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GRĮŽTAMOJO RYŠIO IŠ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ ORGANIZAVIMO KOLEGIJOJE PLANAS
2021 – 2022 mokslo metai
Eil.
Nr.
1.

Apklausos pavadinimas
Darbdavių apklausa.

Tikslas
Įvertinti darbdavių nuomonę apie studijų
programos poreikį, turinį, tobulinimo
kryptis, specialistų teorinį ir praktinį
parengimą Kolegijoje
Atskleisti vyraujantį psichologinį klimatą
fakultete, siekiant numatyti reikalingas
psichologinio
klimato
gerinimo
priemones.
Nustatyti absolventų įsidarbinimo lygį ir
kokybę, įvertinant, kiek darbas yra susijęs
su įgyta specialybe ir veiklos sritimis,
kurioms yra skirta studijų programa.
Įvertinti
absolventų
pasirengimą
profesinei veiklai ir integraciją į darbo
rinką.
Išsiaiškinti studentų nuomonę apie atskirų
studijuotų dalykų (modulių) turinio ir jų
dėstymo kokybę.

2.

Verslo fakulteto darbuotojų
psichologinio klimato tyrimas.

3.

Absolventų apklausa praėjus
pusei metų nuo studijų baigimo.

4.

Absolventų anketinė apklausa
praėjus metams nuo studijų
baigimo.
Visų studentų anketinė apklausa
apie išklausytų pirmųjų studijų
modulių ir jų dėstymo kokybę
2021-2022
m.
m.
rudens
semestre.
Visų darbuotojų apklausa apie
Išsiaiškinti darbuotojų pasitenkinimą
pasitenkinimą darbo sąlygomis.
darbo sąlygomis, atlygio politika, kt.
(bus tikslinama prieš tyrimą)
Paskutiniojo
kurso
studentų Išsiaiškinti studentų lūkesčių išpildymą
anketinė
apklausa
studijų per visą studijų laikotarpį, studentų
pabaigoje.
nuomonę apie pasirengimą darbo rinkai.

5.

6.

7.

Tiriamųjų grupė
Darbdaviai

Vykdymo
laikotarpis
2021 m. rugsėjis spalis

Vykdytojas
Karjeros centras

Verslo fakulteto
darbuotojai

2021 m. rugsėjo –
lapkričio mėn.

Verslo fakultetas

2021 m.
absolventų laida

2021 m. lapkritis gruodis

Karjeros centras,
fakultetai

2020 m.
absolventų laida

2021 m. lapkritis

Modulinių studijų
programų
studentai

2021 m. lapkritis

Karjeros centras,
Kokybės valdymo
skyrius
Kokybės valdymo
skyrius (SVS)

Darbuotojai

2021 m. lapkritis

Baigiamojo
2021 m. gruodis –
semestro studentai 2022 m. sausis

Kokybės valdymo
skyrius, Žmogiškųjų
išteklių tarnyba
Kokybės valdymo
skyrius
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Eil.
Nr.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Apklausos pavadinimas

Tikslas

Kolegijos darbuotojų apklausa Išsiaiškinti kompetencijų tobulinimo
apie kompetencijų tobulinimo renginių poreikį, parengti ateinančių
renginių poreikį.
metų Kolegijos kompetencijų tobulinimo
renginių planą bei tobulinti mokymų
organizavimo kokybę.
Studentų, pasirinkusių Kalbų Išsiaiškinti studentų užsienio kalbos
centro siūlomų kalbų LPD, pasirinkimo motyvus ir jų nuomonę apie
apklausa.
studijų kokybę.

Tiriamųjų grupė
Darbuotojai

Studentai,
pasirinkę KC
siūlomus kalbų
LPD
Visų studentų anketinė apklausa Išsiaiškinti studentų nuomonę apie atskirų Visi studentai
apie išklausyto studijų dalyko studijuotų dalykų (modulių) turinio ir jų
(modulio) ir jo dėstymo kokybę dėstymo kokybę.
2021 – 2022 m. m. rudens
semestre.
Pirmojo kurso studentų anketinė
Išsiaiškinti
studijų
pasirinkimo, Pirmo kurso
apklausa pasibaigus pirmajam
adaptavimosi
Kolegijoje
ypatumus, studentai
semestrui.
studentų tolimesnius lūkesčius ir
motyvaciją.
Antro ir aukštesnio kurso Išsiaiškinti studentų požiūrį į sudarytas II, III, IV kurso
studentų (išskyrus baigiamojo studijų sąlygas ir įvertinti bendrą (išskyrus
kurso
studentus)
anketinė pasitenkinimą studijomis.
baigiamąjį kursą)
apklausa apie pasitenkinimą
studentai
studijomis.
Apvalaus stalo diskusijos su Išsiaiškinti studijų turinio ir studijų Medicinos
Medicinos fakulteto visų studijų proceso organizavimo stipriąsias ir fakulteto
visų
programų akademinių grupių tobulintinas puses, atsakyti studentams į akademinių
studentų atstovais.
iškilusius klausimus dėl studijų proceso grupių studentų
ir jo organizavimo, įvardinti galimas atstovai
priemones studijų kokybės tobulinimui.
Kolegijos darbuotojų apklausa Išsiaiškinti kolegijos darbuotojų nuomonę Darbuotojai
apie Kalbų centro siūlomų anglų apie anglų kalbos kursų kokybę bei kursų
kalbos kursų kokybę ir poreikį.
tęstinumo poreikį.
Visų studentų anketinė apklausa Išsiaiškinti studentų nuomonę apie atskirų Modulinių studijų
apie išklausytų pirmųjų studijų studijuotų dalykų (modulių) turinio ir jų programų

Vykdymo
laikotarpis
2021 m. gruodis –
2022 m. sausis

Vykdytojas
Žmogiškųjų išteklių
tarnyba, Valdymo ir
kokybės
departamentas

2022 m. sausis,
birželis

Kalbų centras

2022 m. sausis vasaris

Kokybės valdymo
skyrius (SVS)

2022 m. kovas

Kokybės valdymo
skyrius

2022 m. kovas

Kokybės valdymo
skyrius

2022 m. kovas

Medicinos fakulteto
administracija

2022 m. kovas

Kalbų centras

2022 m. balandis

Kokybės valdymo
skyrius (SVS)
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Eil.
Nr.

Apklausos pavadinimas

modulių ir jų dėstymo kokybę
2021 – 2022 m. m. pavasario
semestre.
16. Paskutiniojo
kurso
studentų
anketinė
apklausa
studijų
pabaigoje.
17. Atvykstančių pagal tarptautines
mobilumo programas studentų
anketinė apklausa.
18. Studentų, grįžusių iš mobilumo
užsienio šalyse pagal tarptautines
mainų
programas,
anketinė
apklausa Europos Komisijos
administruojamoje
„Mobility
tool“ sistemoje.
19. Studentų, grįžusių iš profesinės
veiklos praktikos, apklausa.

20.

21.

22.

Tikslas

Tiriamųjų grupė

Vykdymo
laikotarpis

Vykdytojas

dėstymo kokybę.

studentai

Išsiaiškinti studentų lūkesčių išpildymą
per visą studijų laikotarpį, studentų
nuomonę apie pasirengimą darbo rinkai.
Išsiaiškinti studijų kokybę ir studijų
organizavimo proceso kokybę.

Baigiamojo
2022 m. birželis
semestro studentai

Kokybės valdymo
skyrius

Atvykę užsienio
studentai

Tarptautinių ryšių
skyrius

Išsiaiškinti studentų nuomonę apie
mobilumo organizavimo proceso kokybę,
finansavimą, studijų / praktikos pagal
mobilumo programas kokybę bei įvertinti
studentų pasitenkinimą sudarytomis
tarptautinių studijų sąlygomis.
Išsiaiškinti studentų nuomones apie
profesinės veiklos praktikos naudą,
organizavimą,
praktikos
vietų
tinkamumą.
TF dėstytojų – praktikų vadovų Išsiaiškinti dėstytojų – praktikų vadovų
apklausa.
nuomonę apie praktikos organizavimo
kokybę.
Darbdavių nuomonės tyrimas Išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie
studentams atlikus praktiką.
praktiką atlikusių studentų pasirengimą
profesinei veiklai.

2022 m. vasaris,
2022 m. birželis

KK
studentai, Grįžus iš mobilumo
mobilumo
programos
dalyviai

2021 – 2022 m. m.
rudens ir pavasario
semestre, studentams
atlikus praktiką
TF dėstytojai – 2021 – 2022 m. m.
praktikų vadovai
rudens ir pavasario
semestruose
Darbdaviai,
2021 – 2022 m. m.
Praktikų
rudens
ir
(ar)
mentoriai
pavasario semestre,
studentams
atlikus
praktiką
Absolventų anketinė apklausa Atskleisti, kaip absolventams sekasi 2019
m. 2022 m. birželis
praėjus 36 mėnesiams nuo studijų įsitvirtinti darbo rinkoje baigus aukštąją absolventų laida
baigimo.
mokyklą.
Studentai

____________________________

Tarptautinių ryšių
skyrius

Fakultetai

Technologijų
fakultetas
Fakultetai

Karjeros
Kokybės
skyrius

centras,
valdymo

