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Absolventų apklausos organizavimas

2018 m. gegužės-birželio mėn. atlikta 2018 m. Kolegiją baigiančių studentų (VTF ir 
MF) visų studijų programų, nuolatine ir ištęstine studijų formomis studijuojančių 

absolventų apklausa.

Apklausa vyko elektronine forma – 477 absolventams buvo išsiųsti laiškai su 
prašymu užpildyti klausimyną.

Apklausoje dalyvavo 178 respondentai 

(reprezentatyvi imtis - 213 (p≤0,05)
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Apklausoje dalyvavusių absolventų skaičius pagal 
studijų programas

Aplinkos apsaugos inžinerija 3

Aprangos dizainas ir technologija 3

Automatinio valdymo sistemos 1

Buhalterinė apskaita 6

Elektros energetika 2

Informacinių sistemų technologijos/inžinerija 8

Maisto produktų technologija 14

Svetingumo vadyba 3

Teisė 24

Transporto verslas 5

Turizmo ir viešbučių administravimas 3

Verslo vadyba 12

Žemės ūkio technologija 1

Bendrosios praktikos slauga 21

Burnos higiena 11

Dantų technologija 5

Kineziterapija 15

Kosmetologija 18

Odontologinė priežiūra 8

Socialinis darbas 15

Verslo ir technologijų fakultetas Medicinos fakultetas

Iš viso fakultete 85 

Iš viso fakultete 93 

Iš viso - 178 
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Apklausos metu absolventai vertino 
Kolegijos studijų kokybę, atsakydami į 

klausimus apie:

1. • Studijų organizavimą 

2. • Dėstytojus ir kitą akademinį personalą

3. • Materialinę studijų aplinką

4. • Bendrus studijų kokybės aspektus
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1. Studijų organizavimas
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2. Aktualios informacijos apie studijas prieinamumas 6. Praktikos atitiko studijų programos specifiką



1. Studijų organizavimas
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7. Buvau informuotas apie studijų ir praktikos galimybes 

užsienyje
9. Mokymosi krūvio (didelis, mažas) optimalumas



Absolventų mintys apie studijų 
organizavimą

Reikia gerinti tvarkaraščius, kad juose būtų mažiau „langų“

Per didelis krūvis, rengiantis baigiamajam egzaminui ir rašant baigiamąjį darbą 

Per baigiamuosius egzaminus reikėtų geriau užtikrinti, kad nebūtų nusirašinėjimo 

Reikia įvairinti paskaitas, siekti, kad jos būtų įdomesnės

Būtina gerinti baigiamųjų darbų vadovų darbą konsultuojant studentus dėl temų, darbo rašymo 

Reikia atnaujinti dėstymo metodus

Būtina  gerinti dėstytojų – studentų bendravimo kultūrą 

Būtina atnaujinti studijų programas, atsisakant neaktualių dalykų ir įvedant šiuolaikines temas naujus dalykus
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Absolventų mintys - kaip gerinti studijų 
organizavimą?

Keisti studijų grafikus

Keisti diplominio darbo rašymo laiką

Stebėti skiriamą užduočių/darbų kiekį per 
semestrą

Labiau atkreipti dėmesį į ištęstinių studijų 
studentų poreikius

Siusti priminimus studentams į el. paštą - kada 
sesijos, egzaminai, įskaitos

Geriau bendrauti su studentais

Daugiau dėmesio skirti padedant susirasti 
praktikos vietą

Atsakingiau parinkti baigiamųjų darbų vadovus 
ir kitus asmenis, kurie padeda studentams 
rašant baigiamuosius darbus 

Užtikrinti, kad visada būtų galima pasirinkti 
norimą specializaciją

Reikia platesnės informaciją apie Erasmus
programą

Tvarkaraštyje užsiėmimus sudėlioti be tuščių 
paskaitų ir dienų 

Operatyviau atsakinėti į studentų klausimus el. 
paštu

Pirmame kurse studentams išaiškinti 
metodinius reikalavimus kaip rašyti darbus 
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2. Dėstytojai ir studijų personalas
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16. Dėstytojų bendravimo su studentais tinkamumas 18. Dėstymo kokybės vertinimas



2. Dėstytojai ir studijų personalas
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19. Studijas aptarnaujančio personalo geranoriškumas 20. Administracijos atvirumas studentų poreikiams



Absolventų mintys apie dėstytojų ir 
studijų personalo darbą

Kartais dėstytojai pavėluoja į paskaitas, nepraneša, kai paskaitos dėl objektyvių priežasčių nevyksta

Kai kurie dėstytojai dėsto pasenusiais metodais - per paskaitas per mažai pateikia naujos aktualios informacijos 

Specializacijos dalyko paskaitos vyko ne visada pagal tvarkaraštį 

Kai kuriems dėstytojams trūksta mandagumo bendraujant su studentais

Dėstytojai nepakankamai bendrauja tarpusavyje, dėl to mums kyla nesklandumų mokantis kai kuriuos dalykus.

Reikia užtikrinti, kad dėstytojai, kurie vadovauja baigiamiesiems darbams būtų pasiekiami studentams ir kolegijoje, ir el. paštu

Būtina kelti kai kurių dėstytojų kvalifikaciją dėl naujovių, bendravimo su studentais

Būtina siekti, kad studentų žinios būtų vertinamos objektyviau
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Absolventų mintys – kaip gerinti 
dėstytojų ir studijų personalo darbą

Kad dėstytojai nevėluotu į paskaitas

Gerinti dėstytojų bendravimo su studentais operatyvumą el. 
paštu 

Daugiau dėmesio skirti praktinių įgūdžių ugdymui, pavyzdžių 
pateikimui

Labiau kontroliuoti higienos laikymąsi sveikatos priežiūros 
programose, kai atliekami praktiniai darbai  

Daugiau dėmesio skirti paaiškinant studento klaidas, kad jis 
žinotų kur reikia pasitaisyti

Taikyti naujus, įdomius mokymo metodus

Per paskaitas pateikti informaciją apie naujoves

Mandagumo, taktiškumo, pagarbos  studentų atžvilgiu

Studento poreikiai studijose turi būti svarbiausi

Dėstytojų atsakomybės už dėstymo kokybę
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Absolventų mintys – kaip gerinti 
dėstytojų ir studijų personalo darbą

Kad dėstytojai nevėluotų į paskaitas

Gerinti dėstytojų bendravimo su studentais operatyvumą el. paštu 

Daugiau dėmesio skirti praktinių įgūdžių ugdymui, pavyzdžių pateikimui

Labiau kontroliuoti higienos laikymąsi sveikatos priežiūros programose, kai atliekami praktiniai darbai  

Daugiau dėmesio skirti paaiškinant studento klaidas, kad jis žinotų kur reikia pasitaisyti

Taikyti naujus, įdomius mokymo metodus

Per paskaitas pateikti informaciją apie naujoves

Mandagumo, taktiškumo, pagarbos  studentų atžvilgiu

Studento poreikiai studijose turi būti svarbiausi

Dėstytojų atsakomybės už dėstymo kokybę
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3. Materialinė studijų aplinka
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23. Bibliotekos literatūros ir elektroninių išteklių 

pakankamumas

25. Auditorijų tinkamumas paskaitoms ir praktiniams 

užsiėmimams



3. Materialinė studijų aplinka
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27. Poilsio sąlygų (minkštasuoliai, studentams skirtos fizinės 

erdvės) tinkamumas

28. Galimybių pavalgyti pakankamumas



Absolventų mintys apie materialinę 
aplinką

Galima džiaugtis tuo, ką turime.

Patalpos žiemą būna šaltos

Kompiuteriai per lėti, tai apsunkina praktinių užduočių atlikimą  

Biblioteka yra per toli - miesto gale, nevairuojantiems studentams ten sudėtinga nuvykti

Bibliotekoje nepakankamai knygų egzempliorių, naujų knygų, tai apsunkina baigiamųjų darbų rašymą

Prastos poilsio sąlygos, nėra jaukių ,,kampelių" studentams, vietos atsisėsti laukiant paskaitų

Prastas Aktų salės apšvietimas

Didžioji auditorija Utenio g. labai šalta ir per tamsi

Maistas kolegijos kavinėje studentams per brangus
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Absolventų siūlymai – kaip gerinti 
materialinę studijų aplinką

Būtų šaunu, kad biblioteka nebūtų taip toli

Pakeisti senus kompiuterius, kompiuterinę įrangą

Sudaryti sąlygas pavalgyti 

Pagerinti internetą

Reikėtų erdvesnių auditorijų

Sukurti jaukią erdvę, kurioje studentai galėtų leisti laisvą laiką tarp paskaitų.

Geriau šildyti patalpas žiemą, o vasarą rasti sprendimą dėl patalpų vėdinimo, nes kartais trūksta oro 

Kai kurioms auditorijoms būtinas remontas

Atnaujinti multimedijos projektorius

Atnaujinti baldus auditorijose, kad jie būtų moderniškesni
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4. Bendras studijų vertinimas
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30. Studijos atitiko mano lūkesčius 31. Studijų kokybė kolegijoje aukšta



4. Bendras studijų vertinimas
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32. Dauguma dalykų, kuriuos studijavau, buvo naudingi 33. Studijos skatino mane domėtis būsima specialybe



4. Bendras studijų vertinimas
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35. Aš rekomenduočiau šias studijas kitiems žmonėms 36. Kolegija mane paruošė darbo rinkai



4. Bendras studijų vertinimas
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37. Kaip manote, kiek tokios specialybės absolventai kaip 

Jūsų paklausūs darbo rinkoje Lietuvoje? 

38. Kaip manote, kiek tokios specialybės absolventai kaip 

Jūsų paklausūs darbo rinkoje užsienyje?



4. Bendras studijų vertinimas
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39. Ką planuojate veikti, kai baigsite studijas?

41. Nurodykite savo patirtį darbo rinkoje



Vietoje išvadų
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