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Tyrimo tikslai Tyrimo dalyviai Tyrimo laikotarpis 

Nustatyti studijų programos 
rezultatų atitikimą darbo rinkos 
pokyčiams

Socialiniai partneriai 
BA,IPU,TV, L

2019 m. II –IV 
ketvirtis

Įvertinti studijų programą ir   studijų  
proceso organizavimą

Studentai, dėstytojai 
T, BA, IPU, TV, L, V

Priešpaskutinio
semestro pabaigoje  
(rudenį) 

Įvertinti baigiamųjų darbų gynimo  
organizavimą

Absolventai
(visos studijų programos)

2019 m. birželis

Tirti studentų praktinį profesinį 
pasirengimą

Studentai
(visos studijų programos)

Pasibaigus praktikai

Įvertinti  dalyko  dėstymą Studentai pagal dėstomus 
dalykus

Baigus dalyką
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Dalyviai
Privalumai Gerintinos sritys/rizikos 

32/31
(97 proc.) 
BAn-15 ; 
BA-16 

21/22
( 96 proc.)
LV-16; 

LVn-15

• Sudarytos sąlygos rinktis BD 
vadovą (BA, LV - 97 proc.) 

• Vadovas  nuosekliai sekė BD 
rengimo eigą ir etapus (BA- 94 
proc.; LV- 86 proc.; ).

• Informacija pateikta laiku (BA-90 
proc.;  LV -88 proc., ) 

• BD tvarka aiški, suprantama (BA-
87 proc.; LV-85 proc.)

• BD recenzija išsami ir aiški 
(LV- 49 proc.) 

• Vadovo atsiliepimas 
objektyvus ( LV- 60 proc.) 

• Darbo vadovai neturėtų 
dalyvauti darbo gynime,  
arba visi vadovai turėtų 
dalyvauti (BA)

Laisvės a. 23, Panevėžys
www.panko.lt



Dalyviai
Privalumai Gerintinos sritys/rizikos 

85/102 
(83 proc.)

Praktika įvertinta teigiamai.

L Praktika naudinga pritaikant 
teorines žinias praktikoje.

Praktikos užduočių pritaikymas prie 
praktikoje vykstančių procesų;
Surengti diskusiją su verslo atstovais bei 
studentais  (Li-18)

BA Praktikos užduotis bus galima 
pritaikyti ateityje.

Galėjo būti anksčiau, kad daugiau laiko liktų 
baigiamojo darbo rašymui (BAn-15)

TV Praktika padėjo susipažinti su 
būsima profesija.

Tobulinti praktikos užduotis;
Pirmą praktiką atlikti ne tarptautinėje 
įmonėje.

VV - Ilginti praktikos laiką (VVnr-15)
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Daly-
viai Privalumai Gerintinos sritys/rizikos 

Tn 15; 
Ti-18

• Malonus priėmimas, bendravimas, 

požiūris  į studentą kaip į kolegą.

• Puiki galimybė teorines žinias 

pritaikyti praktiškai, dalyvauti teismo 

posėdžiuose.

• Praktika vyko sklandžiai ir 

organizuotai, visi darbai ir užduotys 

buvo planuojami.

• Aiškiau ir konkrečiau suformuluoti praktikos 

uždavinius.

• Trumpinti praktikos laiką.

• Įgautos praktinės žinios dažnai prasilenkia su 

gautom teorinėm žiniom.

• Trūksta teorinių žinių, reikalingų praktikoje.

IPU • Įgyta nauja, naudinga patirtis, gauti 
patarimai. 

• Didelė auklėtojų pagalba, skiriamas 
dėmesys, teikiamos konsultacijos.

• Paaiškinta ir atsakyta į iškilusius 
klausimus, sudarytos sąlygos 
realizuoti savo idėjas ir sumanymus.

• Tolerantiškas požiūris į studentą.
• Ugdymo įstaiga laisvai leido 

išbandyti naujus dalykus, 
eksperimentuoti

• Plačiau aptarti ir aiškiau suformuluoti užduotis 
prieš išvykstant į praktiką.

• Duoti daugiau informacijos ir pavyzdžių, kaip 
teisingai rašyti planus, aprašyti veiklas.

• Mažinti praktikos ataskaitų apimtis, duoti 
daugiau laiko joms pateikti.

• Suteikti galimybę kuo dažniau vesti veiklas 
savarankiškai. 

• Nedaryti praktikos iškart po sesijos, nes 
darbdavys nenori išleisti 6 savaitėm.

• Ilginti/trumpinti praktikos laiką.



Dalyko  dėstymo vertinimas

Dalyviai
Privalumai Gerintinos sritys/rizikos 

Studentai 
pagal 

dėstomus 
dalykus

• Bendradarbiavimas. 

Supratingumas. 

• Lankstumas, pagarba, 

paprastumas.

• Aiškūs ir protingi reikalavimai.

• Geras dalyko žinojimas.

• Humoro jausmas.

• Punktualumas
• Dėmesys studentui
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1. Apklausų rezultatai periodiškai  svarstomi dekanate.

2. Studijų programų komitetų posėdžiuose aptariami rizikos 
veiksniai ir tobulinimo galimybės, numatomos konkrečios 
priemonės, pvz.:

˃ Koreguoti studijų planą,  įtraukiant naujus dalykus; 

˃ Atnaujinti dalykų aprašus, papildant  juos  aktualiomis 
temomis; 

˃ Patobulinti BD rengimo ir organizavimo tvarką;

˃ Organizuoti apskrito stalo diskusiją su soc. partneriais dėl 
praktikos  organizavimo  ir t.t. 
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1. Patobulinti anketas ir jų prieinamumą el. erdvėje.

2. Numatyti priemones, kaip motyvuoti studentus 
dalyvauti apklausose.

3. Užtikrinti  grįžtamąjį ryšį, kaip apklausų rezultatai  
buvo panaudoti studijų kokybei gerinti.
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