STUDENTŲ APKLAUSOS APIE DALYKO /
MODULIO IR JO DĖSTYMO KOKYBĘ
REZULTATAI
2021-2022 M.M. PAVASARIO SEMESTRAS

2022 M.

Tyrimo organizavimas
Kolegijoje studijų dalyko / modulio dėstymo kokybės vertinimas vykdomas instituciniu lygiu
Studijų valdymo sistemoje. Visi studentai, išklausę 2021–2022 m. m. pavasario semestre išklausę
studijų dalykus / modulius ir gavę įvertinimą, galėjo užpildyti aktyvuotą anketą ir įvertinti
kiekvieno išklausyto studijų dalyko/ modulio turinio ir dėstymo kokybę.
Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2021 – 2022 m. m. pavasario semestre išklausytus studijų
dalykus / modulius buvo galima įvertinti gavus dalyko / modulio galutinį įvertinimą iki 2022 m.
rugsėjo 1 d.
Tyrimo tikslas: atskleisti studentų nuomonę apie studijų dalyko / modulio turinio ir dėstymo
kokybę.
Tikslinė grupė: visi Kauno kolegijos studentai, 2021 – 2022 m.m. pavasario semestre
išklausę studijų dalykus / modulius ir gavę įvertinimus. Iš viso studijų valdymo sistemoje buvo
suformuota 17271 anketa galutinį studijų dalyko / modulio įvertinimą (išskyrus baigiamuosius
darbus ir egzaminus) gavusiems studentams.
Tyrimo objektas: 2021 – 2022 m. m. pavasario semestre vykdyti visi studijų dalykai bei
moduliai.
Tyrimo metodas – anketinė apklausa (rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai
duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje – Studijų valdymo sistemoje.
Dalyvavimas apklausoje buvo savanoriškas, apklausa buvo konfidenciali ir anoniminė.
Studijų valdymo sistemoje iš viso gauta 2294 (nuo suformuotų anketų) pilnai užpildytos anketos,
t.y. 27 proc. daugiau nei už praėjusių mokslo metų pavasario semestrą. Užpildyta 13,3 proc. nuo
suformuotų anketų. Palyginimui už praėjusių mokslo metų pavasario semestrą buvo gauta 8,5 proc.
užpildytų anketų, už šių mokslo metų rudens semestrą – 21 proc. užpildytų anketų.
Analizuojant pagal padalinius, MF studentai užpildė 1225 anketas (40 proc. daugiau nei už
ankstesnių mokslo metų pavasario semestrą, anketų grįžtamumas – 16 proc.), TF studentai – 515
anketų (48 proc. daugiau nei už ankstesnių mokslo metų pavasario semestrą, anketų grįžtamumas –
14,7 proc.), VF studentai – 274 anketas (11 proc. mažiau nei už ankstesnių mokslo metų pavasario
semestrą, anketų grįžtamumas – 10,7 proc.), MUF studentai – 274 anketas (1 anketa daugiau nei už
ankstesnių mokslo metų rudens semestrą, anketų grįžtamumas – 7,91 proc.). Taip pat gautos 6
užpildytos anketos apie studijų dalykus, kurie nepriskiriami nė vienam fakultetui. (1 pav.).
Pastebima, kad pavasario semestre išklausytus studijų dalykus / modulius vis dar vertina perpus
mažiau studentų nei išklausytus rudens semestre (rudens semestre buvo gautos 4468 užpildytos
anketos).
Kita; 0,3%
VF;
11,9%

TF; 22,4%
MF; 53,4%
MUF;
11,9%

1 pav. Užpildytų anketų pasiskirstymas pagal padalinius.
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Apklausos rezultatai
Dalykų / modulių kokybę dažniausiai vertino studentai, kurie lankė 76 – 100 proc. paskaitų.
Respondentų, kurie dalyvavo mažiau nei pusėje paskaitų, dalis sudaro nuo 1,14 proc. Medicinos
fakultete iki 3,89 proc. Technologijų fakultete. (2 pav.).
Paskaitų lankomumas
26 – 50 proc.

Iki 25 proc.

51 – 75 proc.

VF 2,19% 12,04%
TF 3,50%

85,04%
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MUF1,09% 10,58%
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76 – 100 proc.
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2 pav. Respondentų paskaitų lankomumo vertinimas pagal padalinius, proc.

Studentai savo pastangas studijuojant kiekvieną atskirą studijų dalyką/ modulį dešimties balų
skalėje vertina 8,98 balais (KK vidurkis). Kiek žemiau nei Kolegijos vidurkis savo pastangas
vertina Technologijų fakulteto studentai. (3 pav.).
Pastangos studijuojant dalyką/modulį
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3 pav. Respondentų pastangų studijuojant studijų dalyką / modulį vetinimas 10 balų skalėje.

Studentai dalyko / modulio turinio kokybę vertina 88,8 proc., o dėstymo kokybę – 88,04 proc.
Aukščiausiai studijų dalykų turinio ir dėstymo kokybė vertinama Medicinos fakultete (atitinkamai
89,83 proc. ir 89,39 proc.). (4 pav.). Vertinant studijų dalykų turinio ir dėstymo kokybę, duomenys
apdoroti taikant statistinius metodus, tačiau skirtumai tarp padalinių nėra statistiškai reikšmingi.
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4 pav. Dalyko/modulio turinio ir dėstymo kokybės vertinimas Kolegijoje ir padaliniuose (proc.)

Studentai dalyko / modulio ir jo komponentų turinio bei dėstymo kokybę vertino pagal
suformuluotus teiginius penkių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku. Visais
aspektais dalyko / modulio turinio ir jo dėstymo kokybė vertinama labai aukštai (vidurkis daugiau
nei 4 balai iš 5 balų).
Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas

Savarankiškas darbas (integruotas projektas) buvo
naudingas.

4,35

Dalyko/Modulio medžiaga ir mokymosi ištekliai
padėjo įgyti naujų žinių ir gebėjimų.

4,44

Atsiskaitymų užduotys sudarė man galimybę
pademonstruoti dalyko/modulio studijų metu įgytas
žinias ir gebėjimus.

4,38

Žinių ir gebėjimų vertinimo kriterijai buvo aiškūs ir
suprantami.

4,34

Teorija grindžiama praktiniais pavyzdžiais.

4,43

Dalyko/Modulio tikslai buvo aiškiai apibrėžti.
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5 pav. Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas KK ir padaliniuose (vidurkis).
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Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas
Dėstytojo (-jos) konsultacijos buvo naudingos ir
savalaikės.

4,31

Man buvo suteiktas grįžtamasis ryšys apie mano
atliktą darbą (aptariami atsiskaitymų rezultatai,
savarankiški darbai ir pan.).

4,31

Dalyko/modulio komponento metodinė medžiaga
buvo pasiekiama virtualaus mokymosi aplinkoje
Moodle (talpinama mokymosi medžiaga, šaltiniai,
užduotys, kt.).

4,44

Dėstytojo (-jos) ir studentų santykiai buvo pagarbūs ir
etiški, vyravo palankus psichologinis klimatas.

Dėstytojas taikė įvairius mokymo metodus,
aktyvinančius mano dalyvavimą paskaitoje.

Užsiėmimų laikas buvo išnaudojamas produktyviai.

Dėstytojas dėstė nuosekliai ir aiškiai.

4,49

4,28

4,41

4,39

Dėstytojas dirbo pagal tvarkaraštį (laiku pradeda ir
baigia užsiėmimus, jų nepraleidžia ir pan).

4,55

4,1 4,15 4,2 4,25 4,3 4,35 4,4 4,45 4,5 4,55 4,6
6 pav. Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas KK ir padaliniuose (vidurkis).

Toliau pateikiamas teiginių apie dalyko / modulio ir jo komponentų turinio bei dėstymo
kokybę įvertinimas procentais Kolegijoje ir pagal padalinius. (7 – 16 pav.).

5

Dalyko / modulio kokybės vertinimas Kolegijoje (N=2294)

7 pav. Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas KK (proc.)

8 pav. Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas KK (proc.)

6

Dalyko / modulio kokybės vertinimas Medicinos fakultete (N=1225).

9 pav. Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas MF (proc.)

10 pav. Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas MF (proc.)

7

Dalyko / modulio kokybės vertinimas Menų ir ugdymo fakultete (N=274).

11 pav. Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas MUF (proc.)

12 pav. Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas MUF (proc.)

8

Dalyko / modulio kokybės vertinimas Technologijų fakultete (N=515).

13 pav. Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas TF (proc.)

14 pav. Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas TF (proc.)

9

Dalyko / modulio kokybės vertinimas Verslo fakultete (N=274).

15 pav. Dalyko/modulio turinio kokybės vertinimas VF (proc.)

16 pav. Dalyko/modulio dėstymo kokybės vertinimas VF (proc.)

10

