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 Apklausos tikslas – nustatyti kokios priežastys labiausiai kliudo LSU studentams 

išvykti dalinėms studijoms arba praktikai užsienyje. 

Anketinė studentų apklausa vykdyta 2012 m. lapkričio 20 – 24 dienomis. 

Apklausoje dalyvavo 112 antro ir trečio kurso nuolatinių studijų studentai. 

Respondentų sudėtis pagal studijų programas: Sportinės rekreacijos ir turizmo 

studijų programos studentai – 37 proc., Kūno kultūros – 32 proc., Turizmo ir sporto vadybos – 

17 proc., Taikomosios fizinės veiklos ir Treniravimo sistemų – po 7 proc. 

Respondentų sudėtis pagal studento statusą. Iš 112 apklausoje dalyvavusių 

studentų 30 mokosi valstybės finansuojamoje vietoje. Tai sudaro 26,8 proc. apklaustųjų. 

Likusieji 82 (73,2 proc.) studentai mokosi valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.  

Toliau apžvelgiami studentų atsakymai į anketoje pateiktus kalusimus, kuriuose 

prašoma įvardinti preižastis labiausiai kliudančias išvykti dalinėms studijoms ir praktikai 

užsienyje bei nurodyti veiksnius, galinčius paskatinti dalyvauti studentų mobilumo programose. 

Priežastys, kurios labiausiai kliudytų išvykti dalinems studijoms ar praktikai į 

užsienį: užsienio kalbos žinių stoka (51 proc.), finansiniai įsipareigojimai (paskola, mokestis už 

mokslą) (36 proc.), informacijos stoka (19 proc.), sportinė veikla (17 proc.), turimas darbas (12 

proc.), šeimyninė padėtis (14 proc.), žemas pažangumas (9 proc.), savarankiškumo stoka (7 

proc.).  

Atsakymą „kita“ pasirinko 9 proc. respondentų nurodydami šias priežastis: 

“akademinė skola“, „mažas universitetų partnerių pasirinkimas“, „fizinis nepasirengimas“, 

„finansų stoka“, „draugų, šeimos ilgesys“, „baimė vykti vienam į užsienį“, „asmeniniai 

įsipareigojimai“. 
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1 pav. Priežastys, kurios labiausiai kliudytų išvykti dalinėms studijoms arba praktikai į užsienį 

Veiksniai, galintys paskatinti studentus dalyvauti mobilumo programose: 

dalinis ar visiškas atleidimas nuo mokesčio tą semestrą, kada studentas išvykęs dalinėms 

studijoms į užsienį (59 proc. ), galimybė papildomai mokytis anglų kalbos universitete (48 

proc.), prieinamesnė informacijos (23 proc.), individualios konsultacijos (15  proc.), kita (7 

proc). Kaip kitus veiksnius, galinčius paskatinti vykti dalinėms studijoms arba praktikai, 

studentai nurodė: „didesnė mobilumo stipendija“, „leidimas vykti studentams turintiems 

akademinę skolą“, „didesnis šalių pasirinkimas“.  

 

2 pav. Veiksniai, galintys paskatinti dalyvauti studentų mobilumo programose 

Tarptautinių ryšių skyrius, atsižvelgdamas į apklausos duomenis ir siekdamas 

įgyvendinti Lietuvos sporto universiteto integruotos veiklos plėtros strategijoje numatytą 

uždavinį „užtikrinti studijų tarptautiškumą“, kurio vienas iš rodiklių yra pagal akademinių mainų 

programas išvykstančių studentų procentas per metus, siūlo: 

1. Studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, mokestį už studijas, tą 

semestrą, kai studentas yra išvykęs dalinėms studijoms į užsienio universitetą, mažinti 50 

proc; 

2. Studentams, ketinantiems vykti dalinėms studijoms, organizuoti papildomus anglų kalbos 

kursus, skirtus pasirengti studijoms anglų kalba; 

3. Įpareigoti studijų programų direktorius po pirmų studijų metų sudaryti studentų, potencialiai 

galinčių vykti dalinėms studijoms į užsienį, sąrašą. Šiems studentams būtų teikiamos 

individualios konsultacijos bei iš ankto planuojamas studijų bei praktikos mobilumas.  
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