
Pirminiai Studentpulse apklausos rezultatai 

Studentpulse apklausa 

Socialinių mokslų fakultete nuo 2021 m. lapkričio mėnesio vyksta inovatyvi Studentpulse apklausa. Ši 

apklausa skiriasi nuo įprastinės kiekvieno semestro pabaigoje VDU vykdomos dėstymo ir studijavimo 

įvertinimo apklausos, nes ja siekiama ne tiek grįžtąmojo ryšio apie konkrečius studijų dalykus, bet 

“apčiuopti” SMF studentų pulsą: studijavimo VDU patirtis, mokymosi aplinkos, santykių su 

bendramoksliais ir akademine bendruomene vertinimą, studijų ir kitų veiklų ar laisvalaikio derinimo 

galimybes, lūkesčius administracijai, dėstytojams. Apklausos rezultatai leis SMF administracijai geriau 

pažinti savo studentus ir efektyviau spręsti jiems kylančius iššūkius. 

Apklausa yra tęstinė, todėl vyks keliais etapais. Pirmuosiuose dviejuose etapuose jau sudalyvavio apie 

280 bakalauro studijų pakopos SMF studentų ir apie 120 magistro studijų pakopos studentų. Ryškėja 

ir pirminiai apklausos rezultatai.  

Apie SMF studentų nuotaikas 

SMF studentų bendrą nuotaiką geriausiai atspindi studentų įsitraukimo balas ir studentų pasitikėjimo 

balas, kurie skaičiuojami išvedant dešimtbalėje skalėje žymimų atsakymų į klausimus 

“Bakalauro/magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete rekomenduočiau kitiems” ir “Su 

nekantrumu laukiu kito mėnesio Vytauto Didžiojo universitete” vidurkius. Šie baziniai klausimai bus 

užduodami kiekvieno Studentpulse apklausos etapo metu. 

Taigi, kokios yra SMF bakalauro studijų programų studentų nuotaikos? Žemiau pateiktuose 

paveiksluose matomi bendri studentų įsitraukimo (7.8 iš 10) ir studentų pasitikėjimo (7.1 iš 10) balai 

ir studentų atsakymų procentinė išraiška. 

 

  
 

Beveik pusė visų apklausoje dalyvavusių bakalauro studentų rekomenduotų bakalauro studijas 

Vytauto Didžiojo universitete, penktadalis yra nusiteikę skeptiškai. O štai studentų pasitikėjimo balas 

yra žemesnis ir atspindi neapibrėžtumo nuotaikas ateinančio mėnesio universitete atžvilgiu. Tiesa, 

būtina pažymėti, kad Studentpulse apklausa startavo lapkričio mėnesį, kuomet SMF dėl koronaviruso 
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protrūkio buvo paskelbtas karantinas ir studijos keletą savaičių vyko nuotoliu, o antrasis apklausos 

etapas vyko egzaminų sesijos metu. Šios aplinkybės greičiausiai darė poveikį ir studentų nuotaikai. 

Žemiau pateiktuose paveiksluose matomi magistro studijų programų studentų įsitraukimo (8.4 iš 10) 

ir studentų pasitikėjimo (7.0 iš 10) balai ir studentų atsakymų į klausimus ar rekomenduotų 

magistrantūros studijas VDU ir kaip jie yra nusiteikę ateinančio mėnesio universitete atžvilgiu, 

procentinės išraiškos. 

  
 

Taigi, daugiau nei pusė antrosios studijų pakopos studentų rekomenduotų magistrantūros studijas 

VDU ir tik 10 proc. yra nusiteikę skeptiškai. Tuo tarpu studentų pasitikėjimo balas ir vėl yra žemesnis. 

Jei bakalauro studijų studentai nerimavo kaip pavyks įveikti egzaminų sesiją, tai magistrantai 

komentaruose išreiškė rūpestį ar pavyks ateinantį semestrą suderinti studijas su darbu.    

Taigi, SMF studentai vertina studijas VDU, tačiau egzaminų sesija, pandeminė situacija ar studijų ir 

darbo krūvio derinimo iššūkiai galimai skatina ir neužtikrintumo nuotaikas.  

 

SMF studentų pasiūlymai  

Pirmųjų apklausų metu studentai išsakė keletą pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijas Vytauto 

Didžiojo universitete. Studentai norėtų aiškesnės informacijos kur, kaip, kada reiktų kreiptis kilus 

įvairiems su studijomis susijusiems klausimams, anksčiau skelbiamos registracijos į studijų dalykus, 

palankesnio paskaitų tvarkaraščio dirbantiems magistrantūros studentams, galimybės rinktis 

pasirenkamuosius dalykus susidarius mažesnei studentų grupei, platesnės prieigos prie bibliotekos 

prenumeruojamų duomenų bazių, didesnio išduodamų skaityti namuose vadovėlių vienetų skaičiaus.  

Dalis šių pasiūlymų perduota atitinkamiems universiteto departamentams, atsakingiems už studijų ir 

kitų universiteto bendruomenės veiklų organizavimo procesus, o kitus studentų išsakytus poreikius 

pagal galimybes sieks atliepti SMF administracija. Pirmasis jos žingsnis – peržiūrėti/papildyti 

naudojamas komunikacijos priemones, kurios padėtų užtikrinti savalaikės, aiškios informacijos sklaidą, 

priminti studentams apie administracijos narių atsakomybių sritis bei konsultavimo valandas. 
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Dėkojame visiems dalyvavusiems jau įvykusiose Studentpulse apklausose ir kviečiame aktyviai 

įsitraukti į kitus apklausos etapus. Jūsų nuomonė mums svarbi. 


