
 

PIRMAKURSIŲ STOJIMO Į ASU MOTYVAI / ĮVADINĖ SAVAITĖ 

 

Nuolatinių bakalauro studijų pirmo kurso studentų apklausa atlikta 2017 metų gruodžio 

mėnesį. Iš viso elektroninės apklausos anketas užpildė 76 pirmakursiai (28,8 proc. nuo visų 2017 m. 

įstojusių į nuolatinių studijų pirmąjį kursą). 

 

Universiteto pasirinkimo motyvai (vertinimas pagal 5 balų skalę). 

Motyvas Atsakymų 

vidurkis 

Mano pasirinkta studijų programa yra tik šiame universitete 4,06 

Išankstinis tikslingas apsisprendimas studijuoti studijų programą, kuri yra 

ASU 

3,43 

Visi pageidaujantys studentai gali apsigyventi bendrabutyje 3,8 

Geros gyvenimo sąlygos (kompaktiško studentų miestelio privalumai) 3,7 

Apsispręsti padėjo apie ASU gauta informacija studijų mugėse, internete, 

„atvirų durų“ renginio metu 

3,26 

Išgirstos kitų nuomonės, kad ASU labai draugiška atmosfera akademinėje 

bendruomenėje (šilti dėstytojų ir studentų santykiai) 

3,25 

Aplinkoje išgirsti teigiami atsiliepimai apie ASU 3,12 

Išgirstos nuomonės, kad ASU geriau nei kiti universitetai prisiderina prie 

studentų poreikių 

3,07 

Ateityje norėsiu dirbti ir gyventi kaime (man rūpi kaimo ateitis) 2,85 

Žinojau, kad yra labai platus sportinės veiklos po paskaitų pasirinkimas 2,54 

Žinojau, kad yra labai platus kultūrinės veiklos po paskaitų pasirinkimas 2,54 

ASU studijuoja (studijavo) draugai, kurie labai teigiamai apie 

Universitetą 

2,48 

Gali tekti paveldėti tėvų ūkį ar kitą su agrariniu sektoriumi susijusį verslą 2,31 

ASU mažesni mokesčiai už mokslą 2,26 

ASU netoli nuo mano namų 2,22 

Į ASU pakliuvau visiškai atsitiktinai 2,01 

Jau dirbu(-au) su ASU studijų programomis susijusį darbą 1,81 

Šeimos tradicijos (ASU mokėsi(-osi) šeimos nariai) 1,8 

Kitur neįstojau 1,71 

Norėjau išvykti studijuoti kuo toliau nuo namų 1,7 
 



 

 

 

 
 

Pirmakursių stojimo metu teikta pirmenybė. 

 

 

 

 

Studijų programos pasirinkimo motyvai (vertinimas pagal 5 balų skalę). 

 

 

 

ASU
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Kitiems 
Lietuvos 

universitetams
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universitetams
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1,88

2,01

2,48

2,56

2,58

2,62

3,06

3,32

3,65

3,95

3,96

Į šią studijų programą pakliuvau atsitiktinai

Turimi vidurinio išsilavinimo balai leido įstoti tik į šią

studijų programą

Studijų programa buvo pateikta/pristatyta patraukliai 

studijų mugėse, internete, „atvirų durų“ renginio metu

Tęsiu studijas toje pačioje srityje, kurioje jau mokiausi

Ši studijų programa susijusi su mano darbu

Ši studijų programa labai populiari

Tai nauja ir įdomi studijų programa

Girdėjau teigiamus atsiliepimus apie šią studijų programą

(kad labai gera studijų kokybė)

Mokykloje gerai sekėsi disciplinos, susijusios su

pasirinkta studijų programa

Manau, kad turiu asmenines savybes, būtinas būsimai

profesijai

Matau geras profesinės veiklos galimybes

Vidurkis



 

ĮVADINĖS SAVAITĖS PIRMAKURSIAMS RENGINIŲ ĮVERTINIMAS 

 

Informacinių renginių vertinimas  (vertinimas pagal 3 balų skalę). 

 

Informaciniai renginiai Atsakymų 

vidurkis 

Susitikimas su fakulteto dekanato atstovais 2,74 

Sporto sekcijų ir sveikatingumo paslaugų pristatymas 2,71 

Susitikimas su Universiteto vadovybe 2,68 

Meno saviveiklos kolektyvų prisistatymai 2,61 

Studentų atstovybės prisistatymas 2,56 

Studijų kokybės užtikrinimo ir grįžtamojo ryšio sistemos pristatymas 2,53 

Darbo virtualioje aplinkoje „Moodle“ pristatymas 2,51 

Susitikimas su darbdavių atstovu 2,5 

Karjeros centro paslaugų pristatymas 2,48 

Tarptautinių studijų pristatymas 2,48 

Elektroninių paslaugų pristatymas 2,44 

Verslumo ugdymo centro pristatymas 2,32 
 

 

Mokomųjų renginių vertinimas  (vertinimas pagal 3 balų skalę). 

 

Mokomieji renginiai Atsakymų 

vidurkis 

Naudojimosi bibliotekos paslaugomis mokymai 2,48 

Supažindinimas su Universiteto laboratorijomis ir auditorijomis 2,37 

Darbų saugos mokymai 2,04 
 

 

Žinių testavimo vertinimas  (vertinimas pagal 3 balų skalę). 

 

Žinių testavimas Atsakymų 

vidurkis 

Matematikos žinių testavimas 2,34 

Užsienio kalbų testavimas 2,2 

Chemijos žinių testavimas 2,15 



Informatikos žinių testavimas 2,14 

Fizikos žinių testavimas 2 
 

 

 

 

 

 
 

Pirmakursių nuomonė ar reikia organizuoti įvadinę savaitę ir kitais metais įstojusiems 

pirmakursiams. 
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