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STUDIJŲ PROGRAMŲ KOKYBĖS VERTINIMO METODAI 
 

Nr. Kokybės vertinimo metodas Periodiškumas Nuo kurių metų 
naudojamas Atsakingi darbuotojai 

1. Studentų anketinė apklausa dėl studijų proceso 
kokybės 

1 kartą per metus 1998 m. Katedrų vedėjai 
Studijų administratoriai 

2. Studentų anketinė apklausa dėl profesinės 
praktikos įvertinimo 

1 kartą per metus 1999 m. Katedrų vedėjai 
Studentų profesinės praktikos vadovai 

3. Dėstytojų veiklos savianalizė 1 kartą per metus 1999 m.1  Katedrų vedėjai 
Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 

4. Dėstytojų anketinė apklausa dėl studijų proceso 
tobulinimo 

1 kartą per metus 1999 m. Katedrų vedėjai 
Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 

5. Studentų pažangumo rodiklių analizė 1 kartą per metus 1999 m. Vyr. studijų administratorė 
Direktoriaus pavaduotojas studijoms 

6. Atliktų profesinių praktikų rezultatų analizė 1 kartą per metus 1999 m. Katedrų vedėjai 
Studentų profesinės praktikos vadovai 

7. Baigiamųjų darbų gynimo rezultatų analizė  1 kartą per metus 1999 m. Katedrų vedėjai 
8. Kvalifikacinių egzaminų rezultatų analizė 
9. Kvalifikavimo komisijų narių anketinė apklausa 
10.  Absolventų įsidarbinimo tyrimas 1 kartą per metus 1999 m. Karjeros centro vadovas 
11.  Absolventų anketinė apklausa 1 kartą per 3 metus 1999 m. Karjeros centro vadovas 
12. Studentų judumo tyrimas 1 kartą per metus 2000 m. Vyr. studijų administratorė 
13. Dėstytojų anketinė apklausa dėl kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio  
1 kartą per metus 2001 m. Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 

14. Adaptacijos tyrimas 1 kartą per metus 2003 m. Direktoriaus pavaduotojas studijoms 
15. Struktūrinio padalinio veiklos auditas 1 kartą per 3 metus 2004 m. Kokybės tarybos pirmininkas 

 

                                                
1 Nuo 2004 m. atsisakyta privalomo pedagoginio darbo saviaudito atlikimo, pereita prie veiklos savianalizės   



2 
 

 

Nr. Kokybės vertinimo metodas Periodiškumas Nuo kurių metų 
naudojamas Atsakingi darbuotojai 

16. Studentų, dalyvavusių stažuotėse ir mobilumo 
programose, anketinė apklausa  

2 kartus per metus 2004 m. Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas 

17.  Dėstytojų, dalyvavusių stažuotėse ir mobilumo 
programose, anketinė apklausa   

Pagal poreikį 2004 m. Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas 
Katedrų vedėjai 

18. Įmonių, kuriose studentai atliko praktikas, 
praktikos vadovų anketinė apklausa dėl studentų 
atliktos praktikos kokybės 

1 kartą per metus 2005 m. Katedrų vedėjai 
Studentų profesinės praktikos vadovai 

19. Bibliotekos lankytojų anketinė apklausa 1 kartą per metus 2005 m. Bibliotekos vedėjas 
20. Profesinio poreikio tyrimai Pagal planą 1999 m. Mokslo ir verslo centro vadovas 

Karjeros centro vadovas 
 


