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DIPLOMANTŲ APKLAUSOS DĖL BAIGIAMOJO DARBO VADOVŲ KONSULTACIJŲ
KOKYBĖS REZULTATAI 2017/2018 m. m.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti diplomantų nuomonę apie baigiamųjų darbų vadovų suteiktas
konsultacijas.
Tyrimo uždaviniai: apklausti studijų programos Maisto technologija MT15 ir MTN14A grupių
studentus; išsiaiškinti diplomantų nuomonę apie baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybę.
Buvo apklausti studijų programos Maisto technologija nuolatinės ir ištęstinės studijų formų MT15
ir MTN14A grupių 26 diplomantai.
Buvo vertinama aštuonių baigiamojo darbo vadovų: A. Banienės (2 diplomantai), D. Jakštienės (5
diplomantai), A. Kosenkos (1 diplomantas), J. Lazdauskienės (3 diplomantai), dr. T. Makaravičiaus
(2 diplomantai), R. Marčenkovienės (4 diplomantai), J. Savickienės (4 diplomantai), V. Septilkienės
5 diplomantai) teikiamų konsultacijų kokybė.
Tyrimo metodai: anoniminė anketinė apklausa ir jos analizė.
Tyrimui atlikti taikytas nestandartizuotas klausimynas, sudarytas iš 5 klausimų blokų: baigiamojo
darbo konsultacijų organizavimas; bendravimo pobūdis; suteikiama pagalba rengiant baigiamąjį
darbą; baigiamojo darbo tikrinimas; vadovo kvalifikacija.
Tyrimo duomenų statistinė analizė atlikta taikant MS Excel programą.
Apklausa vyko 2018 m. birželio 8-9 d.
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ATLIKTO TYRIMO REZULTATAI
Baigiamojo darbo konsultacijų organizavimas

9 pav. KAIP DARBŲ VADOVAI ORGANIZUOJA KONSULTACIJAS?

Konsultacijoms skiria tiek laiko, kiek
studentui reikalinga

77%

Konsultacijų vieta yra patogi ir
sukuriama darbinga aplinka

69%

Konsultacijų laiką parenka pagal
studento galimybes

Įvertinimai, proc.

19% 4%

31%

65%

0%

20%

Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

40%

60%

31%

4%

80%

100%

Nei sutinku, nei nesutinku

Apibendrinus visų BD vadovų konsultacijų organizavimo tvarkos studentų vertinimus,
paaiškėjo, kad beveik visi apklaustieji yra patenkinti teikiamomis vadovų konsultacijomis, išskyrus
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4 proc., kurie nei sutinka, nei nesutinka, kad konsultacijų laikas parenkamas pagal studento galimybes
ir konsultacijoms skiriama tiek laiko, kiek reikalinga studentui (9 pav.).
Bendravimo pobūdis
18 pav. KAIP DARBŲ VADOVAI BENDRAUJA SU STUDENTAIS?

Darbo vadovas bendrauja mandagiai,
kultūringai

15%

Darbo vadovas greitai atsako į
elektroninius laiškus (ne vėliau kaip per 8%
kelias dienas nuo laiško išsiuntimo)

Darbo vadovas atsako į studento
telefono skambučius

Įvertinimas, proc.

Visiškai sutinku
Nesutinku

85%

23%

69%

8% 19%

100%

80%

Sutinku
Visiškai nesutinku

73%

60%

40%

20%

0%

Nei sutinku, nei nesutinku
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Apibendrinus visų apklaustų studentų nuomones apie vadovų bendravimo pobūdį, paaiškėjo,
kad didžioji dalis apklaustųjų juo yra patenkinti. Tik 8 proc. diplomantų nei sutinka, nei nesutinka su
teiginiais, kad vadovai pakankamai greitai atsako į telefono skambučius ir elektroninius laiškus (18
pav.).
Suteikiama pagalba rengiant baigiamąjį darbą

27 pav. KAIP DARBŲ VADOVAI PADEDA RENGTI BAIGIAMĄJĮ

DARBĄ?

Rekomenduoja kitus konsultantus ar tam
tikros srities ekspertus, jeigu pats neturi
atitinkamų žinių

46%

Persiunčia vertingas nuorodas, straipsnius
ir pan.

42%

Darbo vadovas rekomenduoja literatūros
šaltinius

Įvertinimai, proc.

8%

23%

61%

0%

50%

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

27%

15%

4%

19%

16%

27%

8% 4%

100%

Visiškai nesutinku

Apžvelgus diplomantų apklausos rezultatus, paaiškėjo, kad didžioji dalis diplomantų (54 –
88 proc.) yra patenkinti vadovų teikiama pagalba rengiant baigiamąjį darbą. Tačiau 4 proc. visiškai
nesutinka, o 15 proc. nesutinka, kad vadovai rekomenduoja kitus konsultantus, kai patys neturi
atitinkamų žinių, 16 proc. studentų nesutinka, kad vadovai jiems persiunčia vertingas nuorodas ir
straipsnius, 4 proc. nesutinka, kad vadovai rekomenduoja literatūros šaltinius. Nei sutinka, nei
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nesutinka su teiginiais, kad vadovai rekomenduoja kitus konsultantus, kai patys neturi atitinkamų
žinių 27 proc., kad vadovai jiems persiunčia vertingas nuorodas ir straipsnius 19 proc., kad vadovai
rekomenduoja literatūros šaltinius 8 proc. studentų (27 pav.).
Baigiamojo darbo tikrinimas
35 pav. KAIP DARBŲ VADOVAI TIKRINA BAIGIAMUOSIUS

DARBUS?

Ištaiso skyrybos klaidas arba pažymi
taisytinas vietas

73%

Ištaiso gramatines klaidas arba pažymi
taisytinas vietas

73%

19% 8%

19% 8%

Ištaiso kalbos stiliaus klaidas arba
pažymi taisytinas vietas

77%

15% 8%

Teikia rekomendacijos turinio gerinimui ir
papildymui

77%

15% 8%

Atidžiai perskaito visas dalis ir
pakomentuoja

73%

Atidžiai peržiūri įvadą, išvadas ir
rekomendacijas ir pakomentuoja

77%

Atidžiai peržiūri darbo struktūrą (turinį) ir
pakomentuoja

Įvertinimai, proc.

19% 8%

23%

73%

0%

20%

40%

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

27%

60%

80%

100%

Visiškai nesutinku
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Apibendrinus visų diplomantų atsakymus, paaiškėjo, kad didžioji dalis diplomatų sutinka ar
visiškai sutinka, kad BD vadovai atidžiai tikrina baigiamuosius darbus. Nei sutinka nei nesutinka su
kai kuriais teiginiais tik 8 proc. apklaustųjų (36 pav.).
Vadovo kvalifikacija

Vertinimo kriterijai

45 pav. KAIP VERTINATE SAVO DARBO VADOVO PROFESINĘ
KVALIFIKACIJĄ?

Darbo vadovas puikiai išmano tyrimų
metodologiją ir gali tinkamai patarti dėl
tyrimo atlikimo

58%

31% 11%

Darbo vadovas puikiai išmano teoriją ir
padeda atlikti mokslinės literatūros analizę

58%

38% 4%

Darbo vadovas puikiai išmano tyrimų
metodologiją ir gali tinkamai patarti dėl
tyrimo atlikimo

Įvertinimai, proc.

Visiškai sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Visiškai nesutinku

65%

0%

35%

50%

100%

Sutinku
Nesutinku

Daugelis diplomantų vadovų kvalifikacija yra patenkinti. 4 proc. diplomantų nei sutinka, nei
nesutinka, kad darbo vadovas puikiai išmano teoriją ir padeda atlikti mokslinės literatūros analizę.
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11 proc. diplomantų nei sutinka, nei nesutinka su teiginiu, kad darbo vadovas puikiai išmano tyrimų
metodologiją ir gali tinkamai patarti dėl tyrimo atlikimo (45 pav.).
BD vadovų įvertinimai balais
Diplomantai baigiamųjų darbų vadovus įvertino teigiamai, skirdami nuo 8 iki 10 balo.
47 pav. BD vadovų įvertinimų balais pasiskirstymas

Pasirinktų įvertinimų skaičius ir proc.

18
16
14
12
10

4,

dešimt

17%

devyni

dešimt,

3,

17

12%

aštuoni

17,

71%

8
6
4
2
0

Įvertinimai

devyni,
3

aštuoni,
4

71 proc. (17 diplomantų) BD vadovus vertina 10 balų, 12 proc. (3 diplomantai) 9 balais, 17
proc. (4 diplomantai) 8 balais (47 pav.).
Baigiamųjų darbų vadovams diplomantų skirtų įvertinimų balais vidurkis 9,51 balo.
Ar studentai rinktųsi tą patį BD vadovą antrą kartą
Visi apklausti diplomantai baigiamojo darbo vadovais antrą kartą rinktųsi J. Lazdauskienę,
dr. T. Makaravičių, R. Marčenkovienę, V. Septilkienę. Abejoja ar rinktųsi antrą kartą tą patį vadovą
apklaustas A. Kosenkos diplomantas. A. Banienę 1 diplomantas rinktųsi antrą kartą, 1 abejoja. J.
Savickienės 3 iš 4 (75 proc.) diplomantų rinktųsi ją BD vadove ir kitą kartą, 1 (25 proc.) abejoja ar
rinktųsi. D. Jakštienės 80 proc. diplomantų (4) ją rinktųsi BD vadove antrą kartą, 20 proc. (1) nesirinktų (49, 50 pav.).
Kas baigiamojo darbo vadovo darbe Jums labiausiai patiko?







Aurikos Banienės diplomantų atsakymai:
„Greita ir efektyvi pagalba“. „Išmanumas, mandagumas, laisvas bendravimas“.
Danutės Jakštienės diplomantų atsakymai:
„Kad visada pataisydavo klaidas ir patardavo kaip rašyti. Viskas labai patiko“.
„Konsultacijos vyksta laiku ir vadovas nuosekliai ir atidžiai tikrina darbą“. „Atsakingas
požiūris į paskirtą susitikimo laiką ir teigiamas požiūris į studentą“. „Dažnai
suorganizuotos konsultacijos“.
Jurgitos Lazdauskienės diplomantų atsakymai:
„Atsakingumas. Viskas patiko“. „Organizuotas darbas“.
Aleksandro Kosenkos diplomantų atsakymai:
„Bendravimas su studentu (aiškus bendravimas, paprastumas)“.
Tomo Makaravičiaus diplomantų atsakymai:
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„Kūrybingos idėjos. Džiaugiuosi savo darbo vadovu, tikrai puikus specialistas“.
„Kruopštumas, nuoširdumas, pagalbos teikimas“.
Romualdos Marčenkovienės diplomantų atsakymai:
„Labai noriai teikė visą pagalbą“. „Bendravimas, konsultacijų lankstumas,
informatyvumas. Ačiū!!!”
Jolitos Savickienės diplomantų atsakymai:
„Kantrumas, tikslūs išaiškinimai“. „Skiria laiko studentams, konsultuoja“. „Kruopštus
ištaisymas“. „Skiriamas pakankamas dėmesys“.
Viktorijos Septilkienės diplomantų atsakymai:
„Konkretumas, bendravimas, taktiškumas“. „Kruopštumas, duoda daug informacijos,
labai gerai išmano savo dalyką“.

Kas baigiamojo darbo vadovo darbe Jums labiausiai nepatiko?




Danutės Jakštienės diplomantų atsakymai:
„Trūksta žinių apie specializaciją. Techninius duomenis. Literatūrą“.
Aleksandro Kosenkos diplomantų atsakymai:
„Per mažai laiko skiria studentui“.
Romualdos Marčenkovienės diplomantų atsakymai:
„Neaiškūs informacijos šaltiniai, neaišku, kur ieškoti“.
Jūsų pasiūlymai:

 Aleksandro Kosenkos diplomantų pasiūlymai:
„Daugiau laiko skirti konsultacijoms“.
 Jurgitos Lazdauskienės diplomantų atsakymai:
„Pasiūlymų nėra, nes Jurgita Lazdauskienė puikiai išmano savo darbą“.
 Jolitos Savickienės diplomantų atsakymai:
„Per ilgas atsakymo laikas“.
IŠVADOS
1. Visi diplomantai yra patenkinti A.Banienės, D.Jakštienės, A.Kosenkos, J.Savickienės,
V.Septilkienės konsultacijų organizavimo tvarka. Konsultacijoms skiriama laiko tiek, kiek reikalinga
studentui, konsultacijų vieta patogi, o konsultacijų laikas parenkamas pagal studento galimybes.
Vadovo Dr. T.Makaravičiaus 50 proc. diplomantų abejoja ar konsultacijų laikas parenkamas pagal
studento galimybes.
Vadovės R.Marčenkovienės 25 proc. diplomantų nei sutinka, nei nesutinka, kad konsultacijoms
skiriama laiko tiek, kiek reikalinga studentui.
2. Didžioji dalis diplomantų yra patenkinti vadovų teikiama pagalba rengiant baigiamąjį darbą.
Vadovai: A,Banienė, J.Lazdauskienė, dr. T.Makaravičius rengiant baigiamąjį darbą, persiunčia
diplomantams vertingas nuorodas, straipsnius, rekomenduoja literatūros šaltinius ir rekomenduoja
kitus konsultantus, jeigu patys neturi reikiamų žinių.
Vadovo A.Kosenkos diplomantas abejoja, nei sutinka, nei nesutinka, kad vadovas padeda rengiant
baigiamąjį darbą. Vadovė V.Septilkienė ne visada rekomenduoja kitus konsultantus ar ekspertus, jei
pati neturi atitinkamų žinių, mano 20 proc. apklaustųjų diplomantų.
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Vadovė D.Jakštienė ne visuomet persiunčia vertingas nuorodas, straipsnius, nurodė 40 proc.
diplomantų. Esą ji taip pat nesiūlo kitų konsultantų, jeigu pati neturi reikiamų žinių, pažymėjo 40
proc. diplomantų.
Vadovės J.Savickienės diplomantų nuomonė išsiskyrė dėl to, ar ji linkusi siūlyti kitus konsultantus ar
ekspertus, jei pati neturi atitinkamų žinių. Diplomantai atsakė labai įvairiai: 25 proc. su tuo visiškai
sutinka, 25 proc. sutinka, 25 proc. su tuo nei sutinka, nei nesutinka, 25 proc. nesutinka.
Vadovės R.Marčenkovienės 25 proc. diplomantų nesutinka, kad ji rekomenduoja vertingus literatūros
šaltinius ir tiek pat nesutinka, kad siūlo kitus konsultantus, jeigu pati neturi reikiamų žinių. Su
teiginiu, kad vadovė persiunčia vertingas nuorodas, straipsnius, visiškai sutinka 50 proc. studentų, o
50 proc. nesutinka.
3. Didžioji dalis diplomatų sutinka ar visiškai sutinka, kad vadovai atidžiai tikrina baigiamuosius
darbus. Daugelis diplomantų vadovų kvalifikacija yra patenkinti.
4. Vadovų: A.Banienės, dr. T.Makaravičiaus, V.Septilkienės diplomantai bendravimu yra patenkinti.
Vadovės D.Jakštienės 40 proc. apklaustųjų diplomantų nei sutinka, nei nesutinka, kad darbo vadovė
atsako į studento telefono skambučius. Vadovės J.Lazdauskienės 30 proc. diplomantų nei sutinka, nei
nesutinka su teiginiu, kad darbo vadovė laiku atsako į telefono skambučius. Vadovės
R.Marčenkovienės 25 proc. studentų abejoja ar laiku darbo vadovė atsako į telefono skambučius.
Vadovo A.Kosenkos diplomantas nei sutinka, nei nesutinka, ar darbo vadovas pakankamai greitai
atsako į elektroninius laiškus. Vadovės J.Savickienės 25 proc. diplomantų nei sutinka, nei nesutinka
su teiginiais, kad darbo vadovė laiku atsako į studento elektroninius laiškus ir į telefono skambučius.
5. Daugelis diplomantų vadovų kvalifikacija yra patenkinti.
Vadovės D.Jakštienės 25 proc. diplomantų abejoja, ar darbo vadovė puikiai išmano teoriją ir padeda
atlikti mokslinės literatūros analizę bei 60 proc. apklaustųjų, nei sutinka, nei nesutinka su teiginiu,
kad darbo vadovė puikiai išmano tyrimų metodologiją ir gali tinkamai patarti dėl tyrimo atlikimo.
6. Diplomantai baigiamųjų darbų vadovus įvertino teigiamai, skirdami nuo 8 iki 10 balo. Baigiamųjų
darbų vadovams diplomantų skirtų įvertinimų balais vidurkis 9,51 balo.
7. Visi apklausti diplomantai baigiamojo darbo vadovais antrą kartą rinktųsi V.Septilkienę,
J.Lazdauskienę, R.Marčenkovienę, dr. T.Makaravičių.
Abejoja ar rinktųsi antrą kartą tą patį vadovą apklaustas A.Kosenkos diplomantas. A.Banienę 1
diplomantas rinktųsi antrą kartą, 1 abejoja.
J.Savickienės 3 iš 4 (75 proc.) diplomantų rinktųsi ją vadove ir kitą kartą, 1 (25 proc.) abejoja ar
rinktųsi. D.Jakštienės 80 proc. diplomantų (4) ją rinktųsi vadove antrą kartą, 20 proc. (1) – nesirinktų.
Rekomendacijos:
Supažindinti darbo vadovus su tyrimo rezultatais, tikintis, kad jie atsižvelgs į diplomantų
konkrečius pastebėjimus, pasiūlymus. Reiktų pabrėžti, kad tyrimas jokiu būdu nekritikuoja jų darbo
metodų, bet visada galima juos gerinti ir tobulinti .
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Priedas
VILNIAUS KOLEGIJOS AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
KLAUSIMYNAS:

BAIGIAMOJO DARBO VADOVŲ KONSULTACIJŲ KOKYBĖ

Baigiamojo darbo vadovo konsultacijų kokybė - tai svarbus studijų kokybės rodiklis. Šios apklausos tikslas išsiaiškinti diplomantų nuomonę apie jų baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybę.
Apklausa anoniminė. Jūsų atsakymų duomenys bus panaudoti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto
studijoms gerinti.
A.l. Studijų programa
A.2. Studijų forma:

Maisto technologija

□ Nuolatinė □ Ištęstinė (pažymėkite x

A.3. Baigiamojo darbo vadovas
Teiginiai

)

...............................................................................................

Visiškai
sutinku

Visiškai
Nei sutinku,
Sutinku nei nesutinku Nesutinku nesutinku

B. Kaip darbo vadovas organizuoja konsultacijas?
Konsultacijų laiką parenka pagal studento galimybes
Konsultacijų vieta yra patogi ir sukuriama darbinga aplinka
Konsultacijoms skiria tiek laiko, kiek studentui reikalinga
C. Kaip darbo vadovas bendrauja su studentu?
Darbo vadovas atsako į studento telefono skambučius
Darbo vadovas greitai atsako į elektroninius laiškus (ne
vėliau kaip per kelias dienas nuo laiško išsiuntimo)
Darbo vadovas bendrauja mandagiai, kultūringai
D. Kaip darbo vadovas padeda rengti baigiamąjį darbą?
Darbo vadovas rekomenduoja literatūros šaltinius
Persiunčia vertingas nuorodas, straipsnius ir pan.
Rekomenduoja kitus konsultantus ar tam tikros srities
ekspertus, jeigu pats neturi atitinkamų žinių
E. Kaip darbo vadovas tikrina baigiamąjį darbą?
Atidžiai peržiūri darbo struktūrą (turinį) ir pakomentuoja
Atidžiai peržiūri įvadą, išvadas ir rekomendacijas ir
pakomentuoja
Atidžiai perskaito visas dalis ir pakomentuoja
Teikia rekomendacijos turinio gerinimui ir papildymui
Ištaiso kalbos stiliaus klaidas arba pažymi taisytinas vietas
Ištaiso gramatines klaidas arba pažymi taisytinas vietas
Ištaiso skyrybos klaidas arba pažymi taisytinas vietas
F. Kaip vertinate savo darbo vadovą, profesinę kvalifikaciją?
Darbo vadovas puikiai išmano akademinius reikalavimus ir
padeda tinkamai paruošti darbą pagal reikalavimus
Darbo vadovas puikiai išmano teoriją ir padeda atlikti
mokslinės literatūros analizę
Darbo vadovas puikiai išmano tyrimų metodologiją ir gali
tinkamai patarti dėl tyrimo atlikimo
Bendras Jūsų vadovo vertinimas (10 balų sistemoje): -----------------------------------------------B.l. Jeigu tektų Jums kitais metais rašyti baigiamąjį darbą, ar rinktumėtės tą patį vadovą?
TAIP / NE / NEŽINAU (pabraukite Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą)
Parašykite:
G.l. Kas baigiamojo darbo vadovo darbe Jums labiausiai patiko? (Parašykite)
G.2. Kas baigiamojo darbo vadovo darbe Jums labiausiai nepatiko? (Parašykite)
G.3. Jūsų pasiūlymai

Ačiū už atsakymus!
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