Studijų kokybės vertinimas Kauno medicinos universitete
2009-2010 m.m.

Dr. Andrius Macas
Prof. Raimonda Brunevičiūtė

Nuo 1997/1998 mokslo metų kiekvienais metais Kauno medicinos universitete
vykdomas studijų kokybės vertinimas. Toks vertinimas nuo 2003/2004 m.m. tapo visuotinis
– studijų kokybė Universitete buvo pradėta vertinti visuose fakultetuose vienu metu. Nuo
2007/2008 m.m. pradėta vertinti rezidentūros studijų programas, o nuo 2008/2009 m.m.
sudarytos sąlygos studijų kokybė vertinti ir Universiteto užsienio studentams.
Esminiu studijų kokybės vertinimo

pokyčiu galima laikyti 2008/2009 m.m., kai

pirmą kartą Universitete, remiantis ilgalaikę studijų kokybės vertinimo tradiciją turinčių
Europos šalių universitetų (Gento, Mastrichto ir kt.) pavyzdžiu, įdiegta elektroninė studijų
kokybės vertinimo procedūra. Tačiau tik šiais mokslo metais Studijų kokybės vertinimo
komisija galėjo įdiegti visuotinį studijų kokybės vertinimą visose Universiteto studijų
programose ir šį vertinimą vykdyti visus mokslo metus.
Vadovaujantis 2009 m. birželio 22 d. Rektorato nutarimu „Dėl studijų kokybės
vertinimo“ buvo numatyta:
-

nuo 2009/2010 m.m. sudaryti sąlygas studentams studijų kokybę vertinti visų
mokslo metų laikotarpiu;

-

kiekvienais mokslo metais teikti vertinti po vieną Studijų kokybės vertinimo
komisijos parinktą studijų dalyką kiekviename studijų programos kurse, likusius
dalykus leisti studentams vertinti pasirinktinai;

-

nuo 2009/2010m.m. įdiegti studijų kokybės vertinimo anketą anglų kalba;

-

iki 2009 m. rugsėjo 1 dienos pasirengti

rezidentūros

programų vertinimui

elektroninėje aplinkoje.
-

nuo 2009/2010 m.m. parengti

studijų kokybės vertinimo rezultatų viešinimą

elektroninėje aplinkoje.
Visi numatyti studijų kokybės vertinimo pokyčiai sėkmingai įgyvendinti 2009/2010
mokslo metais: elektroninė “Web” vertinimo aplinka studentui prieinama iš bet kurios
vietos (Universitete, namuose ir t.t.). Šią aplinką kūrė Informacinių technologijų centro
informacinių sistemų ir programinės įrangos skyriaus viršininkas Remigijus Kaunietis su
kitais skyriaus kolegomis.

Apibendrinant galima teigti, kad buvo pasiekti tokie studijų kokybės vertinimo pokyčiai:
-

pirmą kartą visiems pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų programų
studentams sudarytos sąlygos studijų kokybę vertinti elektroninėje aplinkoje;

-

pirmą kartą elektroninėje aplinkoje galimybę vertinti studijų kokybę turėjo užsienio
studentai;

-

pirmą kartą elektroninėje aplinkoje galimybę vertinti studijų kokybę turėjo gydytojai
rezidentai, studijuojantys Kauno medicinos universiteto laipsnio nesuteikiančiose
programose;

-

vertinimui pateiktos visų pakopų - pirmosios, antrosios, trečiosios ir vientisųjų
studijų programos;

-

studijų vertinimas vyko visus mokslo metus.

Studijų kokybės vertinimo procesas vyko naudojant kompleksinę studijų dalyko
vertinimo metodiką, kurios tikslas - sudaryti sąlygas studentams retrospektyviai vertinti tam
tikro dalyko studijas ir dalyką dėstančius dėstytojus. Vertinimo objektas: studijų dalykas ir
dalyką dėstęs dėstytojas. Vertinti Studijų kokybės vertinimo komisijos ir pačių studentų
pasirinkti studijų dalykai. Kiekvienas pirmosios, antrosios ir vientisųjų studijų studentas
vertino po 3 studijų dalykus. Respondentų atrankos nebuvo – studijų kokybę turėjo
galimybę vertinti visi studentai. Tyrimo laikas - visi mokslo metai.

Anketos pokyčiai

2009/2010 mokslo metais rengiantis studijų kokybės vertinimui buvo modifikuota
studijų kokybės vertinimo anketa. Jau 2007 metais anketa buvo parengta automatizuotam
duomenų suvedimui ir analizei: užkoduoti visi anketos laukai bei atsakymai. 2009/2010
mokslo metais nežymiai pakeistas anketos turinys, siekiant priartinti anketą prie akademinės
bendruomenės poreikių ir suteikti jai didesnę pritaikymo naudą. Anketa iš dalies
supaprastinta, siekiant padaryti ją labiau prieinamą studentams bei gauti daugiau
taikomosios informacijos. Parengta elektroninė rezidentų

apklausos anketa. Vertinimo

rezultatų atkodavimo raktą turėjo tik Studijų kokybės vertinimo komisija

Anketų užpildymas
Kiekvienais mokslo metais Kauno medicinos universiteto studentai studijų kokybės
vertinimo procese dalyvauja vis aktyviau:

2009/2010m.m. pasiektas 87% aktyvumas;

2010m. gegužės mėn. 14d . iš viso buvo užpildyta daugiau kaip 12 tūkstančių anketų.

Iš viso KMU studentų, turėjusių
galimybę vertinti studijų kokybę: 2009/2010m.m.:
4069

3541

2008/2009 m.m.:

(87%)

2631
2007/2008 m.m.:
432

2009/2010m.m.:

>12423
(2010.05.14)

2008/2009 m.m.:

7894
2007/2008 m.m.:
753

1. paveikslas. KMU studentų aktyvumo vertinant studijų kokybę 2007-2010m. kaita
1 lentelė. Vertinime dalyvavusių studentų ir užpildytų anketų skaičiaus kaita 2007-2010m.
Kriterijus
2009/2010m.m.
Vertinime dalyvavusių studentų
3541
skaičius
Užpildytų anketų skaičius
12423

2008/2009m.m.
2631

2007/2008m.m.
432

7894

753

2 lentelė. Studentų užpildytų anketų skaičius atskirose studijų programose
Studijų programa

Ergoterapija (magistrantūros studijos)
Ergoterapija (bakalauro studijos)
Farmacija (neakivaizdinės studijos)
Farmacija (užsienio studentai)
Farmacija
Kineziterapija (magistrantūros studijos)
Kineziterapija (bakalauro studijos)
Klinikinė slauga (magistrantūros studijos)
Medicina (užsienio studentai)
Medicina
Odontologijos fakulteto Burnos higiena
Odontologija
Odontologija (užsienio studentai)
Socialinis darbas medicinoje (bakalauro studijos)
Socialinis darbas (bakalauro studijos)
Slauga po studijų kolegijoje (neakivaizdinės studijos)
Slauga po vidurinės mokyklos (bakalauro studijos)
Visuomenės sveikata (magistrantūros studijos)

Anketų
skaičius
2010.05.14
19
179
445
13
1840
19
231
65
262
4532
328
2188
45
6
243
266
196
120

Visuomenės sveikata (bakalauro studijos)
Visuomenės sveikatos vadyba (magistrantūros neakivaizdinės studijos)
Visuomenės sveikatos vadyba (magistrantūros studijos)
Studijų dalykų vertinimas

675
126
26

2009/2010m.m. studijų kokybės vertinimo rezultatai pateikiami apibendrintai. Reikia
paminėti, kad apibendrindama studijų kokybės vertinimą, Studijų kokybės vertinimo
komisija pasirinko tik tuos dalykus, kuriuos įvertino:
-

≥ 30 studentų vientisųjų studijų (“didžiosiose”) programose;

-

≥ 10 studentų pirmosios pakopos ir magistrantūros (“mažosiose”) programose.

3 lentelė. Studentų įvertinimų apibendrinimui pateikti studijų dalykai
Studijų programa
Ergoterapija (magistrantūros studijos)
Farmacija
Kineziterapija (bakalauro studijos)
Medicina
Odontologija
Socialinis darbas (bakalauro studijos)
Slauga po studijų kolegijoje (neakivaizdinės studijos)
Slauga po vidurinės mokyklos (bakalauro studijos)
Visuomenės sveikata (magistrantūros studijos)
Visuomenės sveikata (bakalauro studijos)
Visuomenės sveikatos vadyba (magistrantūros neakivaizdinės studijos)
Visuomenės sveikatos vadyba (magistrantūros studijos)

Studijų dalykai
(n)
1
28
8
41
36
4
10
3
3
28
6
2

Apibendrinant atskirų studijų dalykų įvertinimus reikia paminėti, kad studijų dalykus
studentai vertino palankiau nei ankstesniais studijų metais. Gerėjo studentų informuotumas
apie studijų eigą, vertinimo kriterijus. Studentai bendrai palankiai vertino dėstytojų
bendradarbiavimą, žymiai sumažėjo pedagoginės etikos pažeidimų. Pagerėjo pagrindinės
literatūros kokybė ir šaltinių prieinamumas.
Vertindami kai kuriuos studijų dalykus studentai nurodė tam tikras problemas.
Problema
Įvertis
Programa/dalykų skaičius
Žemas bendras dalyko vertinimas
< 50 iš 100 balų
Medicina/4
Odontologija/1
Farmacija/2
Visuomenės sveikata (bak.)/2
Per mažas darbo intensyvumas
< 50 iš 100 balų
Medicina/3
Per mažas informacijos kiekis
< 50 iš 100 balų
Medicina/2
Per mažas praktikos darbų
< 50 iš 100 balų
Medicina/2
naudingumas
Farmacija/2
Per mažas paskaitų naudingumas
< 50 iš 100 balų
Medicina/3
Odontologija/1

Neprieinama pagrindinė
programos apraše nurodyta
literatūra
Užsiėmimai nevyko be priežasties
Be priežasties sutrumpinti
užsiėmimai
Neobjektyvus vertinimas

< 50 iš 100 balų

Farmacija/2
Visuomenės sveikata (bak.)/1
Medicina/2

>10 proc. atvejų
> 10 proc. atvejų

Medicina/5
Visuomenės sveikata (bak.)/1

> 30 proc. atvejų

Žemas studentų ir dėstytojų
bendradarbiavimo rodiklis

< 50 iš 100 balų

Medicina/1
Visuomenės sveikata (bak.)/2
Medicina/1

Studijų kokybės vertinimo komisija atkreipė dėmesį ir į tam tikrus tobulintinus studijų
programų realizavimo aspektus.
Atkreiptinas dėmesys į
Įvertis
Programa/dalykų skaičius
Žemas bendras dalyko vertinimas
50-70 iš 100 balų Medicina/4
Odontologija/1
Per mažas darbo intensyvumas
50-60 iš 100 balų Medicina/4
Odontologija/3
Kineziterapija/2
Per mažas praktikos darbų
50-70 iš 100 balų Medicina/1
naudingumas
Klinikinė slauga/2
Farmacija/1
Visuomenės sveikata (bak.)/4
Per mažas paskaitų naudingumas
50-70 iš 100 balų Medicina/6
Visuomenės sveikata (bak.)/1
Neprieinama pagrindinė
50-70 iš 100 balų Odontologija/1
programos apraše nurodyta
Kineziterapija/2
literatūra
Visuomenės sveikata (bak.)/1
Žemas studentų ir dėstytojų
50-70 iš 100 balų Medicina/4
bendradarbiavimo rodiklis
Dėstymo kokybė
50-70 iš 100 balų Odontologija/1
Pedagoginė etika
50-70 iš 100 balų Odontologija/1
Visuomenės sveikata (bak.)/1
Pažymėtina, kad Farmacijos fakulteto studentai 2009/2010 m.m. savarankiškai
(nepriklausomai) atliko anketinę apklausą, kurioje dalyvavo 265 fakulteto studentai. Šio
vertinimo rezultatai iš esmės atitiko bendrajame Universiteto studijų kokybės vertinime
gautus rezultatus.
Apibendrinimas
Kauno medicinos universitete studijų kokybė visos aukštosios mokyklos mastu
vertinama jau dešimt metų. Studijų kokybės vertinimo procesas yra nuolat tobulinamas.
2009/2010 m.m. studijų kokybė vertinta elektroninėje aplinkoje. Studentai bendrai palankiau
vertino studijų dalykus nei 2003-2008 metais atliktose apklausose. Anketose fiksuotas tik
nežymus nusiskundimų dėl pedagoginės etikos pažeidimų kiekis. Vertinant silpnąsias
studijų kokybės vertinimo puses reikia paminėti, kad šiais metais rezidentai nepasinaudojo

suteikta galimybe vertinti studijų kokybę, užsienio studentai neišnaudojo visų suteiktų
galimybių įvertinti studijų dalykus.
Kiekvienų mokslo metų pavasario semestre vienas rektorato posėdis skiriamas studijų
kokybės vertinimui. Jame pateikiamos Studijų kokybės vertinimo komisijos išvados ir
pasiūlymai. Apibendrinti rezultatai pateikiami ir fakultetų
taryboms. Kiekvienas
universiteto dėstytojas, prisijungęs prie Universiteto studijų informavimo sistemos
KMUSIS, gali peržiūrėti savo dėstom dalyko vertinimą, padalinio vadovas ar fakulteto
dekanas gali susipažinti su viso padalinio dalykų studijų kokybės vertinimu.
Kadangi studijų kokybės vertinimas elektroninėje aplinkoje vyksta nuolat, kviečiame
visus studentus aktyviai dalyvauti šiame procese, o dėstytojus ir padalinių vadovus –
domėtis studentų nuomone.

