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1. SVARSTYTA: LSMU absolventų įsidarbinimo galimybės (Lietuvos darbo biržos
duomenimis)
Dr. K.Mažeika pristatė duomenis gautus iš Darbo biržos apie sveikatos specialistų, LSMU
absolventų įsidarbinimo galimybes. Pranešėjas pastebėjo, kad duomenys iš esmės atitinka
atliktos apklausos padėtį.
Prof. R.Brunevičiūtė ir prof. D.Rastenytė pažymėjo, kad visgi neįsidarbinusių skaičiai verčia
atlikti gilesnę analizę.
NUTARTA: dr. K.Mažeikos paprašyta iki vasario 23 dienos parengti išsamią analizę pateikiant:
- Dinamiką už ankstesnius metus ir palyginimą;
- Analizę raštu apie kai kurių darbo biržos pateikiamų duomenų reikšmę (pavyzdžiui, kad
kai kurie medicinos studijas baigę absolventai darbo biržoje registruojasi dėl socialinių
garantijų, susijusių su šeimų kūrimu, vaikų gimdymu ir auginimu, o tai iškreipia realaus
įsidarbinimo galimybių padėtį).
2. SVARSTYTA: Darbdavių ir socialinių partnerių apklausos eiga
Dr. K.Mažeika pristatė darbdavių ir socialinių partnerių apklausos eigą. Paaiškino procedūrą kaip
renkami duomenys, kaip (kokiomis priemonėmis) prašoma respondentus pildyti anketas.
Prof. R.Brunevičiūtė ir prof. D.Rastenytė paprašė, kad Dr. K.Mažeika Rektoriaus ataskaitai
parengtų išsamią imties formavimo ir duomenų rinkimo metodiką.
NUTARTA: Rektoriaus ataskaitai parengti išsamią imties formavimo ir duomenų rinkimo
metodiką iki vasario 25 dienos.
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3. SVARSTYTA: Studentų apklausos rezultatai.
L.Leonas pristatė studentų apklausos duomenis. Pasidžiaugė didėjančiu užpildytų anketų
skaičiumi. Šiais metais aiškiai matoma atsisakiusiųjų pildyti anketas struktūra, visgi dar
negalima pasakyti, kiek kartų studentas atsisakė ir ar vėliau anketą užpildė. Informacinių
technologijų centro atstovai pažadėjo šią galimybę iki vasario 27 d. padaryti. Didelė dalis
informacijos, surinktos anketomis, yra aktuali ir nagrinėtina studijų programų komitetuose, todėl
būtina kiek galima greičiau baigti prieigos programų komitetų nariams kūrimo darbus.
Prof. D.Rastenytė pasidžiaugė tyrimo rezultatais ir išsamumu.
Komisijos nariai pateikė redakcines pastabas.
Prof. A.Macas paprašė išvadose pažymėti edukacinių mokymų svarbą, kadangi daug studentų
pažymi apie dėstymo kokybės gerinimo svarbą.
NUTARTA: ataskaitą pristatyti kovo 16 dienos Rektorate.
4. SVARSTYTA: LSMU Studijų informacinė sistema.
Prof. R.Brunevičiūtė ir M.Rimkus pristatė pokyčius studentų informacinėje sistemoje, galimybę
studentams teikti prašymus elektroniniu būdu. Šie pokyčiai vertintini kaip didelis žingsnis
gerinant studentams teikiamas paslaugas studijų procese.
I.Girčytė patvirtino, kad šie pokyčiai studentų yra seniai laukti.
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