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Studijų kokybės komitetas



BENDRA APŽVALGA

• 2019 m. absolventų apklausa vyko elektronine 

forma birželio-liepos mėn.

• 2019 m. baigė 429 (iš jų 28 absolventai iš užsienio). 

Apklausos anketa išsiųsta 401 absolventui, atsakė 

82, tai sudaro 20,4 proc.
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I. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS, proc.
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Kas patiko organizuojant 
studijas? 

• Tinkamas studijų organizavimas.

• Po keleto kartų pavyko pasiekti, kad egzaminų sesijos vyktų prieš praktiką, 
bet ne po jos.

• Patogus studijų bei atsiskaitymų grafikas.

• Nuotolinis mokymosi būdas.

• Paliktas ilgesnis laiko tarpas tarp pagrindinės ir naujo semestro įžangines 
sesijų.

• Organizavimas aiškus, sklandus. Organizatoriai visada stengėsi prisitaikyti 
prie individualių studentų poreikių.

• Individualus požiūris į studento sunkumus.

• Noriu labai visiems padėkoti!!! Nuostabūs dėstytojai ir kitas akademinis 
personalas! Labai atsižvelgia į studento žinių įgavimą!!! Suteikia galimybę 
studijuoti ir tobulėti! Su studentais bendrauja lygiavertiškai ir kultūringai! 
Ačiū

• Patogūs ir lankstūs tvarkaraščiai, visos galimybės sudarytos atsiskaitymams 
individualia tvarka.
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Ką reikėtų tobulinti?
• Tvarkaraščių paskelbimo laikas. Paskaitų laiko 

išdėstymas, kad liktų kuo mažiau ,,langų“ ir laukimo. 
Normalus laiko tarpas pietums tiek dėstytojams, tiek 
studentams.

• Daugiau laiko skirti studentams nuotoliniu būdu.

• Labiau taikytis prie atvažiuojančių studentų, didinti 
praktinių užsiėmimų kiekį ir kokybę, laiku sudaryti 
tvarkaraščius...

• Trūksta informacijos kolegijos internetiniame 
puslapyje apie dalykų atsiskaitymus arba jie netikslūs. 
Tas pats galioja ir kalbant apie studijų programų 
tvarkaraščius.
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Ką reikėtų tobulinti?
• Didinti organizuotumą. Trūksta išankstinio pranešimo apie 

artėjančius atsiskaitymus.

• Konsultacijos reikėtų patobulinti. Kai kurie dėstytojai 
(vienetai) sunkiai pasiekiami, neatsakinėja į laiškus, nekelia 
ragelio.

• Pertraukų laikas tarp paskaitų, galėtų vakarais ir 
šeštadieniais nebūti paskaitų.

• Medžiagos prieinamumas, daugiau elektroninių knygų.

• Nematau prasmės gynimo baigiamųjų darbu, iš metų į 
metus studentai kažką turi atrasti, ką jau seniai n-žmonių 
pasakė. Manau, turėtų būti baigiamoji praktika, kurioje 
būtų studento žinios ir gabumai įvertinti.
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II. DĖSTYTOJAI IR KITAS AKADEMINIS 
PERSONALAS, proc.
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Kokias dėstytojų, studijas aptarnaujančio personalo, 
administracijos veiklos gerąsias puses galėtumėte 

išskirti? (prašome parašyti)

• Labai dėmesingi, visada padėdavo ir paaiškindavo, jeigu kažkas 
buvo neaišku.

• Yra tikrai šaunių dėstytojų ir administracijos darbuotojų, kurie 
mandagūs, išklausantys ir pasiruošę padėti ir paaiškinti.

• Aptarnaujantis personalas buvo geranoriškas, administracija
buvo atvira studentų poreikiams, pasiūlymams.

• Kompeteningumas.

• Paslaugūs, supratingi.

• Kai kurie dėstytojai, tikrai yra geri savo srities specialistai. 
Administracija sugebanti organizuoti įvairius renginius bei 
susitikimus su įvairiais verslo atstovais.

• Intelektualumas, supratingumas, punktualumas, sukalbamumas, 
inovatiškumas.
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Kokias dėstytojų, studijas aptarnaujančio personalo, 

administracijos veiklos gerąsias puses galėtumėte 

išskirti? (prašome parašyti)

• Lygiavertis bendravimas su studentais.
• Dauguma geranoriškai nusiteikę, linkę padėti iškilus 

problemoms.
• Visi visada geranoriškai padėjo, pagelbėjo, konsultavo ir visi 

man iškilę klausimai anksčiau ar vėliau buvo atsakyti. Netgi 
dalykai, kurie man sunkiau sekėsi, buvo vertinami tinkamai, 
nes dėstytojai matė įdėtas pastangas ir norą suprasti ir 
įsisavinti. Vertinu tuos dėstytojus, kurie suprato, palaikė ir 
neteisė, o aiškino ir kartojo, kol pasiekėm norimus 
rezultatus. 

• Man patiko, jog visą reikalingą info, apie atsiskaitymus, 
egzaminus, gynimus buvo atsiųsta į el. paštą, viskas aiškiai ir 
detaliai išdėstyta.

• Visi labai draugiški, norintys padėti.
• Dėstytojai tikrai yra nuostabūs!!
• Greitas aptarnavimas, komunikacija, pagarba vienas kitam.
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Prašytume įvardinti, ką reikėtų gerinti dėstytojų, studijas 
aptarnaujančio personalo, administracijos veikloje, siekiant 

aukštesnės studijų kokybės, geresnio studentų poreikių 
patenkinimo?

• Kalbant apie mokymąsi nuotoliniu būdu, kartais buvo 
problemų su moodle sistema, su internetiniu ryšiu. 
kartais nebuvo garso arba vaizdo. Šitą reikėtų 
patobulinti.

• Trūksta įsiklausymo į studentų poreikius, prašymus.

• Dalis dėstytojų ir kai kurie asmenys iš studijas 
aptarnaujančio personalo su studentais bendrauja 
žvelgdami iš aukšto. Pagarbos! 

• Kai kuriems dėstytojams reikėtų išmokti kultūringiau 
bendrauti.

• Sėkmės tobulėti.
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• Gerinti jų pačių žinias. 

• Išsamesnių atsakymų į klausimus.

• Stengtis mažiau burbėti, priminti kažkada darytas 
klaidas.

• Labiausiai linkėčiau sąžiningumo tų studentų atžvilgiu, 
kurie sąžiningai lanko paskaitas, laiku atlieka 
užduotis. 

• Gerinti dėstytojų ir studentų bendravimą, padėti esant 
sunkumams.
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III.  MATERIALINĖ STUDIJŲ APLINKA, 

proc.
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Prašytume įrašyti, kaip siūlytumėte 
pagerinti materialiąją studijų aplinką 

kolegijoje?
• Poilsio zonos - mažai sėdimų vietų. Kad studentai turėtų kokių 

užsiėmimų pertraukų metu.

• Papildyti ir atnaujinti auditorijas tinkama įranga atlikti 
praktines užduotis.

• Gerinti įrangos kokybę, turėti pakankamai priemonių, kad 
nereiktų pirkti patiems studentams.

• Dažna problema- darbų spausdinimas.

• Atnaujinti kompiuterius, nes labai lėti.

• Reikėtų kavos aparato Aušros g., daugiau spintelių daiktams.

• Galėtų kineziterapijos studentams būti keletas treniruoklių, 
arba bendradarbiavimo sutartis su kokiu nors sporto klubu, 
kad studentai galėtų pamatyti treniruoklius realiai, o ne per 
kompiuterio ekraną per paskaitas.

• Modernizuoti visą inventorių ir auditorijas.
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• Apšildyti didžiąsias auditorijas. Padaryti elektros lizdų 
prieigą poilsio erdvėse.

• Minkštų baldų trūkumas poilsio zonose. Studentams 
neturintiems gyvenamos vietos Utenoje, tarpus tarp paskaitų 
tenka leisti ant medinių suoliukų fojė.

• Atsinaujinti inventorių, ant kurio mokomasi. Paskirstyti 
grupes, kad visos gautų auditorijas, kur galima normaliai 
sėdėti ir rašyti.

• Aprūpinti kolegiją patogesnėmis kėdėmis.

• Bibliotekoje trūksta mokomosios medžiagos.

• Atnaujinti kompiuterius, jų operacines sistemas, nes viskas 
stringa, ir taip gaištama daug laiko nieko neveikiant, nors 
būtų galima jį išnaudoti naudingai.

• Studentų poilsio kambarys.
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IV. ETIKOS NORMŲ LAIKYMASIS

Taip Ne

Korupcijos 
atvejais

6 (7.3%) 76 (92.7%)

Akademinio 
nesąžiningum
o atvejais

18 (22.0%) 64 (78.0%)

Seksualinio 
priekabiavimo 
atvejais

3 (3.7%) 79 (96.3%)

Lygių teisių ir 
galimybių 
pažeidimo 
atvejais

9 (11.0%) 73 (89.0%)

Psichologinio 
smurto 
atvejais

14 (17.1%) 68 (82.9%)
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V. BENDRAS STUDIJŲ IR PROFESINIŲ 
PERSPEKTYVŲ VERTINIMAS, proc.
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Kolegija mane paruošė 
darbo rinkai

Atsakymo variantai Vidurkis

Labai gerai 25
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Labai blogai 3
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Kaip manote, kiek toks specialistas, 
kokiu tapote Jūs, paklausus darbo 

rinkoje?
Ypatingai 

paklausūs

Paklausūs Vidutiniškai 

paklausūs

Nepaklausūs Visiškai 

nepaklausūs

Lietuvoje 19 (23.2%) 28 (34.1%) 30 (36.6%) 5 (6.1%) 0 (0.0%)

Užsienyje 31 (37.8%) 33 (40.2%) 14 (17.1%) 3 (3.7%) 1 (1.2%)
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Ką planuojate veikti, kai 
baigsite studijas?

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

Toliau tęsiu savo dabartinį darbą 32 39.0%

Planuoju susirasti darbą 28 34.1%

Kursiu savo paties verslą (tapsiu 

savarankiškai dirbančiu)

2 2.4%

Studijuosiu toliau, Lietuvoje 13 15.9%

Studijuosiu toliau, užsienyje 1 1.2%

Važiuosiu dirbti į užsienį 5 6.1%

Eisiu į kariuomenę 1 1.2%
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Ką planuojate veikti, kai 
baigsite studijas?
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VI. BENDRA INFORMACIJA APIE 
ABSOLVENTĄ

VII. Nurodykite savo patirtį darbo 

rinkoje:
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