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Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie studijuotų dalykų dėstymo kokybę.  

Apklausoje dalyvavo 49 Agroverslo technologijų studijų programos nuolatinės ir ištęstinės 

studijų formų studentai.  Didžioji dalis (24 studentai) apklausoje nurodė, kad užsiėmimuose 

dalyvavo sistemingai, 22 studentai lankė daugiau kaip puse užsiėmimų, tik 3 respondentai 

užsiėmimus lankė retai. Studentai vertino dėstymą pagal vienuolika pateiktų teiginių, kuriais buvo 

siekiama išsiaiškinti, ar studentams buvo aiškus dalyko turinys, vertinimo formos ir kriterijai, 

studentų įsitraukimas į studijų procesą, papildomų konsultacijų poreikis.  Vertinimas atliktas 

skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku. 

Apklausos rezultatų pristatymas: 

Iš pateiktų rezultatų galima matyti, kad dėstomas turinys yra suprantamas ir aiškus. Tik 6 

studentams buvo nesuprantamas dalykų turinys, tai galėjo nulemti nesistemingas užsėmimų 

lankymas. Dėstytojai su vertinimo formomis ir kriterijais studentus supažindina dalyko dėstymo 

pradžioje. Tik keletas studentų nesutiko su šiuo teiginiu. Didžioji dalis studentų sutiko su teiginiu, 

kad dalyko vertinimo forma ir kriterijai nesikeičia dėstymo eigoje. Trečiame semestre dėstomų 

dalykų teorinė medžiaga pilnai iliustruota praktiniais pavyzdžiais. Būtų tikslinga ketvirto ir šešto 

semestro dalykų teorinėje dalyje vaizdžiau panaudoti praktines situacijas. Didžioji dalis 

respondentų nurodė, kad yra skatinami užsiėmimuose diskutuoti, analizuoti bei formuluoti 

probleminius klausimus. Beveik visų dėstomų dalykų rezultatai su studentais buvo aptariami. 

Dėstytojai sistemingai teikia studentams konsultacijas. Matomai ne visiems studentams 

papildomos konsultacijos, ne paskaitų metu reikalingos, keletas studentų į šitą klausimą negalėjo 

atsakyti. Visi dėstytojai skatina naudotis papildomais informaciniais šaltinais, dažniausiai 

mokymo turinys yra praplečiamas naudojant mokslinius straipsnius, įvairias duomenų bazes. 

Apibendrinimas 

Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių studentų  dalykų dėstymo kokybę įvertino labai 

gerai. Dėstymo pradžioje išaiškinami vertinimo kriterijai, pateikiamas aiškus turinys, su studentais 

bendraujama pagarbiai, jie skatinami diskutuoti, analizuoti, buvo teikiamos papildomos 



konsultacijos, skatinama naudotis papildomais informaciniais šaltiniais, netoleruojamas 

akademinis nesąžiningumas.  

Apklausos rezultatai bus aptarti Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros 

posėdyje.   

 

      

 

 

 


