas nuo laiko
 Ne, šiuo metu nedirbu → pereiti prie D15 kl.
D12. Nurodykite, kiek vidutiniškai valandų per savaitę dirbate (galbūt net keliose darbovietėse)?
Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Iki 10 valandų per savaitę
 10-20 valandų per savaitę
 21-30 valandų per savaitę
 31-40 valandų per savaitę
 Daugiau nei 40 valandų per savaitę
 Sunku pasakyti
D13. Kodėl Jūs dirbate? Pasirinkite visus tinkamus variantus
 Dirbu tam, kad iš darbo pajamų finansuočiau savo studijas
 Dirbu tam, kad pragyvenčiau
 Dirbu tam, kad įgaučiau darbinės patirties
 Dirbu, nes turiu finansiškai paremti kitus (vaikus, partnerį, tėvus ir kt.)
 Dirbu tam, kad turėčiau papildomų pajamų laisvalaikiui, hobiui
 Kita (įrašykite) ..................................................
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D14. Kaip glaudžiai Jūsų darbas savo turiniu yra susijęs su Jūsų studijomis?
Pažymėkite vieną atsakymą skalėje. Jei studijuojate kelias, atsakykite apie pagrindines studijas.
Labai
glaudžiai
susijęs

Visiškai
nesusijęs










Negaliu
įvertinti


D15. Koks yra Jūsų motinos (globėjos) ir tėvo (globėjo) išsilavinimas? Nurodykite aukščiausią išsilavinimo lygį, kurį jie
įgijo. Parinkite po vieną atsakymą kiekvienam
Motina (globėja)
Tėvas (globėjas)


Nebaigtas pradinis, pradinis


Pagrindinis (iki 8, 9 ar 10 klasių)


Vidurinis


Profesinis (be vidurinio)


Spec. vidurinis (aukštesnysis, technikumas ir pan.)


Aukštasis (be magistro laipsnio)


Magistras


Mokslų daktaras


Nežinau
D16. Ar bent vienas iš tėvų (globėjų) ėjo vadovaujamas pareigas mokyklos baigiamaisiais metais?
Pažymėkite vieną atsakymą
 Taip
 Ne
 Nežinau
D17. Kaip vertintumėte savo tėvų (globėjų) finansinę padėtį mokyklos baigiamaisiais metais lyginant ją su kitomis
šeimomis? Pasirinkite tik vieną iš pateiktų variantų
 Labai pasiturintys
 Pasiturintys
 Nei pasiturintys, nei nepasiturintys
 Nepasiturintys
 Visiškai nepasiturintys
 Sunku pasakyti
D18. Kokios yra Jūsų v id u t i n ės p aj am o s eurais į rankas gaunamos kas m ėn e sį ( įtraukite pajamas, gaunamas iš
darbinės veiklos, tėvų, artimųjų, aukštosios mokyklos ir kt.)?
Įrašykite ............................................... €
Žemiau galite pateikti bendras pastabas, pasiūlymus apklausos rengėjams
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

APKLAUSA BAIGTA!

DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR LINKIME SĖKMĖS!

Tyrimo organizatorius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, www.mosta.lt
Tyrimo vykdytojas: Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Factus“; www.factus.lt

PILDO
INTERVIUOTOJAS:

Aukštoji mokykla (įrašykite)

Studijų pakopa (įrašykite)

Anketos ID. (įrašykite)

Kursas (įrašykite)
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