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TYRIMO METODOLOGIJA 
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AR LIETUVA TIKSLO ŠALIS?

studentų Lietuva ne pirmas pasirinkimas58%

Lietuva:
- „tai maža jauki šalis“, „postsovietinė šalis“, „galvojau, kad žmonės 

kalba tik lietuviškai arba rusiškai“

Baimės:
- Kalba ir kultūra: „Nerimavau dėl lietuvių kalbos, kaip susišnekėsiu“, 

„Baiminausi kultūrinio šoko“

- Finansai: „Nerimavau dėl pinigų maistui ir gyvenamajai vietai“

- Migracija: „Jaudinausi dėl sudėtingų migracijos procedūrų – ar 

viską gerai suprantu“  

Valstybės, į kurių universitetus bandė stoti 
studentai, prieš atvykdami į Lietuvą



IŠ KUR SUŽINOJO APIE LIETUVĄ?

Pagrindiniai šaltiniai, iš kurių sužinojo apie 
pasirinktą universitetą

39%

63%

39%
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Pasakojo draugai, 
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Perskaitė informaciją 

internete

Informavo agentai / 

tarpininkai
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NE

70%

TAIP

30%

Naudojimasis tarpininkų paslaugomis 
prieš atvykstant mokytis į Lietuvą 

Tarpininkų suteiktų paslaugų vertinimas siekia balo

• Pagalba su stojimo formalumais

• Imigracinių dalykų tvarkymas

• Supažindinimas su šalimi

• Pagalba susirandant būstą, įsikuriant

• Kita

90%
67%

13%
13%

3%

7,27

Pagrindiniai tarpininkų paslaugų trūkumai:

• per didelė paslaugų kaina

• netiksli informacija / studentų lūkesčiai

„Jie suteikė klaidingą info apie stipendijas ir 

apie tai, kad bendrabučiuose bus tiekiamas 

maistas“ (Indija)



KODĖL LIETUVA?

Pagrindinė Lietuvos pasirinkimo priežastis 

Priklausomai nuo studentų kilmės šalies, skiriasi jų

prioritetai:
- artimiausiems kaimynams (iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos)

svarbu panaši kaip savo šalyje aplinka

- studentams iš kitų buvusių Sovietų Sąjungos šalių svarbu

pragyvenimo kaina (ar įstengs išgyventi)

- studentams iš tolimų šalių (Azijos) svarbiau mokslo kokybės

lygis

SVARBESNĖS

ES pripažįstamas 
aukštojo mokslo 

diplomas 62%

Šalies priklausymas 

ES 61%

Prayvenimo lygis 

šalyje 52%

Studijų kokybė 

šalyje 47%

Konkretus 

universitetas 39%

Noras pažinti naują 

kultūrą 38%

MAŽIAU 
SVARBIOS

Kultūrinis šalies 

artimumas 29%

Šalies saugumas

21%

Soc. ryšiai šalyje 
(draugai, giminės, 

tėvai) 19%

Kita

9%

Priežastys, kodėl pasirinko Lietuvą

„Buvau nustebęs, kaip viskas arti ir kaip galiu bet 

kur nusigauti nepavargęs“ (Turkija)



KAIP VERTINA SAVO UNIVERSITETĄ IR STUDIJAS LIETUVOJE

Infrastruktūra ir personalas

(biblioteka, kompiuterių klasė,

įstaigos personalo pagalba)
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AR REKOMENDUOTŲ STUDIJAS IR SAVO UNIVERSITETĄ?

Studentų rekomendacijos

Tarptautiškumo didinimas (daugiau užsienio 

studentų, bendros paskaitos/veikla su lietuviais)

Studijų kokybės gerinimas (dėstytojų 

kompetencijų didinimas, anglų kalbos tobulinimas, 

rimtas požiūris į studijas, visų studijų programai 

priklausančių paskaitų išdėstymas) 

Dėmesys integracijai (nemokami lietuvių kalbos 

kursai, daugiau praktikos galimybių ne lietuvių 

kalba, pagalba įsidarbinant, mažiau biurokratinių 

kliūčių norint likti Lietuvoje) 

Studijų Lietuvoje rekomendavimas Savo universiteto rekomendavimas



KAIP VERTINA IMIGRACIJOS PROCESĄ?

Bendras imigracinių procedūrų vertinimas (vidurkiai)

Imigraciniai sunkumai

7,4

6,6

7,9

6,8
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2012 m.

Buvusios Tarybų 

Sąjungos respublikos

Kitos 

Imigracinių procedūrų vertinimas pagal šalis (vidurkiai)

Aukštesniu balu imigracines procedūras vertina:

• galintys susikalbėti rusų kalba studentai

• studentai, gavę pagalbą iš universiteto, kai tvarkėsi

imigracijos reikalus

36%

35%

33%

32%

29%

24%

24%

24%

Reikalavimas dokumentus 

versti į lietuvių kalbą

Kalbos barjeras su 

imigracijos darbuotoju

Procedūrų trukmė

Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje 

gavimas / prasitęsimas

Reikalavimas turėti lėšų 

pragyventi

Procedūros ambasadoje 

gaunant vizą

Gyvenamosios vietos 

susiradimas

Įmoka už studijas

„Visi pateikiami dokumentai 

yra lietuvių kalba ir

mes, užsieniečiai, jų
nesuprantame“ (Ukraina)

„Darbuotojai vargiai gali 

kalbėti angliškai“ (Indija)

„Labai ilgai užtrunka 

laikino leidimo gyventi 

gavimas“ (Indija). 



KAIP JAUČIASI LIETUVOJE?

Kas trukdo geriau integruotis? ATSKIRTIS

- Lietuvių kalba

- Diskriminacija (studentams iš tolimų šalių)

- Atskirtis nuo lietuvių

Kas padeda? KONTAKTAS

- Draugai lietuviai

- Bendros paskaitos

- Gyvenimas bendrabutyje kartu su lietuviais

- Darbas
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AR DIRBA LIETUVOJE?

Taip ,samdomą darbą

Taip, savarankiškai

Ne

N/N

15%
18%

64%
3%

• Dirba 33 proc.

• Lietuvoje dažniausiai dirbama užsienio

kalbos korepetitoriumi.

• Dirbančiųjų savarankiškai darbas dažniau

nesusijęs su Lietuva.

• Samdomas darbas prisideda prie

ateities siejimo su Lietuva.

• Dauguma respondentų nurodė, kad darbą

susirasti sunku, nes nemoka lietuvių

kalbos. Skundėsi dėl 20 val. ribojimo.

„Nėra daug darbų, jei nekalbi lietuviškai“ (Gruzija) 



AR PLANUOJA LIKTI PO STUDIJŲ LIETUVOJE?

Planai po studijų

Norėčiau likti, bet 

konkrečių planų / 

pasiūlymų neturiu

32%

Keliausiu į kitą šalį

26%

Pasiliksiu Lietuvoje 

ir turiu konkrečių 

planų / pasiūlymų

17%

Neatsakė

18%

Grįšiu į savo 

kilmės šalį

8%

49 proc. norėtų, bet lieka 7 proc.

Išvyksta dėl:

- Asmeninių priežasčių

- Kalbos barjero

- Galimybių nematymo

„Pagrindinė priežastis yra kalba. Žmonės nemoka 

anglų kalbos ir laiko mus keistuoliais“(Izraelis)

„Noriu stažuotis didžiosiose IT kompanijose, bet 

Lietuvoje aš nematau jokių didelių kompanijų“ 

(Armėnija)



KILĘ KLAUSIMAI PO TYRIMO 

 Kas yra mums užsienio studentai? Imigrantai, paslaugos 

gavėjai ar būsimi Lietuvos gyventojai? 

 Lietuva – patrauklus studijų centras ar ES diplomų „kalykla“?  

 Kaip užtikrinti kokybišką aptarnavimą migracijos įstaigose ir 

didinti bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų pusių? 

 Lietuva investuoja į pritraukimą ir žinomumo didinimą, o į 

integraciją ir išlaikymą?  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
KONTAKTAI:

Tarptautinė migracijos organizacija 

Europos migracijos tinklas

Jakšto 12, Vilnius

Tel.: +370 5 2624897

El. paštas: emnlithuania@iom.int 


