2020 pavasario semestro SMF įvykdytos/vykdomos priemonės/studentų pageidavimai
pagal apklausų rezultatus
Apklausa apie Baigiamojo darbo/projekto rengimo, gynimo procesų ir procedūrų kokybę
Gerintina sritis:
BD recenzija buvo išsami ir aiški:
Nežinau 44, 68 proc.
BD vadovo atsiliepimas buvo objektyvus:
Nežinau 42,55 proc.
Metodiniai nurodymai: sudėtingi, painūs (iš atvirų
klausimų)

Sprendimas:
Iki vasario 1 d. peržiūrėti metodinius nurodymus,
tobulininkant BD vadovų ir recenzentų formas.
Organizuotis studentams metodologinius
susitikimus dėl BD rengimo.

Apklausa apie praktikos organizavimą
Gerintina sritis:
Tobulinti praktikos užduotis, atliekant praktiką
ekstremaliomis sąlygomis.

Sprendimas:
Praktikų užduotys jau pritaikytos praktikoms
nuotoliniu būdu.

Daugiau komunikuoti su praktikai vadovaujančiu
dėstytoju.
Studentai pageidauja detaliau aptarti praktikos
užduotis kolegijoje.

Praktikos dėstytojai prieš išleisdami studentus į
praktiką organizuoja praktikos aptarimą bei atsako į
studentų klausimus. Taip pat suteikiama galimybė
iškilus papildomiems klausimams kreiptis tiesiogiai
el. paštu.

Studentai siūlo baigiamosios praktikos užduotis
suderinti su baigiamojo darbo užduotimis.

Organizuojami seminarai (dalyvaujant Fakulteto
dekanei, krypties komiteto pirmininkei, praktikos
vadovei ir atsakingiems dėstytojams) praktikos
užduotims, eigai ir atsiskaitymo tvarkai aptarti.

Studentai pageidautų išsamesnio praktikos
pristatatymo, aiškesnių ir konkretesnių užduočių;
(visiems bendras).

Iki vasario 1 d., t.y. naujo semestro pradžios,
surengti susitikimą su praktikoms vadovaujančiais
dėstytojais, aptarti komunikacijos su studentais
gerinimo galimybes ir patobulinti įvairių praktikų
užduotis.

Apklausa apie dalyką PEDAGOGIKOS KRYPTYJE:
Gerintina sritis:
65 proc. pritaria, kad studentams teikiamas
grįžtamasis ryšys apie jų atliktą darbą;
69 proc. – kad dėstytojai laiku pateikia informaciją
AKADIS sistemoje.

Sprendimas:
Nuolatos dėstytojams (ypač naujiems) priminama
(el. paštu, susirinkimų metu, individulių pokalbių
metu) apie grįžtamojo ryšio svarbą studentams bei
terminus, kurie reglamentuoti Kolegijos vidaus
dokumentuose, informacijos pateikimo AKADIS
sistemoje.

Apklausa apie dalyką VERSLO IR VADYBOS KRYPČIŲ GRUPĖJE:
Gerintina sritis:
Grįžtamojo ryšio užtikrinimas.

Sprendimas:
Nuolatos dėstytojams (ypač naujiems) priminama
apie grįžtamojo ryšio svarbą studentams

Dėstytojo parinkti studijų metodai.

Pagal poreikį ir besikeičiančia situaciją rinkoje
atnaujinami dalykų aprašai, integruojant
inovatyvius studijų metodus

Bendravimo
principai.

su

studentais

kultūra

ir

etikos 2020-12-14 kolegijos akademinei bendruomenei
organizuotas ,,Akademinės etikos realybė“

Dėstymo kalbos įtaigumas ir suprantamumas.

Suorganizuotas išplėstinis (2020-06-22) Verslo
studijų krypties studijų programų komiteto posėdis
didaktikos klausimams aptarti.

Dėstytojo parinkti studijų metodai ir užduočių Pagal poreikį ir besikeičiančia situaciją rinkoje
turinys.
atnaujinti dalykų aprašai - pagal poreikį ir
besikeičiančia situaciją rinkoje atnaujinti dalykų
aprašai
Išsamiau paaiškinti kursinių, savarankiškų darbų Susirinkimų metu akcentuotama dėstytojams apie
užduotis.
išsamius reikalavimų išdėstymus, užduočių
aptarimus, pradedant dėstyti dalyką, konsultacijų
metu ir, esant reikalui, semestro eigoje.
Daugiau praktinių
savarankiškai.

užduočių

Ne pilna informacija AKADIS.

auditorijoje,

ne Manytina, tai pandemijos pasekmės, kuomet
daugiau užduočių teko atlikti savarankiškai (ypač
pandemijos pradžioje).
Nuolat primenama dėstytojams (el. paštu,
susirinkimų metu, individulių pokalbių metu) apie
terminus, kurie reglamentuoti Kolegijos vidaus
dokumentuose,
dėl
informacijos
pateikimo
AKADIS sistemoje.

