
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. rudens 

semestrui. Reaguodami į Jūsų išsakytą nuomonę pateikiame atliktus darbus. 

 

1. Studentai pageidavo daugiau mokomųjų priemonių. 

Siekdami pagerinti aprūpinimą mokymo priemonėmis numatytas ir vykdomas visų dėstytojo 

nurodytų trumpalaikio naudojimo priemonių įsigijimas. Ilgalaikio turto įsigijimas numatytas 

atsiradus papildomoms lėšoms.    

 

2. Studentai pageidavo daugiau profesinės užsienio kalbos bei kompiuterinio raštingumo 

Studijų programų planuose. 

Atsižvelgiant į studentų pageidavimus 2016 m. atnaujinti studijų planai užsienio kalbai skiriant 6 

kreditai, o 2018 m. atnaujintas dalyko ,,Informacinės technologijos“ aprašas. 

 

3. Studentai  pripažino, kad Mokomosios praktikos laikotarpis iš esmės nesiskyrė nuo 

kito studijų laikotarpio.  

Numatyta sistemingai kelti tiesioginių praktikos vadovų pedagoginę kvalifikaciją bei stiprinti 

tiesioginius kontaktus su praktikos bazėmis. Atnaujintas mokomųjų praktikų turinys bei apimtis.  

 

4. Praktikos metu studentams  nebuvo suteikta darbo vieta ir darbo priemonės. 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais atnaujintas profesinės praktikos vietų kiekvienai 

studijų programai sąrašas. Tiesioginiai praktikos vadovai įtraukti į projektą „Praktika – kokybės 

garantas“, kuriame aktyviai dalyvauja ne tik Panevėžio, bet ir regiono darbdaviai.  
 

5. Studentai informavo, kad 2018 metais baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo proceso 

eigoje sumažėjo specialybės mokslinės literatūros citavimas baigiamuosiuose projektuose ir 

padaugėjo  vadovėlių naudojimo atvejų.  

Atsižvelgus į studentų pastebėjimus dėl baigiamųjų darbų rengimo tvarkos buvo atnaujinti 

baigiamųjų projektų vertinimo kriterijai. Užtikrinama, kad kvalifikacinės komisijos nariai iš anksto 

būtų supažindinti su vertinimo kriterijais, o fakulteto studijų krypties baigiamojo projekto rengimo 

ir gynimo metodiniuose nurodymuose pateikta informacija, kurioje paaiškinanti,  kokie šaltiniai gali 

būti įrašomi į informacijos šaltinių sąrašą ir kurioje baigiamojo projekto dalyje rekomenduojama  

juos analizuoti.   

 

6. Studentai pageidavo didinti statinio informaciniam modeliavimui skirtų valandų 

skaičių. 

Atnaujintoje studijų programoje įvesti BIM dalykai, kuriuose yra numatyta ir statinių projektavimo 

praktika. 

7. Studentai išsakė nuomonę, kad studijuodami dalyką  neišmoko  spausdinti brėžinių. 

Studentams laisvai prieinamas mokomasis A1 ir A3 formatų spausdintuvas, kuriuo naudotis gali 

kiekvienas ir taip pagilinti savo trūkstamus gebėjimus. 

  



 

8. Studentai norėtų daugiau kompiuterinės braižybos valandų atsisakant braižymo 

ranka. 

2018 pavasarį  atnaujinti  EA ir KT studijų programų aprašai, kuriuose padidintos kompiuterinės 

braižybos valandos. 

 

9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentai išsakė 

nuomonę, kad dauguma studijų rezultatų yra per daug sudėtingi, orientuoti į siaurą sritį, be 

to  neatitinka specialybės turinio. 

Studijų programos komitetas atnaujino studijų programą ir peržiūrėjo studijų programos tikslus, 

rezultatus bei atnaujino studijų dalykų turinį. 

 

10. Studentai išsakė pastebėjimą dėl anketose pateiktų klausimų turinio apie studijų 

programos tikslus ir rezultatus. Savo pastebėjimus jie argumentavo tuo, kad buvo sudėtinga 

atsakyti į klausimą, kokiu lygiu jiems žinomi studijų programos rezultatai, kaip įvertinti 

Studijų programos atitikimą tikslui.  

2019 m. pirmą savaitę buvo organizuota apvaliojo stalo diskusija su studentais studijų organizavimo 

klausimais, kurioje buvo  detalizuoti programos tikslai, studijų rezultatai, pristatytas studijų plano 

turinys bei aptarti  studijų organizavimo klausimai.  

 

11. Studentai išsakė pageidavimą, kad būtų pasiūlyta daugiau BD temų iš darbdavių ir 

užsakovų. 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais susitarta, kad įmonės patikės aktualias joms problemas 

spręsti studentams pasiūlant atitinkamas BD temas. 

 

12. Studentai prisipažino, kad nepakanka žinių mokesčių apskaičiavimų, deklaravimų 

srityje, žemės ūkio buhalterinėje apskaitoje. 

Padidintas ištęstinių studijų studentams kontaktinių valandų skaičius (buvo 20 proc. dabar 40 proc.). 

Nuo 2018 m. į alternatyviai pasirenkamų dalykų sąrašą įtrauktas dalykas Žemės ūkio apskaita. 

 

13. Studentai išsakė nuomonę, kad rengiant baigiamąjį darbą, nepakanka kolegijos 

bibliotekoje esančios literatūros. 

Atsižvelgdami į studentų išsakytus pastebėjimus programoje dirbantys dėstytojai, BD vadovai buvo 

paraginti siūlyti studentams daugiau naudoti kolegijos prenumeruojamas duomenų bazes. 

 

 

 

  


