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TYRIMO METODOLOGIJA 

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti studijų programos Cheminė analizė CH13A absolventų nuomonę 
apie baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybę bei aptarti baigiamųjų darbų gynimo rezultatus. 

Tyrimo uždaviniai:  
 Apklausti studijų programos Cheminė analizė CH13A absolventus; 

 Išsiaiškinti absolventų baigiamųjų darbų vadovų konsultavimo stiprybes ir silpnybes; 
 Aptarti baigiamųjų darbų gynimo rezultatus. 
Tyrimo objektas: baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybė. 
Tyrimo populiacija: studijų programos Cheminė analizė diplomantai. 

Tyrimo imtis: tikslinė; 16 CH13A diplomantų. 
Tyrimo metodai: anketinė apklausa ir jos analizė. 
Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti taikytas nestandartizuotas klausimynas, sudarytas iš 7 

(A – G) klausimų blokų. 
Tyrimo aplinkyb s: apklausa vyko 2016-06-20. 

Statistin  tyrimo duomen  analiz : atlikta taikant MS Excel programą. Taikyta aprašomoji 
statistika: absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimai. 

 

TYRIMO REZULTAT  ANALIZ  

 

 

1 pav. Kaip darbo vadovas organizuoja konsultacijas (B)? 

  



 

2 pav. Kaip darbo vadovas bendrauja su studentu (C)? 

 

3 pav. Kaip darbo vadovas padeda rengti baigiamąjį darbą (D)? 



 
 

4 pav. Kaip darbo vadovas tikrina baigiamąjį darbą? 

 

5 pav. Kaip vertinate savo darbo vadovo profesinę kvalifikaciją (F)? 

 



 

6 pav. Kitais metais jeigu tektų rašyti baigiamąjį darbą, ar rinktumėtės tą patį vadovą? 

 

CH13A absolventų BD gynimo įvertinimas: 
 du 7 (vidutiniškai); 
 penki 8 (gerai); 

 šeši 9 (l. gerai); 

 trys 10 (puikiai). 

 

Vidurkis 8,63 balo. 

 

IŠVADOS 

 

1. Konsultacijas Chemijos katedros BD vadovai organizuoja tinkamai, mandagiai ir 

konstruktyviai bendrauja su absolventais. 

2. Baigiamojo darbo vadovai atidžiai peržiūri darbo struktūrą, pakomentuoja ir teikia 
rekomendacijas turinio gerinimui, rekomenduoja literatūros šaltinius. 

3. Profesinė BD vadovų kvalifikacija įvertinta 9,51 balo. 

4. Baigiamųjų darbų gynimo vidurkis 8,63 balo. 
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