STUDENTAI STUDIJŲ KOKYBĘ VERTINA PALANKIAU
LSMU studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija kiekvienais metais atlieka
studijų kokybės vertinimą Universitete.
Svarbu paminėti, kad vietoje 2003 metais dar Kauno medicinos universitete įsteigtos
Studijų kokybės vertinimo komisijos, susijungus dviems aukštosioms mokykloms, 2012
metais įsteigta Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija. Ši komisija turi daug
platesnius įgaliojimus. Aktyviai dalyvaujant komisijos nariams ir visai Universiteto
akademinei bendruomenei buvo parengtos ir Universiteto Senate patvirtintos Studijų kokybės
užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatos; Studentų, dėstytojų ir socialinių
partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarka. Šie pakeitimai leis žengti naują žingsnį
tobulinant studijų kokybės gerinimo procesą mūsų Universitete.
2011/2012 m.m. studijų kokybė buvo vertinta naudojantis vis dar galiojančia ir
ankstesniais metais patvirtinta studijų kokybės vertinimo anketa.
Apie 2011-2012 mokslo metų studijų kokybės vertinimo rezultatus kalbamės su
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Kaip universitete buvo organizuotas studijų kokybės vertinimas?
Šiemet Universitete patvirtintos Studijų kokybės užtikrinimo nuostatos, Studentų,
dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarka, LSMU studijų programų
kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka. Studijų kokybės vertinime dalyvavo pirmosios ir
antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programų studentai.
Studijų kokybės vertinimas vyko elektroninėje „Web” aplinkoje, studentui prieinamoje
iš bet kurios vietos: Universiteto, namų ir kt. Siekėme, kad vertinti studijų kokybę būtų
sudarytos sąlygos visiems Medicinos akademijos ir Veterinarijos akademijos studentams.
Anketa parengta automatizuotam duomenų suvedimui ir analize, užkoduoti visi laukai bei
atsakymai apdorojimo metu.
Studentams anketa iš dalies supaprastinta, siekiant padaryti jiems labiau prieinamą bei
gauti daugiau „taikomosios” informacijos. Rezidentams adaptuota iki šiol „popieriniame”
variante buvusi jų anketa. Po rezultatų vertinimo atkodavimo raktą turi tik Studijų kokybės
vertinimo komisija (baigtas anketos paruošimas elektroniniam anketų pildymui).
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Studentai retrospektyviai vertino tam tikrą dalyką ir dėstančius dėstytojus. Kiekvienas
vertino pasirinktus dalykus. Dalyvauti galėjo visi studentai. Tyrimas vyko visus metus.
Studentai galėjo vertinti ir ankstesniais metais studijuotus dalykus.
Koks buvo studentų aktyvumas?
2011 m. gruodžio 31 d. iš viso studijavo 5974 studentai (su užsieniečiais). Gavome
8229 užpildytas anketas. Apklausoje visai nedalyvavo rezidentai, palyginti nedidelis buvo
užsieniečių aktyvumas (jų iš viso yra 432). Iš viso anketas užpildė 3104 studentai (52 proc.).
Vertinant pagal programas, Medicinos akademijoje daugiausia anketų užpildyta medicinos
programoje – 3212, mažiausia – farmacijos užsieniečiams programoje – 12. Veterinarijos
akademijoje daugiausia užpildyta veterinarinės medicinos programoje – 681, mažiausia –
gyvulininkystės technologijos programoje – 35 anketos. Pristatomi tik tie studijų dalykai,
kuriuos įvertino ne mažiau kaip 30 studentų „didžiosiose” studijų programose ir ne mažiau 10
studentų „mažosiose” studijų programose.
Galime daryti prielaidą, kad kiekvienas apklausoje dalyvavęs I, II pakopų ir vientisųjų
studijų studentas užpildė bent vieną anketą, o dauguma ir po kelias. Taigi I, II pakopų ir
vientisųjų studijų studentų aktyvumas yra gana geras.
2011-2012 mokslo metais Studijų kokybės vertinimo komisija nebuvo numačiusi ir
pateikusi studentams privalomai vertinamų dalykų. Studentai pasirinko laisvai, kurį dalyką
vertinti. Jų atsirado daug, nes kiekvienais mokslo metais kiekvienas studentas mokosi nuo 10
iki 14 privalomų dalykų ir dar 2-3 pasirenkamus. Buvo būtina sąlyga atsakyti bent į vieną
anketą, todėl ir gauti tokie rezultatai.
Komisijos siūlo nuo 2012/2013 m.m., naudojant intraneto galimybes, specialiai
nukreipti kuo daugiau studentų vertinti kurį nors vieną dalyką arba kiekvieną dalyką iškart po
jo studijų.
Studentų pateikti vertinimai yra išimtinai geri. Kaip manote, kodėl?
Galima manyti, kad studentai anketas užpildė tik apie tuos dalykus, kurie jiems patiko
ir iš kurių pažymiai buvo geri. Komisijoje ir Rektorate buvo diskutuota, kad kita vertus, gal
studentai nesitiki pokyčių, todėl ir nevertina tų dalykų, kur, jų manymu, yra blogai. Gali būti,
tai pažymi ir Studentų atstovybė, kad dėl tos pačios priežasties anketos pildomos bet kaip. Ar
tai nereiškia, kad studentai tiesiog nenori prisiimti atsakomybės už kokybę?
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Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija, atsižvelgusi į šias aplinkybes,
nutarė į anketos rengimą aktyvių dalyvių teisėmis daugiau įtraukti studentus.
Kokias problemas savo atsakymuose kėlė studentai?
Studentai nurodė tam tikrų dalykų per mažą darbo intensyvumą, informacijos kiekį,
per mažą praktikos darbų, paskaitų intensyvumą, naudingumą, atkreipė dėmesį į dėstytojų ir
studentų santykius. Atsakymuose pažymėta, kad neprieinama pagrindinė literatūra.
Kaip Jūs, kaip Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisijos atsakingasis
sekretorius, apibendrintumėte studijų kokybės vertinimą 2011/2012 mokslo metais?
2011/2012 mokslo .metais studentai apskritai palankiau vertino studijų dalykus nei
2003-2010 metais atliktose apklausose. Vertindami studijų proceso organizavimą, studentai
išreiškia pastabas dėl paskaitų ir praktikos darbų intensyvumo, naudingumo, studijų
literatūros. Tačiau lygindami su ankstesniais metais buvusiu šių dalykų vertinimu, šioje srityje
pastebime teigiamų pokyčių. Džiaugiamės, kad dėl pedagoginės etikos pažeidimų anketose
registruotas minimalus nusiskundimų kiekis. Pastebime, kad užsienio studentai tapo aktyvesni
nei ankstesniais metais. Į studijų kokybės vertinimo procesą aktyviai įsitraukia Veterinarijos
akademija.
Komisijos nuomone, anketa nėra pakankamai „aštrus” vertinimo instrumentas. Studijų
kokybės užtikrinimui ir stebėsenai Universitete reikalingas ne tik naujos Studijų kokybės
vertinimo tvarkos, bet ir strategijos, ir konkretaus plano parengimas ir įgyvendinimas nuo
2012/2013 m.m.

Su studijų kokybės vertinimo rezultatais galima susipažinti Universiteto tinklapyje
Studijų centro puslapyje esančiame Studijų kokybės skyrelyje
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