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CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS   

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

 n=29 (iš 84) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=29 (iš 84) 

 

 

3,01

3,30

3,77

3,78

3,79

3,81

3,99

4,15

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Pagalba studijų organizavimo procese

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

2,92

3,11

2,76

3,14

3,11

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=23 (iš 84) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=23 (iš 84) 

0

3,56

3,77

4,05

4,14

4,18

4,19

4,22

0 1 2 3 4 5

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Pagalba studijų organizavimo procese

3,39

3,45

3,68

3,57

3,7

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=27 (iš 80) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=27 (iš 80) 

 

 

3,33

3,39

3,57

3,81

3,84

3,94

4,00

4,05

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Pagalba studijų organizavimo procese

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

3,09

3,48

3,23

3,28

3,58

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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INFORMATIKOS FAKULTETAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=33 (iš 122) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=33 (iš 122) 

 

 

 

3,28

3,29

3,61

3,95

3,90

3,91

3,99

4,02

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Pagalba studijų organizavimo procese

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

3,12

3,43

3,19

3,27

3,38

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS  

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=25 (iš 65) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=25 (iš 65) 

 

 

 

3,28

3,32

3,37

3,82

3,85

3,92

3,99

4,30

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Pagalba studijų organizavimo procese

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

3,71

2,86

3,22

3,29

3,33

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=29 (iš 105)  

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=29 (iš 105)  

  

3,27

3,49

3,59

3,75

3,77

3,85

3,98

4,13

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Pagalba studijų organizavimo procese

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

3,93

3,21

3,41

3,31

3,48

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=2 (iš 5) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=2 (iš 5) 

 

 

 

0

4,08

4,09

4,14

4,25

4,42

4,42

4,70

0 1 2 3 4 5

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Pagalba studijų organizavimo procese

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų kokybės kultūros formavimas

5

4,5

4,5

5

4,5

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ  FAKULTETAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=33 (iš 103) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=33 (iš 103) 

 

 

3,15

3,49

3,94

3,96

4,05

4,12

4,17

4,20

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Pagalba studijų organizavimo procese

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

Studentų įsitraukimas į studijas

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

2,97

3,07

3,2

3,22

3,28

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS  

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=23 (iš 54) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=23 (iš 54) 

 

 

0

3,29

3,42

3,83

3,84

3,98

4,04

4,08

0 1 2 3 4 5

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Studentų įsitraukimas į studijas

Pagalba studijų organizavimo procese

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

3,74

3,4

3,26

2,87

3,17

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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APLINKOS INŽINERIJOS  INSTITUTAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=1 (iš 9) 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

n=1 (iš 9) 

  

0,00

3,67

4,00

4,17

4,20

4,57

4,77

4,83

0 1 2 3 4 5

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas, SPV perspektyva

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų programos (-ų) vykdymas ir vystymas

Pagalba studijų organizavimo procese

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio (-ių) vykdymas ir vystymas

Studijų modulio organizavimas ir darbo sąlygos

5

4

5

4

3

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis
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UNIVERSITETO LYGIU, BENDRAS VERTINIMAS 

PAGRINDINIŲ APKLAUSOS KLAUSIMŲ BLOKAS  

 

 

n=225 (iš 711) 

 

STUDIJŲ KOKYBĖS FORMAVIMAS 

 

3,28

3,45

3,77

3,89

3,92

4,00

4,00

4,04

0 1 2 3 4 5

Studijų kokybės kultūros formavimas

Studijų programos (-ų) vystymas ir vykdymas, dėstytojo
perspektyva

Pagalba studijų organizavimo procese

Studentų įsitraukimas į studijas

Studijų modulio (-ių) organizavimas ir darbo  sąlygos

Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų tobulinimas

Studijų programos (-ų) vystymas ir vykdymas, SPV perspektyva

Studijų modulio (-ių) vystymas ir vykdymas

3,23

3,26

3,26

3,26

3,38

0 1 2 3 4 5

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, padalinyje dažnai vyksta gerosios
praktikos pasidalinimo renginiai (susitikimai, diskusijos), kuriuose
aš turiu galimybę diskutuoti įvairiomis studijų kokybės temomis

Nuolat vyksta padalinio  akademinių darbuotojų ir socialinių
partnerių dialogas ir bendradarbiavimas studijų srityje

Padalinyje dažnai aptariami akademinio nesąžiningumo
prevencijos studentų darbuose klausimai

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais stipriąsias puses

Padalinyje aš dažnai gaunu grįžtamąjį ryšį apie mano pedagoginio
darbo su studentais tobulintinas sritis


