2018-2019 M. M. PAVASARIO
SEMESTRO TMF APKLAUSŲ
REZULTATAI IR GERINIMO
PRIEMONĖS

Technologijos mokslų fakultete pavasario semestre vykdytos
apklausos
▪ Studentų požiūris į praktikų organizavimą.
▪ 2019 metų absolventų nuomonė apie baigiamųjų
projektų rengimo ir gynimo procesą.
▪ 2019 metų studentų apklausa apie Informacijos
sistemų kūrimo ir priežiūros, Kompiuterių tinklų
administravimo, elektros ir automatikos įrenginių,
Kompiuterių technikos, Statybos ir Kelių inžinerijos
studijų programų ir studijų organizavimo kokybę.
▪ Apklausos apie 2018/2019 m. m. dėstytų dalykų
kokybę.

Studentų požiūris į praktikų organizavimą
▪ Apklausti studentai akcentavo aiškią praktikų
atlikimo tvarką bei užduotis, kokybišką
praktikai vadovaujančių dėstytojų ir praktikos
vadovų įmonėje darbą. Studentai teigiamai
įvertino tiek vidinių, tiek išorinių praktikų turinį
ir pritarė, kad praktikos metu įgijo žinių ir
gebėjimų reikalingų būsimai profesijai, ją
geriau pažino ir susiejo teorines žinias su
praktika. Didžioji dalis studentų patenkinti
vykdomų praktikų kokybe.

▪ 8 proc. apklaustų studentų pageidautų
tobulinti praktikų kokybe, tiksliau parenkant
praktikų atlikimo vietas.

▪ Koreguoti praktikos vietų kiekvienai studijų programai sąrašą pagal studentų
atsiliepimus. Pagal studijų programas ieškoti naujų galimų praktikos atlikimo vietų.

2019 metų absolventų nuomonė apie baigiamųjų projektų
rengimo ir gynimo procesą.
▪ 2019 metų absolventai baigiamojo projekto
rengimo ir gynimo tvarką bei vertinimo kriterijus
įvertino kaip aiškius ir suprantamus, pritarė, kad
informacija apie baigiamojo projekto rengimą ir
gynimą buvo pateikta laiku, o baigiamojo
projekto svarstymas komitete prieš gynimą
padėjo geriau pasirengti baigiamojo projekto
gynimui kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Absolventai gerai įvertino baigiamojo projekto
rengimo ir gynimo organizavimą.

▪ 2019 metų absolventai pageidavo, tolygiau
išdėstyti baigiamojo projekto konsultacijas.

▪ Koreguoti baigiamųjų projektų rengimo grafiką.

2019 metų studentų apklausa apie studijų programų ir studijų
organizavimo kokybę
Apklausti šių studijų programų studentai:

▪ Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra
▪ Kompiuterių tinklų administravimas
▪ Elektros ir automatikos įrenginiai

▪ Statyba
▪ Kelių inžinerija

2019 metų studentų apklausa apie studijų programų ir studijų
organizavimo kokybę
▪ Studentai pritarė, kad studijuodami gauna
pakankamai teorinių žinių, studijų programos
dalykai vienas kitą papildo, jų turinys
nesikartoja, studijose pakanka laboratorinių,
praktinių užsiėmimų.

▪ Kelių inžinerijos ir Statybos studijų programų
studentams trūksta informacijos apie
organizuojamą neakademinę veiklą (konkursai,
šventės, kiti renginiai), studentų atranką
studijuoti užsienyje, apie studentų mainų
programas
▪ Elektros ir automatikos įrengimų, Statybos, Kelių
inžinerijos, Kompiuterių tinklų administravimo
studijų programų studentai pageidavo
šiuolaikinių ir studijoms labiau pritaikytų
patalpų (auditorijų, kompiuterizuotų auditorijų,
laboratorijų).

▪ Informuoti Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyrių dėl nepakankamos
informacijos sklaidos.
▪ Studijų programų materialinė bazė bus stiprinama įgyvendinant Kolegijoje vykdomus
projektus.

2019 metų studentų apklausa apie studijų programų ir studijų
organizavimo kokybę
▪ Studentai pritarė, kad studijuodami gauna
pakankamai teorinių žinių, studijų programos
dalykai vienas kitą papildo, jų turinys
nesikartoja, studijose pakanka laboratorinių,
praktinių užsiėmimų.

▪ Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros
studijų programos studentai pageidavo
mažinti studijų programoje dėstomų
programavimo kalbų skaičių ir labiau
koncentruotis į šiuo metu populiariausias
programavimo kalbas, tokias kaip C#.
▪ Kompiuterių tinklų administravimo studijų
programos II kurso studentai norėtų, kad
studijų turinys labiau akcentuotų naujausias
tendencijas.

▪ Atnaujintas Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos turinys (AT
nutarimas, V4-12, 2018-11-28).
▪ Atnaujintas Kompiuterių tinklų administravimo studijų programos turinys (AT
nutarimas, V4-12, 2018-11-28).

Apklausos apie 2018/2019 m. m. dėstytų dalykų kokybę.
▪ Studentai pasyviai atsakinėjo apklausas apie dėstomų
dalykų kokybę.
▪ Apklausose, studentai teigiamai atsiliepė apie
dėstomų dalykų turinį, dėstymo kokybę, dėstytojo
bendravimą, studijų rezultatų vertinimą ir dėstytojo
darbo kokybę.

