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Apklausa apie dalykų dėstymą ELEKTROS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 
 

Gerintina sritis: Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Studentai išsakė pastabas, kad ne visi 

dalykų dėstytojai talpina medžiagą VMA 

arba medžiagos nepakanka dalykų 

užduotims įvykdyti ir pasiruošti 

atsiskaitymams. Daugumai studentų 

norėtųsi daugiau paskaitų vaizdo įrašų ir 

galimybės mokytis savarankiškai. 

SPK posėdyje  dėstytojai informuoti apie būtinybę talpinti 

medžiagą VMA, atnaujinti informaciją ir daryti įrašus. SPK 

pirmininkas įpareigotas stebėti situaciją. 

Nedidelė grupė studentų išsakė pastabą, 

kad, kai kurių dalykų dėstytojai nepastebi 

nesąžingų atsiskaitymo atvejų. 
 

Su dalykų dėstytojais įvykęs pokalbis apie galimybę 

atdižiau kontroliuoti dalykų užduočių atsiskaitymus ir 

išvengti nesažininų atsiskaitymo atvejų. SPK pirmininkas 

įpareigotas stebėti situaciją. 
 

Apklausa apie dalykų dėstymą STATYBOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis: Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Studentai išreiškė nepasitikėjimą vieno 

dalyko dėstytoju. Abejojo dėl jo 

kompetecijų ir galimybių tinkamai 

komunikuoti su studentais. Studentai prašė, 

pagal galimybes pakeisti dalyko dėstytoją.  

 

Suorganizuotas SPK pirmininko  ir dekano susitikimas su dalyko 

dėstytoju. Dalyko dėstytojas pakeistas. 

 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą ELEKTROMECHANIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis:  Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Studentai pasigedo daugiau pavyzdžių apie duotų 

darbų atlikimą. 

Suorganizuotas SPK ir dalykų dėstytojų susitikimas 

su studentais dėl dalykų užduočių rengimo ir 

pateikimo. Buvo aptartos galimybės užduočių 

atlikimo pavyzdžius įkelti į dalykų dėstytojų VMA.  

Studentai , kai kurių dalykų dėstytojams pasiūlė 

keisti dėstymo būdą arba prašė pakeisti dalyko 

dėstytoją. 

 

Suorganizuotas SPK susitikimas su studentais dėl 

dalykų dėstymo metodų ir užduočių pateikimo. Su 

dalykų dėstytojais įvykęs pokalbis apie dėstomų 

dalykų medžiagos pertvarkymo, atsižvelgiant į 

studentų pastabas. Vieno dalyko dėstytojas 

pakeistas.  

 



 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą INFORMACIJOS SISTEMŲ KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 STUDIJŲ KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis:  Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Studentai išsakė nusiskundimus apie atskirų dalykų 

užduočių sudėtingumą. Studentai pasisakė, kad 

užduotys per daug sudėtingos ir trūksta žinių, kaip 

jas atlikti. 

Suorganizuotas SPK susitikimas su studentais dėl 

dalykų užduočių peržiūros. Su dalykų dėstytojais 

įvykęs pokalbis apie galimybę pakoreguoti dalykų 

užduotis.  

Studentai išsakė pageidavimus apie atskirų dalykų 

dėstytojų komunikaciją. Studentai norėtų geresnės 

komunikacijos apie dalykų užduotis bei grįžtamojo 

ryšio po užduočių atlikimo.  

Suorganizuotas ISKP komiteto pirmininko TMF 

dekano susitikimas su dalykų dėstytojais ir 

pravestas pokalbis dėl geresnės dėstytojų 

komunikacijos su studentais. 

 

 


