Institucija
Alytaus
kolegija

Tyrimai /Apklausos 2016
UAB „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų
kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Atlikta gyventojų atsiliepimų apklausa dėl
geriamojo vandens Alytaus mieste kokybės.
Organizacijos iniciatyva atlikti mikrobiologiniai
vandens tyrimai, išanalizuota ir įvertinta UAB
„Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kokybė,
siekiant užtikrinti jaunimo ir jaunų šeimų fizinę
sveikatą (kasmetinis tyrimas).

Planuojami tyrimai

Nacionalinis studentų tyrėjų projektas „XXI
amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi
darbdaviai ir ką siūlo aukštosios
mokyklos” (partneriai: Vilniaus, Utenos, Alytaus ir
Šiaulių kolegijų studentų mokslinės draugijos
nariai, studentų mokslinių draugijų kuratoriai)
Jaunų bedarbių motyvacijos darbo paieškai tyrimas
Atlikta situacijos analizė regioniniu lygmeniu.
Baigiamojo darbo tyrimo rezultatai praktiškai
pritaikomi gerinant paslaugų kokybę jauniems
bedarbiams. Baigiamasis darbas.
Savanorystės įtaka karjeros formavimui
Tyrime demonstruojama savanorystės nauda
formuojant asmeninę karjerą. Tai gali būti stimulas
plėsti ir tobulinti savanoriškų organizacijų veiklą,
skatinti bendradarbiavimą šioje srityje tarp
savanoriškų organizacijų ir švietimo įstaigų, ieškoti
naujų karjeros formavimo galimybių ir formų.
Baigiamasis darbas.
Kauno kolegija Profesinės veiklos praktikos vertinimas studentų ir
darbdavių požiūriu
Prieiga internete:
http://dspace.kauko.lt/handle/1/1170
Jaunimo polinkis komunikuoti socialinuose
tinklalapiuose
Prieiga internete:
http://dspace.kauko.lt/handle/1/1170
Teatras – alternatyvi laisvalaikio praleidimo forma
jaunimo tarpe
Prieiga internete:

2017-2018 m.
Jaunuolių savanorystė
nevyriausybinėse organizacijose
Patyčių prevencija bendrojo
ugdymo mokykloje
Vyresniųjų paauglių požiūris į
asmeninio gyvenimo
atskleidimas socialiniame tinkle
„Facebook“
Vyresniųjų paauglių požiūris į
patyčių, vykstančių tarp
mokinių, priežastis

http://dspace.kauko.lt/handle/1/1170
Paauglių mokyklinės baimės
Globalizacijos įtaka specialybės kalbos studijoms:
naujų žodžių reikšmės studentų kalboje

Vytauto
Didžiojo
universitetas

Jaunų suaugusiųjų savanorystės patirtis ugdant(is)
savimonę
Prieiga internete:
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:16037104/datastreams/MAIN/
content?gathStatIcon=true
Gimnazijų mokinių gamtos mokslų dalykų
mokymosi patirtis: veiksniai lemiantys mokymosi
(ne)patrauklumą
Pozityvi socializacija kaip motyvas jaunimo
mokyklos paauglių mokymuisi
Pedagogų pamokos metu naudojami paauglių (1517 metų) mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai
Prieiga internete:
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/34582
Jaunesnio amžiaus (11-15 metų) paauglių patyčių
prevencija bendrojo ugdymo mokykloje
Prieiga internete:
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/34630
14-19 metų mokinių bendrųjų kompetencijų plėtra
savanoriaujant
Prieiga internete:
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/34656
Universiteto dėstytojų ir jų studentų
savireguliacinis mokymasis socialiniuose
internetiniuose tinkluose
Prieiga internete:
gs.elaba.lt/object/elaba:22697456/22697456.pdf

Vaiko gerovės komisijos veikla
sprendžiant vyresniųjų paauglių
Mokyklos nelankymo priežastis
Atviro jaunimo centro
lankytojų-jaunuolių poreikiai
Tyrimo projektas
Projektas GER-17070 „Jaunimo
ap(si)rūpinimas būstu: procesai,
problemos ir jų sprendimo
būdai Lietuvoje“ (Laikotarpis
2017m. sausis -2018m. spalis)

Socialinė pagalba nepilnametėms motinoms
kontroversiškos šeimos politikos kontekste
Jaunuolių, užaugusių socialines rizikas patiriančioje
šeimoje, darbo ir profesinės karjeros subjektyvi
samprata
Prieiga internete:
https://vb.vdu.lt/object/elaba:15971906/
Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose,
dalyvavimas pertvarkant institucinę globą
Prieiga internete:
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/34846?show=full
Tarp kontrolės ir laisvės: jaunuolių, gyvenančių
lydimame būste, atvejis
Prieiga internete:
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/34871
Alkoholio vartojimo prevencija bendrojo lavinimo
mokyklose: nepilnamečių vertinimas
Anime kultūra Lietuvoje: globalaus fenomeno
vietinė/lokali raiška
Mokykloje taikomų patyčių įveikimo priemonės ir
mokinių patyčių patirtys: Kauno X progimnazijos
analizė
11-12 klasių mokinių savigarbos reikšmė patiriamų
patyčių ir psichologinės gerovės sąveikai
Prieiga internete:
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15891399/datastreams/MAIN/
content
Paauglių delinkventinio elgesio sąsajos su
asmenybės bruožais ir motyvais agresyviai elgtis
Prieiga internete:
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15966113/datastreams/MAIN/
content
11-12 klasių mokinių kūrybiškumo, akademinio
sąžiningumo ir kontrolės lokuso sąsajos

Prieiga internete http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:16008029/datastreams/MAIN/
content
Vyresniųjų paauglių dalyvavimo patyčiose, emocijų
valdymo ir pykčio išraiškos sąsajos.
Prieiga internete:
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15988122/datastreams/MAIN/
content
Paauglių intelekto, perfekcionizmo ir
socioekonominio statuso sąsajos
Prieiga internete: http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15891405/datastreams/MAIN/
content
9-12 klasių mokinių įsitraukimo į kompiuterinius
žaidimus sąsajos su savo vertinama sveikata ir
prisitaikymu mokykloje
Prieiga internete:
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15987716/datastreams/MAIN/
content
Studentų motyvacijos užsiimti fizine veikla ryšys
su saviveiksmingumu ir pablogėjusia nuotaika
Prieiga internete:
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15927621/datastreams/MAIN/
content
Studentų subjektyviai suvokiamo streso ir sveikatai
palankaus gyvenimo stiliaus ryšys
http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:15978557/datastreams/MAIN/
content

Klaipėdos
valstybinė
kolegija

Paauglių burnos priežiūros įpročiai, požiūris į
burnos sveikatą ir elgsenos ypatumai, kaip burnos
sveikatos prognostiniai veiksniai
Apibūdinimas: parengta tyrimo metodika, pagal
kurią tyrimas atliekamas ir Lietuvoje, ir užsienyje.

2017-2018 m. Paauglių burnos
priežiūros įpročiai, požiūris į
burnos sveikatą ir elgsenos
ypatumai, kaip burnos sveikatos
prognostiniai veiksniai

Piknaudžiavimo alkoholiu kompleksinė prevencija
jaunimui
Apibūdinimas: identifikuoti jaunimo laisvalaikiu
alkoholio vartojimo priežastys. Identifikuotos ir
apibrėžtos veiklos, padedančio mažinti jaunimo
laisvalaikiu alkoholio vartojimo veiksnius.

Vilniaus
universitetas

Žmogaus genomo įvairovė, jos kilmė ir fenotipinė
realizacija (bendra katedros biudžetinė tema 20092013 m.):




Vilniaus miesto mergaičių menarchė,
mėnesinių ir preišmenstruacinio sindromo
ypatumai.
Moksleivių kūno įvaizdžio, realių kūno
parametrų, mitybos ir brendimo tyrimai.
Apatinės galūnės sąnarių grandinės
normalioji įvairovė, amžiniai ir lytiniai
ypatumai ir ryšys su klinikine
patologija.198 sveiki 19-25 metų amžiaus
studentai buvo tiriami pagal plačią
antropometrinę ir funkcinę programą.

Vaikų su psichikos ir raidos sutrikimais
kompleksinė priežiūra: modelio įgyvendinimas ir
paslaugų poreikio įvertinimas.
(bendra klinikos biudžetinė tema 2014-2018 m.)

2017-2018 m. Lietuvos vaikų ir
paauglių naudojimasis
internetu: grėsmių ir galimybių
tendencijos ES šalių kontekste.
Siekiama analizuoti Lietuvos
vaikų naudojimosi internetu
grėsmių ir galimybių
tendencijas ES šalių kontekste
bei atskleisti interneto
naudojimo ir psichologinio
funkcionavimo mechanizmus,
analizuojant identiteto
formavimąsi virtualioje erdvėje.
2017-2018 m. P-MIP-17-149
„Delinkventiškų paauglių
elgesio prognozavimas
remiantis rizikos ir apsauginių
veiksnių įvertinimu“. Projekto
metu bus įvertinti 150 teisės
pažeidimus atlikusių paauglių
rizikos ir apsauginiai veiksniai,
nuostatos, asmenybės bruožai,
asocialaus elgesio ypatumai ir
kt. Gauti duomenys sudarys
galimybę analizuoti sąsajas tarp
rizikos ir apsauginiu veiksnių
bei tęstinio tyrimo metu
fiksuotų paauglių elgesio
ypatumų.
2017-2018 m. Vienoje valtyje,
bet aš vis tiek iš kitos kultūros:
mokymosi grupėse išgyvenimai
mobilumo metu

Rengiama daktaro disertacija.
Tiriami savanoriavimo kitose
šalyse turintys jauni asmenys.
2017-2018 m. Formaliojo ir
neformaliojo ugdymo teritorijų
perbraižymas:
poststruktūralizmo perspektyva.
Rengiama daktaro disertacija.
Į tyrimo lauką patenka jaunimo
neformalusis ugdymas, šiame
lauke dirbantys ugdytojai ir
besimokantieji (jaunimas)

Vilniaus
kolegija

Fiziškai aktyvių jaunuolių maitinimosi įvertinimas
(2016 m. parengė Vilniaus kolegijos baigiamojo
kurso studentė Monika Dobrovolskytė)
Socialinės globos namų gyventojų maitinimosi
lyginamoji analizė (2016 m. parengė Vilniaus
kolegijos baigiamojo kurso studentė Greta
Vidžiūnaitė)
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų maitinimosi
įvertinimas (2016 m. parengė Vilniaus kolegijos
baigiamojo kurso studentė Gabrielė Radzevičiūtė)
Fiziškai aktyvaus jaunimo maisto papildų sportui
vartojimo ypatumai (2016 m. parengė Vilniaus
kolegijos baigiamojo kurso studentė Violeta
Gavenavičiūtė)
Vyresnio mokyklinio amžiaus (16-19 metų) vaikų
fizinio aktyvumo ir maitinimosi įpročių sąsajų
tyrimas (2017 m. parengė Vilniaus kolegijos
baigiamojo kurso studentė Roberta Navickaitė)
Jaunų žmonių (20–24 metų amžiaus) fizinio
aktyvumo ir organizmo mitybos būklės vertinimo
sąsajų analizė (2017 m. parengė Vilniaus kolegijos
baigiamojo kurso studentė Karolina Domarkaitė)
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo verslumo ugdymo
tyrimas.
Tyrimo duomenų pagrindu publikuoti du straipsniai
VK Ekonomikos fakulteto IV tarptautinėje

2017-2018 m. Z kartos sąryšio
su tipinėmis elgesio
strategijomis tyrimas.

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ekonomikos
vystymasis tendencijos“:
https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RI
NKINYS_2017_04_25.pdf

Utenos
kolegija

Studento biudžeto tyrimas.
Tarptautinis taikomasis mokslo tyrimas kartu su Ilia
valstybiniu universitetu (Gruzija), Utara
universitetu (Malaizija), Thesalio Technologijos
Edukologijos universitetu (Graikija). Mokslo darbų
e. leidinys ,,Aukštųjų mokyklų vaidmuo
visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos"
(referuojamas Index Copernicus tarptautinėje
duomenų bazėje, ISSN 2029-9311), 2017 m. Nr.
1(6): http://alytauskolegija.lt/wpcontent/uploads/2017/08/2017_konferencijos_leidi
nys.pdf
Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos analizė
socialinio pedagogo aspektu.
Socialinių tinklalapių pavojų paaugliams analizė.
Galimo pornografijos poveikio paaugliams analizė
socialiniu pedagoginiu aspektu.
Vaikų globos namuose gyvenančių vaikų profesinės
motyvacijos analizė.
Vaikų ir jaunimo užimtumo centro veiklos, siekiant
vaikų ir jaunimo socialinės gerovės, analizė.
Savanoriškos veiklos ypatumai vaikų ir jaunimo
užimtumo centre.
Burnos priežiūros ir slaugos studijų krypčių
studentų nuomonė apie programų studijų rezultatų
pasiekimus.
Paauglių individualioji ir profesionalioji burnos
higiena.
Technologiniai sprendimai besimokančiai
visuomenei – naujų mokymosi gebėjimų poreikis ir
pateisinti lūkesčiai
Programuotojų poreikis ir rengimo perspektyvos
Utenos regione

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie
emigraciją“ (projektą vykdo Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka)
Projekto tikslas – supažindinti gimnazistus su
lietuvių išeivijos istorija ir žymesniais jos atstovais
ir paskatinti sąmoningai įvertinti teigiamas ir
neigiamas emigracijos puses.
Lenkų ir lietuvių studentų būsimųjų mokytojų
etninis tapatumas ir savigarba
Tyrimu buvo siekiama atskleisti etninio tapatumo ir
savigarbos bei jų tarpusavio ryšių ypatumus lietuvių
(etninė dauguma) ir lenkų (etninė mažuma) grupėse.
Imtis – 216 universiteto studentų. Rezultatai: etninis
tapatumas ir savigarba susiję teigiamai lietuvių ir
neigiamai lenkų grupėje.
Nuroda:
http://dx.doi.org/10.15823/up.2016.05
Paauglių subkultūra ir ją sąlygojantys socialiniai,
edukaciniai veiksniai
Atliktas empirinis tyrimas, aiškinantis paauglių
jungimosi į grupes, turinčias skirtingas subkultūras.
Tyrimu atskleidžiama, kokie socioedukaciniai
veiksniai sąlygoja subkultūrų radimąsi mokykloje ir
už jos ribų, kaip vertina subkultūras pedagogai,
mokiniai, kaip subkultūrų ypatumus panaudoti
pozityviam ugdymui(si).

Paauglių vertybinių orientacijų
tyrimas
Grįžusių į Lietuvių tautybės
mokinių (iki 18 m.) tautinio
identiteto raiška

