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TYRIMO METODOLOGIJA 

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti baigiamųjų darbų (BD) Gynimo komisijos (GK) narių nuomonę 

apie studijų programos Cheminė analizė studentų baigiamųjų darbų kokybę bei gynimą. 

Tyrimo uždaviniai:  

 Apklausti studijų programos Cheminė analizė baigiamųjų darbų GK narius; 

 Išsiaiškinti CH14A diplomantų baigiamųjų darbų parengimo ir darbo pristatymo kokybę. 

Tyrimo objektas: baigiamųjų darbų GK narių nuomonė apie BD kokybę ir gynimą. 

Tyrimo populiacija: studijų programos Cheminė analizė baigiamųjų darbų GK nariai. 

Tyrimo imtis: tikslinė; penki BD GK nariai. 

Tyrimo metodas: anketinė apklausa ir jos analizė. 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti taikytas nestandartizuotas klausimynas, sudarytas iš 10 

klausimų blokų. 

Tyrimo aplinkybės: apklausa vyko 2017-06-22 po BD gynimo ir įvertinimo. 

Statistinė tyrimo duomenų analizė: atlikta taikant MS Excel programą. Taikyta aprašomoji 

statistika: absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimai. 

 

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ: 

 

Buvo pateiktas klausimynas studijų programos Cheminė analizė baigiamųjų darbų Gynimo 

komisijos nariams, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie baigiamųjų darbų parengimo ir darbo 

pristatymo kokybę. 

Tyrime dalyvavo penki CH14A grupės baigiamųjų darbų gynimo komisijos nariai. 

 

 

1 pav. Baigiamųjų darbų atitikimas I studijų pakopos reikalavimus 
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2 pav. Studijų rezultatų demonstravimas baigiamajame darbe  

  

 

 

3 pav. Studentų baigiamojo darbo gynimas 

CH14A absolventų BD gynimo įvertinimo vidurkis 8,57 balo. 
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IŠVADOS 

 

1. BD Gynimo komisijos nariai teigiamai vertina studijų programos Cheminė analizė CH14A grupės 

studentų demonstruojamas žinias ir supratimą ir vieningai sutinka, kad baigiamieji darbai atitinka I 

studijų pakopos reikalavimus. 

2. Visi GK nariai vidutiniškai 75 proc. sutinka, kad tarp baigiamojo darbo parametrų egzistuoja 

dermė, stebimos sąsajos su darbo struktūra, turiniu, išvadomis, korektiškai cituojami šaltiniai; 

diplomantai demonstruoja studijų programoje apibrėžtų studijų rezultatų pasiekimo lygį. 

3. Darbo pristatymą ir gynimą baigiamųjų darbų Gynimo komisijos nariai įvertino vidutiniškai 61,25 

procento, tai patvirtina ir aukštas baigiamųjų darbų gynimo įvertinimo vidurkis (8,57 balo). 
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