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Studentų nuomonė apie BPS studijų programą ir studijų proceso organizavimą
Studentai palankiai vertina:
Studijų programą - 80 proc. studentai žino, ko išmoks ir ką gebės baigęs studijas; 57 proc. studentų pažymi, jog
studijų programos dalykai vienas kitą papildo, jų turinys nesikartoja, 50 apklaustieji pritaria, kad studijuodami
gavo pakankamai teorinių žinių ir praktinių užsiėmimų.
Įtraukimą į mokslinę veiklą - 70 proc. studentų sutinka, kad dėstytojai skatina studentus rašyti mokslinius
straipsnius, dalyvauti mokslinėse konferencijose; 52 proc. sutinka, kad dėstytojai ir studentai bendradarbiauja
atlikdami mokslo taikomąją veiklą.
Studijų sąlygas - 48 proc. nurodo, kad studijoms reikalingos patalpos patogios ir gerai įrengtos; 52 proc. pritaria,
kad kolegijoje pakanka vietų, kuriose galima savarankiškai mokytis ne užsiėmimų metu.
Studijų organizavimas ir neakademinė veikla - 56 proc. pritaria, kad kolegijoje organizuojama įdomi neakademinė
veikla.
Galimybės studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje - 83 proc. studentų sutinka, kad informacija apie studentų mainų
programas yra vieša ir prieinama; 52 proc. pažymi, kad studentų atrankos studijuoti užsienyje yra viešos ir
skaidrios.
Studentai pageidavo:
Didesnio atsižvelgimo į studentų nuomonę, geresnio patalpų įrengimo savarankiškam mokymuisi, aiškesnės
informacijos apie galimybes studijuoti užsienyje.
Studentų nuomonė apie praktinį profesinį pasirengimą
Praktikos organizavimas prieš išeinant į praktiką - 82 proc. studentų teigiamai vertina praktikos organizavimą
prieš praktiką pažymi, kad sudarytos sąlygos savarankiškai pasirinkti praktikos vietas, kad Kolegijos praktikos
vadovas padeda pasirinkti praktikos vietą bei aiškios praktikų užduotys ir aiški praktikų atlikimo tvarka.
Praktikai vadovaujantis dėstytojas - 70 proc. studentų teigiamai vertina praktikai vadovaujančio dėstytojo darbą,
t.y. praktikai vadovaujantis dėstytojas supažindina su praktikos tikslu, užduotimis, vertinimu ir kt., konsultuoja
įvairiais praktikos klausimais bei atsakingai ir objektyviai vertino pagal praktikos plane nurodytus kriterijus.
Praktikos vadovas įmonėje/įstaigoje - 94 proc. studentų teigiamai vertina praktikos vadovus įstaigoje. Pažymi,
jog praktikos vadovas išorėje priėmė geranoriškai, supažindino su praktikos atlikimo tvarka, suteikė informaciją
ir sudarė sąlygas užduotims atlikti bei bendradarbiavo, išklausė ir konsultavo Taip pat praktikos vadovas išorėje
žino kokias užduotis skirti studentams.
Praktikos rezultatai - 85 proc. apklaustųjų teigiamai įvertina praktikos rezultatus. Nurodo, kad praktika padėjo
susieti teorines žinias su praktika, praktikos metu įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų būsimai profesinei veiklai bei
praktika padėjo geriau pažinti būsimą profesiją. Taip pat pažymi, kad jų praktikos veikla buvo naudinga
priimančiai įstaigai.
Bendras praktikų įvertinimas - 90 proc. apklaustųjų yra patenkinti praktika.
Studentų nuomonė apie dalykų dėstymą
Dauguma studentų dalykų turinius, dėstymą bei bendravimą įvertina teigiamai.
Studentai pageidavo:
Dažnesnio virtualios mokymosi aplinkos naudojimo, greitesnio informacijos patekimo į AKADIS sistemą, BPS
studentai akcentuoja didinti praktinių valandų skaičių, o mažinti savarankiško darbo valandas.

