
BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETO 

INFORMACIJA APIE 2021 METAIS VYKDYTŲ APKLAUSŲ REZULTATAUS   

Ataskaitos data: 2022-02-28 
 

Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

Studentų 

nuomonė apie 

dalyko ir jo 

dėstymo kokybę  
 

2021  m. IV 

ketvirtis 
 

SPK 

pirmininkas 

BPS programos 

studentai 

 

Viso 97 studentai; 

atsakė 65 proc. 

 

Daugiau nei 90 proc. apklausoje 

dalyvavusių studentų pritaria, kad 

dėstymo medžiaga atitinka dalykų turinį, 

dėstytojas pirmosios paskaitos metu 

supažindinta su studijų dalyko tikslais, 

atsiskaitymo formomis, vertinimo 

kriterijais bei dėstytojas skatina 

studentus diskutuoti, reikšti savo 

nuomonę, klausti.  

30 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų pažymi, kad ne visi 

dėstytojai studentams laiku teikia 

grįžtamąjį ryšį.  

25 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų nurodo, kad ne visi 

dėstytojai dalyko mokymosi 

tikslams naudoja virtualią 

mokymosi aplinką.   

Individualiai aptarti su 

dėstytojais, kurių dėstomas 

dalykas įvertintas 

nepakankamai teigiamai, 

apklausų rezultatus.  

Dalyko 

dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. kovo 

1d. 

2022-02-17 BPS 

komiteto posėdyje 

aptarti studentų 

apklausos rezultatai 

bei numatytos 

gerinimo 

priemonės. 

Studentų 

nuomonė apie 

studijų 

programą ir 

studijų 

organizavimo 

kokybę 

 

2021 m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

BPS-18 

 

Viso 39  studentai; 

atsakė 97 proc. 

*100 proc. sutinka, kad žino, ką išmoks 

ir ką gebės, baigęs studijas 

*79 proc. pritaria, kad studijų programos 

dalykai vienas kitą papildo, jų turinys 

nesikartoja. 

*87 proc. nurodo, kad gauna pakankamai 

teorinių žinių. 

*84 proc. pritaria, kad studijose užtenka 

praktinių / laboratorinių užsiėmimų. 

*71 proc. pažymi, kad turinys atitinka 

naujausias tendencijas. 

*76 proc. pritaria, kad į studentų 

nuomonę ir siūlymus dėl studijų kokybės 

yra atsižvelgiama. 

 Pertvarkant studijų programą į 

modulinę atkreipti dėmesį 

modulių (dalykų) turinį.  

 

SPK, 

dėstytojai. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. 

birželio 1d. 

 

 

 

  

*84 proc. pažymi, kad dėstytojai skatina 

studentus rašyti mokslinius straipsnius, 

dalyvauti mokslinėse konferencijose.  

*92 proc. nurodo, kad dėstytojai ir 

studentai bendradarbiauja atlikdami 

mokslo taikomąją veiklą. 

    

*82 proc. sutinka, kad studijoms 

reikalingos patalpos patogios ir tinkamai 

įrengtos, 

*87 proc. pažymi, kad studijos 

aprūpintos reikalinga literatūra, 

priemonėmis ir kt.  

13 proc. nepritaria ir 21 proc. 

nežino, jog Kolegijoje pakanka 

vietų, kuriose galima savarankiškai 

mokytis ne užsiėmimų metu. 

Priminti dėstytojams, kad  

informuotų studentus apie 

savarankiško darbo erdves 

fakultete bei Kolegijoje. 

Dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas.  

Įvykdymo 

terminas – 

nuolat. 

Fakultete yra 10 

savarankiško darbo 

vietų bei įrengtas 

Anatomijos ir 

fiziologijos 

saviruošos kabinetas. 



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

*74 proc. pritaria, kad studijų metu yra 

galimybė individualizuoti studijų 

procesą. 

*92 proc. sutinka, kad darbuotojai 

padeda spręsti problemas. 
*82 proc. nurodo, kad Kolegijoje 

organizuojama įdomi neakademinė 

veikla. 

    

*97 proc. pritaria, kad informacija apie 

studentų mainų programas yra vieša ir 

prieinama. 

*87 proc. pažymi, kad studentų atrankos 

studijuoti užsienyje yra viešos ir 

skaidrios. 

*76 proc. nurodo, jog padedama spręsti 

problemas, su kuriomis susiduriama 

išvykstant ir sugrįžus po studijų / 

praktikos užsienyje. 

    

*76 proc. apklausos dalyvių yra 

patenkinti studijų kokybe. 

*87 proc. studentų yra patenkinti studijų 

programos turiniu. 

*90 proc. studentų yra patenkinti studijų 

vykdymu.  

 Pertvarkant studijų programą 

pagal galimybes atsižvelgti į 

studentų siūlymus dėl studijų 

programos tobulinimo.  

SPK. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. 

birželio 1d. 

 

Studentų 

nuomonė apie 

dalyko ir jo 

dėstymo kokybę  

 

2021  m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

BH programos 

studentai 

 

Viso 40 studentai; 

atsakė 83 proc. 

 

Visi (100 proc.) dalyvavusių studentų 

sutinka, kad dėstymo medžiaga atitinka 

dalyko turinį, dėstytojas pirmosios 

paskaitos metu supažindina su studijų 

dalyko tikslais, atsiskaitymo formomis, 

vertinimo kriterijais, dalyko dėstyme 

taikomi pažangūs mokymo (si) metodai,  

dėstytojas visada su studentais elgiasi 

pagarbiai, žinios ir gebėjimai buvo 

įvertinti pagal aiškius kriterijus bei 

dėstytojas netoleruoja akademinio 

nesąžiningumo. 

12 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų pažymėjo, kad ne visi 

dėstytojai studentams laiku teikia 

grįžtamąjį ryšį bei nėra patenkinti 

dėstomu dalyku.  

Individualiai aptarti su 

dėstytojais, kurių dėstomas 

dalykas įvertintas 

nepakankamai teigiamai, 

apklausų rezultatus.  

Dalyko 

dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. kovo 

1d. 

2022-02-23 BH 

komiteto posėdyje 

aptarti studentų 

apklausos rezultatai 

bei numatytos 

gerinimo 

priemonės. 

Studentų 

nuomonė apie 

studijų 

programą ir 

BH-19 

 

Viso 19  studentų; 

atsakė 63 proc. 

*100 proc. sutinka, kad žino, ką išmoks 

ir ką gebės, baigęs studijas 

*100 proc. nurodo, kad gauna 

pakankamai teorinių žinių. 

*17 proc. nesutinka ir 25 proc. nei 

sutinka nei nesutinka, kad studijų 

programos dalykai vienas kitą 

papildo, jų turinys nesikartoja. 

Pagal galimybes kviesti dėstyti 

naujus dėstytojus, 

specialybiniams dalykams 

dėstyti.  

SPK 

pirmininkas, 

dekanas 

Įvykdymo 

2021 m. programa 

atnaujinta, 

peržiūrėti dalykų 

aprašai.  



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

studijų 

organizavimo 

kokybę 

 

2021 m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

*100 proc. pritaria, kad studijose užtenka 

praktinių / laboratorinių užsiėmimų. 

 

* 42 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad turinys atitinka naujausias 

tendencijas. 

*8 proc. nesutinka ir 25 proc. nei 

sutinka nei nesutinka, kad į 

studentų nuomonę ir siūlymus dėl 

studijų kokybės yra atsižvelgiama. 

 terminas iki 

2022-09-01 

 

 

  

*100 proc. pažymi, kad dėstytojai 

skatina studentus rašyti mokslinius 

straipsnius, dalyvauti mokslinėse 

konferencijose.  

*100 proc. nurodo, kad dėstytojai ir 

studentai bendradarbiauja atlikdami 

mokslo taikomąją veiklą. 

    

*83 proc. sutinka, kad studijoms 

reikalingos patalpos patogios ir tinkamai 

įrengtos, 

*83 proc. pritaria, jog Kolegijoje 

pakanka vietų, kuriose galima 

savarankiškai mokytis ne užsiėmimų 

metu. 

*92 proc. pažymi, kad studijos 

aprūpintos reikalinga literatūra, 

priemonėmis ir kt.  

    

*100 proc. pritaria, kad studijų metu yra 

galimybė individualizuoti studijų 

procesą. 

*83 proc. sutinka, kad darbuotojai 

padeda spręsti problemas. 
*67 proc. nurodo, kad Kolegijoje 

organizuojama įdomi neakademinė 

veikla. 

*33 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad Kolegijoje organizuojama 

įdomi neakademinė veikla. 

 

Aktyvesnė studentų atstovybės 

veikla. 

Studentų 

atstovybė. 

Įvykdymo 

terminas – 

nuolat.  

 

 

*100 proc. pritaria, kad informacija apie 

studentų mainų programas yra vieša ir 

prieinama. 

*75 proc. pažymi, kad studentų atrankos 

studijuoti užsienyje yra viešos ir 

skaidrios. 

*58 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir 

sugrįžus po studijų / praktikos 

užsienyje. 

Aktyvesnė tarptautinių ryšių 

koordinatorės veikla su 

studentais. 

Tarptautinių 

ryšių 

koordinatorė. 

Įvykdymo 

terminas - 

nuolat.  

Studentai nebuvo 

išvykę pagal 

Erasmus+ programų, 

todėl nežino, ar 

padeda spręsti 

problemas. 

*83 proc. apklausos dalyvių yra 

patenkinti studijų kokybe. 

    



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

*75 proc. studentų yra patenkinti studijų 

programos turiniu. 

*83 proc. studentų yra patenkinti studijų 

vykdymu.  

Studentų 

nuomonė apie 

dalyko ir jo 

dėstymo kokybę  

 

2021  m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

GT programos 

studentai 

 

Viso 26 studentai; 

atsakė 77 proc. 

 

Visi  (100 proc.) apklausoje dalyvavę 

studentai pritaria, kad dėstymo medžiaga 

atitinka dalykų turinį, dėstytojas 

pirmosios paskaitos metu supažindinta 

su studijų dalyko tikslais, atsiskaitymo 

formomis, vertinimo kriterijais, kad 

dėstytojai visada su studentais elgiasi 

pagarbiai, žinias ir gebėjimus įvertina 

pagal aiškius kriterijus bei dėstytojai 

netoleruoja akademinio nesąžiningumo.  

25 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų nurodo, kad ne visų 

dėstytojų parinkti metodai padeda 

suprasti dalyką. 

20 proc. nurodė, dėstomos temos 

nebuvo nuoseklios ir aiškios.  

Individualiai aptarti su 

dėstytojais, kurių dėstomus 

dalykus studentai įvertino, kaip 

gerintinas sritis.  

Dalyko 

dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. kovo 

1d. 

2022-02-18 GT 

komiteto posėdyje 

aptarti studentų 

apklausos rezultatai 

bei numatytos 

gerinimo 

priemonės. 

Studentų 

nuomonė apie 

studijų 

programą ir 

studijų 

organizavimo 

kokybę 

 

2021 m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

GT-19 

 

Viso 10  studentai; 

atsakė 100 proc. 

*100 proc. sutinka, kad žino, ką išmoks 

ir ką gebės, baigęs studijas 

*89 proc. pritaria, kad studijų programos 

dalykai vienas kitą papildo, jų turinys 

nesikartoja. 

*66 proc. nurodo, kad gauna 

nepakankamai teorinių žinių. 

*67 proc. pritaria, kad turinys atitinka 

naujausias tendencijas. 

*67 proc. pritaria, kad į studentų 

nuomonę ir siūlymus dėl studijų kokybės 

yra atsižvelgiama. 

*11 proc. nei sutinka nei nesutinka 

bei 22 proc. nepritaria, kad gauna 

nepakankamai teorinių žinių. 

*46 proc. nepritaria, kad studijose 

užtenka praktinių / laboratorinių 

užsiėmimų. 

*33 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad turinys atitinka naujausias 

tendencijas. 

*22 proc. nei sutinka nei nesutinka 

bei 11 proc. nepritaria, kad į 

studentų nuomonę ir siūlymus dėl 

studijų kokybės yra atsižvelgiama. 

Pertvarkant studijų programą 

pagal poreikį padidinti praktinių 

valandų skaičių, peržiūrėti 

modulių (dalykų) turinį.  

 

SPK, 

dėstytojai. 

Įvykdymo 

terminas iki 

sekančio 

studijų 

programos 

atnaujinimo. 

 

 

2021 m. atnaujinta 

studijų programa, 

kai kuriuose 

dalykuose skirta 

daugiau praktinių 

valandų.  

*67 proc. pažymi, kad dėstytojai skatina 

studentus rašyti mokslinius straipsnius, 

dalyvauti mokslinėse konferencijose.  

*78 proc. nurodo, kad dėstytojai ir 

studentai bendradarbiauja atlikdami 

mokslo taikomąją veiklą. 

*22 proc. nei sutinka nei nesutinka 

bei 11 proc. nepritaria, kad 

dėstytojai skatina studentus rašyti 

mokslinius straipsnius, dalyvauti 

mokslinėse konferencijose. 

 

  Visiems GT-19 

akademinės grupės 

studentams 

pasiūlyta dalyvauti 

studentų 

mokslinėse 

konferencijose.  

*78 proc. sutinka, kad studijoms 

reikalingos patalpos patogios ir tinkamai 

įrengtos, 

*67 proc. pritaria jog Kolegijoje pakanka 

vietų, kuriose galima savarankiškai 

mokytis ne užsiėmimų metu. 

*22 proc. nei sutinka nei nesutinka 

bei 11 proc. nepritaria, jog 

Kolegijoje pakanka vietų, kuriose 

galima savarankiškai mokytis ne 

užsiėmimų metu. 

 

Priminti dėstytojams, kad  

informuotų studentus apie 

savarankiško darbo erdves 

fakultete bei Kolegijoje. 

Dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas.  

Įvykdymo 

terminas – 

nuolat. 

Fakultete yra 10 

savarankiško darbo 

vietų bei įrengtas 

Anatomijos ir 

fiziologijos 

saviruošos kabinetas. 



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

*89 proc. pažymi, kad studijos 

aprūpintos reikalinga literatūra, 

priemonėmis ir kt.  

*89 proc. pritaria, kad studijų metu yra 

galimybė individualizuoti studijų 

procesą. 

*89 proc. sutinka, kad darbuotojai 

padeda spręsti problemas. 

*44 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad Kolegijoje organizuojama 

įdomi neakademinė veikla. 

 

Aktyvesnė studentų atstovybės 

veikla. 

Studentų 

atstovybė. 

Įvykdymo 

terminas – 

nuolat.  

 

 *44 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad informacija apie studentų 

mainų programas yra vieša ir 

prieinama.  

*56 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad studentų atrankos studijuoti 

užsienyje yra viešos ir skaidrios. 

*56 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

jog padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir 

sugrįžus po studijų / praktikos 

užsienyje. 

Aktyvesnė tarptautinių ryšių 

koordinatorės veikla su 

studentais. 

Tarptautinių 

ryšių 

koordinatorė. 

Įvykdymo 

terminas - 

nuolat.  

 

*78 proc. apklausos dalyvių yra 

patenkinti studijų kokybe. 

*67 proc. studentų yra patenkinti studijų 

programos turiniu. 

*78 proc. studentų yra patenkinti studijų 

vykdymu.  

 Pertvarkant studijų programą 

pagal galimybes atsižvelgti į 

studentų siūlymus dėl praktinių 

valandų didinimo.  

SPK. 

Įvykdymo 

terminas iki 

sekančio 

studijų 

programos 

atnaujinimo. 

2021 m. atnaujinta 

studijų programa, 

kai kuriuose 

dalykuose skirta 

daugiau praktinių 

valandų.  

Studentų 

nuomonė apie 

dalyko ir jo 

dėstymo kokybę  

 

2021  m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

KTP programos 

studentai 

 

Viso 53 studentai; 

atsakė 76 proc. 

 

Visi (100 proc.) apklausos dalyvių 

pažymėjo, kad dėstytojas netoleruoja 

nesąžiningumo. 

Daugiau nei 90 proc. apklausoje 

dalyvavusių studentų pritaria, kad 

dėstymo medžiaga atitinka dalykų turinį, 

dėstytojo parinkti studijų metodai padėjo 

suprasti dalyką, dėstytojas  skatino 

studentus diskutuoti, reikšti nuomonę. 

37 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų pažymi, kad ne visi 

dėstytojai studentams laiku teikia 

grįžtamąjį ryšį.  

27 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų nurodo, kad ne visi 

dėstytojai dalyko mokymosi 

tikslams naudoja virtualią 

mokymosi aplinką.   

Individualiai aptarti su 

dėstytojais, kurių dėstomus 

dalykus studentai įvertino, kaip 

gerintinas sritis.  

Dalyko 

dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. kovo 

1d. 

2022-02-18 KTP 

komiteto posėdyje 

aptarti studentų 

apklausos rezultatai 

bei numatytos 

gerinimo 

priemonės. 

Studentų 

nuomonė apie 

studijų 

KTP-19 

 

Viso 24  studentai; 

*92 proc. sutinka, kad žino, ką išmoks ir 

ką gebės, baigęs studijas 

*88 proc. pritaria, kad studijų programos 

*21 proc. nei sutinka nei nesutinka 

bei 12 proc. nepritaria, kad 

studijose užtenka praktinių / 

Pertvarkant studijų programą 

pagal poreikį padidinti praktinių 

valandų skaičių.  

SPK, 

dėstytojai. 

Įvykdymo 

2021 m. atnaujinta 

studijų programa, 

kai kuriuose 



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

programą ir 

studijų 

organizavimo 

kokybę 

 

2021 m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

atsakė 100 proc. dalykai vienas kitą papildo, jų turinys 

nesikartoja. 

*92 proc. nurodo, kad gauna pakankamai 

teorinių žinių. 

*67 proc. pritaria, kad studijose užtenka 

praktinių / laboratorinių užsiėmimų. 

*92 proc. pažymi, kad turinys atitinka 

naujausias tendencijas. 

*71 proc. pritaria, kad į studentų 

nuomonę ir siūlymus dėl studijų kokybės 

yra atsižvelgiama. 

laboratorinių užsiėmimų. 

 

 terminas iki 

sekančio 

studijų 

programos 

atnaujinimo. 

 

 

dalykuose skirta 

daugiau praktinių 

valandų. 

*75 proc. pažymi, kad dėstytojai skatina 

studentus rašyti mokslinius straipsnius, 

dalyvauti mokslinėse konferencijose.  

*75 proc. nurodo, kad dėstytojai ir 

studentai bendradarbiauja atlikdami 

mokslo taikomąją veiklą. 

    

*88 proc. sutinka, kad studijoms 

reikalingos patalpos patogios ir tinkamai 

įrengtos, 

*88 proc. pritaria, jog Kolegijoje 

pakanka vietų, kuriose galima 

savarankiškai mokytis ne užsiėmimų 

metu. 

*88 proc. pažymi, kad studijos 

aprūpintos reikalinga literatūra, 

priemonėmis ir kt.  

    

*79 proc. pritaria, kad studijų metu yra 

galimybė individualizuoti studijų 

procesą. 

*92 proc. sutinka, kad darbuotojai 

padeda spręsti problemas. 
*83 proc. nurodo, kad Kolegijoje 

organizuojama įdomi neakademinė 

veikla. 

    

*96 proc. pritaria, kad informacija apie 

studentų mainų programas yra vieša ir 

prieinama. 

*88 proc. pažymi, kad studentų atrankos 

studijuoti užsienyje yra viešos ir 

    



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

skaidrios. 

*75 proc. nurodo, jog padedama spręsti 

problemas, su kuriomis susiduriama 

išvykstant ir sugrįžus po studijų / 

praktikos užsienyje. 

*96 proc. apklausos dalyvių yra 

patenkinti studijų kokybe. 

*83 proc. studentų yra patenkinti studijų 

programos turiniu. 

*88 proc. studentų yra patenkinti studijų 

vykdymu.  

    

Studentų 

nuomonė apie 

dalyko ir jo 

dėstymo kokybę  

 

2021  m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

SMP programos 

studentai 

 

Viso 13 studentų; 

atsakė 62 proc. 

 

Visi studentai pritaria, kad dėstymo 

medžiaga atitinka dalykų turinį, dėstymo 

temos buvo nuoseklios ir aiškios bei 

dėstytojai netoleruoja akademinio 

nesąžiningumo. 

 

 

 

Pusė studentų mano, kad dėstytojai 

turėtų informatyviau ir aiškiau 

atsakyti į studento pateiktus 

klausimus dalyko tema bei laiku 

teikti grįžtamąjį ryšį studentams 

apie jų atliktą darbą. 

Individualiai aptarti su 

kiekvienu dėstytoju gerintinas 

sritis.  

Dalyko 

dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. kovo 

1d. 

2022-02-17 SMP 

komiteto posėdyje 

aptarti studentų 

apklausos rezultatai 

bei numatytos 

gerinimo 

priemonės. 

Studentų 

nuomonė apie 

dalyko ir jo 

dėstymo kokybę  

 

2021  m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

SD programos 

studentai 

 

Viso 90 studentų; 

atsakė 86 proc. 

 

Visi (100 proc.) dalyvavusių studentų 

sutinka, kad dėstomos temos buvo 

nuoseklios ir aiškios, dėstytojas 

pirmosios paskaitos metu supažindino su 

studijų dalyko tikslais, atsiskaitymo 

formomis, vertinimo kriterijais, dėstytojo 

parinkti studijų metodai padėjo suprasti 

dalyką, dėstytojas netoleruoja 

akademinio nesąžiningumo. 

9 proc. apklausoje dalyvavusių 

studentų pažymėjo, kad ne visi 

dėstytojai mokymosi tikslams 

pasiekti naudoja virtualią 

mokymosi aplinką.   

Individualiai aptarti su 

dėstytojais, kurių dėstomas 

dalykas įvertintas 

nepakankamai teigiamai, 

apklausų rezultatus.  

Dalyko 

dėstytojai, 

SPK 

pirmininkas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022 m. kovo 

1d. 

Su dėstytojais 

aptarta, kad yra 

dalykų kurie 

reikalauja 

išsamesnio 

aiškinimo, todėl 

tenka paaiškinimus 

užsirašyti 

studentams, tačiau 

nutarta, kad ateityje 

bus stengiamasi 

mažiau teikti 

sudėtingos 

medžiagos, 

medžiagą sutalpinti 

VMA. 

Studentų 

nuomonė apie 

studijų 

SD-19 

SDi-18 

 

*100 proc. sutinka, kad žino, ką išmoks 

ir ką gebės, baigęs studijas. 

*79 proc. pritaria, kad studijų programos 

*14 proc. nesutinka ir 21 proc. nei 

sutinka nei nesutinka, kad į 

studentų nuomonę ir siūlymus dėl 

    



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

programą ir 

studijų 

organizavimo 

kokybę 

 

2021 m. IV 

ketvirtis 

 

SPK 

pirmininkas 

Viso 15  studentų; 

atsakė 87 proc. 

dalykai vienas kitą papildo, jų turinys 

nesikartoja. 

*100 proc. nurodo, kad gauna 

pakankamai teorinių žinių. 

*86 proc. pritaria, kad studijose užtenka 

praktinių / laboratorinių užsiėmimų. 

*86 proc. pažymi, kad turinys atitinka 

naujausias tendencijas. 

*64 proc. pritaria, kad į studentų 

nuomonę ir siūlymus dėl studijų kokybės 

yra atsižvelgiama. 

studijų kokybės yra atsižvelgiama. 

*86 proc. pažymi, kad dėstytojai skatina 

studentus rašyti mokslinius straipsnius, 

dalyvauti mokslinėse konferencijose.  

*86 proc. nurodo, kad dėstytojai ir 

studentai bendradarbiauja atlikdami 

mokslo taikomąją veiklą. 

    

*93 proc. sutinka, kad studijoms 

reikalingos patalpos patogios ir tinkamai 

įrengtos, 

*93 proc. pritaria, jog Kolegijoje 

pakanka vietų, kuriose galima 

savarankiškai mokytis ne užsiėmimų 

metu. 

100 proc. pažymi, kad studijos 

aprūpintos reikalinga literatūra, 

priemonėmis ir kt.  

    

*71 proc. pritaria, kad studijų metu yra 

galimybė individualizuoti studijų 

procesą. 

*93 proc. sutinka, kad darbuotojai 

padeda spręsti problemas. 
*93 proc. nurodo, kad Kolegijoje 

organizuojama įdomi neakademinė 

veikla. 

    

*100 proc. pritaria, kad informacija apie 

studentų mainų programas yra vieša ir 

prieinama. 

*86 proc. pažymi, kad studentų atrankos 

studijuoti užsienyje yra viešos ir 

*29 proc. nei sutinka nei nesutinka, 

kad padedama spręsti problemas, su 

kuriomis susiduriama išvykstant ir 

sugrįžus po studijų / praktikos 

užsienyje. 

Aktyvesnė tarptautinių ryšių 

koordinatorės veikla su 

studentais. 

Tarptautinių 

ryšių 

koordinatorė. 

Įvykdymo 

terminas - 

Studentai nebuvo 

išvykę pagal 

Erasmus+ programų, 

todėl nežino, ar 

padeda spręsti 



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

skaidrios. 

*71 proc. kad padedama spręsti 

problemas, su kuriomis susiduriama 

išvykstant ir sugrįžus po studijų / 

praktikos užsienyje. 

nuolat.  problemas. 

*93 proc. apklausos dalyvių yra 

patenkinti studijų kokybe. 

*93 proc. studentų yra patenkinti studijų 

programos turiniu. 

*86 proc. studentų yra patenkinti studijų 

vykdymu.  

    

Praktikos ir jos 

organizavimo 

kokybė  

 

2021 m. II 

pusmetis 

 

2021 m. rudenį 

praktikas atlikę 

studentai.  

 

Viso 162 studentai; 

atsakė 37 proc. 

*93 proc. nurodo, kad praktikų atlikimo 

tvarka yra aiški. 

*75 proc. pažymi, kad praktikų užduotys 

aiškios. 

*88 proc. studentai nurodo, kad 

sudarytos sąlygos savarankiškai 

pasirinkti praktikos vietas. 

*88 proc. pažymi, kad Kolegijos 

praktikos vadovas padeda pasirinkti 

praktikos vietą. 

BH studijų programos praktika 

,,Ligonių slauga“. 

Praktikos dalyko ,,Ligonių 

slauga“ aprašo peržiūra ir 

organizavimo aptarimas.  

SPK, 

praktikai 

vadovaujantis 

dėstytojas. 

Įvykdymo 

terminas iki  

2022-05-01. 

 

*95 proc. studentų nurodo, kad praktikai 

vadovaujantis dėstytojas supažindina su 

praktikos tikslu, užduotimis, vertinimu ir 

kt.  

*80 proc. nurodo, kad dėstytojas  

konsultuoja įvairiais praktikos klausimais. 

*70 proc. pažymi, dėstytojas atsakingai 

ir objektyviai vertina pagal praktikos 

plane nurodytus kriterijus. 

 Priminti praktikai 

vadovaujantiems dėstytojams 

dėl atgalinio ryšio suteikimo 

studentams. 

Praktikai 

vadovaujantys 

dėstytojai. 

Įvykdymo 

terminas iki  

2022-05-01. 

 

*92 proc. nurodė, kad praktikos vadovas 

įstaigoje priėmė geranoriškai, konsultavo 

bei objektyviai vertino. 

*92 proc. pažymėjo, kad praktikos 

vadovas įstaigoje supažindino su 

praktikos atlikimo tvarka. 

*88 proc. nurodė, kad praktikos vadovas 

įstaigoje suteikė informaciją ir sudarė 

sąlygas užduotims atlikti. 

 

    



Apklausos 

metai, 

ketvirtis, kokia 

apklausa ir 

vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

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

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas padaryta) 

*78 proc. pažymėjo, kad praktika padėjo 

geriau pažinti būsimą profesiją. 

*90 proc. nurodė, kad praktika padėjo 

susieti teorines žinias su praktika. 

*83 proc. nurodė, kad praktikos metu 

įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų 

būsimai profesinei veiklai. 

BH studijų programos praktika 

,,Ligonių slauga“. 

Praktikos dalyko ,,Ligonių 

slauga“ aprašo peržiūra ir 

organizavimo aptarimas.  

SPK, 

praktikai 

vadovaujantis 

dėstytojas. 

Įvykdymo 

terminas iki  

2022-05-01. 

 

  *75 proc. apklaustųjų yra patenkinti 

praktika. 

BPS studentai siūlo trumpinti 

Psichikos sveikatos slaugos 

praktiką, o ilginti Būtinosios 

medicinos pagalbos ir 

intensyviosios slaugos praktiką. 

 

Peržiūrėti ir atnaujinti socialinio 

darbo studijų programos 

praktikos organizavimo 

dokumentaciją iki 2022 metų 

rugsėjo mėnesio.                                             

Praktikai 

vadovaujantis 

dėstytojas. 

Įvykdymo 

terminas iki 

2022-09-01. 

2021 m. atnaujintas 

BPS studijų planas, 

Psichikos sveikatos 

slaugos praktikos 

laikas 

sutrumpintas, o 

Būtinosios 

medicinos pagalbos 

ir intensyviosios 

slaugos praktikos 

laikas prailgintas.  

 


