Eil.
nr.
1.

2.

Aukštoji
mokykla
Lietuvos
sveikatos
mokslų
universitetas

Šiaulių
universitetas

Tyrimai
Lietuvos sveikatos moklų universiteto atliktus tyrimus
rasite čia.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos fakulteto
tliktus tyrimus rasite čia.
Medicinos fakulteto absolventų apginti baigiamieji darbai
atliktus tyrimus rasite čia.
Socialinių mokslų fakultetas atliekamus ir planuojamus atlikti
tyrimus rasite čia.
Menų fakultetas, Muzikos pedagogikos katedros atliekamus ir
planuojamus atlikti tyrimus rasite čia.

3.
4.

5.

6.

Utenos
kolegija
Vilniaus
universitetas

Aleksandro
Stulginskio
universitetas
Lietuvos
aukštoji
jūreivystės
mokykla

Edukologijos fakulteto atliekamus ir planuojamus atlikti
tyrimus rasite čia.
Utenos kolegijos atliekamus ir planuojamus atlikti tyrimus
rasite čia.
Vilniaus universiteto informaciją apie 2014 m. atliktus tyrimus
rasite čia.
Informacija apie atliktus ir planuojamus atlikti tyrimus
rasite čia.
Universitetas specialių su jaunimu susijusių tyrimų neatlieka.
Atliekami studentų įsidarbinimo tyrimai.
Bartusevičienė, I. (2014 m.) Self-evaluation as an Attribute of
Formative Assessment of Students’ Achievements in Maritimi
Studies. TransNav Journal. Vol. 8. No. 2. Pp. 239-244. DOI:
10.12716/1001.08.02.09
Lileikis, S. (2014 m.) Jūrininkų sielovados misijos šiuolaikinės
veiklos bruožai. Krikščioniškosios teologijos, kultūros ir
tradicijų versmės. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai. 2014, Nr. 45.
Klaipėda: Klaipėdos universitetas. Pp. 133-149.
Lileikis, S. (2014 m.) Jūrų lyderystė - iššūkis mokslui ir
praktikai: valdymo psichologijos strateginė perspektyva.
Vadyba. 2014, Nr. 2 (25). Pp. 43-49
Mažonienė, A., Prnckevičiūtė, V. (2014 m.) Studentų
savarankiško darbo bruoža šiuolaikinėse aukštojo mokslo
studijose. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje / Studies in
Modern Society. Mokslo darbai Academic Papers. Nr. 5 (1).
Šiauliai, Šiaurės Lietuvos kolegija. Pp. 33-41.

Chacumova, L. (2014). Plurilingualism - the way to better
communication on board 16th International Conference
“Maritime Transport and Infrastructure - 2014”, April 24-15,
2014. Latvian Maritime Academy Riga (Latvia)

7.

8.

9.

10.

11.

Generolo
Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija
Lietuvos
edukologijos
universitetas
Kauno miškų
ir aplinkos
inžinerijos
kolegija
Kazimiero
Simonaičio
universitetas
Klaipėdos
valstybinė
kolegija

Gabrenaite, D., Mickiene, R. (2014). Maritime finance studies
development in labor market globalisation conditions. 16th
International Conference “Maritime Transport and
Infrastructure - 2014”, April 24-25, 2014. Latvian Maritime
Academy Riga (Latvia)
2014 m. atliktas pilotinis tyrimas “Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos kariūnų požiūris į šalies saugumą
ir gynybą”

Lietuvos edukologijos atliekamus ir planuojamus atlikti
tyrimus rasite čia.
Kauno miškų ir aplinkos kolegija kasmet vykdo įvairias savo
studentų apklausas (studijų dalykų, mainų, praktikos ir pan.)
2014 m. Kazimiero Simonaičio universitetas neatliko tyrimų,
tačiau numato atlikti tyrimus susijusius su jaunimu bei jaunimo
situacija ateityje
2014 m. Klaipėdos studentų mitybos įpročiai
2014 m. Studentų asmeninių finansų valdymo įgūdžių analizė
2014 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų galimybės
modeliuoti savo studijas (Straipsnis publikuotas leidinyje
“Profesinės studijos: teorija ir praktika”, 2014/13, Šiauliai:
Šiaulių kolegija. Leidinys referuojamos Index Copernicus
tarptautinėje duomenų bazėje (ISSN 2345-0576)
Studentų kūno įvaizdžio suvokimo sąsajos su
sociodemografiniais veiksniais
2014 m. Paauglių požiūris į burnos ligų profilaktiką ir burnos
savipriežiūros įpročius
2014 m. Studijuojančiųjų biomedicinos mokslus reflektavimo
gebėjimai mokomosiose praktikose

12.

Kolpingo
kolegija

2014 m. Mokinimasis naudojant informacines ir
komunikacines technologijas
Kolpingo kolegija kolegija nuosekliai vykdo savo studentų
apklausas: http://kolegija.kolping.lt/mokslas/studiju-kokybes-

uztikrinimo-sistema/edukaciniu-paslaugu-kokybes-vertinimasir-kokybes-gerinimas/
Kolegijos dėstytojų tyrimas ir parengtas straipsnis
Suliakaitė, A., Eismontaitė, V., ir Didžiulienė, R. (2014)
Kolegijos studentų organizuoto trumpalaikio
judumo veiksniai. Iššūkiai ir socialinės atsakomybės versle, p.
59-65

13.

14.

15.

Marijampolės
kolegija

Mykolo
Romerio
universitetas

Panevėžio
kolegija

16.

Šiaulių
valstybinė
kolegija

17.

Socialinių
mokslų
kolegija
Tarptautinė
teisės ir
verslo
aukštoji
mokykla
Telšių
vyskupo
Vincento
Borisevičiaus

18.

19.

http://connection.ebscohost.com/c/articles/96370008/kolegijosstudent-organizuoto-trumpalaikio-judumo-veiksniai
Marijampolės kolegia atlieka tyrimus susijusius su savo
studentų poreikiais, įsidarbinimo galimybėmis ir pan.
2015-2016 m. Marijampolės kolegija neplanuoja atlikti tyrimų
/ analizi, kuriouse viena iš tiriamųjų grupių būtų jaunimas nuo
14 iki 29 metų.
Socialinių technologijų fakultete vykdomi šie tyrimai:
Psichologijos institutas vykdo mokslinį tyrimą “Pozityvios
jaunimo reidos stiprinimo mechanizmai socialinių-ekonominių
transformacijų kontekste (POSIDEV).
Informcija: https://www3.mruni.eu/posidev/index.php
Edukologijos ir socialinio darbo instituto vykdomus tyrimus
rasite čia.
2014 m. tyrimų / analizių susijusių su jaunimu neatliko
2015-2016 m. neplanuoja atlikti turimų ir analizių, kur viena iš
tyriamųjų grupių būtų jauni žmonės nuo 14 metų iki 29 metų.
2014 m. tikslinių tyrimų, kuriuose viena tiriamųjų grupių būtų
tik jaunimas nuo 14 metų iki 29 metų nebuvo atlikta, tačiau
dalis dėstytojų 2014 m. atliktų tyrimų apima studentus ir
absolventus, kurie patenka į minimą amžiau grupę. Su tyrimais
galite susipažinti čia.
2014 m. tyrimų / analizių susijusių su jaunimu neatliko
Vykdo absolventų apklausas apie baigtas studijų programas,
studijų kokybę.

Tyrimų nevykdė ir neplanuoja vykdyti

20.

21.

22.

kunigų
seminarija
Vytauto
Didžiojo
universitetas
Vilniaus
dailės
akademija
Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Atlikti tyrimai pateikiami čia
Muzikos akademijos tyrimai pateikiami čia
Sistemingi tyrimai apie jaunimo politiką neatliekami

2008-2014 m. rengta disertacija, kurioje buvo analizuotos tam
tikrų amžiaus grupių paslaugų vartotojai. Darbe analizuotas
vartotojų lojalumas pasirenkant paslaugas, atskirai jaunimas
netirtas, jis tik įėjo į bendrą tiriamųjų vartotojų grupę.
2015-2016 m. neplanuoja atlikti turimų ir analizių, kur viena iš
tyriamųjų grupių būtų jauni žmonės nuo 14 metų iki 29 metų.

23.

Vilniaus kolegija

Atlikti tyrimai pateikiami čia

