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VYKDYMO LAIKAS: 2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 28 d. 

TIKSLAS: atskleisti studentų nuomonę apie studijų dalyko 

turinio ir dėstymo kokybę. 
 

 

TIKSLINĖ GRUPĖ: visi Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentai, 2019 – 2020 m. m. 

pavasario semestre išklausę studijų dalykus ir gavę įvertinimus.   

TYRIMO OBJEKTAS: 2019 – 2020 m. m. pavasario semestre vykdyti visi studijų dalykai bei moduliai, 

kurie dar nebuvo vertinti. 

TYRIMO METODAS: anketinė apklausa (rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai duomenys). 

Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje – Studijų valdymo sistemoje.  Duomenys apdoroti naudojant SPSS 
20 for Windows programą. Dalyvavimas apklausoje - savanoriškas, apklausa buvo konfidenciali ir 
anoniminė. Studentai turinio bei dėstymo kokybę vertino pagal suformuluotus teiginius penkių balų skalėje 
(1 – visiškai nesutinku,  5 – visiškai  sutinku). Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentai dalyko 
turinio kokybės vertinimą atlikto pagal 6 kriterijus, dėstymo kokybės vertinimą pagal 8 kriterijus, viso 14 
kriterijų.   

REZULTATAI: Apibendrinus rezultatus Biomedicinos diagnostikos studijų programos dalykų turinio 

kokybė pagal visus 6 kriterijus vertinama labai aukštai (vidurkiai 5 balai arba arti 5 balų iš 5) (žr. 1 pav.). 

 
 
1 pav. Biomedicinos diagnostikos studijų programos dalykų turinio kokybės vertinimas pagal kriterijus (vidurkiai). 

 

 

 

 

 

4,4 

4,8 

4,6 

5,0 

5,0 

5,0 

Savarankiškas darbas buvo naudingas.

Medžiaga ir mokymosi ištekliai padėjo įgyti naujų žinių ir
gebėjimų.

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

Žinių ir gebėjimų vertinimo kriterijai buvo aiškūs ir
suprantami.

Teorija grindžiama praktiniais pavyzdžiais.

Tikslai buvo aiškiai apibrėžti.

MEDICINOS FAKULTETAS 



 

 

Biomedicinos diagnostikos studijų programos dalykų dėstymo kokybė pagal visus 8 kriterijus 
vertinama gerai (vidurkiai svyruoja nuo 3 iki 5 balų iš 5) (žr. 2 pav.). 

 

2 pav. Biomedicinos diagnostikos studijų programos dalykų dėstymo kokybės vertinimas pagal kriterijus 
(vidurkiai). 
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Dėstytojas dirbo pagal tvarkaraštį.

Dėstytojas dėstė nuosekliai ir aiškiai.

Užsiėmimų laikas buvo išnaudojamas produktyviai.

Dėstytojas taikė įvairius mokymo metodus, aktyvinančius
mano dalyvavimą paskaitoje.

Dėstytojo ir studentų santykiai buvo pagarbūs ir etiški, vyravo
palankus psichologinis klimatas.

Metodinė medžiaga buvo pasiekiama virtualaus mokymosi
aplinkoje Moodle.

Man buvo suteiktas grįžtamasis ryšys apie mano atliktą darbą.

Dėstytojo konsultacijos buvo naudingos ir savalaikės.


