DALYKO ANKETA

Gerbiami Studentai,
Fakulteto/centro/padalinio administracija vykdo studentų apklausą apie šiame semestre studijuotus dalykus. Šios
apklausos tikslas - išsiaiškinti studentų nuomonę apie konkretaus išklausyto dalyko turinį bei d÷stymo kokybę. Jūsų
apgalvoti ir atviri atsakymai į klausimus pad÷s tobulinti studijų procesą. Apklausa yra anonimin÷, nepateikite jokių
duomenų, kurie leistų Jus identifikuoti kaip konkretų asmenį. Apklausos rezultatai bus skelbiami tik apibendrinta
forma.
Vertindami pateiktus teiginius apie dalyko turinį bei d÷stymo kokybę ir atsakydami į klausimus, pažym÷kite tik vieną
tiksliausiai Jūsų nuomonę atspindintį variantą. Į klausimus be nurodytų atsakymo variantų, prašome atsakyti patiems.
Iš anksto d÷kojame už dalyvavimą! (kokybesvadyba@cr.vu.lt)
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Dalyko medžiaga pateikiama suprantamai, nuosekliai
Pristatomos mokslin÷s diskusijos ir tyrimai dalyko tema (II pakopai)
Teorijos pateikimas derinamas su praktinių geb÷jimų ugdymu
Žinių ir geb÷jimų vertinimo būdai ir kriterijai nurodomi pirmųjų užsi÷mimų
metu
Vertinant laikomasi paskelbtų vertinimo būdų ir kriterijų
Studentų atlikti darbai, užduotys išsamiai komentuojami
Studentai sudominami d÷stomu dalyku
Studentai skatinami reikšti savo nuomonę, analizuoti pateiktas temas
Studentai skatinami savarankiškai tirti ir analizuoti įvairias problemas
Studentai konsultuojami d÷l dalyko ir ne paskaitų metu (el. paštu, bud÷jimo
katedroje valandomis, internetin÷je konferencijoje ir pan.)
Nurodyta privalomoji literatūra yra Universiteto bibliotekose
Su studentais bendraujama dalykiškai ir korektiškai
D÷stytojas laikosi paskaitų tvarkaraščio (laiku atvyksta ir baigia paskaitas,
nepraleidžia užsi÷mimų ir pan.)
Dalyko studijų metu įgijau naujų žinių ir geb÷jimų
Bendrai esu patenkintas/-a šio dalyko turinio kokybe
Bendrai esu patenkintas/-a šio dalyko d÷stymo kokybe

11.1. Kiek apytiksliai šio dalyko užsi÷mimų lank÷te?
1. 0 - 25 proc. 2. 26 - 50 proc. 3. 51 - 75 proc. 4. 76 – 100 proc.
11.2. Prašome pakomentuoti savo lankomumą.
12. Prašome nurodyti, kas studijuojant dalyką Jums patiko.
13. Prašome nurodyti, kas studijuojant dalyką Jums nepatiko.

6.

Negaliu įvertinti (0)

Sutinku (5)

Greičiau sutinku
(4)

Nei sutinku, nei
nesutinku (3)

Greičiau nesutinku
(2)

9. Nurodykite sutinkate ar nesutinkate su pateiktais teiginiais apie
studijuotą dalyką ir jo d÷stymą (Įvertinkite teiginiu 5 balų skal÷je, kur 1 reiškia
„Nesutinku“, 5-„Sutinku“, pažym÷dami atsakymo variantą kiekvienoje eilut÷je).

Nesutinku (1)

1. Fakultetas, kuriame studijuojate:________________
2. Studijų rūšis: 1. Pagrindin÷s (bakalauro studijos)
2. Magistrantūra
3. Vientisosios studijos
3. Studijų programa: ________________
4. Studijų forma: 1. Nuolatin÷s 2. Ištęstin÷s 3. Neakivaizdin÷s
4. Vakarin÷s
5. Kursas: 1. I kursas
2. II kursas
3. III kursas
4. IV kursas
5. V kursas
6. VI kursas
6. Dalyko pavadinimas: ________________
7. Dalyką d÷stantis d÷stytojas/ai: ________________
8. Užsi÷mimų formos: 1. Paskaitos 2. Seminarai 3. Pratybos 4. Laboratoriniai darbai 5. Paskaitos ir seminarai
Paskaitos ir pratybos 7. Paskaitos ir laboratoriniai darbai 8. Kita ________________

