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Aukštųjų mokyklų konsolidacija: ko 

tikisi studentai?

Tyrimas



Tyrimo metodai

• Tyrimo metodas
Respondentas el. paštu gavo unikalią nuorodą į
elektroninę tyrimo anketą, kurią savarankiškai užpildė
patogiu metu.

• Tikslinė grupė
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai pirmos, antros
pakopos bei vientisųjų studijų studentai.

• Tyrimo imtis
Tyrimo metu buvo apklausta 1692 studentai.

• Atranka
Tyrime naudotas kvotinės atrankos metodas.
Respondentai atsitiktiniu būdu atrinkti iš Lietuvos studento
pažymėjimo (LSP) duomenų bazės.



AM skaičiaus vertinimas pagal AM 

tipą bei studijų pakopas
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Visi studentai Kolegijų Vientisosios
studijos

Bakalauras Magistras

Kaip Jūs vertinate aukštųjų mokyklų Lietuvoje skaičių?

Nežinau / neturiu
nuomonės.

Aukštųjų mokyklų
skaičius Lietuvoje
yra per mažas;

Aukštųjų mokyklų
skaičius atitinka
esamus poreikius;

Aukštųjų mokyklų
skaičius Lietuvoje
yra per didelis;



AM skaičiaus vertinimas pagal regionus
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Visi studentai Vilnius - Kaunas Kiti miestai

Kaip Jūs vertinate aukštųjų mokyklų Lietuvoje skaičių?

Nežinau / neturiu
nuomonės.

Aukštųjų mokyklų
skaičius Lietuvoje
yra per mažas;

Aukštųjų mokyklų
skaičius atitinka
esamus poreikius;

Aukštųjų mokyklų
skaičius Lietuvoje
yra per didelis;



AM skaičiaus vertinimas pagal 

pasitenkinimą studijomis
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Visi studentai Labai patenkinti
studijomis

Iš dalies
patenkinti

Nepatenkinti

Kaip Jūs vertinate aukštųjų mokyklų Lietuvoje skaičių?

Nežinau / neturiu
nuomonės.

Aukštųjų mokyklų
skaičius Lietuvoje
yra per mažas;

Aukštųjų mokyklų
skaičius atitinka
esamus poreikius;

Aukštųjų mokyklų
skaičius Lietuvoje
yra per didelis;



Pritarimas AM jungimui pagal AM tipą bei 

studijų pakopas
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Ar manote, kad Lietuvos aukštosios mokyklos turėtų būti jungiamos?

Nežinau,
neturiu
nuomonės.

Ne

Greičiau ne

Greičiau taip

Taip



Pritarimas AM jungimui pagal 

regionus
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Visi studentai Vilnius - Kaunas Kiti miestai

Ar manote, kad Lietuvos aukštosios mokyklos turėtų būti 
jungiamos?

Nežinau, neturiu
nuomonės.

Ne
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Valdžios indėlis AM jungimo 

procese
Aukštųjų mokyklų jungimo finansavimas. %

Lietuvos valdžia turėtų finansiškai skatinti aukštąsias mokyklas, kurios 

siekia susijungti;
59%

Valdžia neturi finansiškai skatinti aukštųjų mokyklų susijungimo; 23%

Nežinau, neturiu nuomonės. 18%

Aukštųjų mokyklų jungimo plano parengimas. %

Valdžia turi parengti aukštųjų mokyklų jungimo planą ir jį įgyvendinti; 26%

Valdžia turėtų nurodyti tik aukštojo mokslo tinklo jungimo gaires, o ne 

išsamų planą;
63%

Nežinau, neturiu nuomonės. 11%

Aukštųjų mokyklų jungimo proceso trukmė. %

Aukštųjų mokyklų tinklo jungimas turėtų atsargus procesas, net jei tai 

užtruktų ilgai;
72%

Aukštųjų mokyklų tinklo jungimas turėtų būti kiek įmanoma greitas 

procesas;
21%

Nežinau, neturiu nuomonės. 8%



AM jungimo nauda
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Būtų sutelkta daugiau kompetentingų dėstytojų ir dėl to gerėtų
studijų kokybė;

Gerėtų studijų infrastruktūra (auditorijos, laboratorijos,
skaityklos);

Gerėtų infrastruktūra skirta studentų apgyvendinimui ir
laisvalaikiui (bendrabučiai, sporto salės, valgyklos ir pan.);

Sujungus aukštąsias mokyklas ir sutaupius lėšų didėtų valstybės
parama studentams, augtų stipendijos, daugėtų valstybės

finansuojamų vietų;

Būtų telkiamas mokslinis potencialas, naujausios mokslinės
žinios būtų taikomos studijų procese.

Ar sutinkate su šiais teiginiais?

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visai nesutinku Nežinau, neturiu nuomonės



AM jungimo grėsmės: regionai
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Sumažinus aukštųjų mokyklų skaičių, dėl to kultūriškai ir 
ekonomiškai nukentės mažesni Lietuvos miestai ir regionai;

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visai nesutinku Nežinau, neturiu nuomonės

18% 25% 29% 22% 7%

Pritaria
šiai

grėsmei

Ar manote, kad Lietuvos aukštosios mokyklos turėtų būti 
jungiamos?

Taip; Greičiau taip; Greičiau ne; Ne; Nežinau, neturiu nuomonės.



AM jungimo grėsmės: AM 

išskirtinumas

23%

19%

20%

31%

22%

23%

27%

29%

29%

16%

26%

24%

4%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kiti miestai

Vilnius -
Kaunas

Visi studentai

Kiekviena aukštoji mokykla turi savo išskirtinumą ir todėl didelis 
aukštųjų mokyklų skaičius yra privalumas

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visai nesutinku Nežinau, neturiu nuomonės

10% 18% 37% 29% 7%
Pritaria šiai

grėsmei

Ar manote, kad Lietuvos aukštosios mokyklos turėtų būti jungiamos?

Taip; Greičiau taip; Greičiau ne; Ne; Nežinau, neturiu nuomonės.



AM jungimo grėsmės: 

studijų vietos perkėlimas
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AM jungimas studentams sukeltų daug nepatogumų – gali tekti 
pakeisti studijų vietą, pereiti į kitą aukštąją mokyklą ir tai būtų 

labiau žalinga nei naudinga

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visai nesutinku Nežinau, neturiu nuomonės

13% 23% 32% 24% 8%

Pritaria
šiai

grėsmei

Ar manote, kad Lietuvos aukštosios mokyklos turėtų būti 
jungiamos?

Taip; Greičiau taip; Greičiau ne; Ne; Nežinau, neturiu nuomonės.



Svarbiausi AM jungimo tikslai: 

pirmas pasirinkimas

8%

8%

10%

11%

13%

49%

0% 20% 40% 60%

Svarbiausia yra užtikrinti, kad ir miestų ir regionų poreikiai būtų
tenkinami vienodai;

Konsoliduojant aukštųjų mokyklų tinklą svarbiausia yra pasiekti,
kad bent kelios Lietuvos aukštojo mokslo institucijos patektų į

tarptautinių reitingų TOP 500;

Svarbiausia yra siekti, kad Lietuvos aukštosios mokyklos būtų
konkurencingos tarptautiškai;

Svarbiausia yra užtikrinti studijų prieinamumą;

Svarbiausia yra siekti mokslinės veiklos kokybės;

Svarbiausia siekti studijų kokybės;

Kokie aukštųjų mokyklų jungimo tikslai Jums atrodo svarbiausi?



Svarbiausi AM jungimo tikslai: 

antras pasirinkimas
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Konsoliduojant aukštųjų mokyklų tinklą svarbiausia yra pasiekti, kad
bent kelios Lietuvos aukštojo mokslo institucijos patektų į

tarptautinių reitingų TOP 500;

Svarbiausia yra užtikrinti, kad ir miestų ir regionų poreikiai būtų
tenkinami vienodai;

Svarbiausia yra siekti, kad Lietuvos aukštosios mokyklos būtų
konkurencingos tarptautiškai;

Svarbiausia yra užtikrinti studijų prieinamumą;

Svarbiausia siekti studijų kokybės;

Svarbiausia yra siekti mokslinės veiklos kokybės;

Kokie aukštųjų mokyklų jungimo tikslai Jums atrodo svarbiausi?



Svarbiausi AM jungimo tikslai: 

paskutinis (šeštas) pasirinkimas
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Svarbiausia siekti studijų kokybės;

Svarbiausia yra siekti mokslinės veiklos kokybės;

Svarbiausia yra užtikrinti studijų prieinamumą;

Svarbiausia yra siekti, kad Lietuvos aukštosios mokyklos būtų
konkurencingos tarptautiškai;

Svarbiausia yra užtikrinti, kad ir miestų ir regionų poreikiai būtų
tenkinami vienodai;

Konsoliduojant aukštųjų mokyklų tinklą svarbiausia yra pasiekti, kad
bent kelios Lietuvos aukštojo mokslo institucijos patektų į

tarptautinių reitingų TOP 500;

Kokie aukštųjų mokyklų jungimo tikslai Jums atrodo svarbiausi?



Kiekybinio tyrimo išvados I

• Tik trečdalis studentų yra patenkinti AM skaičiumi.

54% teigia, kad AM yra per daug. Taip manančių

daugiau tarp universitetų studentų, ypač antros

pakopos.

• Didžioji dauguma studentų sutinka, kad aukštųjų

mokyklų jungimas leis pagerinti studijų kokybę

įvairias aspektais. Tačiau pripažįstamos ir grėsmės:

galima žala regionams, dings AM išskirtinumas,

studentai patirs sunkumų keičiant AM. Tačiau

nemaža dalis pripažįstančių šias grėsmes palaiko AM

jungimo idėją.



Kiekybinio tyrimo išvados II

• Svarbiausiu AM jungimo tikslu studentai laiko

studijų ir mokslinės veiklos kokybės gerinimą.

Tarptautinio konkurencingumo skatinimo aspektai

nėra svarbūs.

• 59 % studentų mano, kad valdžia turi finansiškai

skatinti AM, kurios siekia susijungti. Tačiau tik 26%

mano, kad valdžia turi parengti AM jungimo planą ir jį

įgyvendinti. Dauguma studentų (72%) mano, kad AM

jungimas turi būti lėtas ir atsargus procesas.



Atviras klausimas I
Kokybinė studentų apklausa, atskleidžia kitas respondentų
įžvelgiamas grėsmes susijusias su aukštųjų mokyklų
konsolidacija:

• Mažėtų studijų prieinamumas ir tai yra gerai.

Aukštasis mokslas yra devalvavęs, jo vertė ir teikiama nauda
abejotina, reikia jį daryti labiau elitiniu.

• Mažėtų studijų prieinamumas ir tai yra blogai.

Mažėjant aukštųjų mokyklų skaičiui mažėtų ir studijų vietų
skaičius, kuo mažiau vietų tuo didesni kriterijai būtų taikomi jų
siekiantiems.

• Dėstytojų darbo vietomis ir atlyginimai.

Daug komentarų yra nukreipta į dėstytojus. Nors dalis ir
dalinasi nuoskaudomis dėl prastų dėstytojų kompetencijų
dauguma rūpinasi dėstytojų darbo vietomis ir atlyginimais.



Atviras klausimas II
Kokybinė studentų apklausa, atskleidžia kitas respondentų
įžvelgiamas grėsmes susijusias su aukštųjų mokyklų
konsolidacija:

• Regionų silpnėjimo galimybė.

Nemaža dalis studentų pasisako, kad regionų silpnėjimas
turėtų būti pagrindinis argumentas kodėl regioninių aukštųjų
mokyklų nereikėtų jungti. Vis dėlto šią problemą siūloma
spręsti steigiant aukštųjų mokyklų padalinius regionuose.

• Mažėtų aukštųjų mokyklų konkurencija.

Studentai mano, kad sumažėjus aukštųjų mokyklų skaičiui
mažėtų ir konkurencija tarp jų, institucijos sustabarėtų ir
progresuotų kur kas lėčiau.

• Studentai baiminasi nežinomybės ir „buitinių“
nepatogumų.
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