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Tikslas: 
Atskleisti studentų nuomonę apie studijų dalyko turinio ir dėstymo kokybę   

Tyrimo metodas: 
Anketinė apklausa, vykdyta elektroninėje erdvėje – Studijų valdymo sistemoje. Studentai, šklausę 

studijų dalykus ir gavę įvertinimus, turėjo galimybę anonimiškai ir savanoriškai išreikšti nuomonę apie 

studijų dalykų turinio ir dėstymo kokybę.  

Rezultatai: 
Apklausoje dalyvavę studentai turinio bei dėstymo kokybę vertino pagal suformuluotus teiginius 

penkių balų skalėje (1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku).  

Studentai studijų dalykų turinio kokybę vertino 80 proc. Vertinimo vidurkis pagal visus kriterijus 

(žr. 1 pav.) svyruoja nuo 3,5 iki 4,5 balų. Bendrai studentai dalykų turinio kokybę vertino gerai. 

Aukščiausiai studentai vertino tai, kad aiškiai apibrėžti tikslai, aiškūs ir suprantami vertinimo kriterijai, 

atsiskaitymų užduotys sudarė galimybę studijų metu pademonstruoti įgytas žinias ir gebėjimus, 

medžiaga ir mokymosi ištekliai padėjo įgyti naujų žinių / gebėjimų. Savo įdėtas pastangas studijuojant 

studentai vertino 10 balų iš 10.  

 

 
1 pav. Mados dizaino studijų programos studijų dalykų turinio kokybės vertinimas (vidurkiai) 
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Studentai dėstymo kokybę vertino 81 proc. Vertinimo vidurkis pagal visus kriterijus (žr. 2 pav.) 

nuo 3,2 iki 4,6 balo. Bendrai studentai dalykų dėstymo kokybę vertino gerai. Aukščiausiai studentai 

vertino tai, kad dėstytojai užsiėmimų laiką išnaudojo kokybiškai, dėstytojai dirbo pagal tvarkaraštį.  

 

2 pav. Mados dizaino studijų programos dėstymo kokybės vertinimas (vidurkiai) 

 

 

Apklausos metu studentai turėjo galimybę išreikšti nuomonę, kas labiausiai studijų metu patiko ir 

ką siūlo tobulinti. Apibendrinti apklausos rezultatų duomenys buvo pateikti posėdžių metu Menų 

akademijos Mados dizaino studijų programos dėstytojams ir studijų krypties, kuriai priklauso programa, 

komiteto nariams. Informaciją apie konkretaus dalyko vertinimo rezultatus, teigiamas ir tobulintinas 

puses Menų akademijos vadovas pateikė dėstytojams el. paštu ir aptarė individualiai.  
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