
 

MENŲ IR UGDYMO FAKULTETO STUDENTŲ APKLAUSOS  
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REZULTATAI 

2021 – 2022 M. M.  

Apklausos tikslas: atskleisti studentų nuomonę apie studijų 

dalyko / modulio turinio ir dėstymo kokybę. 

Apklausos 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. 

Apklausos vykdymo metodas: anketinė apklausa (rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai 

duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje – Studijų valdymo sistemoje. 

 

APKLAUSOS REZULTATAI 

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. Iš gautų anketų MUF studentai užpildė 274 anketas 

(1 anketa daugiau nei už ankstesnių mokslo metų rudens semestrą, anketų grįžtamumas – 7,91 proc.). 

Dalykų / modulių kokybę dažniausiai vertino studentai, kurie lankė 76 – 100 proc. paskaitų. 

 

 

Studentai savo pastangas studijuojant kiekvieną atskirą studijų dalyką/ modulį dešimties balų skalėje 

vertina 8,98 balais (KK vidurkis). 

 

 



 

Studentai dalyko / modulio turinio kokybę vertina 88,8 proc., o dėstymo kokybę – 88,04 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). 

 



 

 

Pateikiamas teiginių apie dalyko / modulio ir jo komponentų turinio bei dėstymo kokybę įvertinimas 

procentais MUF. 

 

 

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.). 

Dalyko/modulio komponento metodinė medžiaga 

buvo pasiekiama virtualaus mokymosi aplinkoje 

Moodle (talpinama mokymosi medžiaga, šaltiniai, 

užduotys, kt.). 

4.31 

4.44 

Dėstytojo (-jos) ir studentų santykiai buvo pagarbūs ir 

etiški, vyravo palankus psichologinis klimatas. 
4.49 

Dėstytojas taikė įvairius mokymo metodus, 

aktyvinančius mano dalyvavimą paskaitoje. 
4.28 

Užsiėmimų laikas buvo išnaudojamas produktyviai. 4.41 

Dėstytojas dėstė nuosekliai ir aiškiai. 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 



 

 

 

 

 


