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Studentų apklausa apie motyvuojančius 
veiksnius pasirinkti studijuoti LSMU

RESPONDENTAI IMTIS

Pirmo kurso studentai

N-203

2

METAI

N-279

2017

2018

2019 N-222

2020 N-367
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Studijų programa:

Buvo gauti atsakymai iš visų studijų 
programų pirmakursių.

3

Farmacija

5 proc. (n-19)

Kineziterapija

5 proc. (n-20)

Odontologija

6 proc. (n-21)

Slauga

10 proc. (n-36)

Veterinarinė medicina

15 proc. (n-55)

Medicina

32 proc. (n-118)

Kitos studijų programos

27 proc. (n-98)
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Kelintoje klasėje apsisprendėte stoti į LSMU?

77 proc. (82 proc.) atsakiusių nurodė, jog stoti į LSMU apsisprendė 9-12 klasėje.
4

2020 m. 2019 m. 

1-6 klasėje

6 proc. 7 klasėje

1 proc.
8 klasėje

5 proc.

9 klasėje

9 proc.

10 klasėje

11 proc.

11 klasėje

18 proc.

12 klasėje

44 proc.

Kita

6 proc.1-6 klasėje

5 proc.
7 klasėje

2 proc. 8 klasėje

5 proc.

9 klasėje

9 proc.

10 klasėje

12 proc.

11 klasėje

13 proc.

12 klasėje

43 proc.

Kita

11 proc.



Iš kur sužinojote apie studijų programą, kurioje šiuo metu studijuojate?

2020 m. apklausos duomenimis 5 proc. daugiau atsakiusių nurodė (lyginant su 2019 m.), kad 
apie studijų programą, kurioje šiuo metu studijuoja papasakojo mokytojai.
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2020 m. 2019 m. 

Papasakojo artimieji

19 proc.

Papasakojo draugai

9 proc.

Papasakojo mokytoja 

(-ęs) 2 proc.

Spaudoje

2 proc.

Studijų mugėje Kaune

5 proc.

Studijų mugėje Vilniuje

6 proc.

Universiteto facebook grupėse 

3 proc.

Lankydamasis 

universiteto 

renginiuose 

9 proc.

Universiteto 

internetiniame 

puslapyje 34 proc.

Kita

11 proc.

Lankydamasis universiteto 

„Atvirų durų dienoje“

4 proc. Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto facebook paskyroje

3 proc.

Papasakojo artimieji

21 proc.

Papasakojo asmenys baigę 

LSMU

4 proc.

Papasakojo draugai

9 proc.

Papasakojo mokytoja (-ęs)

7 proc.

Studijų mugėje

10 proc.

Universiteto internetiniame 

puslapyje

32 proc.

Kita

10 proc.



Ar per pastaruosius 6 mėnesius 
jums teko matyti Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
reklamas viešojoje erdvėje? 

42 proc. atsakiusių nurodė, jog per pastaruosius 
6 mėn. matė LSMU reklamą facebook`e arba 
facebook`e ir Instagram`e.

39 proc. atsakiusių nurodė, jog per pastaruosius 
6 mėn. neteko matyti LSMU reklamos. 
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Facebook

34 proc.

Facebook ir instragram

8 proc.
Kur stoti žurnale

1 proc.

Ne

39 proc.

Socialiniai tinklai

8 proc.

Tamo

2 proc.

Mokykloje 

2 proc.
Kita

6 proc.



Kokią informaciją, kurios nežinojote apie dabartines savo 
studijas, būtumėte norėjęs (usi) žinoti prieš stojant į 
universitetą?

55 proc. (48 proc.) atsakiusių nurodė, jog prieš stojant į universitetą būtų norėję žinoti 
daugiau informacijos susijusios tiesiogiai su studijomis. 7
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Studijų planus

34 proc.

Įsidarbinimo galimybes

14 proc.Praktikos trukmę

12 proc.

Studijų kainą

2 proc.

Vidutinį darbo 

užmokestį (baigus 

studijas)

28 proc.

Kita

10 proc.

2020 m. 2019 m.

Įsidarbinimo 

galimybes

16 proc.

Praktikos trukmę

9 proc.

Studijų kainą

1 proc.

Studijų planus

45 proc.

Vidutinį darbo 

užmokestį 

(baigus studijas)

23 proc.

Kita

6 proc.



Ar dabartinė pasirinkta jūsų studijų 
programa buvo jūsų pirmasis 
pasirinkimas?

68 proc. (69 proc.) atsakiusių nurodė, jog dabartinė 
studijų programa buvo jų pirmasis pasirinkimas 
LAMA BPO sistemoje.

94 proc. (93 proc.) atsakiusių nurodė, jog dabartinė 
studijų programa buvo 1-3 pasirinkimas. 
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Taip

68 proc.

Ne

32 proc.



Ar būtent taip ir įsivaizdavote 
savo studijas prieš stodami į 
LSMU?
31 proc. (44 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
prieš stodami į LSMU savo studijas 
įsivaizdavo geriau.

11 proc. (22 proc.) stodami į LSMU savo 
studijas įsivaizdavo blogiau.
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Įsivaizdavau 

blogiau

11 proc.

Įsivaizdavau 

geriau

31 proc.
Taip ir 

įsivaizdavau

57 proc.



Ar būtent taip ir įsivaizdavote 
dėstytojus prieš stodami į 
LSMU?

17 proc. atsakiusių nurodė, jog prieš 
stodami į LSMU dėstytojus įsivaizdavo 
geriau.

24 proc. stodami į LSMU dėstytojus 
įsivaizdavo blogiau.
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Įsivaizdavau 

blogiau

24 proc.

Įsivaizdavau 

geriau

17 proc.

Taip ir 

įsivaizdavau

59 proc.



Ką jūs įsivaizdavote geriau, bet neatitiko lūkesčių?

Tvarkaraščiai:

„Įsivaizdavau universitetą labiau organizuotą, 
pvz: dažnai būna tvarkaraščio neatitikimų.“

„Tikėjausi, jog dėstytojai bus malonesni su 
studentais. O studijų metu nebus tiek 
sumišimo su tvarkaraščiais ir kt.“

„Įsivaizdavau, kad universitete viskas labai 
griežtai ir aiškiai, tačiau iki šiol nėra sutvarkyti 
kai kurių dalykų tvarkaraščiai“

„Maniau, kad bus mažiau nuotolinio 
mokymosi, vyksta chaosas dėl tvarkaraščių, 
pastoviai keičiasi“
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Dėstytojai:

„Dėstytojai turėdami dvi paskaitas viską 
sugeba išdėstyti per 40minučių ir neapsikrauna 
studentų klausimais, kalba apie dalykus, kurie 
nėra tinkami(seksualinės temos). Universiteto 
administracija pati tarpusavyje nesuderina 
įvairių dalykų, o numeriai pateikti susisiekti su 
tam tikrais žmonėmis yra netikslūs, jais 
atsiliepia kiti žmonės.“

„Dėstytojų konkretumas, nežino kiek reikia 
mokėti tam tikroms programoms“

Įtraukti komentarą, kad pirmakursius reikia 
supažindinti su sistemomis, padaryti 
mokymus.



Ar informacijos, kuri pateikiama 
universiteto puslapiuose, apie 
studijas LSMU pakanka?

59 proc. (42 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
informacijos apie studijas LSMU pakanka.
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Sutinku

59 proc.

Nesutinku

26 proc.

Negaliu pasakyti

15 proc.



Ar informacija, kuri pateikiama 
LSMU internetiniame puslapyje, 
apie studijas LSMU yra lengvai 
surandama?

63 proc. (67 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
informacija LSMU internetiniame 
puslapyje apie studijas lengvai 
surandama.
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Sutinku

63 proc.

Nesutinku

26 proc.

Negaliu pasakyti

11 proc.



Ar informacija, kuri pateikiama 
LSMU internetiniame 
puslapyje, apie studijas LSMU 
yra lengvai suprantama?

68 proc. (51 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
informacija LSMU internetiniame puslapyje 
apie studijas yra lengvai suprantama.

14

01  |  APKLAUSOS REZULTATAI

Sutinku

68 proc.

Nesutinku

22 proc.

Negaliu pasakyti

10 proc.



Ar jūsų nuomone universiteto 
atvirų durų diena yra 
naudinga?

90 proc. (85 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
universiteto atvirų durų diena yra naudinga.
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Sutinku 90 proc.

Nesutinku

1 proc.

Negaliu pasakyti

9 proc.



Ar jūsų nuomone 
universiteto pristatymai 
mokyklose yra reikalingi?

89 proc. (79 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
universiteto pristatymai mokyklose yra 
reikalingi.
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Sutinku 89 proc.

Nesutinku

2 proc.

Negaliu pasakyti

9 proc.



Ar mokykloje, kurioje mokėtės 
buvo atvykę LSMU atstovai?

37 proc. (35 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
LSMU atstovai lankėsi mokykloje, kurioje jie 
mokėsi.
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Ne 

63 proc.

Taip

31 proc.

Taip, bet 

nedalyvavau 

susitikime

6 proc.



Jeigu LSMU atstovai lankėsi 
jūsų mokykloje, ar tai turėjo 
įtakos jūsų apsisprendimui 
studijuoti LSMU?

59 proc. (58 proc.) atsakiusių 
nurodė, jog jų apsisprendimui, 
universiteto atstovų atvykimas, 
įtakos neturėjo ar neturėtų. 
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Buvau apsisprendęs jau 

seniau ir įtakos neturėjo;

18 proc.

LSMU atstovai mokykloje 

nesilankė, tačiau mano 

apsisprendimui įtakos 

neturėjo;

41 proc.

LSMU atstovai mokykloje 

nesilankė, tačiau mano 

apsisprendimui tai būtų 

turėja įtakos;

15 proc.

Ne, apsisprendimui įtakos 

neturėjo;

19 proc.

Paskatino pasirinkti kitą 

studijų programą, nei 

planavau studijuoti;

1 proc.

Taip, padėjo tvirtai 

nuspręsti studijuoti LSMU;

6 proc.



Kokia priežastis jums turėjo 
lemiamą įtaką apsisprendžiant 
studijuoti LSMU?

86 proc. (87 proc.) atsakiusių nurodė, jog 
lemiamą įtaką studijuoti LSMU turėjo studijų 
programa, miestas (Kaunas) ir universiteto 
vardas.
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Miestas (Kaunas)

21 proc.

Norima studijų programa 

buvo tik LSMU

15 proc.

Studijų programa

42 proc.

Tėvų įtaka

3 proc.

Universiteto infrastruktūra

5 proc.

Universiteto vardas

8 proc.

Kita

6 proc.



Kokia priežastis jums turėjo lemiamą įtaką apsisprendžiant 
studijuoti LSMU?

Norima studijų programa buvo tik LSMU 15 proc. (54)
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Kokios šio universiteto silpnosios pusės?

„Komunikaciją ir informacijos pateikimas “

„Kaip ir minėjau prieš tai, labai viskas neaišku, 
kai esi pirmakursis ir taip patiri daug streso dėl 
naujos aplinkos ir nežinomybės, tačiau LSMU 
tvarka universitete ir neaiškumai pradeda 
erzinti ir nepadeda lengvai adaptacijai naujoje 
aplinkoje.“

„Moodle sistema stringa, sunku rasti 
informaciją, universiteto valdžios bendravimas 
su studentais.“

„Neefektyvi informacijos sklaida (pvz.: aš 
gaudavau laiškus skirtus odontologijos ar 
farmacijos studentams, o užsieniečiai gaudavo 
lietuviškus laiškus)“
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„Nėra pastovaus tvarkaraščio, kartais 
informacija pateikiama per vėlai.“

„Tinklalapis, tvarkaraščių sudarymas“

„Nepatogus ir nemodernus LSMU internetinis 
puslapis, vėlai ateinanti informacija“

„Kai kurie dėstytojai atsainiai žiūri į savo, kaip 
dėstytojo, darbą.“



Kokie, jūsų nuomone, yra pagrindiniai šio universiteto 
privalumai?

„Aukštos kvalifikacijos specialistai, 
infrastuktūra: laboratorijos, klinikos, 
bibliotekos, įranga, priemonės, kompleksai.“

„Dėstytojai geresni nei Vilniuje“

„Ciklai, patogi geografinė padėtis, tarptautinis 
pripažinimas“

„Geriausiai iš visų Lietuvos universitetų rengia 
farmacijos specialistus, turi savo vardą 
visuomenėje bei pasaulyje.“

„Universiteto puiki infrastruktūra, puikūs 
dėstytojai.“
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„Jis yra pagrindinis universitetas norint 
studijuoti sveikatos mokslus, praktiką galima 
atlikti Kauno klinikose, universitetas yra 
Kaune - mano nuomone, tikrai patraukliame, 
įdomiame mieste, be to, turi visą parą 
veikiančią modernią biblioteką, kurioje labai 
patogu ir gera mokytis, lengva susikaupti. “

„Mokymąsis ciklais, platus mokomųjų dalykų 
pasirinkimas, tikslus specializavimas į tam 
tikrą sritį, laboratorijos, ištekliai. “

„Puikūs dėstytojai, įdomios paskaitos. “
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