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Apklausa apie BAIGIAMOJO DARBO/PROJEKTO RENGIMO, GYNIMO PROCESŲ IR 

PROCEDŪRŲ KOKYBĘ 

 

Gerintina sritis: 
*23 proc. nežino ar vadovo atsiliepimas buvo objektyvus. 

 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studentai bus supažindinti su baigiamojo darbo vadovo 

atsiliepimu tuo pačiu metu kaip ir su recenzija. 

Apklausa apie GROŽIO TERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
*Dauguma nežino, ar studijų programos dalykai vienas kitą 

papildo, jų turinys nesikartoja bei nežino, ar atsižvelgiama į 

studentų nuomonę ar siūlymus dėl studijų programos. 

*Beveik visi pažymi, kad trūksta praktinių užsiėmimų. 
*Dauguma nežino, ar padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po 

studijų/praktikos užsienyje. 
 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų programos atnaujinimas numatytas iki 2022 m. 

birželio mėn.  

*2022 m. vasario mėn. numatyti susitikimai su tarptautinių 

ryšių koordinatore.  
 

 

 

Apklausa apie SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
*Trečdalis studentų nežino, ar kolegijoje organizuojama 

įdomi neakademinė veikla. 

*Beveik pusė apklaustųjų nurodo, kad nežino, ar padedama 

spręsti problemas, su kuriomis susiduriama išvykstant ir 

sugrįžus po studijų/praktikos užsienyje. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Visi organizuojami renginiai viešinami Kolegijos 

socialiniuose tinkluose. 

*2022 m. vasario mėn. numatyti susitikimai su tarptautinių 

ryšių koordinatore.  
 

 

 

Apklausa apie BURNOS HIGIENOS STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
*Daugiau nei pusė apklausos dalyvių nepritaria, kad studijų 

programos dalykai vienas kitą papildo, jų turinys nesikartoja, 

taip pat jiems  nepakanka praktinių užsiėmimų. 

*Dauguma nesutinka arba nežino, kad Kolegijoje 

organizuojama įdomi neakademinė veikla. 

*Dauguma nežino, ar padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po studijų / 

praktikos užsienyje. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Atnaujinta studijų programa 2021 m. birželio mėn.  

*Visi organizuojami renginiai viešinami Kolegijos 

socialiniuose tinkluose. 

*2022 m. vasario mėn. numatyti susitikimai su tarptautinių 

ryšių koordinatore.  
 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ SOCIALINIO DARBO KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

*Dėstytojų atsakomybės skatinimas už akademinį 

nesąžiningumą. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Su dėstytojais aptarti apklausos rezultatai, dėstomos 

medžiagos atnaujinimas ir talpinimas VMA bei griežtesnė 

dėstytojų atsakomybė už nesąžiningumą.   



Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Farmakologijos dalyko dėstymas. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Su dalyko dėstytoju aparti apklausos rezultatai. 

 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ REABILITACIJOS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

*Pažangių mokymo(-si) metodų taikymas studijų procese.  

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Dėstytojams priminta apie VMA naudojimo būtinumą. 

*Naujai atėję dirbti dėstytojai supažindinti su studijų 

procesu. 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ BURNOS PRIEŽIŪROS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

*Studentai siūlo plačiau ir aiškiau aptarti savarankiškų darbų  

užduotis   

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Dėstytojams priminta apie VMA naudojimo būtinumą. 

*Dėstytojai informuoti studentams pateikti aiškesnes 

užduotis, išsamiau paaiškintų, kad studentai suprastų.   

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ SLAUGOS IR AKUŠERIJOS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

*Ne visi dėstytojai dėsto nuosekliai ir  aiškiai. 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Dėstytojams priminta apie VMA naudojimo būtinumą. 

*Su dalykų dėstytojais, kurių dėstymo kokybė įvertinta 

daugiau neigiamai, individuliai aptarta situaciją dėl 

tobulintinų veiksmų. 

 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ KOSMETOLOGIJOS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Studentai siūlo daugiau praktinių užsiėmimų įtraukti. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
* 2022 m. atnaujinant studijų programą pagal galimybes 

numatoma padidinti praktinių užsiėmimų skaičių. 
 

 

 


