Jūs sakėte ...
Mes
padarėme!
Gerbiami Studentai, dėkojame Jums, kad teikiate ir teiksite informaciją apie savo mokymo
(si) patirtį Panevėžio kolegijoje. Glaudžiai bendradarbiaudami su Jumis ir atsižvelgdami į
Jūsų nuomonę mes pasirengę gerinti Jūsų mokymo (si) sąlygas.
Ši informacija surinkta ir apibendrinta Jums užpildžius anketas pasibaigus 2018-2019 m. m.
pavasario semestrui. Reaguodami į Jūsų išsakytą nuomonę pateikiame atliktus darbus.
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ FAKULTETAS
1. Siekiant pagerinti praktikų organizavimą TMF studentai siūlė koreguoti praktikos
vietų kiekvienai studijų programai sąrašą.
Atsižvelgus į studentų pageidavimus buvo atnaujintas ir papildytas praktikos vietų kiekvienai
studijų programai sąrašas.
2. 2019 metų absolventai pageidavo, tolygiau išdėstyti baigiamojo projekto konsultacijas.
Atsižvelgiant į studentų pageidavimus koreguotas baigiamųjų projektų rengimo grafikas.
3. Studentai pageidavo naujesnių, tinkamai įrengtų studijoms patalpų (auditorijų,
kompiuterizuotų auditorijų, laboratorijų).
Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri rengia perkamos įrangos technines specifikacijas
vykdomam projektui Energetinių procesų studijų ir inovacijų centro“ kūrimas.
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
4. Pasibaigus baigiamųjų darbų gynimui studentai išsakė nuomonę, kad baigiamųjų
darbų vadovai neturėtų dalyvauti baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinėje komisijoje.
Studijų programos komiteto sprendimu pritarta nuostatai, kad baigiamojo darbo vadovai,
dalyvaujantys baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, nusišalina vertinant studentą, kurio
baigiamajam darbui jis vadovavo.
5. Vertinant baigiamojo darbo eigą studentai išsakė nuomonę, kad ne visos recenzentų
pastabos yra susijusios su konkretaus darbo turiniu.
Recenzentams rekomenduota išsakyti esmines, konkrečias su darbo trūkumais bei turiniu susijusias
pastabas, vengiant bendrų ir abstrakčių frazių bei komentarų.
6. SMF studentai pageidavo, kad praktikos užduotys būtų labiau pritaikytos prie
praktikoje vykstančių procesų. Tai būtų galima padaryti surengus diskusiją su verslo
atstovais bei studentais.
Atsižvelgus į studentų išsakytą nuomonę numatyta susitikimo data (diskusija įtraukta į 2020 m.
renginių planą).

7. Studentams, išeinantiems į praktikas norėtųsi aiškiau ir konkrečiau suformuluotų
praktikos uždavinių. Buvo išsakyta nuomonė, kad studijų metu įgytos praktinės žinios dažnai
prasilenkia su įgytomis teorinėmis žiniomis.
Aptarus studentų keliamą problemą praktikų vadovams buvo rekomenduota rengiant individualias
praktikos užduotis aiškiau ir konkrečiau formuluoti praktikos užduotis, įvertinant praktikos atlikimo
vietos specifiką ir su tuo susijusias turimas teorines žinias.
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ FAKULTETAS
8. Studentai pastebėjo, kad kai kurių studijų programos dalykų turinys kartojasi, todėl
norėtų, kad dalykai nedubliuotų vienas kito ir atitiktų naujausias tendencijas.
Fakultetas yra numatęs atnaujinti studijų programą iki 2020-05-31atsižvelgiant į studentų išsakytus
pastebėjimus
9. Studentai pageidavo glaudesnio bendradarbiavimo su dėstytojais atliekant mokslo
taikomąją veiklą.
Dėstytojai aktyviai dalyvauja skatindami studentų, jau rudens semestre 9 studentai dalyvavo
studentų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir 2 studentai Estijoje.
10. Studentai pageidavo daugiau informacijos apie atrankas studijuoti užsienyje ir apie
problemas, su kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po studijų/praktikos užsienyje.
Įvyko antro kurso studentų susitikimai su Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus
vadove, kurių metu aptartos iškilusios problemos ir atsakyta į studentų klausimus.
11. Studentai, atliekantys praktikas gydymo įstaigose susidūrė su tam tikrais
nepatogumais dėl didelių grupių ir atskirų skyrių specifikos, todėl pageidavo trumpinti
praktikos laiką įstaigoje iki 4 val., 2 val. paliekant savarankiškų užduočių atlikimui.
Atsižvelgus į studentų pageidavimą ,,Psichikos sveikatos slauga“ praktikos laikas įstaigoje
numatytas 4 val. darbo realioje aplinkoje, kitos valandos skirtos savarankiškam užduočių darbui.

