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Studentų nuomonė apie studijų programos ir studijų organizavimo kokybę.
Studijų programa „Teisė“
Absoliuti dauguma atsakymų žymėta: „tikrai pritariu“ arba „pritariu“ (teorinių ir praktinių žinių
pakankamumas, atsižvelgiama į studentų pastabas ir siūlymus, bendradarbiaujama su dėstytojais vykdant
mokslo taikomąją veiklą, tinkamai įrengtos auditorijos, pakanka vietų savarankiškoms studijoms, vieša
informacija apie Erasmus ir pan.). Studijų programos turinys ir studijų vykdymas įvertintas 4 balais.
Šios programos studentai pageidavo daugiau dėmesio skirti informacijos sklaidai (studentai teigia
nežinantys kokie kolegijoje vyksta renginiai ar šventės).
Studijų programa „Logistika“ ir „Tarptautinis verslas“
Iš studentų ypač aukštus balus gavo šie kriterijai: aiškiai įvardinti gebėjimai pabaigus studijas, studijų
dalykų turinys ir tęstinumas, studijų dalykų atitikimas naujausioms tendencijoms, studijų aprūpinimas
materialiniais ištekliais, darbuotojų pagalba sprendžiant studijų problemas.
Šios programos studentai pageidavo didinti praktinių/laboratorinių užsiėmimų skaičių, aiškesnės reakcijos
į studijų kokybės gerinimo siūlymus, didesnio skaidrumo studentų atrankose į studijas užsienyje.
Studijų programa „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“
Šios programos studentai ypač gerai įvertino šiuos kriterijus:
•
•
•
•

91 proc. teigia žinantys, ko išmoks ir ką gebės, baigę studijas;
82 proc. pritaria arba tikrai pritaria, kad studijuodami gauna pakankamai teorinių žinių;
75 proc. pritaria arba tikrai pritaria, kad studijose užtenka praktinių / laboratorinių užsiėmimų;
66 proc. pritaria arba tikrai pritaria, kad studijų programos dalykai vienas kitą papildo, jų turinys
nesikartoja ir kad studijų turinys atitinka naujausias tendencijas.

Šios programos studentai pageidavo daugiau informacijos apie studentų mainų programas ir atranką į jas:
• 27 proc. studentų nežino, nepritaria arba tikrai nepritaria, kad informacija apie studentų mainų
programas yra vieša ir prieinama;
• 43 proc. nežino, ar studentų atrankos studijuoti užsienyje yra viešos ir skaidrios;
• 57 proc. nežino, ar padedama spręsti problemas, su kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po
studijų / praktikos užsienyje.
Studentų nuomonė apie praktinį profesinį pasirengimą
Studijų programa „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“
Studentai ypač gerai vertino praktikas dėl galimybės teorinės žinias pritaikyti praktiškai, mentorystės,
dalyvavimas ne tik kasdieninėje veikloje, bet ir renginių parengime. Studentai akcentavo gerąją patirtį ir savo
sugebėjimų išbandymą. Taip pat aukštai buvo įvertintas pedagogų bendradarbiavimas ir draugiškumas.
Šios programos studentai pageidavo suteikti daugiau praktikumų.
Studijų programų „Logistika“ , „Logistikos vadyba“ ir „Tarptautinis verslas“ studentai
Studentai palankiai atsiliepė apie šiuos kriterijus: įdomios užduotys; susipažinimas su profesija; praktikos metu
įgytos žinios. Studentai džiaugėsi, kad turėjo galimybę susipažinti su technografo analize ir kad įgijo praktiniai
įgūdžių atliekant tyrimus.
Nedidelė dalis studentų pageidavo patobulinti kai kurias praktikos užduotis, daugiau aiškumo užduotyse ir
objektyvesnio vertinimo.

Studentų nuomonė apie dalykų dėstymą
Didžioji dauguma visų SMF programų studentų dalykų turinį, dėstymą bei bendravimą įvertina teigiamai.
Studijų programa „Teisė”
Ypač gerai studentai vertino dėstytojo dalyko išmanymą, profesionalumą, situacijų aiškinimą, pagarbus elgesį su
studentu.
Studentai pageidavo geresnio vizualinės informacijos pateikimo, kūrybiškumo skatinimo, bei daugiau dėstomos
medžiagos talpinimo VMA.
Studijų programa „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas “
Aukštus įvertinimus gavo šie kriterijai: studijos aprūpintos reikalinga literatūra, pažangūs mokymo(si) metodai,
pateikiama daug praktinių užduočių, padedančių susieti teoriją su praktika. Taip pat studentams patiko tikslus,
aiškus, konkretus, nuoseklus dalyko dėstymas, aiški mokymosi ir vertinimo sistema.
Studentai pageidavo, kad daugiau medžiagos būtų talpinama VMA, mažiau ,,sausos“ teorijos , darbų vertinimo
grįžtamojo ryšio.
Studijų programa „Logistika” ir „Tarptautinis verslas“
Studentai akcentavo, kad dėstoma medžiaga yra aktuali ir įdomi, leido pasiekti dalyke numatytus rezultatus. Taip
pat studentams patiko dėstytojų gebėjimas aiškinti dalykų turinį įtaigiai, suprantamai, nuosekliai, kad yra skatinami
reikšti savo nuomonę, diskutuoti, klausti bei akcentavo reiškiamą pagarbą studentui. Studentai gerai vertino VMA
naudojimą studijų tikslais, aprūpinimą reikalinga literatūra, prieiga prie informacijos šaltinių.
Kai kurie studentai pageidavo pažangesnių mokymo metodų, grįžtamojo ryšio po atsiskaitomųjų darbų;
kūrybiškumo skatinimo.
Studijų programa „Buhalterinė apskaita”
Ypač aukštus įvertinimus surinko šie kriterijai: dėstytojo dalyko suprantamas aiškinimas, visada randami
atsakymai į užduotus klausimus; užduotys įdomios ir praktiškos, pavyzdžiai reikalingi ir pritaikomi profesinėje
veikloje. Studentai taip pat palankiai vertino labai gerai paruoštą mokymosi medžiagą, jos aiškumą ir įdomumą bei
kad didžioji praktinių užduočių dalis leido įgilinti turimas žinias
Dalis studentų pageidavo daugiau praktinių įgūdžių, kompiuterinių programų ir naujesnių kompiuterių (labai ilgai
reikia laukti prisijungimo), daugiau informacijos rodymo ir aiškinimo visiems studentams; kelti visą informacija į
VMA; daugiau informacijos apie reikalavimus atsiskaitymui.

