
2019/2020 m. m. pavasario semestro TMF Elektros ir automatikos įrenginiai ir  

Kompiuterių technika studijų programų įvykdytos/vykdomos priemonės/studentų 

pageidavimai pagal apklausų rezultatus 
 

Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos 

dalyviai 

(Studijų 

programa 

ir 

atsakymų 

procentas) 

Gerintinos 

sritys/rizikos 

(kas įvertinta 

prastai) 

Kokių kokybės gerinimo priemonių planuojama 

imtis 
Įvykdymo 

terminas 

Programavimas 

dalykas 
KT-19, 

40 proc. 

Dalyko turinys 

neatitinka 

šiuolaikiškumo. 

Dėstytojui rekomenduojama peržiūrėti dalyko 

turinį atsižvelgiant į šių dienų tendencijas. 

2020 

spalio 

mėn. 

Mikroprocesoriai 

dalykas 

KT-19, 

50 

proc. 

Dalyko turinys 

neatitinka 

šiuolaikiškumo. 

Dėstytojui rekomenduojama peržiūrėti dalyko 

turinį atsižvelgiant į šių dienų tendencijas. 

2020 

lapkričio 

mėn. 

Apklausa apie 

Kompiuterių 

technika studijų 

programos 

studijų 

organizavimo 

kokybę 

KT-17, 

KTn-16 

50 proc. 

Studijose 

neužtenka 

praktinių 

užsiėmimų . 

Karantinas dėl COVID-19 2020 m. pavasario 

semestre pakoregavo studijų procesą, pereita 

prie nuotolinio studijų proceso. Nuotoliniu 

būdų vykdant studijas dali praktiniu darbu 

buvo pakeisti simuliaciniais, dėl ko atsirado 

teiginiai, kad neužteko praktinių užsiėmimų. 

Šiuo metu atnaujinama studijų praktinio darbo 

bazė, kas leis grupėms leis atlikti daugiau 

praktinių darbų. 

2020 m. 

nuolatos 

Kolegijoje 

neorganizuojam 

a įdomi 

neakademinė 

veikla 

(konkursai, 

šventės, kiti 

renginiai) 

Karantinas dėl COVID-19 2020 m. pavasario 

semestre pakoregavo kitą neakademinę veiklą.  

Pasibaigus karantinui veiklą numatoma 

atnaujinti. 

2020 m. 

nuolatos 

Studijų 

programą iš 

esmės reikėtų 

konkretizuoti, 

kadangi šiuo 

metu nėra 

aiškaus tikslo 

ko siekiama 

išmokyti. 

Apklausoje dalyvavo KT-17, KTn-16 grupių 

studentai, kurie mokėsi pagal neatnaujintą 

2016 m patvirtintą programą. 2018 m. 

programa buvo atnaujinta, atnaujinant studijų 

programos tikslą, rezultatus, dalykų aprašus. 

Nuolatos 

programa 

stebima 

ir 

atnaujina 

ma 

Apklausa apie 

Elektros ir 

automatikos 

įrenginiai studijų 

programos 

studijų 

EA-17, 

EAn-16 

50 proc. 

Nežino, ko 

išmoks ir ką 

gebės, baigęs 

studijas.  

 

Studijose 

neužtenka 

Studentus SPK supažindina su studijų 

programos numatomais rezultatais, dalykų 

dėstytojai pateikia informaciją apie dėstomus 

dalykus. 

 

Kadangi informacijos nepakanka, numatoma 

informaciją apie studijų programą studentams 

2020 m. 

spalio 

mėn. 

 

 

 

 



organizavimo 

kokybę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

praktinių 

laboratorinių 

užsiėmimų  

 

 

 

 

 

Studijoms 

reikalingos 

patalpos 

(auditorijos, 

kompiuterizuot 

os auditorijos, 

laboratorijos) 

nepatogios ir 

netinkamai 

įrengtos 

talpinti VMA. Karantinas dėl COVID-19 2020 

m. pavasario semestre pakoregavo studijų 

procesą, pereita prie nuotolinio studijų 

proceso. Nuotoliniu būdų vykdant studijas dali 

praktiniu darbu buvo pakeisti simuliaciniais, 

dėl ko atsirado teiginiai, kad neužteko 

praktinių užsiėmimų. Šiuo metu atnaujinama 

studijų praktinio darbo bazė, kas leis grupėms 

leis atlikti daugiau praktinių darbų 

 

Šiuo metu vykdoma 5 korpuso ir 

numatoma 1 korpuso 4 aukšto patalpų 

renovacija, bus atnaujinama patalpos, 

auditorijos, parinkti patogesni baldai. 

 

 

2020 m. 

spalio 27 

d. 

nuolatos 

 

 

 

 

 

 

2020-

2021 

metai 

 

 

 


