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Apklausa apie dalykų dėstymą SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis:  Sprendimas:  

* Nepakankamai naudojama VMA.  

 

* Dalykų medžiaga nuolat talpinama VMA. 

* Trūksta  atgalinio ryšio. 

 

* Su dėstytojais aptarta, jog pagal studento poreikį aptarti 

vertinimo rezultatus, operatyviai talpinti informaciją į 

AKADIS sistemą. 

* Atnaujintas Studijų reglamentas, kuris įpareigoja 

dėstytojus tarpinius atsiskaitymus įvesti į AKADIS sistemą 

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo dienos.  

 

* Ne visuose dalykuose netaikomi pažangūs 

mokymo metodai, užduotys nepadeda 

susieti teorijos su praktika.  

 

* Su dėstytojais aptarta peržiūrėti dalykų turinį, temų 

aktualumą, patikslinti temas, mokymo metodus. 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą REABILITACIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis:  Sprendimas:  

* Nepakankamas VMA naudojimas. 

 

* Priminta dėstytojams apie VMA naudojimo būtinumą. 

 

* Trūksta grįžtamojo ryšio, aiškesnių 

vertinimo kriterijų bei užduočių padedančių 

labiau susieti teoriją su praktiką. 

* Priminta dėstytojams apie privalomą grįžtamojo ryšio 

užtikrinimą bei supažindinimą su vertinimo kriterijais prieš 

kiekvieną atsiskaitymą. 

* Atnaujintas Studijų reglamentas, kuris įpareigoja 

dėstytojus tarpinius atsiskaitymus įvesti į AKADIS sistemą 

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo dienos.  

* Dėstytojai įpareigoti ieškoti būdų įdomiau pateikti 

medžiagą studentams, kad labiau įsisavintų dalyko temas. 

 

* Ne visų dėstytojų medžiaga studentų 

nuomone yra aktuali ir įdomi. 

* Pagal poreikį peržiūrėti ir atnaujinti dalykų aprašai 

atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją rinkoje bei socialinių 

partnerių siūlymus.  

 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą SLAUGOS IR AKUŠERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis: Sprendimas: 

* Trūksta grįžtamojo ryšio apie atliktą 

darbą.  

 

* Aptarta su dėstytojais grįžtamojo ryšio svarba studentų 

atžvilgiu. 

* Atnaujintas Studijų reglamentas, kuris įpareigoja 

dėstytojus tarpinius atsiskaitymus įvesti į AKADIS sistemą 

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo dienos.  

 

  

 

 



  



Apklausa apie dalykų dėstymą BURNOS PRIEŽIŪROS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis: Sprendimas: 

* Trūksta grįžtamojo ryšio apie atliktą darbą 

bei aiškesnių vertinimo kriterijų. 

 

* Priminta dėstytojams dėl savalaikio vertinimo rezultatų 

pateikimo AKADIS sistemoje bei aptarimo su studentais.  

* Aptarta medžiagos pateikimo svarba bei vertinimo kriterijų 

paaiškinimas studentams. 

* Atnaujintas Studijų reglamentas, kuris įpareigoja 

dėstytojus tarpinius atsiskaitymus įvesti į AKADIS sistemą 

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo dienos.  

 

* Ne visi dėstytojai visada aiškiai atsako į 

klausimus, trūksta pagarbos studentui iš kai 

kurių dėstytojų. 

 

* Su dalykų dėstytojais aptarta bendravimo svarba ir kultūra 

su studentais.  

* Ne visų dėstytojų medžiaga yra aktuali ir 

įdomi, nepakankamai taikomi pažangūs 

mokymo metodai. 

 

* Pagal poreikį peržiūrėti ir atnaujinti dalykų aprašai 

atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją rinkoje bei socialinių 

partnerių siūlymus.  

 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą KOSMETOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis:  Sprendimas:  

* Dėstomos medžiagos nuoseklus dėstymas, 

aktualumas bei įdomumas 

* Su dalyko dėstytoju, kurio dėstymo kokybė įvertinta 

daugiau neigiamai, individuliai aptarta situacija dėl 

tobulintinų veiksmų. 

* Aptarta dėstomos medžiagos pateikimo svarba dalyko 

rezultatams pasiekti. 

 

 


