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Apklausa apie dalykų dėstymą ELEKTROS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 
 

Gerintina sritis: Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Ne visi dėstytojai talpina medžiagą VMA SPK posėdyje  dėstytojai informuoti apie būtinybę talpinti 

medžiagą VMA, atnaujinti informaciją ir daryti įrašus. SPK 

pirmininkas įpareigotas stebėti situaciją. 
Pateikiama pasenusi informacija.  

 

Daugumai studentų norėtųsi daugiau įrašų 

Dalyko „Išmaniųjų įrenginių technologijos“ 

Dėstytojas nekomunikuoja su studentais 

užduotys neaiškios, vertinimas neaiškus, 

prastai aiškinama teorinė ir praktinė dalys. 
 

Informuotas TMF dekanas apie dėstomo dalyko dėstytoją. 

Su dėstytoju įvykęs pokalbis, dėstytojas įpareigotas pakeisti 

užduotis, pateikti vertinimo kriterijus. SPK pirmininkas 

įpareigotas stebėti situaciją. 

Dalyke „Ekonomika“ kiek per daug 

informacijos, reikėtų šiek tiek sutrumpinti 

programą. 

Informuotas TMF dekanas apie dėstomo dalyko dėstytoją. 

Su dėstytoju įvykęs pokalbis apie dėstomo modulio 

struktūrą ir dėstymo metodus. 

Dalyke „Išmaniųjų įrenginių technologijos“ 

Dėstytojas nekomunikuoja su studentais 

užduotys neaiškios, vertinimas neaiškus, 

prastai aiškinama teorinė ir praktinė dalys. 

 

Dėstytojo dėstymo metodai svarstyti „Elektronikos ir 

elektros inžinerijos“ studijų krypties programų komitete, 

dalyvaujant  TMF dekanui dr. Arūnui Tautkui. Su dėstytoju 

įvykęs pokalbis apie dėstomo modulio dėstymo ir vertinimo 

metodus. 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą STATYBOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

Gerintina sritis: Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Dalyko  „Etika“  dėstytojas nepagarbiai 

elgiasi su studentais, nesuprantamos 

užduotys, neaiškūs vertinimo metodai 

Dėstytojas buvo svarstomas kolegijos etikos komisijoje. 

Dėstytojas savu noru išėjo iš kolegijos. Dalyką dėstys naujas 

dėstytojas. 

Dalyke „Kelių tiesimo darbų 

organizavimas“ studentai išsako nuomonę, 

kad  dėstymo medžiaga netitiko dalyko 

turinio,  kad dėstomos temos nebuvo 

nuoseklios ir aiškios. 

Suorganizuotas SPK susitikimas su studentais dėl dėstymo 

medžiagos atitikimo dalyko turinį. Su dėstytoju įvykęs 

pokalbis apie dėstomo modulio medžiagos pertvarkymą, 

atsižvelgiant į studentų pastabas.  

Dalyke „Statybos ekonomika ir sąmatos” 

nepatenkinti dalyku ir šio dalyko dėstymu 

SPK pirmininkė aptarė  grupėje,  kas konkrečiai studentams 

nepatiko dalyko dėstyme. SPK kalbėjosi su dėstytoja.  
  
  

 

 

 

 

 



 

Apklausa apie dalykų dėstymą ELEKTROMECHANIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis:  Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Dalyke „Mašinų elementai” 50 proc. studentų 

išsakė pastabų dėl dėstomos medžiagos atitikimo 

dalyko turiniui bei dėstomų temų nuoseklumo bei 

aiškumo. Taip pat netiko dėstytojo taikomi studijų 

metodai ir užduotys 

Suorganizuotas SPK susitikimas su studentais dėl 

dalyko dėstymo. Buvo aptarti studijų metodai ir 

užduotys.  

Dalyke „Medžiagotyra” studentai išsakė pastabų dėl 

dėstomos medžiagos atitikimo dalyko turinį bei 

dėstymo nuoseklumo, naudojamų studijų metodų 

bei užduočių. 

Suorganizuotas SPK susitikimas su studentais dėl 

dėstymo medžiagos atitikimo dalyko turinį. Su 

dėstytoju įvykęs pokalbis apie dėstomo modulio 

medžiagos pertvarkymą, atsižvelgiant į studentų 

pastabas.  

 

 

 

Apklausa apie dalykų dėstymą INFORMACIJOS SISTEMŲ KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 STUDIJŲ KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis:  Sprendimas ir jo įvykdymas:  

Dalyko „Etika“ dėstytojas nepagarbiai elgiasi su 

studentais, nesuprantamos užduotys, neaiškūs 

vertinimo metodai, nėra grįžtamojo ryšio apie 

atliktas užduotis. 

Dėstytojas buvo svarstomas kolegijos etikos 

komisijoje. Dėstytojas savu noru išėjo iš kolegijos. 

Dalyką dėstys naujas dėstytojas. 

Dalyke „Verslo ekonomika“ studentai išsakė 

nuomonę, kad buvo skirta per mažai laiko 

egzamino testui.  

ISKP komiteto pirmininkė B. Ragalytė ir TMF 

dekanas dr. Arūnas Tautkus šnekėjosi su dėstytoju 

dėl egzaminų užduočių koregavimo.  

 

 

 


