Apklausų atlikimo
procedūros aprašo
4 priedas (PA 10-F2)

APKLAUSOS STUDENTŲ ADAPTACIJA STUDIJŲ PROCESE ATASKAITA
Apklausos
metai,
ketvirtis,
kokia
apklausa ir
vykdytojas
2020 m. I-as
ketvirtis
2019-2020
m.m. I-o
kurso
studentų
adaptacija
studijų
procese

Apklausos
dalyviai
(kiek iš viso
jų yra ir
koks
procentas
atsakė*)
Pirmo kurso
studentai
Viso
apklausos
vykdymo
metu 311,
apklausoje
dalyvavo 131
arba 42,12
proc.
Pilnų
atsakymų 89
(29 proc.),
nepilnų
atsakymų 42.
BMF-37 proc.
SMF-51 proc.
TMF-12 proc.

Rezultatai/išvados
Privalumus (kas įvertinta
gerai)

Gerintinos sritys/rizikos (kas
įvertinta prastai)

1. 88 proc. respondentų
pažymėjo, kad naujai
įstojusiems studentams skiriama
pakankamai dėmesio.
2. 85 proc. respondentų
adaptuotis studijose nebuvo
sunku.
3. Virš 80 proc. atsakiusiųjų
lūkesčiai dėl įvairių studijų
aspektų pasiteisino visiškai arba
iš dalies.
4. 85 proc. respondentų studijas
kolegijoje rinktųsi ir antrą kartą.

1. Daugelis paskaitų (ne visos) yra
vedamos paprasčiausiai su skaidrėmis ir
dėstytojai jas tiesiog nuskaito. Labai
trūksta praktikos, kažkokios įvairovės,
nes paskaitos tampa nuobodžios.
2. Dėstytojai įvairūs, yra labai malonių,
yra ir tokių, iš kurių paskaitų norisi kuo
greičiau išeiti.
3. Dėl studijų proceso organizavimo paskaitų tvarkaraštis pateikiamas likus
kelioms dienoms iki sesijos pradžios,
susiplanuoti per tokį trumpą laiką labai
sudėtinga.
4. Dėl mokymo ir mokymosi sąlygų darbai užduodami atsiskaityti paprastos
sesijos metu, o ne atsiskaitymų ir
egzaminų sesijos metu, lankant paskaitas
6 dienas per savaitę, kai paskaitos trunka
nuo 8 val. iki 21.30 val., yra tikrai
sudėtinga.
5. Nėra valgyklos, rūbinės, auditorijose
šalta.
6. Renginių, kurie skatintų įsitraukti
pirmakursius, trūkumas.

Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti
Kokių kokybės gerinimo
priemonių imtasi ar
planuojama imtis

Atsakingas
ir įvykdymo
terminas

Organizuoti dėstytojams
didaktikos mokymus apie
naujausius mokymo metodus.

Direktoriaus
pavaduotoja
studijoms J.
Lieponienė

Paankstinti grupių lentelių su
valandomis pateikimą
tvarkaraščių
administratorėms.

Fakultetų
dekanai

Tobulinti savarankiškų darbų
organizavimo tvarką.

Direktoriaus
pavaduotoja
studijoms J.
Lieponienė

Aktyvinti dialogą su studentų
atstovybe, remiant jų
organizuojamus renginius

Studijų,
karjeros ir
užimtumo
centro vadovė
D. Urbonienė

Įvykdymo informacija
(data ir kas padaryta)

