
 
 

 

SMF APKLAUSŲ ATASKAITA 

2020 pavasario sem.  

Ataskaitos data:2020-10-26 

Apklausos metai, ketvirtis, 

kokia apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai (Studijų 

kryptis/programair 

atsakymų procentas) 

Rezultatai/išvados 

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

2020 m. II ketv 

Apklausa apie Baigiamojo 

darbo/projekto rengimo, 

gynimo procesų ir procedūrų 

kokybę 

Dekanė  

Socialinių mokslų fakulteto 

studijų programų:  

Buhalterinė apskaita 

Logistika 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

Teisė 

Verslo vadyba 

43 proc.studentų 

Baigiamojo darbo/projekto rengimo ir 

gynimo tvarka buvo aiški ir suprantama: 89 

proc. ; 

Informacija apie baigiamojo darbo/projekto 

rengimo ir gynimo tvarką buvo pateikta 

laiku: 81 proc.; 

Fakultete sudarytos galimybės pasirinkti 

baigiamojo darbo /projekto vadovą: 85 proc. 

Darbo vadovas sistemingai kunsultavo ir sekė 

darbo rengimo etapu: 85 proc.; 

Darbo svarstymas komitete prieš gynimą 

padėjo geriau pasirengti BD gynimui 

kvalifikacijos komisijos posėdyje:87 proc.; 

BD recenzija buvo išsami ir aiški:  

Nežinau 44, 68 proc. 

BD vadovo atsiliepimas buvo objektyvus:  

Nežinau 42,55 proc. 

Metodiniai nurodymai: sudėtingi, painūs (iš atvirų 

klausimų) 

2020 m. I-II ketvir. 

Apklausa apie praktikos 

organizavimą 

Praktinio mokymo vadovė 

Raisa Savičiūnienė 

 

Teisė 

17 proc. 

Teigiamas įstaigos vadovų požiūris į 

praktikantą. Naujovių pateikimas. 

Galimybė pritaikyti teorines žinias praktiškai. 

Tobulinti praktikos užduotis, atliekant praktiką 

ekstremaliom sąlygom. 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika 

35 proc. 

Praktika, atlikta nuotoliniu būdu – gera proga 

išbandyti nuotolinio bendravimo ypatumus; 

gera patirtis ir galimybė patobulėti IT srityje, 

naudojant įvairias internetines programas; 

puiki galimybė savišvietai. 

Atliekant praktiką nuotoliniu būdu sunkiau sekėsi 

bendrauti su  ugdytiniais ir jų tėvais. 



 
Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas  

48 proc. 

Galimybė išmėginti savo jėgas ir turimas 

žinias pritaikyti kiek kitomis ugdymo 

sąlygomis; nauja patirtis, vykdant nuotolinį 

ugdymą, kurio metu pavyko sužinoti daug  

naujovių iš įstaigų. 

Daugiau komunikuoti su praktikai vadovaujančiu 

dėstytoju. 

 

2020 m.  I-II ketvr. Apklausa 

apie praktikos organizavimą – 

Praktinio mokymo vadovė: 

Sandra Šniokaitė-Šilaikienė 

Buhalterinė apskaita  

15,91 proc. 

 

Suteikta galimybė dirbti su programa Rivilė; 

 

Įmonės pagalba atliekant praktikos užduotis; 

 

Galimybė išmokti papilomų dalykų ir 

praplėsti žinias. 

Studentai nenorėtų praktikos atlikti nuotoliniu būdu; 

 

Studentai pageidauja detaliau aptarti praktikos užduotis 

kolegijoje. 

Logistika 65,91 proc. Praktikos metu suteikta galimybė susipažinti 

su būsima profesiją; 

 

Teorinių žinių pritaikymo galimybė; 

Reikalingos informacijos pateikimas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Studentai siūlo baigiamosios praktikos užduotis suderinti 

su baigiamojo darbo užduotimis; 

Studentai pageidautų išsamesnio praktikos pristatatymo, 

aiškesnių ir konkretesnių užduočių; 

Studentai siūlo vengti nuotolinio mokymo per praktiką; 

2020 m. I-II ketvir, apklausa 

apie dalyką 

IPU, 42 proc. (nagrinėti 

duomenys tik tų dalykų, 

kuriuose atsakiusių  buvo ne 

mažiau nei 30 proc.) 

Dalyko turinys: 

90 proc. mano, kad dalyko medžiaga yra 

aktuali ir įdomi ir leido pasiekti dalyke 

numatytus rezultatus; 

88 proc. – kad dėstomos temos buvo 

nuoseklios ir aiškios. 

Dalyko dėstymas: 

89 proc. mano, kad dalyko dėstyme taikomi 

pažangūs mokymo(si) metodai; 

88 proc. – kad dėstytojai dėsto įtaigiai ir 

suprantamai. 

Bendravimas: 

93 proc. teigia, kad dėstytojai skatina 

diskutuoti, reikšti savo nuomonę, klausti; 

informatyviai ir aiškiai atsako į studentų 

klausimus. 

Studijų rezultatų vertinimas: 

98 proc. teigia, kad dėstytojai netoleruoja 

akademinio nesąžiningumo. 

Studijų rezultatų vertinimas: 

65 proc. pritaria, kad studentams teikiamas grįžtamasis 

ryšys apie jų atliktą darbą; 

69 proc. – kad dėstytojai laiku pateikia informaciją 

AKADIS sistemoje. 

Aprūpinimas savarankiško darbo medžiaga: 

71 proc. pritaria, kad dalyko studijos aprūpintos reikalinga 

literatūra, priemonėmis, įranga, prieiga prie informacinių 

šaltinių; 74 proc. – kad mokymosi tikslams pasiekti 

naudojama VMA. 



 
2020 m. I-II ketvir, apklausa 

apie dalyką 

Verslo studijų krypties studijų 

programa  

Logistika 

30 proc. 

Informacijos talpinimas Kolegijos VMA, 

supažindinimas pirmų paskaitų metu su 

dalyko (modulio) tikslais, rezultatais, 

atsiskaitymo terminais. 

Grįžtamojo ryšio užtikrinimas 

Dėstytojo parinkti studijų metodai  

Bendravimos su studentais kultūra ir etikos principai  

Vertinimo kriterijai  

Dėstymo kalbos įtaigumas ir  suprantamumas 

 

 Verslo studijų krypties studijų 

programa  

Tarptautinis verslas 

30 proc. 

Informacijos talpinimas Kolegijos VMA, 

Bendravimas su studentais Supažindinimas 

pirmų paskaitų metu su dalyko (modulio) 

tikslais, rezultatais, atsiskaitymo terminais. 

 

Vertinimo kriterijai  

Dėstytojo parinkti studijų metodai ir užduočių turinys 

 

 

2020 m. I-II ketv. apklausa 

apie dalyką 

Apskaitos studijų krypties 

studijų programa Buhalterinė 

apskaita 

30 proc.  

Aiškiai ir nuosekliai dėstomas studijų 

dalykas; 

Mokymo medžiaga buvo  įdomi, nenuobodi, 

padedanti greitai įsiminti naują dalyką. 

Paskaitų video įrašai; 

Bendravimas su studentais ir aiškus dalyko 

pristatymas; 

 

Išsamiau paaiškinti kursinių, savarankiškų darbų užduotis; 

Daugiau praktinių užduočių auditorijoje, ne savarankiškai; 

Ne pilna informacija AKADIS. 

2020 m. I-II ketv.  apklausa 

apie dalyką 

Teisės studijų krypties studijų 

programa Teisė 

Kadangi nuomonę pateikė mažiau nei 30 

procentų respondentų, rezultatai nėra 

laikytini patikimais ir todėl nevertintini. 
 

 

 


