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Tikslas: 
Išanalizuoti studijų programos „Anglų kalba ryšiams su visuomene“ studentų nuomonę apie studijų 

kokybę    

Tyrimo metodas: 
Anketinė apklausa, vykdyta elektroniniu būdu. Studentai, išklausę studijų dalykus ir gavę įvertinimus, 

turėjo galimybę anonimiškai ir savanoriškai išreikšti nuomonę apie studijų kokybę.  

Rezultatai: 
Apklausoje nuomonę išreiškė 23 Anglų kalbos ryšiams su visuomene studijų programos studentai 

(30 proc. visų studijų programos studentų). 79,3 proc. apklausoje dalyvavusių studentų teigia esantys 

patenkinti studijomis Kauno kolegijoje, 10,3 proc. abejoja, tiek pat teigia esantys nepatenkinti studijomis. 

Vertinant studijų dalykų turinį tik 17,2 proc. respondentų teigia esantys patenkinti visų studijų dalykų 

turiniu, 75,9 proc. respondentų abejoja kai kurių dalykų nauda, kiti likę (3,4 proc.) arba nepatenkinti 

studijų dalykų turiniu, arba studijavo tuo metu užsienyje, tad negali vertinti objektyviai. Kaip labiausiai 

naudingus dalykus studentai įvardino anglų kalbos dalykus, kaip tobulintinus – bendruosius koleginių 

studijų dalykus (socialinė psichologija, darnus vystymasis), ryšių su visuomene studijų dalykus (dubliuojasi 

turinys).  

Paprašyti įvertinti dėstymo kokybę, 55,2 proc. respondentų patenkinti visų dėstytojų darbu, 41,3 

proc. teigia esantys nepatenkinti kai kurių dėstytojų darbu. 69 proc. studentų teigia, kad visi dėstytojai 

studijų pradžioje supažindina su studijų dalyko siekiamais rezultatais, turiniu ir vertinimo sistema, 55,2 

proc. pritaria, kad visi dėstytojai bendrauja dalykiškai ir tolerantiškai, konsultuoja studentus įvairiomis 

formomis: moodle, el.paštu, po apskaitos ir papildomų konsultacijų metu. 

75,9 proc. studentų patenkinti kolegijos teikiama materialine baze (auditorijų aprūpinimas, 

bibliotekos ištekliai, kompiuterinė technika ir programos ir kt.). Studentai siūlo kai kuriems studijų 

dalykams atnaujinti literatūros sąrašą, skatinti dėstytojus išmokti naudotis moderniomis technologijomis.  

Po apklausos Kalbų centro vadovė organizavo susitikimus su studentų grupėmis, kad aptartų jų 

pateiktą informaciją apie tobulintinas sritis ir išgirstų ir kitų studentų nuomonę, kurie nedalyvavo 

apklausoje. Po susitikimo su studentais buvo organizuojami susirinkimai su studijų programoje dirbančiais 

dėstytojais, susirinkimų metu pristatyti apklausos rezultatai, pateikta apibendrinta informacija iš 

susitikimų su studentais. Atsižvelgiant į studentų pastabas, dėstytojų ir išorės partnerių rekomendacijas iš 

esmės patobulintas studijų planas, į studijų planą įtraukta daugiau dalykų anglų kalba, atnaujinti studijų 

dalykų aprašai, organizuoti seminarai dėstytojams apie modernių technologijų ir metodų taikymą, 

studentams - verslo pasaulio atstovų paskaitos.  


