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organizavimo tvarkos aprašas.
2. Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkos
aprašas.
3. Dėl studijų kokybės vertinimo anketų talpinimo į elektroninę erdvę (turime ištestuoti iki 2013 m.
liepos 1 d.) (būtinas dalyvavimas SA ir ITC atstovams).
4. Dėl doktorantų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
5. Dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
6. Dėl studijų kokybės stebėsenos rezultatų viešinimo.
7. Kiti klausimai.
SVARSTYTA: Absolventų, socialinių partnerių – darbdavių apklausos studijų kokybės vertinimo
tikslais organizavimo tvarkos aprašas (pridedama, 1 priedas).
Komisijos narys pristatė „Absolventų, socialinių partnerių – darbdavių apklausos studijų kokybės
vertinimo tikslais organizavimo tvarkos aprašą“.
Komisijos narys paklausė, ar taip pat bus apklausiami ir užsienio studentai – absolventai. Atsakant
patikinta, kad jei bus iš Tarptautinių ryšių ir studijų centro prašymas, tai anketos bus platinamos ir
tarp užsienio studentų absolventų.
Kitos komisijos narių pastabos. Pristatytoje tvarkoje neatsispindi III pakopos absolventai.
Atkreiptas dėmesys, kad vientisųjų studijų absolventai neina į darbo rinką, svarbu apklausti
rezidentus. Pastebėta, kad apklausas daryti kas 5 metai – per didelis laikotarpis, gal tikslingiau
daryti kas 3 metus?
Komisijos narys pasiūlė dar padirbėti prie dokumento, duoti kalbos redaktoriams suredaguoti ir
pristatyti rugsėjo 9 dienos rektorate.
Komisijos narys paminėjo, kad apklausos anketa jau padaryta ir įvyko pilotinis anketavimas. Siūlo
anketą teikti praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo. Problemų sudaro tai, kad kartais būna
pasikeitę absolventų kontaktai.
NUTARTA: rugsėjo 9 d. rektorate pristatyti „Absolventų, socialinių partnerių – darbdavių
apklausos studijų kokybės vertinimo tikslais organizavimo tvarkos aprašą“, spalį testuoti apklausos
anketą, gruodį atlikti anketavimą ir sausio mėn. – pristatyti apklausos rezultatus.
2. SVARSTYTA: Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo
organizavimo tvarkos aprašas.
Komisijos narys pristatė „Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo
organizavimo tvarkos aprašą“ (pridedama, 2 priedas).

Komisijos narių diskusijos. Atkreiptas dėmesys, kad naujajame studijų reglamente įpareigota
sukurti naują studentų atsiskaitymo su universitetu tvarką, tobulinant aprašą reikia tai įvertinti.
Komisijos narys pastebėjo, kad apklausoje turi būti aišku, dėl ko yra ji vykdoma. Pasiūlyta susieti
su atsiskaitymo tvarka, tada būtų lengviau surinkti anketas. Komisijos narys paminėjo, kad
dekanatai numato sutikimo (naudoti asmens duomenis tyrimo tikslais) surinkimą ir pristatymą
Karjeros centrui. Komisijos narys pastebėjo, kad turi būti į veiklą įtraukti ne tik dekanatai, bet ir
Podiplominis bei Mokslo centrai.
Pasiūlyta dokumentą dar patobulinti.
NUTARTA: iki spalio mėn. suderinti su rengiama studentų atsiskaitymo su universitetu tvarka ir
gruodį ar sausį pristatyti.
3. SVARSTYTA: dėl studijų kokybės vertinimo anketų talpinimo į elektroninę erdvę.
Komisijos narys paminėjo, kad studentų apklausos anketa turi būti ištestuota iki rugsėjo 1 d. ir
būtinai turi būti aktyvuota rugsėjo pirmai savaitei, nes rugsėjo 14 d. pirmi egzaminai.
NUTARTA: 1. Ištestuoti studijų kokybės vertinimo anketas iki rugsėjo 1 d.
ITC atstovą įpareigoti su ITC vadovu aptarti galimybės įvykdyti darbus iki rugsėjo 1 d.
4. SVARSTYTA: Dėl doktorantų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
Komisijos narys pristatė Kasmetinę doktorantų apklausos anketą (pridedama, 3 priedas). Anketas
žadama pateikti mokslo metų pabaigoje, tokiu būdu doktorantai pildys anketas keturis kartus,
kiekvienais studijų metais.
Studentų atstovai paprašė galimybės patobulinti anketą iki kitos savaitės pabaigos.
Komisijos narys iškėlė klausimą, ar galima jau šiemet atlikti apklausą ir gauti pirmuosius
rezultatus?
NUTARTA: 1. iki birželio 20 d. patobulinti doktorantų apklausos anketą;
2. 2013 m. birželio gale turi būti įvykdyta pirmoji apklausa.
5. SVARSTYTA: dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
Komisijos narys pristatė mintis dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m. Apklausa turėtų
būti iki 2 puslapių. Neišdiskutuotas klausimas dėl periodiškumo.
Diskusijos.
Iškeltas klausimas, kokia bus apklausos nauda, kokią įtaką apklausos rezultatai turės dėstytojo
dėstymo kokybei? Komisijos narys išsakė mintį, kad pagal apklausos rezultatus universitetas galėtų
planuoti dėstytojų edukacinės kompetencijos ugdymą. Komisijos narys išsakė nuomonę, kad šitos
apklausos rezultatai parodytų:
1. Studentus dėstytojo akimis (dėstytojas turi teisę išsakyti etinius aspektus);
2. Kaip dėstytojas vertina studijų proceso vyksmą;
3. Kaip sėkmingai realizavo savo tikslus: materialinės problemos ir pan.;
4. Ar gavo paramą iš padalinio.
Pastebėta, kad pas vieną dėstytoją ateina studentai iš skirtingų programų, dėl to gali būti sudėtinga
vertinti.
Išsakyta mintis, kad pagrindinis apklausos akcentas – ar studentas yra profesionalus.
NUTARTA: įvertinus pastabas apklausos anketą parengti ir Komisijai pristatyti rugsėjo 1d.

6. SVARSTYTA: Dėl studijų kokybės stebėsenos rezultatų viešinimo.
Komisijos narys A.Macas įsipareigojo Studijų kokybės vertinimo rezidentūros programose
rezultatus *.pdf formatu el. paštu išsiųsti klinikų vadovams.
NUTARTA: iki birželio 20 d. Rezidentų taryba turi parengti viešinimui (laikraščiui Ave vita bei
įkelti į universiteto tinklalapį) Studijų kokybės vertinimo rezultatų rezidentūros programose
santrauką.
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