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Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia apklausa 

ir vykdytojas 

Apklausos dalyviai (kiek iš viso jų 

yra ir koks procentas atsakė*) 

Rezultatai/išvados 

Privalumai (kas įvertinta gerai) Gerintinos sritys/rizikos (kas įvertinta prastai) 

Studentų nuomonė apie 

studijų programą ir studijų 

organizavimą 

 

2020 m. II ketvirtis 

 

SPK pirmininkas 

BH-17 

Viso 21  studentas; atsakė 43 proc. 

*100 proc. pažymėjo, kad žino, ko išmoks ir ką gebės, baigęs 

studijas bei kad gauna pakankamai teorinių žinių. 

*78 proc. pritaria, kad studijose užtenka praktinių / 

laboratorinių užsiėmimų. 

*Į studentų nuomonę ir siūlymus dėl studijų kokybės yra 

atsižvelgiama - 

pritaria arba tikrai pritaria 56 proc. 

*44 proc. nepritaria, kad studijų programos dalykai vienas 

kitą papildo, jų turinys nesikartoja. 

*56 proc. nežino ir 33 proc. nepritaria, kad studijų turinys 

atitinka naujausias tendencijas. 

* 33 proc. nežino, ar į studentų nuomonę ir siūlymus dėl 

studijų kokybės yra atsižvelgiama. 

*100 proc. pažymi, kad dėstytojai skatina studentus rašyti 

mokslinius straipsnius, dalyvauti mokslinėse konferencijose.  

*78 proc. nurodo, kad dėstytojai ir studentai bendradarbiauja 

atlikdami mokslo taikomąją veiklą. 

 

*67 proc. sutinka, kad studijoms reikalingos patalpos patogios ir 

tinkamai įrengtos bei Kolegijoje pakanka vietų, kuriose galima 

savarankiškai mokytis ne užsiėmimų metu.   

*89 proc. sutinka, kad darbuotojai padeda spręsti problemas - 

pritaria arba tikrai pritaria  

*33 proc. nežino ir 22 proc. nepritaria, kad studentai turi 

galimybę teikti programų tobulinimo pasiūlymus ir kad 

Kolegijoje organizuojama įdomi neakademinė veikla. 

  *100 proc. pritaria, kad informacija apie studentų mainų 

programas yra vieša ir prieinama. 

 

*44 pro. nežino, ar studentų atrankos studijuoti užsienyje 

yra viešos ir skaidrios. 

*89 proc. nežino, ar padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po studijų / 

praktikos užsienyje. 
*Studijų programos turinys (dalykų teoriniai ir praktiniai 

užsiėmimai, praktikos) įvertinimas balais: vidurkis  4,2 balo. 

 

*Studijų vykdymas (žmogiškieji ir materialieji ištekliai, studijų 

proceso ir vertinimo organizavimas įvertinimas balais: vidurkis 

3,8 balo.  

 

Studentų nuomonė apie 

studijų programą ir studijų 

organizavimą 

 

KTP-17 

Viso 22 studentų; atsakė 55 proc. 

*83 proc. studentų žino, ko išmoks ir ką gebės baigęs studijas. 

* 92 proc. pritaria, kad studijų programos dalykai vienas kitą 

papildo, jų turinys nesikartoja. 
*58 proc. pritaria, kad studijuodami gavo pakankamai teorinių 

*33 proc. studentų nežino ar gavo pakankamai teorinių 

žinių. 

*33 proc. studentų pažymi, jog trūko praktinių užsiėmimų. 

*42 proc. studentų nežino ir 17 proc. nepritaria kad yra 



Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia apklausa 

ir vykdytojas 

Apklausos dalyviai (kiek iš viso jų 

yra ir koks procentas atsakė*) 

Rezultatai/išvados 

Privalumai (kas įvertinta gerai) Gerintinos sritys/rizikos (kas įvertinta prastai) 

2020  m. II ketvirtis 

 

SPK pirmininkas 

žinių ir užteko praktinių užsiėmimų. 

*75 proc. pritaria,  kad studijų turinys atitinka naujausias 

tendencijas. 

atsižvelgiama į studentų nuomonę ir siūlymus dėl studijų 

kokybės.  

*83 proc. studentų pritaria, kad dėstytojai skatina studentus 

rašyti mokslinius straipsnius, dalyvauti mokslinėse bei 

dėstytojai ir studentai bendradarbiauja atlikdami mokslo 

taikomąją veiklą. 

 

  *67 proc. nurodo, kad studijoms reikalingos patalpos patogios ir 

gerai įrengtos.  

*83 proc. pritaria, kad kolegijoje pakanka vietų, kuriose galima 

savarankiškai mokytis ne užsiėmimų metu. 

 

  *58 proc. studentų nurodo, kad turi galimybę teikti programų 

tobulinimo pasiūlymus. 

*83 proc. pritaria, kad darbuotojai padeda spręsti problemas. 

 

*33 proc. nežino, kad turi galimybę teikti programų 

tobulinimo pasiūlymus.  

*25 proc. nepritaria ir 25 proc. studentų nežino, ar 

kolegijoje organizuojama įdomi neakademinė veikla. 

*92 proc. studentų sutinka, kad informacija apie studentų mainų 

programas yra vieša ir prieinama. 

*58 proc. mano, jog studentų atrankos studijuoti užsienyje yra 

viešos ir skaidrios. 

*33 proc. studentų nurodė, jog nežino, ar studentų atrankos 

studijuoti užsienyje yra viešos ir skaidrios. 

*58 proc. nežino, ar padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po 

studijų/praktikos užsienyje. 

*Studijų programos turinys (dalykų teoriniai ir praktiniai 

užsiėmimai, praktikos) įvertinimas balais: vidurkis  4,0 balo. 

 

  *Studijų vykdymas (žmogiškieji ir materialieji ištekliai, studijų 

proceso ir vertinimo organizavimas įvertinimas balais: vidurkis 

3,9 balo.  

 

Studentų nuomonė apie 

studijų programą ir studijų 

organizavimą 

 

2020  m. II ketvirtis 

 

SPK pirmininkas 

 

SDn-16 

Viso 15 studentų; atsakė 40 proc. 

*83 proc. studentų pritaria ir tikrai pritaria, kad žino, ko išmoks 

ir ką gebės baigę studijas. 

50 proc. studentų  pritaria ir tikrai pritaria, kad studijų 

programos dalykai vienas kitą papildo, jų turinys nesikartoja. 

*83 proc. apklausoje dalyvavusių pritaria ir tikrai pritaria, kad 

studijuodami gauna pakankamai teorinių žinių. 

*50 proc. apklausoje dalyvavusių studentų pritaria ir tikrai 

pritaria, kad studijose užtenka praktinių/laboratorinių 

užsiėmimų ir, kad studijų turinys atitinka naujausias 

tendencijas, 

* 67 proc. pritaria, kad atsižvelgiama į studentų nuomonę ir 

siūlymus dėl studijų kokybės. 

50 proc. studentų nepritaria jog studijų programos dalykai 

vienas kitą papildo, jų turinys nesikartoja.  

50 proc. apklausoje dalyvavusių studentų nepritaria, kad 

studijose užtenka praktinių/laboratorinių užsiėmimų ir, kad 

studijų turinys atitinka naujausias tendencijas. 

33 proc. nežino ar atsižvelgiama į studentų nuomonę dėl 

studijų kokybės gerinimo.  

  83 proc.  pritaria ir tikrai pritaria, kad dėstytojai skatina 

studentus rašyti mokslinius straipsnius, dalyvauti mokslinėse 

 



Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia apklausa 

ir vykdytojas 

Apklausos dalyviai (kiek iš viso jų 

yra ir koks procentas atsakė*) 

Rezultatai/išvados 

Privalumai (kas įvertinta gerai) Gerintinos sritys/rizikos (kas įvertinta prastai) 

konferencijose.  

67 proc. pritaria ir tikrai pritaria, kad dėstytojai ir studentai 

bendradarbiauja atlikdami mokslo taikomąją veiklą (rengiant 

straipsnius, projektus ir t.t.). 

 67 proc. pritaria, kad studijoms reikalingos patalpos 

(auditorijos, kompiuterizuotos auditorijos, laboratorijos) 

patogios ir gerai įrengtos ir, kad kolegijoje pakanka vietų, 

kuriose galima savarankiškai mokytis ne užsiėmimų metu. 

33 proc.  nepritaria, kad studijoms reikalingos patalpos 

(auditorijos, kompiuterizuotos auditorijos, laboratorijos) 

patogios ir gerai įrengtos.  

 50 proc. pritaria, kad studentai turi galimybę teikti programų 

tobulinimo pasiūlymus.  

100 proc.  pritaria, kad darbuotojai padeda spręsti problemas. 

83 proc. pritaria, kad kolegijoje organizuojama įdomi 

neakademinė veikla (konkursai, šventės, kiti renginiai). 

33 proc. nežino ir 17 proc. nepritaria, kad studentai turi 

galimybę teikti programų tobulinimo pasiūlymus. 

 83 proc. pritaria, kad informacija apie studentų mainų 

programas yra vieša ir prieinama. 

50 proc. pritaria, kad studentų atrankos studijuoti užsienyje yra 

viešos ir skaidrios. 

33 proc. pritaria, kad padedama spręsti problemas, su kuriomis 

susiduriama išvykstant ir sugrįžus po studijų/praktikos 

užsienyje 

50 proc. nežino, ar studentų atrankos studijuoti užsienyje 

yra viešos ir skaidrios. 

67 proc. nežino, ar padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir sugrįžus po 

studijų/praktikos užsienyje 

  *Studijų programos turinys (dalykų teoriniai ir praktiniai 

užsiėmimai, praktikos) įvertinimas balais: vidurkis  3,7 balo. 

 

  *Studijų vykdymas (žmogiškieji ir materialieji ištekliai, studijų 

proceso ir vertinimo organizavimas įvertinimas balais: vidurkis 

3,8 balo.  

 

Studentų nuomonė apie 

baigiamojo egzamino ir 

baigiamųjų darbų gynimo 

organizavimą 

 

2020 m. I-II ketvirtis 

 

BMF dekanas  

2020 m. absolventai (BPS-16; BH-

17; KTP-17; SDn-16) 

 

Viso 92 studentai; atsakė 53 proc. 

*47 proc. apklaustųjų baigiamojo darbo temą pasirinko patys 

arba tema buvo toliau plėtojama po kursinio darbo. 

*29 proc. nurodė, kad temą pasiūlė patys ir 22 temą 

suformulavo diskutuojant su baigiamojo darbo vadovu.  

 

*63 proc. studentų  rinkosi baigiamojo darbo temą, nes domisi 

pasirinkta tema. *39 proc. apklaustųjų tikisi rezultatus pritaikyti 

praktinėje veikloje.  

 

*78 proc. nurodo, kad baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 

tvarka buvo aiški ir suprantama. 

*88 proc. nurodė, kad informacija apie baigiamojo darbo 

rengimo ir gynimo tvarką buvo pateikta laiku. 

 

*88 proc. pažymi, jog fakultete buvo sudarytos galimybės 

pasirinkti baigiamojo darbo vadovą. 

*90 proc. nurodo, jog darbo vadovas sistemingai konsultavo ir 

 



Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia apklausa 

ir vykdytojas 

Apklausos dalyviai (kiek iš viso jų 

yra ir koks procentas atsakė*) 

Rezultatai/išvados 

Privalumai (kas įvertinta gerai) Gerintinos sritys/rizikos (kas įvertinta prastai) 

sekė darbo rengimo etapus. 

*90 proc. sutinka, jog vadovas maloniai bendravo, buvo 

nusiteikęs padėti. 

*84 proc. studentų nurodo, jog svarstymas komitete per gynimą 

padėjo geriau pasirengti baigiamojo darbo gynimui. 

  *67 proc. studentų nurodo, jog baigiamojo darbo recenzija buvo 

išsami ir aiški. 

*80 proc. pritaria, kad baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas 

buvo objektyvus. 

*69 proc. pažymi, jog buvo aiškūs baigiamojo darbo vertinimo 

kriterijai ir tvarka. 

*74 proc. pritaria, jog kvalifikavimo komisija baigiamąjį darbą 

vertino objektyviai.  

*18 proc. nežino ir 12 proc. nepritaria, kad buvo aiškūs 

baigiamojo darbo vertinimo kriterijai ir tvarka. 

  *94 proc. pažymi, jog visą skirtą laiką dirbo nuosekliai ir 

atsakingai. 

*80 proc. nurodo, jog baigiamojo darbo rengimas padėjo 

pademonstruoti studijose įgytas žinias ir profesinius gebėjimus. 

*90 proc. studentų pažymėjo, kad jiems buvo svarbi baigiamojo 

darbo kokybė.  

-  

Studentų nuomonė apie 

nuotolinių studijų kokybę 

 

2020 m. III ketvirtis 

 

Biomedicinos mokslų fakulteto 

studentai 

 

88 studentai 

* 98 proc. studentų pažymėjo, kad turėjo visas priemones 

nuotoliniam mokymuisi. 

 

*65 proc. apklaustųjų buvo patenkinti nuotolinio mokymo 

kokybe. 

Nuotolinių paskaitų įrašymas tolimesnei peržiūrai. 

*44 proc. norėtų toliau mokytis nuotoliniu būdu., o 38 proc. 

pažymėjo, kad tik dalis dėstymo galėtų vykti nuotoliniu būdu  

Praktiniai užsiėmimai negali vykti nuotoliniu būdu. 

*52 proc. pažymėjo, kad visos paskaitos karantino metu vyko 

vaizdo konferencijos būdu. 

*15 proc. nurodė, kad 30 proc. tvarkaraštyje nurodytų 

paskaitų vyko vaizdo konferencijos būdu. 

*13 proc. nurodė, kad 70 proc. tvarkaraštyje nurodytų 

paskaitų vyko vaizdo konferencijos būdu. 

 

*77 proc. pažymi, nuotolinio mokymosi privalumas yra 

galimybė mokytis per atstumą; 47 proc. – galimybė pačiam 

pasirinkti laiką kada mokytis; 39 proc. – galimybė mokytis per 

atstumą. 

 

 *55 proc.  nurodo, kad nuotolinis mokymas turi minusų. 

*35 proc. nurodo, kad didžiausias nuotolinio mokymo 

minusas – susitikimai su dėstytojais vyksta tik virtuliai; 28 

proc. – technologinių sprendimų klaidos/gedimai ir 24 

proc. mokytis nuotoliniu būdu yra sunkiau.  



Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia apklausa 

ir vykdytojas 

Apklausos dalyviai (kiek iš viso jų 

yra ir koks procentas atsakė*) 

Rezultatai/išvados 

Privalumai (kas įvertinta gerai) Gerintinos sritys/rizikos (kas įvertinta prastai) 

*83 proc. nurodė, kad labiausiai patinkantis nuotolinio 

mokymosi būdas yra kai paskaitos vyksta naudojant gyvas 

vaizdo ir garso transliacijas; 45 proc. – mokymasis iš skaidrių ir 

42 proc. paskaitų vaizdo įrašų peržiūra. 

Nuotolinės paskaitos turėtų vykti per vaizdo susitikimus, o 

ne tik siunčiant medžiagą ir  užduotys atlikti. 

Studentų nuomonė apie 

dalykų dėstymą  

 

2020 m. I-II ketvirtis 

 

SPK pirmininkai 

 

Biomedicinos mokslų fakulteto 

studijų programų studentai 

 

Iš 103 nurodytų dalykų, tik 16 

dalykų galima vertinti, nes nuomonę 

pateikė ne mažiau kaip 30 proc. 

studentų, kiti rezultatai nevertinti, 

nes nėra laikytini patikimais. 

Dauguma apklausoje dalyvavusių studentų dalykų turinį 

dėstymą bei aprūpinimą savarankiška studijų medžiaga įvertino 

teigiamai, tačiau išskirtos bendros gerintinos sritys. 

Medžiagos talpinimas virtualioje mokymosi aplinkoje 

MOODLE. 

Sistemingas AKADIS sistemos pildymas. 

 

 


