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Santrauka
Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, 
nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne tik profe-
sinio, bet ir asmeninio gyvenimo sėkmė. Profesijos pasi-
rinkimą pagrindžiančios teorijos yra mažai analizuotos ir 
tyrinėtos Lietuvoje. Jos netaikomos ir analizuojant mo-
tyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos pasirinkimu 
ir karjeros planavimu.
Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos slaugos  
studijų pasirinkimo motyvus. Tyrime dalyvavo Kauno 
kolegijos bendrosios praktikos slaugos (N=130) studijų 
programos studentai. Tyrimo metodas – nestruktūruota 
apklausa raštu. Bendrosios praktikos slaugos studentams 
buvo pateiktas atviro tipo klausimas „Kas lėmė Jūsų ap-
sisprendimą studijuoti slaugą?“ Atviro tipo klausimas 
skatino studentus reikšti savo mintis platesniu kontekstu, 
nesusieti jų profesijos motyvų su konkrečiais atsakymų 
variantais. Tyrimui atlikti buvo naudojama internetinė 
Google forma. Tiriamieji savo nuomonę ir atsakymus 
pateikė raštu. Tyrimas anoniminis, nebuvo renkami jokie 
asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elek-
troninis paštas ar pan. Duomenys apdoroti kokybinės 
turinio analizės metodu, išskiriant su tiriamu fenomenu 
susijusias kategorijas ir subkategorijas. Kokybinė turinio 
analizė sudarė galimybę atskleisti bendrosios praktikos 
slaugos studijų programos studentų profesijos pasirin-
kimo motyvus. 
Tyrimas atskleidė, kad bendrosios praktikos slaugos 
studijų programos studentai studijas rinkosi sąlygoti 
motyvų, apibrėžiančių teorines profesijos pasirinkimo 
prielaidas. Buvo nustatyti išoriniai ir vidiniai motyva-
ciniai veiksniai, turėję įtakos slaugos studijų programos 
pasirinkimui. Pastebėtina, kad net keturios bendrosios 
praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvų sritys buvo 
kryptingos. Šios sritys įvardytos šiomis kategorijomis: 
„Motyvai, susiję su psichologiniais veiksniais“, „Moty-

vai, susiję su asmeniniais veiksniais“, „Motyvai, susiję su 
profesiniais veiksniais“ ir „Motyvai, susiję su socialinės 
aplinkos veiksniais“. Viena kategorija buvo įvardyta kaip 
„Motyvai, susiję su studijų pasirinkimo nekryptingumu“.

Įvadas
Profesijos pasirinkimas ir su tuo susijusių sprendimų 

priėmimas yra vienas iš asmens autonomiją skatinančių 
veiksnių [1]. Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių 
problemų, nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne 
tik profesinio, bet ir asmeninio gyvenimo kokybė ir prasmė 
[2]. Svarbu žinoti profesijos pasirinkimo motyvus tam, 
kad galima būtų juos reguliuoti, nes veiklos ir bendravimo 
kryptingumas, intensyvumas gali būti keičiamas, keičiant 
motyvus [3].

Motyvaciją sudaro išoriniai ir vidiniai veiksniai. Vidi-
niai veiksniai  vadinami asmeninėmis dispozicijomis, kurių 
ištakos glūdi pačioje asmenybėje. Išoriniai veiksniai, dar 
vadinami stimulais, atsiranda iš išorinės aplinkos. Kiekvienas 
žmogaus poelgis motyvuojamas tiek vidiniais (asmeniniais), 
tiek išoriniais (aplinkos stimulas) veiksniais. Asmeninės 
dispozicijos – tai asmens motyvai, poreikiai, tikslai, siekiai, 
vertybės, interesai, emocijos. Vidiniai ir išoriniai motyvacijos 
veiksniai glaudžiai siejasi ir vieni kitus papildo bei veikia [4]. 

Motyvacija asmenį įkvepia naujai veiklai, skatina priimti 
sprendimus ir atlikti numatytus veiksmus, kol planas bus 
įgyvendintas [5]. Profesijos pasirinkimo motyvų pagrindi-
mui didelę reikšmę įgauna ir žymaus Lietuvos edukologijos 
klasiko L. Jovaišos (2007) mintys apie nuostatas, kaip as-
mens profesinę motyvaciją grindžiantį veiksnį − nuostatos 
yra vertybinės orientacijos dedamoji, apibūdinanti bran-
džią asmenybę, kuri veikia vadovaudamasi vertybėmis ir 
traktuojama kaip aukščiausia asmenybės dispozicija [3]. 
Motyvacija yra poreikis, skatinantis veikti, siekiant tam tikro 
tikslo. Motyvacija laikoma biologinės, pažintinės ir sociali-
nės reguliacijos pagrindu. Motyvacinis elgesys siejamas su 
psichologiniais, socialiniais veiksniais, kurie skatina asmenį 
siekti konkretaus tikslo [6]. 
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Remiantis motyvacijos sistemų teorijos veiksmingo vei-
kimo koncepcija (M.F. Ford, 1992), asmenybės bruožams 
suteikiamas didelis vaidmuo. Šiems bruožams susidaryti 
didelę reikšmę turi nuostata dėl savo gebėjimų ir aplinkos, 
pasireiškianti tikėjimu savo gebėjimais ir aplinka [7]. C. 
Hendy (1993) motyvacijos įsivertinimo modelis, į vieną 
visumą susiejantis poreikius ir motyvacinius veiksnius, iš-
ryškina rezultatus, kaip svarbią proceso sudedamąją dalį [8].

Yra įvairių teorijų, kuriomis remiantis aiškinama moty-
vacija profesijos pasirinkimui, mokymuisi, kasdienei veiklai, 
sportui ir fiziniam aktyvumui ar pan. Viena populiariausių 
yra apsisprendimo teorija (angl. Self-determination theory). 
Pagal R. Ryan ir E. Deci (2000) klasifikaciją, motyvacija 
gali būti skirstoma į amotyvaciją (nemotyvuotumas), išo-
rinę motyvaciją ir vidinę motyvaciją. Apsisprendimo teo-
rija paaiškina žmogaus elgesį, kodėl jis nori veikti. Vienas 
iš pagrindinių apsisprendimo teorijos principų yra tas, kad 
asmenys labiau linkę įsitraukti į veiklas, kurioms jie jaučiasi 
savarankiškai motyvuoti. Siekiant skatinti autonominę mo-
tyvaciją, turėtų būti patenkinti pagrindiniai psichologiniai 
poreikiai. Autonomija reiškia jausmą, kad asmuo yra laisvas 
nuo kitų įtakos ir išorinio spaudimo [6,9].

A. Banduros socialinė kognityvinė teorija daugiau dė-
mesio teikia individo, jo elgesio ir aplinkos tarpusavio są-
veikoms bei nagrinėja savireguliacijos procesus. Žmogus 
ir aplinka veikia vienas kitą. Nėra taip, kad žmogaus elgesį 
tiesiogiai lemtų išorinės aplinkos veiksniai. Kitas svarbus 
aspektas – norint suprasti žmogaus elgesį, būtina atsižvelgti 
į socialinį kontekstą [10]. 

Šeima – viena iš svarbiausių socializacijos institucijų, 
joje žmogus patiria socialines sąveikas, gauna palaikymą ir 
paramą. Sprendimai, susiję su profesijos pasirinkimu, for-
muojasi dar šeimoje. Šeimos įtaka yra veiksnys, darantis 
įtaką profesijos pasirinkimo procesui. Paaugliai jaučiasi 
labiau įsipareigoję pasirinktai profesijai ir jaučia mažesnį 
nerimą, jeigu tėvai remia ir kitais būdais palaiko jų pasirinktą 
profesinį kelią [1].

Dar vienas veiksnys, susijęs su profesijos pasirinkimu, 
yra pašaukimas. Pašaukimas yra visaapimanti, prasminga 
aistra, jaučiama tam tikrai veiklos sričiai. Asmens turimos 
nuostatos, jog darbas yra prasmingas, socialiai naudingas ir 
pasirinktas ne vien dėl asmeninio apsisprendimo, bet ir dėl 
išorinės predestinacijos.  Slaugytojų, kitų profesijų atstovų 
ir studentų, bei kitų, nei Vakarų kultūrų, imčių,  kokybiniai 
ir kiekybiniai tyrimai vienareikšmiškai rodo glaudžias sąsa-
jas tarp išgyvenamo pašaukimo ir įsitraukimo į darbą [11]. 
Požiūris į kasdienį darbą kaip į dievišką žmogaus pašau-
kimą tapatinamas su didesnėmis moralinėmis vertybėmis, 
traktuojamas ne kaip kažkieno nustatyta vieta, bet siejamas 
su darbštumu, sunkiu darbu ir asketiškumu – atsisakymu 

malonumų, santūrumu ir reiklumu  sau [2]. Dažniausiai pa-
šaukimą lemia instinktyvus individo polinkis į tam tikrą pro-
fesiją, aukštesnės sąmonės pakopose atsirandanti profesinė 
motyvacija, sustiprinanti fizinius, psichinius ir moralinius 
sugebėjimus tam tikros srities veiklai [12].

Atlikti tyrimai rodo, kad motyvai pasirinkti slaugos stu-
dijas skiriasi įvairiose kultūrose. Japonijoje manoma, kad 
slauga yra puiki ir praktiška profesija. Vakarų Azijos šalyse 
– būsimi slaugytojai šią profesiją renkasi dėl altruistinių 
tikslų. Italijoje vyrauja nuomonė, kad slaugytojo profesija 
užtikrina ir garantuoja darbo vietą. Norvegijoje slauga lai-
koma saugiausia profesija, kurios saugumo užtikrinimui 
dedama daug pastangų. Profesiniai apdovanojimai ir karjera 
daugiausia akcentuojami Anglijoje, o tai labiausiai  skatina 
rinktis slaugos studijas. Izraelio slaugytojams renkantis slau-
gos studijas,  mažiausiai svarbūs ekonominiai, tačiau aukštą 
poziciją užima socialiniai ir asmeniniai motyvai [13,14]. 

Užsienio šalių mokslininkų tyrimų rezultatai rodo, kad 
dažniausios priežastys, lemiančios slaugos studijų pasirin-
kimą, yra noras padėti žmonėms, įsitraukti į reikalingą vei-
klą ir dirbti socialiai naudingą darbą, karjeros galimybės. 
Didelę įtaką slaugos studijų pasirinkimui daro visuomenėje 
paplitusi  nuomonė  apie specifinius slaugytojų vaidmenis. 
Ne mažiau svarbią vietą renkantis slaugytojo profesiją turi 
šeima, jos tradicijos, draugai, kurie pritaria šios profesijos 
pasirinkimui [15-17].

Profesijos pasirinkimą pagrindžiančios teorijos yra 
mažai analizuotos ir tyrinėtos Lietuvoje. Jos  netaikomos 
analizuojant motyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos 
pasirinkimu ir karjeros planavimu. Ieškant atsakymų, kokie  
profesijos pasirinkimo motyvai vyrauja Lietuvoje, galime 
naudoti kitų mokslo sričių ir krypčių mokslinius duomenis. 
Profesijos pasirinkimo motyvai daugiausia  nagrinėti edu-
kologijos, socialinio darbo tyrimuose. 

Muzikos pedagogikos studentams renkantis profesiją, 
didžiausios reikšmės turėjo pažintiniai motyvai: noras stu-
dijuoti muzikos dalyką, užsiimti mėgstama muzikine veikla 
ir įgyti daugiau muzikos pedagogikos profesijos žinių. Gana 
reikšmingi yra motyvai, susiję su profesiniu kryptingumu: 
muzikiniai gabumai ir gebėjimai, pomėgis dirbti su vaikais. 
Labai reikšmingas buvo aukštojo mokslo siekinys. Mažiau-
siai reikšmingi motyvai yra  draugų, tėvų, giminių, šeimos 
tradicijų įtaka [18].

Lietuvos mokslininkai, tyrinėję sportininkų motyvaciją 
sportinei veiklai akcentuoja, kad sėkminga sportininkų pa-
žanga siejama su asmeninėmis savybėmis ir psichosocialine 
aplinka. Autoriai pabrėžia trenerio palaikomą motyvacinį kli-
matą. Asmens motyvacija susijusi su kognityviniais, emoci-
niais ir socialiniais veiksniais [19]. Sportiniams pasiekimams 
įtakos turi ne tik sportininko asmeninės savybės bei gabumai, 
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bet ir trenerio kuriama ugdymo aplinka, kuri yra didžiausias 
motyvaciją sportinei veiklai palaikantis veiksnys [20-22].

Mokslininkai, nagrinėję socialinio darbo studijų progra-
mos pasirinkimo motyvus, nustatė, kad tarp stojančiųjų į 
šią programą vyravo psichologiniai (domėjimasis žmogaus 
psichologija, profesijos kilnumas, noras geriau pažinti save, 
noras padėti kitiems), profesiniai (profesijos naujumas, pers-
pektyvumas, prestižas, veiklų įvairovė, stabilus darbo po-
reikis) ir studijų veiksniai (noras gauti universiteto diplomą, 
universiteto prestižas, lengvos studijos) [23].

Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos slaugos 
studijų pasirinkimo motyvus.

Tyrimo objektas ir metodai
Tyrimu siekta išsiaiškinti kokie motyvai lemia pasirinkti 

bendrosios praktikos slaugos studijas.
Tyrimo metodas – nestruktūruota apklausa raštu. Ben-

drosios praktikos slaugos studentams buvo pateiktas atviro 
tipo klausimas „Kas lėmė Jūsų apsisprendimą studijuoti 
slaugą?“ Atviro tipo klausimas skatino studentus reikšti 
savo mintis platesniu kontekstu, nesusieti jų profesijos 
motyvų su konkrečiais atsakymų variantais. Tyrimas buvo 
vykdytas 2022 metų balandžio mėnesį ir pakartotinai  − 
2022 metų spalio mėnesį. Abiejuose tyrimo etapuose da-
lyvavo bendrosios praktikos slaugos studijų programos 
studentai, kurie tuo metu studijavo antrame kurse. 

Tyrimui atlikti buvo naudojama internetinė Google 
forma. Tiriamieji savo nuomonę ir atsakymus pateikė raštu. 
Tyrimas anoniminis, nebuvo renkami asmeniniai duomenys, 
tokie kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas ar pan.

Duomenys apdoroti kokybinės turinio analizės metodu, 
išskiriant su tiriamu fenomenu susijusias kategorijas ir subka-
tegorijas. Kokybinė turinio analizė sudarė galimybę atskleisti 
bendrosios praktikos slaugos studijų programos pasirinkimo 
motyvus (pagal sritis). 

Tyrimo dalyviai 
Tyrime dalyvavo Kauno kolegijos bendrosios praktikos 

slaugos (N=130) studijų programos studentai. Respondentai 
pagal lytį: 132 moterys ir 8 vyrai. Tiriamųjų amžiaus vidur-
kis – 23 metai. Jauniausias 20, vyriausias – 45 metų. Tyrimo 
imtis – tikslinė, patogioji, tyrimui aktualiame kontekste. Ty-
rime dalyvauti buvo pakviesti  bendrosios praktikos slaugos 
studijų programos II kurso studentai. 

Tyrimo rezultatai
Tyrimo duomenų analizė atskleidė, jog veiksniai, su-

darantys prielaidas bendrosios praktikos slaugos studijų 
pasirinkimui, glūdi reikšmingose motyvų srityse (1 pav.).

Studijų pasirinkimo motyvai buvo suskirstyti į penkias 

sritis, toliau šiame straipsnyje pateikiamas kaip kategorijas. 
Pastebėtina, kad net keturios bendrosios praktikos slaugos 
studijų pasirinkimo motyvų sritys buvo kryptingos. Šios 
sritys įvardytos šiomis kategorijomis: „Motyvai, susiję su 
psichologiniais veiksniais“, „Motyvai, susiję su asmeniniais 
veiksniais“, „Motyvai, susiję su profesiniais veiksniais“ ir 
„Motyvai, susiję su socialinės aplinkos veiksniais“. Viena 
kategorija buvo įvardyta kaip „Motyvai, susiję su studijų 
pasirinkimo nekryptingumu“ (1 pav.). 

1 lentelėje pateikiami bendrosios praktikos slaugos stu-
dentų studijų pasirinkimo motyvai, susiję su profesiniais 
veiksniais. Atsižvelgus į studentų nuomonę, išskiriamos 
subkategorijos, susijusios su jau turėta praktika asmens svei-
katos priežiūros įstaigoje, kuri buvo įgyta dirbant Lietuvoje 
ar užsienyje ir savanoriaunant: 

„Pradėjau dirbti ligoninėje ir supratau kad noriu būti 
slaugytoja“ (Stud. 36); „Gyvenau Airijoje, dirbau valytoja 
slaugos namuose <....> patiko darbas koki jos dirbo“ (Stud. 
50); „<....> savanorystė Kauno GMP“ (Stud. 81).

Išryškėjo, jog respondentams slaugytojo profesija buvo 
įdomi ir patraukli, nemonotoniška:„<....> nes ši profesija 
atrodė patrauklesnė, mažiau monotoniška“ (Stud. 21), „Dar-
bas atrodė įdomus, nemonotoniškas“ (Stud. 42).

Respondentų pateikiamuose atsakymuose išryškėja nuo-
monė apie slaugos, kaip profesijos, didžiulį poreikį darbo 
rinkoje, nes ši profesija yra ir bus reikalinga ateityje: 

„<....>ši profesija visada bus reikalinga, tai įrodė pir-
masis karantinas ir kol kas dėl savo sprendimo nesigailiu“ 
(Stud. 13); „Galbūt pati studijų programa buvo įdomiausia 
medicinos srityje, nes joje atsiveria platūs keliai į daugelį sri-
čių medicinoje“ (Stud. 85); „Tai lėmė didelė darbo pasiūla, 

1 pav. Bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai 
(N=130).
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Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Profesiniai 
veiksniai

Praktinė darbo 
gydymo įstaigoje 
patirtis

„Pradėjau dirbti ligoninėje ir supratau kad noriu būti slaugytoja“ (Stud. 36).
„Gyvenau Airijoje, dirbau valytoja slaugos namuose ir nusprendžiau kodėl aš 
gaunu mažiau už kitus (pinigu atžvilgiu). Patiko darbas koki jos dirbo“ (Stud. 50).

Savanorystė „<....> savanorystė Kauno GMP“ (Stud. 81).

Įdomus ir 
nemonotoniškas 
darbas

„Tarp pasirinkimų buvo odontologija ir slauga, tačiau pasirinkau slaugą, nes ši 
profesija atrodė patrauklesnė, mažiau monotoniška“ (Stud. 21).
„Darbas atrodė įdomus, nemonotoniškas“ (Stud. 42).
„Studijos atrodė įdomios, todėl pasirinkau būtent bendrosios praktikos slaugy-
tojos studijas“ (Stud. 51).

Slaugytojo pro-
fesijos pritaiko-
mumas ir didelis 
poreikis darbo 
rinkoje

„Apsvarsčiau, kad ši profesija visada bus reikalinga, tai įrodė pirmasis karantinas 
ir kol kas dėl savo sprendimo nesigailiu“ (Stud. 13). „Plati sfera (kad galima 
pasirinkti tarp daug skyrių“ (Stud. 65).
„Galbūt pati studijų programa buvo įdomiausia medicinos srityje, nes joje atsi-
veria platūs keliai į daugelį sričių medicinoje“ (Stud. 85).
„Tai lėmė didelė darbo pasiūla, galimybė lengviau persiorientuoti į kitą sritį 
prireikus“ (Stud. 111).
„Kaip pradėjau domėtis apie šią profesiją, sužinojau, kad šios srities specialistų 
trūksta, todėl nusprendžiau pabandyti įstoti“ (Stud. 115).
„Įpusėjus studijoms jos dar labiau įtraukė ir pati slaugytojo veikla tapo artimesnė, 
todėl viskas manau ne veltui ir studijos duos tik dar daugiau galimybių ateityje“ 
(Stud. 129).

Noras atlikti 
pokyčius slau-
goje

„Mano senelis paskutiniaisiais gyvenimo mėnesiais gulėjo ligoninėje ir slaugos 
namuose. Aš mačiau, kaip su juo slaugytojos nesielgė gražiai, dažnai nesirūpino, 
nebendraudavo gražiai. Todėl nusprendžiau pasirinkti slaugos studijas ir bent 
kažkiek tai pakeisti, galėdama padėti ir pasirūpinti ligoniais“ (Stud. 39).

Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Psichologin-
iai veiksniai

Pagalba žmogui „<....>turiu noro jiems padėti ne tik fiziškai, bet ir emociškai“ (Stud. 16).
„Labai norėjau padėti žmonėms ir dirbti medicinos srityje“ (Stud. 4).
„Pastūmėjo tas, kad esu pati rūpestinga, noriu padėti, kai matau kad reikia pa-
galbos kokiai močiutei ir patinka tas jausmas, kurį pajauti, kai tau pasako ačiū“ 
(Stud. 63).
„Supratau, jog dirbdama skubiojoje pagalboje galiu ne tik išnaudoti savo sti-
priąsias savybes, bet ir padėti žmonėms“ (Stud. 83).
„Mėgstu suteikti pagalba žmonėms, jiems padėti <....>“ (Stud. 116).
„Visada norėjau padėti žmonėms būti naudinga išgelbėti gyvybes“ (Stud. 123).

Svajonė būti 
slaugytoju 

„Svajojau būti slaugytoju <....> tai yra mano pašaukimas“ (Stud. 12).
„Tai buvo mano vaikystės svajonė. Link svajonės ir ėjau!!!“ (Stud. 45)
„Nuo mažens svajojau būti slaugytoja“ (Stud.84).
„Visada jaučiau potraukį studijuoti medicinos srityje“ (Stud. 95).
„Jau nuo pradinių klasių žinojau, jog studijuosiu slaugą“ (Stud. 114).

Tinkamos asme-
ninės savybės

„Esu tas žmogus, kuris mėgsta bendrauti su aplinkiniais žmonėmis“ (Stud. 16).
„Pasidariau VDU atliekamus testus, kokia profesija man tiktu, viena iš tinkamų 
profesijų buvo slauga, tai ir padėjo apsispręsti“ (Stud. 54).
 „<....>galima išbandyti save tam tikrose situacijose ir pagal tavo charakterio 
savybes ir pan.“ (Stud. 65).

Studento apsi-
sprendimas

„Niekas neįtakojo mano apsisprendimo, pati nusprendžiau, kad noriu studijuoti 
slaugą“ (Stud. 21).
„Visada norėjau, tai manau mano pačios įtaka ir noras“ (Stud. 77).

1 lentelė. Bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję su profesiniais veiksniais. 

2 lentelė. Bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję su psichologiniais veiksniais.
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galimybė lengviau persiorientuoti į kitą sritį prireikus“ (Stud. 
111); „Kaip pradėjau domėtis apie šią profesiją, sužinojau, 
kad šios srities specialistų trūksta, todėl nusprendžiau pa-
bandyti įstoti“ (Stud. 115).

Prasmingai išryškėjo subkategorija, susijusi su noru da-
ryti pokyčius slaugoje. Šis noras atsirado susidūrus su labai 
negatyvia patirtimi gyvenime: „Mano senelis paskutiniaisiais 
gyvenimo mėnesiais gulėjo ligoninėje ir slaugos namuose. 
Aš mačiau, kaip su juo slaugytojos nesielgė gražiai, dažnai 

nesirūpino, nebendraudavo gražiai <....>“ (Stud. 81).
Atlikus slaugos studijų studentų nuomonės analizę, paaiš-

kėjo, jog psichologiniai veiksniai yra labai svarbūs, renkantis 
šią studijų programą (2 lentelė). 

Atvirai studentai išsakė savo nuomonę apie slaugą, kurios 
misija yra pagalba žmogui ir vienas iš didžiausių jų siekių 
yra pagalba ir parama žmogui, kuris yra silpnas, sergantis 
ar vyresnio amžiaus: 

„<...> matau kad reikia pagalbos kokiai močiutei ir pa-

Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Asmeniniai 
pokyčiai

Gyvenimo pokyčiai „Dėl gyvenimo pokyčių, dėl artimojo mirties neišlaikiau matematikos egzamino, 
tad negalėjau stoti i LSMU studijuoti mediciną“ (Stud.15).
„Vaiko gimimas pastūmėjo tobulėti“ (Stud.96).

Studentų sveikatos 
problemos

„Paauglystėje sunkiai sirgau ir praleidau nemažai laiko ligoninėje. Kai užaugau ir 
pasveikau neiškart supratau, kad noriu būti slaugytoja. Supratau, kad tarsi jaučiu 
pareigą atiduoti duoklę už tai, kad paauglystėje manimi buvo rūpintasi“ (Stud.22).
„Lėmė tai, kad esu vaikas ,,ankstukas”, nuo pat gimimo teko kovoti už savo gyvybę, 
tai ir turėjau vaikystėje sveikatos problemų“ (Stud. 71).
„Sveikatos problemos, jų turėjau paauglystėje itin daug“ (Stud.88).

Artimųjų sveikatos 
problemos

„Man gyvenimiška patirtis lėmė šį apsisprendimą. Man teko slaugyti artimą žmogų, 
kuris sirgo gimdos kaklelio vėžiu“ (Stud. 8).
„Man buvo 16 metų, mano senelis mirė ant mano ir močiutės rankų, nes jį ištiko 
insultas.. tuo metu jeigu būčiau atskyrus simptomus, būčiau žinojusi kokią pa-
galbą teikti, vis dar galvoju, kad būčiau jį išgelbėjus, tai buvo viena iš pagrindinių 
priežasčių dėl ko studijuoju slaugą, kad galėčiau reikalui esant padėti“ (Stud.93).

Studijų pritaiko-
mumas asmeni-
niam gyvenimui

<....> tokios studijos kurios praverčia gyvenimui <....> (Stud.86). 
„Noriu įgyti antrą specialybę. Noriu turėti gerą amatą, kuris naudingas ir šeimos 
nariams“ (Stud.130).

Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Socialinės 
ap l inkos 
įtaka

Artimųjų paskati-
nimas

„Motyvavo keli draugai, kurie tuo metu savanoriavo gydymo įstaigose. Man tai 
pasirodė įdomu, todėl pradėjau domėtis ir įstojau“ (Stud.14).
„Paskatino draugė gydytoja, sakydama, kad man tiktų toks darbas nes esu em-
patiška ir mėgtu padėti žmonėms“ (Stud.124).
„Artimųjų paskatinimas ir palaikymas“ (Stud.129).

Giminės tradicinė 
profesija

„Daug medikų šeimoje, todėl ir pasirinkau“ (Stud.7).
„Nuo pat mažens augau matydama savo mamą, dirbančia slaugytoja. Jos meilė 
ir empatiškumas, bei įdomus darbas nulėmė mano apsisprendimą“ (Stud.10).
„Mano apsisprendimą lėmė artimieji, kadangi mano brolis dirba mediku, grei-
tojoje pagalboje“ (Stud.12).
„Įtaką padarė įtaką dvi sesės, kurios yra slaugytojos“ (Stud. 69).
„Studijuoti slaugą įsinorėjau stebėdama kaip mano mama žavisi savo darbu. Ji 
taip pat yra slaugytoja, todėl nuo pat mažens klausiausi įvairiausių istorijų iš jos 
darbo ir mane tai labai sudomino“ (Stud.122).

Biologijos dalykas 
ir jo mokymo pa-
trauklumas 

„Labai patiko biologijos pamoka mokykloje, ypač kas susiję su žmogumi, tad ir 
nusprendžiau stoti ten kur viskas ir suktųsi apie žmogų ir jo sveikatą“ (Stud. 5).
„Mokykloje mėgau biologija ir labai domėjausi medicinos sritim, todėl norėjau 
save išbandyti“ (Stud.24).
„Mane labai domino anatomija, ligos, ir tiesiog pati medicina“ (Stud. 102).

Masinių socialinių 
medijų įtaka

„Patiko medicininis serialas, patiko balti chalatai, ligoninė ir pagalvojau, kad 
visai norėčiau pabandyti“ (Stud.56).

3 lentelė. Bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję su asmeniniais veiksniais.

4 lentelė. Bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję su socialinės aplinkos veiksniais.
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tinka tas jausmas, kurį pajauti, kai tau pasako ačiū“ (Stud. 
63); „Supratau, jog dirbdama skubiojoje pagalboje galiu ne 
tik išnaudoti savo stipriąsias savybes, bet ir padėti žmonėms“ 
(Stud. 83); „Visada norėjau padėti žmonėms būti naudinga 
išgelbėti gyvybes“ (Stud. 123).

Informantai savo svajones būti slaugytoju  siejo su tuo, 
kas dabar yra, jie tai įvardijo pašaukimu ar ilgai puoselėtu 
noru: 

„Svajojau būti slaugytoju <....> tai yra mano pašauki-
mas“ (Stud. 12); „Tai buvo mano vaikystės svajonė. Link 
svajonės ir ėjau!!!!“ (Stud. 45); „Nuo mažens svajojau būti 
slaugytoja“ (Stud. 84); „Visada jaučiau potraukį studijuoti 
medicinos srityje“ (Stud. 95); „Jau nuo pradinių klasių ži-
nojau, jog studijuosiu slaugą“ (Stud. 114).

Tyrime išryškėjo, jog informantai būsimą profesiją rin-
kosi racionaliai, atsižvelgdami į savo asmenines savybes, 
žinodami savo stipriąsias savybes „Esu tas žmogus, kuris 
mėgsta bendrauti su aplinkiniais žmonėmis“ (Stud. 16),  ar 
net atlikdami profesinio tinkamumo testus „<....> viena iš 
tinkamų profesijų buvo slauga, tai ir padėjo apsispręsti“ 
(Stud. 54).

Tyrimo duomenys atskleidė, kad renkantis slaugos studijų 
programą vyravo ir pačių studentų apsisprendimas: 

„<....> pati nusprendžiau, kad noriu studijuoti slaugą“ 
(Stud. 21); „Visada norėjau, tai manau mano pačios įtaka 
ir noras“ (Stud. 77).

3 lentelėje pateikiami respondentų bendrosios praktikos 
slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję su asmeniniais 
veiksniais. 

Išryškėjo, kad respondentai slaugos studijas rinkosi dėl 
asmeninių priežasčių (3 lentelė). Šios priežastys buvo su-
skirstytos į subkategorijas, kurios išryškino slaugos studijų 
naudą ir pritaikomumą saugant ir palaikant savo ir artimųjų 

sveikatą bei išskirtinę vietą slaugos studijoms, įvykus tam 
tikriems pokyčiams gyvenime.

Informantai, minėdami gyvenimo pokyčius, akcentuoja 
situacijas, susijusias su artimojo netektimi ar vaiko gimimu: 

„Dėl gyvenimo pokyčių, dėl artimojo mirties neišlaikiau 
matematikos egzamino, tad negalėjau stoti i LSMU studijuoti 
mediciną“ (Stud. 15); „Vaiko gimimas pastūmėjo tobulėti“ 
(Stud. 96).

Išryškėjo dar viena subkategorija, leidžianti suprasti, kad 
sveikatos problemos, ypač nuo vaikystės, sudaro prielaidas 
pasirinkti slaugos studijas ir giliau susipažinti su šia profesija 
bei „atiduodi duoklę gyvenimui“: 

„Paauglystėje sunkiai sirgau ir praleidau nemažai laiko 
ligoninėje. Kai užaugau ir pasveikau neiškart supratau, kad 
noriu būti slaugytoja. Supratau, kad tarsi jaučiu pareigą ati-
duoti duoklę už tai, kad paauglystėje manimi buvo rūpintasi“ 
(Stud. 22); „Lėmė tai, kad esu vaikas ,,ankstukas”, nuo pat 
gimimo teko kovoti už savo gyvybę, tai ir turėjau vaikystėje 
sveikatos problemų“ (Stud. 71).

Ne mažiau reikšmingas veiksnys rinktis slaugos studijas 
yra artimųjų patirtos sveikatos problemos ir įgytos neigiamos 
patirtys: 

„<....> man teko slaugyti artimą žmogų, kuris sirgo gim-
dos kaklelio vėžiu“ (Stud. 8); „Man buvo 16 metų, mano se-
nelis mirė ant mano ir močiutės rankų, nes jį ištiko insultas, 
tuo metu jeigu būčiau atskyrus simptomus, būčiau žinojusi 
kokią pagalbą teikti, vis dar galvoju, kad būčiau jį išgelbėjus, 
tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių dėl ko studijuoju 
slaugą, kad galėčiau reikalui esant padėti“ (Stud. 93).

Tyrime dalyvavę studentai slaugos studijas susieja su jų 
pritaikymu asmeniniame gyvenime: 

<....> tokios studijos kurios praverčia gyvenimui <....> 
(Stud. 86); „Noriu įgyti antrą specialybę; Noriu turėti gerą 

Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Studijų pa-
sirinkimo 
nekryptin-
gumas

Studijų 
alternatyva

„Norėjau stoti į akušeriją, o slaugą parašiau antroje vietoje, kadangi buvo per 
mažas mano balas, tai įstojau į slaugą. Niekada nenorėjau studijuoti slaugos, bet 
parašiau ją į antrą vietą, nes norėjau bent kažkur įstoti“ (Stud.18).
„Neįstojimas į norimą specialybę ir įstojimas į antrą variantą“ (Stud.25).
„Norėjau stoti į mediciną, tačiau nepavyko, stojau į slaugą“ (Stud. 80).
„Slauga buvo mano antras variantas, nes norėjau studijuoti kineziterapiją“ 
(Stud.89).

Atsitiktinis 
pasirinkimas

„Momentinis sprendimas, nusprendžiau per 1 dieną, nes vis tiek rudenį bus ka-
rantinas, reikia kažką naudingo nuveikti“ (Stud.129).

Noras dirbti grožio 
srityje

„Pasirinkau slaugos studijas, nes ateityje noriu sieti savo karjerą su grožio sri-
timi, o tobulėjanti grožio sritis reikalauja medicininio išsilavinimo. Norint dirbti 
su injekcijomis, taip pat reikalingas bendrosios praktikos slaugos išsilavinimas“ 
(Stud. 58).
„Pagrindinis veiksnys buvo dabartiniai įstatymai (medicininis išsilavinimas grožio 
srityje), kas nulėmė pasirinkimą vėl studijuoti toliau“ (Stud.129).

5 lentelė. Bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję su studijų pasirinkimo nekryptingumu.
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amatą, kuris naudingas ir šeimos nariams“ (Stud. 130).
4 lentelėje pateikiami bendrosios praktikos slaugos 

studijų pasirinkimo motyvai, susiję su socialinės aplinkos 
veiksniais.

Šeimos nariai, artimieji užimą svarbią poziciją formuo-
jant požiūrį į slaugos studijas (4 lentelė). 

Informantai nurodė, kad artimieji juos skatino pasirinkti 
slaugos studijas: 

„Motyvavo keli draugai, kurie tuo metu savanoriavo 
gydymo įstaigose<....> (Stud. 14); „Paskatino draugė gy-
dytoja, sakydama, kad man tiktų toks darbas nes esu em-
patiška ir mėgtu padėti žmonėms“ (Stud. 124); „Artimųjų 
paskatinimas ir palaikymas“ (Stud. 129).

Galimai didelę įtaką renkantis slaugytojo profesiją gali 
padaryti šeimos nariai, ypač mama ir broliai, seserys:

„Nuo pat mažens augau matydama savo mamą, dir-
bančia slaugytoja. Jos meilė ir empatiškumas, bei įdomus 
darbas nulėmė mano apsisprendimą“ (Stud. 10); „Mano 
apsisprendimą lėmė artimieji, kadangi mano brolis dirba 
mediku, greitojoje pagalboje“ (Stud. 12); „Įtaką padarė 
įtaką dvi sesės, kurios yra slaugytojos“ (Stud. 69); „Studi-
juoti slaugą įsinorėjau stebėdama kaip mano mama žavisi 
savo darbu. Ji taip pat yra slaugytoja, todėl nuo pat mažens 
klausiausi įvairiausių istorijų iš jos darbo ir mane tai labai 
sudomino“ (Stud. 122).

Mokymasis mokykloje, kai įgyjamos pirmosios žinios 
apie žmogaus sveikatą, mokymo turinys, mokymo metodai 
– veiksniai, skatinantys pasirinkti slaugos studijas. Infor-
mantai slaugos studijas tiesiogiai priskiria medicinai, kuri 
juos domino nuo pat mokyklos laikų: 

„Labai patiko biologijos pamoka mokykloje, ypač kas 
susiję su žmogumi <....> (Stud. 5). „Mokykloje mėgau bi-
ologija ir labai domėjausi medicinos sritim, todėl norėjau 
save išbandyti“ (Stud. 24). „Mane labai domino anatomija, 
ligos, ir tiesiog pati medicina“ (Stud. 102).

Socialinės medijos taip pat vaidina svarbų vaidmenį, 
renkantis profesiją: „Patiko medicininis serialas, patiko 
balti chalatai, ligoninė ir pagalvojau, kad visai norėčiau 
pabandyti“ (Stud. 56).

Tyrimas atskleidė, jog slaugos studijos aukštojoje mo-
kykloje gali būti pasirenkamos ir nekryptingai (5 lentelė).

Respondentų nuomone, jie slaugos studijas pasirinko 
kaip kitų studijų alternatyvą: 

„Norėjau stoti į mediciną, tačiau nepavyko, stojau į 
slaugą“ (Stud. 80); „Norėjau stoti į akušeriją, o slaugą pa-
rašiau antroje vietoje, kadangi buvo per mažas mano balas 
<....> (Stud. 18); „Slauga buvo mano antras variantas, nes 
norėjau studijuoti kineziterapiją“ (Stud. 89).

Tyrimas atskleidė, kad studentai slaugos studijas pasi-
rinko atsitiktinai: 

„Momentinis sprendimas, nusprendžiau per 1 dieną, 
nes vis tiek rudenį bus karantinas, reikia kažką naudingo 
nuveikti“ (Stud. 129).

Egzistuojantys teisiniai dokumentai reglamentuoja, kad 
norint atlikti injekcines grožio procedūras,  reikalingas ben-
drosios praktikos slaugytojo išsilavinimas: 

„Pasirinkau slaugos studijas, nes ateityje noriu sieti 
savo karjerą su grožio sritimi <....> reikalingas bendrosios 
praktikos slaugos išsilavinimas“ (Stud. 58); „Pagrindinis 
veiksnys buvo dabartiniai įstatymai (medicininis išsilavini-
mas grožio srityje), kas nulėmė pasirinkimą vėl studijuoti 
toliau“ (Stud.1 29).

Išvados 
1. Tyrimas atskleidė, kad bendrosios praktikos slaugos 

studijų programos studentai studijas rinkosi sąlygoti motyvų, 
apibrėžiančių teorines profesijos pasirinkimo prielaidas. 
Buvo nustatyti išoriniai ir vidiniai motyvaciniai veiksniai, 
turėję įtakos slaugos studijų programos pasirinkimui. Ty-
rime išryškėjo ir nekryptingas slaugos studijų pasirinkimo 
reiškinys. Iš viso buvo nustatytos penkios slaugos studijų 
programos pasirinkimo motyvų sritys. Keturios motyvų sritys 
buvo kryptingos. 

2. Tyrimas padėjo atskleisti bendrosios praktikos slau-
gos studijų pasirinkimo motyvus, susijusius su profesiniais 
veiksniais, tai praktinė darbo gydymo įstaigoje patirtis, sa-
vanorystė,  požiūris į slaugą kaip į įdomų ir nemonotonišką 
darbą, slaugytojo profesijos pritaikomumą ir jos didelį po-
reikį darbo rinkoje bei norą atlikti pokyčius slaugoje. Ben-
drosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvai, susiję 
su psichologiniais veiksniais, buvo šie: pagalba žmogui, 
svajonė būti slaugytoju, tinkamos asmeninės savybės bei 
studento apsisprendimas. Gyvenimo pokyčiai, studentų bu-
vusios sveikatos problemos, jų artimųjų sveikatos problemos, 
studijų pritaikomumas asmeniniam gyvenimui priklauso 
bendrosios praktikos slaugos studijų pasirinkimo motyvams, 
susijusiems su asmeniniais veiksniais. Artimųjų paskatini-
mas, slauga, giminės tradicinė profesija, biologijos dalykas 
ir jo mokymosi patrauklumas, masinių socialinių medijų 
įtaka buvo priskirti slaugos studijų pasirinkimo motyvams, 
susijusiems su socialinės aplinkos veiksniais. 

3. Tyrimas atskleidė, jog slaugos studijos aukštojoje 
mokykloje gali būti pasirenkamos ir nekryptingai. Nustatyti 
šie bendrosios praktikos slaugos studentų studijų pasirin-
kimo motyvai, susiję su studijų pasirinkimo nekryptingumu: 
slaugos studijos, kaip kitų neįgyvendintų studijų alternatyva, 
atsitiktinis pasirinkimas bei noras dirbti grožio srityje, kurioje 
reikalingas bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimas.
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STUDENTS‘ MOTIVES FOR CHOOSING STUDIES IN 
GENERAL PRACTICE NURSING 

V. Piščalkienė, R. Juozapavičienė, J. Dovydaitis
Keywords: choice of profession, motivations, nursing, students.
Summary
The choice of a profession is one of the most urgent problems, 

the success of not only professional, but also personal life depends 
on its rational decision. The theories justifying the choice of pro-
fession are little analyzed and researched in Lithuania. In particu-
lar, they are not applied in the analysis of motivation related to the 
choice of the nursing profession and career planning.

The purpose of the study is to reveal the motivations of stu-
dents for the study choice of general practice nursing. Students of 
the study program of general practice nursing (N=130) studying 
at Kaunas University of Applied Sciences participated in the rese-
arch. The research method is an unstructured written survey. Ge-
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neral practice nursing students were asked the open-ended ques-
tion “What made you decide to study nursing?”. The open-ended 
question encouraged students to express their thoughts in a broa-
der context, without linking the motives of their profession to spe-
cific answer options. An online Google form was used to conduct 
the research. The subjects submitted their opinions and answers 
in writing. The research is anonymous, no personal data, such as 
name, e-mail, etc., were collected. The data was processed using 
the method of qualitative content analysis, distinguishing catego-
ries and subcategories related to the phenomenon under study. Qu-
alitative content analysis made it possible to: reveal the motiva-
tions for choosing the profession of students of the general practice 
nursing study program.

The research revealed that the students of the general practice 
nursing study program chose their studies based on motives that 

define the theoretical assumptions of their choice of profession. 
External and internal motivational factors that influenced the choice 
of a nursing study program were identified. It is noteworthy that 
even four areas of motives for choosing general practice nursing 
studies were purposeful. These areas are named under the follo-
wing categories: “Motives related to psychological factors”, “Mo-
tives related to personal factors”, “Motives related to professional 
factors” and “Motives related to social environmental factors”. 
One category was named as “Motives related to non-directional 
choice of studies”.
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