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GRĮŽTAMOJO RYŠIO STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI IR 

NUOLATINIAM TOBULINIMUI SISTEMOS APRAŠAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universitetas arba ASU) grįžtamojo 

ryšio studijų kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato Universiteto akademinės bendruomenės ir išorės socialinių dalininkų grįžtamojo ryšio dėl 

Universitete vykdomų studijų kokybės priemones (formas), jų įgyvendinimo ir peržiūros bei 

paskesnės (studijų kokybės tobulinimo) veiklos užtikrinimo procedūras.  

2. Apraše nustatyta grįžtamojo ryšio studijų kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam 

tobulinimui sistema yra bendros Universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos, kuri 

apibrėžta Aleksandro Stulginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos apraše, 

patvirtintame ASU senato posėdyje 2012 m. birželio 18 d. (protokolas Nr. 521), sudėtinė dalis.  

3. Universiteto akademinę bendruomenę, dalyvaujančią grįžtamojo ryšio dėl studijų 

kokybės procese, sudaro visų pakopų studijų studentai, klausytojai, absolventai, dėstytojai, 

profesinės veiklos praktikų vadovai, doktorantūros vadovai, fakultetų dekanai, institutų direktoriai, 

akademinių centrų direktoriai, katedrų vedėjai, prodekanai ir kiti akademinių padalinių darbuotojai, 

Studijų programų komitetų (toliau – SPK) ir doktorantūros krypčių komitetų pirmininkai ir nariai, 

kitų Universiteto ir fakultetų lygmens komitetų bei savivaldos organų atstovai. Išorės socialiniai 

dalininkai, suinteresuoti Universitete vykdomų studijų kokybe ir atitinkamai teikiantys grįžtamąjį 

ryšį, yra darbdavių, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, Universiteto 

studentų (klausytojų) tėvai ir globėjai.  

4. Grįžtamojo ryšio sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo tikslas – efektyviai ir sistemiškai 

iš skirtingų šalių surinkti nuomones apie Universitete vykdomų studijų kokybę ir šios informacijos 

analizės pagrindu tobulinti Universiteto studijų programas bei atskirus studijų dalykus, gerinti 

studijų proceso organizavimą, stiprinti akademinio personalo sudėtį ir gebėjimus. Atliekant 

Universitete vykdomų studijų kokybės analizę, nagrinėjami ir išorės organizacijų (Mokslo ir studijų 

stebėsenos ir analizės centro, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui 

organizuoti, Lietuvos studentų sąjungos, kitų organizacijų) atliktų aukštojo mokslo studijų kokybės 

tyrimų rezultatai.  

5. Įgyvendinant grįžtamojo ryšio dėl Universitete vykdomų studijų kokybės priemones 

(formas) laikomasi šių principų:  

5.1. Anonimiškumo – sistemingai vykdomos apklausos dėl sudijų kokybės yra 

anoniminės, jų vykdymo metu duomenys apie respondentų tapatybę nėra išsaugomi, todėl negali 

būti atskleisti.  

5.2. Konfidencialumo – informacija apie savo nuomonę studijų kokybės klausimais 

tikslinių grupių diskusijose arba kitais būdais išsakiusius asmenis, taip pat atskirų dėstytojų veiklos 

vertinimo rezultatai yra konfidencialūs, viešinamose grįžtamojo ryšio rezultatų ataskaitose 

naudojami tik apibendrinti duomenys.  

5.3. Skaidrumo – informacija apie grįžtamojo ryšio teikimo procesus yra vieša, šiuos 

procesus organizuoja ir (arba) prižiūri grįžtamojo ryšio rezultatais nesuinteresuota šalis, kuri 

užtikrina, kad rezultatai nebūtų iškraipomi arba klastojami.  

5.4. Viešumo – sistemingai vykdomų apklausų ir tikslinių grupių diskusijų apibendrinti 

rezultatai yra viešinami Universiteto akademinei bendruomenei ir išorės socialiniams dalininkams 

nepriklausomai nuo to, kokia studijų kokybės būklė nustatoma, kartu teikiama informacija apie 

planuojamus studijų kokybės patobulinimus bei jų įgyvendinimo eigą.  
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5.5. Savanoriškumo – Universiteto akademinė bendruomenė ir išorės socialiniai 

dalininkai yra skatinami išsakyti savo nuomonę apie studijų kokybę, tačiau patys laisva valia priima 

sprendimą teikti grįžtamąjį ryšį ar ne.  

6. Universitete taikomos grįžtamojo ryšio formos apima sistemingai vykdomas studijų 

proceso dalyvių ir išorės socialinių dalininkų reprezentatyvias apklausas, tikslinių grupių diskusijas, 

360 laipsnių dėstytojų vertinimą, susidedantį iš dėstytojo savęs vertinimo, tiesioginio vadovo 

(fakulteto dekano, instituto direktoriaus, akademinio centro direktoriaus arba katedros vedėjo) 

vertinimo ir kolegų – dėstytojų vertinimų. 360 laipsnių vertinimas – tai toks darbuotojų veiklos 

vertinimo metodas, kai darbuotojas grįžtamąjį ryšį gauna iš skirtingų šaltinių. Iš skirtingų šaltinių 

surinktos informacijos sugretinimas leidžia gauti išsamų, įvairiapusišką ir objektyvų grįžtamąjį ryšį, 

tinkamą darbuotojo veiklos tobulinimo sritims ir priemonėms nustatyti.  

7. Apraše nustatytos grįžtamojo ryšio priemonės (formos) ir paskesnė (studijų kokybės 

tobulinimo) veikla įgyvendinimos vienerių metų trukmės ciklais. Kalendorinis grįžtamojo ryšio 

priemonių ir paskesnės veiklos įgyvendinimo grafikas su atsakomybėmis apibrėžtas Aprašo 1 

priede.  

8. Studijų proceso dalyvių ir išorės socialinių dalininkų apklausų anketos nustatytos 

Aprašo 2 priede. Už jų peržiūrėjimą ir atnaujinimą atsakingas Studijų kokybės ir inovacijų centras 

(toliau – SKIC). Peržiūra atliekama periodiškai, tačiau ne rečiau nei kas 3 metus vadovaujantis 

Universiteto studijų veiklos strateginėmis kryptimis, įgyvendinamų grįžtamojo ryšio priemonių 

(formų) tikslingumo ir efektyvumo vertinimu, gerosios praktikos pavyzdžiais.  

9. Grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimui naudojamos ataskaitų, planų ir kitų 

dokumentų formos apibrėžtos Aprašo 3 priede, kurį kiekvienais metais peržiūri ir, esant poreikiui, 

tobulina SKIC.   

 

II. SISTEMINGAI VYKDOMOS APKLAUSOS IR JŲ ORGANIZAVIMAS 
 

10. Universitete sistemingai vykdomos šios apklausos:  

10.1. Pirmakursių apklausa dėl stojimo į ASU motyvų ir lūkesčių bei adaptacijos 

proceso, kurios tikslas – nustatyti pirmosios ir antrosios pakopos studijų pirmo kurso studentų 

lūkesčius ir motyvaciją, išsiaiškinti pagalbos adaptuotis Universitete naudą ir problemas, su 

kuriomis susiduria studijas Universitete pradėję studentai. Pagalba adaptuotis Universitete apima 

Studentų atstovybės (toliau – SA) organizuojamą pirmakursių stovyklą, įvadinės savaitės 

pirmakursiams renginius, studijų dalyką „Įvadas į studijas“, pirmakursį kuruoti paskirtus dėstytoją 

ir studentą. Šią apklausą organizuoja SKIC su Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus, Tarptautinio 

skyriaus, Studijų skyriaus, prodekanų studijoms ir SA pagalba. Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius, 

Tarptautinis skyrius bei Studijų skyrius teikia pasiūlymus SKIC dėl apklausos anketos atnaujinimo. 

Prodekanai studijoms, dekanatams sudarius ištęstinių studijų tvarkaraščius pirmo kurso studentams, 

apklausos planavimo tikslais juos pateikia SKIC, taip pat informuoja apie pateiktų tvarkaraščių 

pasikeitimus, jei tokių atsiranda. SA aktyviai informuoja pirmakursius apie apklausą ir galimybes 

joje dalyvauti. Vykdant apklausą nuolatinių studijų pirmo kurso studentai kiekvienais studijų metais 

apklausiami laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d., o ištęstinių studijų pirmo kurso 

studentai – laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d. Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. 

Pirmakursių prašoma užpildyti elektroninius klausimynus kompiuterių klasėse prieš arba po 

pratybų.  

10.2. Apklausa „Studijų dalykas studento akimis“, kurios tikslas – įvertinti pirmosios 

ir antrosios pakopos studijų studentų požiūrį į studijuotus dalykus, jų naudingumą profesinių ir 

bendrųjų gebėjimų ugdymui, studijų dalykų realizavimo ypatumus, dėstytojų pedagoginį darbą, taip 

pat nustatyti pažangių mokymo(-si) ir vertinimo metodų taikymo mastus bei akademinės etikos 

pažeidimų apraiškas. Šią apklausą organizuoja SKIC su SA pagalba. SA aktyviai informuoja 

studentus apie apklausą ir galimybes joje dalyvauti. Nuolatinių studijų studentai kiekvienais studijų 

metais rugsėjo semestro metu išklausytus studijų dalykus gali įvertinti laikotarpiu nuo sausio 1 d. 

iki vasario 28 d., o pavasario semestro metu išklausytus studijų dalykus – laikotarpiu nuo birželio 
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1 d. iki apklausos rezultatų apibendrinimo kitų studijų metų vasario 28 d. Ištęstinių studijų studentai 

kiekvienais studijų metais rudens sesijos metu išklausytus studijų dalykus gali įvertinti laikotarpiu 

nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d., o pavasario sesijos metu išklausytus studijų dalykus – laikotarpiu 

nuo rugsėjo 15 d. iki vasario 28 d. Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. Studentams pateikiami 

elektroniniai klausimynai per Studijų rezultatų elektroninės apskaitos (E-rezultatų) sistemą. 

Paskelbus dėstytojų, kurie bus atestuojami, sąrašą, SKIC nustato, ar atitinkamą dėstytoją yra 

įvertinę pakankamai studentų. Jei nustatoma, kad reprezantatyvumas nepasiektas, SKIC su 

prodekanų studijoms pagalba papildomai prašo studentų įvertinti atitinkamą dėstytoją, t. y. užpildyti 

elektroninę išklausyto studijų dalyko vertinimo anketą „Studijų dalykas studento akimis“.  

10.3. Dalinių studijų pagal tarptautines studentų mainų programas vertinimas, kurį 

sudaro dvi apklausos:  

10.3.1. ASU studentų, grįžusių iš dalinių studijų užsienio universitetuose, apklausa, 

kurios tikslas – įvertinti ASU studentų, grįžusių iš dalinių studijų užsienio universitetuose, 

nuomones apie studentų mainų organizavimą, užsienio universitetų jų dalinėms studijoms 

parinkimą, studijų organizavimo ir kokybės skirtumus tarp ASU ir užsienio universitetų, kuriuose 

studijuota pagal dalinių studijų sutartį. Šią apklausą organizuoja Tarptautinis skyrius su SKIC 

pagalba. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. Vykdant apklausą ASU 

studentai, išvykę studijuoti į užsienio universitetus pagal dalinių studijų sutartį, apklausiami 

baigiantis jų mainams laikotarpiais nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 d. (jei užsienyje studijuota 

rudens semestro metu) ir nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d. (jei užsienyje studijuota pavasario 

semestro metu). Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. Studentams elektroniniu paštu persiunčiama 

nuoroda į apklausos anketą, kurią iki nustatyto termino paprašoma užpildyti. Tarptautinis skyrius, 

įvertinęs dalyvavimo apklausoje aktyvumą ir iš anksto suderinęs su SKIC, priimdamas grįžtančius 

ASU studentus gali organizuoti elektroninių klausimynų pildymą kompiuterių klasėje arba prašyti 

studentų užpildyti popierinius klausimynus. Užpildytų popierinių anketų duomenis į elektroninę 

apklausų rezultatų duomenų bazę suveda Tarptautinio skyriaus specialistas. Užpildytos popierinės 

anketos perduodamos SKIC.  

10.3.2. Užsienio universitetų studentų, studijavusių ASU pagal dalinių studijų sutartį, 

apklausa, kurios tikslas – įvertinti užsienio universitetų studentų, studijavusių ASU pagal dalinių 

studijų sutartį, nuomones apie studentų mainų organizavimą, jų integravimąsi ir kitus studijavimo 

ASU ypatumus, studijų organizavimo ir kokybės skirtumus tarp ASU ir užsienio universitetų, iš 

kurių atvykta studijuoti pagal dalinių studijų sutartį. Šią apklausą organizuoja Tarptautinis skyrius 

su SKIC pagalba. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. Vykdant apklausą 

užsienio universitetų studentai, studijuojantys ASU pagal dalinių studijų sutartį, apklausiami 

baigiantis jų mainams laikotarpiais nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 d. (jei ASU studijuojama rudens 

semestro metu) ir nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d. (jei ASU studijuojama pavasario semestro metu). 

Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. Studentams elektroniniu paštu persiunčiama nuoroda į 

apklausos anketą, kurią iki nustatyto termino paprašoma užpildyti. Tarptautinis skyrius, įvertinęs 

dalyvavimo apklausoje aktyvumą ir iš anksto suderinęs su SKIC, išleisdamas išvystančius užsienio 

universitetų studentus gali organizuoti elektroninių klausimynų pildymą kompiuterių klasėje arba 

prašyti studentų užpildyti popierinius klausimynus. Užpildytų popierinių anketų duomenis į 

elektroninę apklausų rezultatų duomenų bazę suveda Tarptautinio skyriaus specialistas. Užpildytos 

popierinės anketos perduodamos SKIC.  

10.4. Papildomųjų studijų klausytojų apklausa dėl išklausytų dalykų ir tolimesnės 

veiklos, kurios tikslas – išsiaiškinti papildomųjų studijų klausytojų požiūrį į išklausytus dalykus, jų 

ketinimus dėl studijų tęsimo magistrantūroje ir šių ketinimų motyvus. Šią apklausą organizuoja 

prodekanai studijoms su SKIC pagalba. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. 

Apklausa vykdoma papildomųjų studijų klausytojui atvykus į dekanatą pažymos dėl išklausytų 

dalykų. Dekanato darbuotojas paprašo papildomųjų studijų klausytojo užpildyti elektroninį 

klausimyną kompiuterių klasėje arba, jei tokios galimybės nėra, pateikia popierinį klausimyną. 

Užpildytų popierinių anketų duomenis į elektroninę apklausų rezultatų duomenų bazę suveda 

dekanato darbuotojas. Užpildytos popierinės anketos perduodamos SKIC. Praeitų studijų metų 
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pavasario semestre ir vasarą bei einamųjų studijų metų rudens semestre papildomųjų studijų 

klausytojų užpildytų popierinių anketų duomenys į elektroninę apklausų rezultatų duomenų bazę 

turi būti suvesti ne vėliau nei iki vasario 28 d.  

10.5. Studentų (klausytojų) apklausa dėl studijų nutraukimo priežasčių, kurios 

tikslas – išsiaiškinti studijų ASU nutraukimo priežastis ir studijas nutraukiančių studentų 

(klausytojų) nuomones apie Universitete vykdomų studijų organizavimą, materialiąją bazę, 

dėstytojų kompetenciją. Šią apklausą organizuoja prodekanai studijoms su SKIC pagalba. SKIC 

teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. Apklausa vykdoma studentui (klausytojui) 

pareiškus norą nutraukti studijas. Dekanato darbuotojas paprašo studento (klausytojo) užpildyti 

elektroninį klausimyną kompiuterių klasėje arba, jei tokios galimybės nėra, pateikia popierinį 

klausimyną. Užpildytų popierinių anketų duomenis į elektroninę apklausų rezultatų duomenų bazę 

suveda dekanato darbuotojas. Užpildytos popierinės anketos perduodamos SKIC. Praeitų studijų 

metų pavasario semestre ir vasarą bei einamųjų studijų metų rudens semestre studijas nutraukusių 

studentų (klausytojų) užpildytų popierinių anketų duomenys į elektroninę apklausų rezultatų 

duomenų bazę turi būti suvesti ne vėliau nei iki vasario 28 d.  

10.6. Profesinės veiklos praktikų vertinimas, kurį sudaro dvi apklausos:  

10.6.1. Praktikų vadovų įmonėse apklausa, kurios tikslas – įvertinti praktikų vadovų 

įmonėse arba kitų įmonės atstovų, tiesiogiai dirbančių su praktikantais, požiūrį į ASU studentų 

pasirengimą profesinei veiklai, profesinės veiklos praktikų organizavimą, priežiūrą, trukmę, 

praktikos užduočių atitikimą įmonių veiklai, poreikiams. Šią apklausą organizuoja Karjeros centras 

(toliau – KC) su prodekanų studijoms ir SKIC pagalba. Prodekanai studijoms apklausos planavimo 

tikslais teikia informaciją KC ir SKIC apie profesinės veiklos praktikų laikus ir vietas, taip pat 

informuoja apie pasikeitimus, jei tokių atsiranda. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos 

vykdymą. Apklausos vykdymui studentai pirmą praktikos dieną elektroniniu paštu persiunčia SKIC 

įmonės atstovo, su kuriuo tiesiogiai dirbs, kontaktinius duomenis. SKIC, negavęs iš studentų 

įmonių atstovų kontaktinių duomenų numatytais terminais, informuoja prodekanus studijoms ir KC. 

Praktikų vadovai įmonėse arba kiti įmonių atstovai, tiesiogiai dirbantys su praktikantais, atrankos 

būdu apklausiami telefonu įpusėjus studento praktikai. Atsakymus į elektroninę apklausų rezultatų 

duomenų bazę suveda KC specialistas (pokalbio su įmonės atstovu metu). Praktikų vadovai 

įmonėse taip pat pildo dalį dokumento formos „Studento praktikos užduotys ir jų atlikimas“, kurioje 

pateikiami ASU studento atliktos profesinės veiklos praktikos vertinimo klausimai. Praktikos 

vadovų įmonėse atsakymus į šiuos klausimus KC specialistas suveda į elektroninę apklausų 

duomenų bazę. Praeitų studijų metų pavasario semestre ir vasarą bei einamųjų studijų metų rudens 

semestre ASU studentų atliktų profesinės veiklos praktikų vertinimai iš popierinių klausimynų į 

elektroninę apklausų rezultatų duomenų bazę turi būti suvesti ne vėliau nei iki vasario 28 d.  

10.6.2. Studentų, grįžusių iš profesinės veiklos praktikos, apklausa, kurios tikslas – 

įvertinti studentų nuomones apie profesinės veiklos praktikų naudą, organizavimą, priežiūrą, 

trukmę, praktikos vietų tinkamumą ir nustatyti problemas, su kuriomis susiduria studentai, 

atlikdami profesinės veiklos praktikas. Šią apklausą organizuoja KC su prodekanų studijoms ir 

SKIC pagalba. Prodekanai studijoms apklausos planavimo tikslais teikia informaciją KC ir SKIC 

apie profesinės veiklos praktikų gynimų datas, taip pat informuoja apie pasikeitimus, jei tokių 

atsiranda. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. Apklausa vykdoma per 

praktikų gynimus pateikiant užpildymui popierinius klausimynus. Užpildytų anketų duomenis į 

apklausų rezultatų duomenų bazę suveda KC specialistas. Užpildytos popierinės anketos 

perduodamos SKIC. Praeitų studijų metų pavasario semestre ir vasarą bei einamųjų studijų metų 

rudens semestre atliktų praktikų vertinimo užpildytų popierinių anketų duomenys į elektroninę 

apklausų rezultatų duomenų bazę turi būti suvesti ne vėliau nei iki vasario 28 d. 

10.7. Paskutiniojo kurso studentų apklausa dėl baigiamų studijų kokybės, kurios 

tikslas – išsiaiškinti pirmosios ir antrosios pakopų studijų studentų lūkesčių išsipildymą per visą 

studijų laikmetį, studentų nuomones apie Universitete vykdomų studijų organizavimą, materialiąją 

bazę, dėstytojų pedagoginę ir mokslinę kompetenciją. Šią apklausą organizuoja SKIC su KC 

pagalba. KC teikia informaciją apie galimybę dalyvauti apklausoje, kai paskutiniojo kurso studentai 
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kreipiasi į KC žymos dėl užsiregistravimo nacionalinėje Karjeros valdymo informacinėje sistemoje 

(toliau – KVIS). Paskutiniojo kurso studentai apklausiami laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki birželio 

15 d. Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. Paskutiniojo kurso studentams elektroniniu paštu 

išsiunčiama nuoroda į apklausos anketą su prašymu anketą užpildyti iki nustatyto termino. SKIC, 

įvertinęs dalyvavimo apklausoje aktyvumą, gali organizuoti elektroninių klausimynų pildymą 

kompiuterių klasėje, kai paskutiniojo kurso studentai kreipiasi į KC žymos dėl užsiregistravimo 

KVIS.  

10.8. Informacijos ASU absolventų duomenų bazei surinkimas, kurio tikslas sukaupti 

paskutiniojo kurso studentų kontaktinius duomenis ir gauti informaciją apie tai, ką paskutiniojo 

kurso studentai ketina veikti po studijų baigimo. Informacijos ASU absolventų duomenų bazei 

pateikimą organizuoja prodekanai studijoms. Paskutiniojo kurso studentai kiekvienais studijų 

metais duomenis į ASU absolventų duomenų bazę per internetinę prieigą teikia laikotarpiu nuo 

gegužės 1 d. iki birželio 15 d. (ne vėliau nei iki diplomų įteikimo renginių). Dekanatai paskutiniojo 

kurso studentams išduoda žymą dėl informacijos į ASU absolventų duomenų bazę pateikimo. ASU 

absolventų duomenų bazėje kaupiami kontaktiniai duomenys naudojami 10.8 ir 10.9 punktuose 

numatytų apklausų organizavimui, jei šios apklausos organizuojamos ne KVIS priemonėmis.  

10.9. Duomenų apie ASU absolventų įsidarbinamumą per 6 mėn. nuo studijų 

baigimo surinkimas iš KVIS ir, esant poreikiui, absolventų telefoninė apklausa, kurių tikslas – 

išsiaiškinti absolventų įsidarbinimo lygį ir kokybę, įvertinant, kiek darbas yra susijęs su įgyta 

specialybe ir veiklos sferomis, kurioms absolvento baigta studijų programa yra skirta. KVIS 

duomenis apie praeitų studijų metų ASU absolventų įsidarbinamumą kiekvienais studijų metais 

susistemina KC ir iki gruodžio 15 d. šiuos duomenis pateikia Universiteto prorektoriui, atsakingam 

už studijas, ir SKIC. SKIC atsako už KC pateiktų KVIS duomenų įtraukimą į 13.1, 13.2 ir 13.3 

punktuose nurodytas ataskaitas. Jei KVIS užsiregistravusių praeitų studijų metų ASU absolventų 

dalis yra maža ir (arba) jų įsidarbinimo duomenys šioje sistemoje yra nepakankamai išsamūs, 

Universiteto prorektoriaus, atsakingo už studijas, sprendimu papildomai gali būti organizuojama 

absolventų telefoninė apklausa. Apklausos vykdymo atveju ją organizuoja prodekanai studijoms su 

KC ir SKIC pagalba. KC ir SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. Vykdant 

apklausą praeitų studijų metų ASU absolventai apklausiami laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki 

sausio 31 d. Dekanatų darbuotojai, telefonu apklausdami absolventus, jų atsakymus suveda į 

elektroninę apklausų rezultatų duomenų bazę.  

10.10. Absolventų apklausos praėjus 6 mėn., 12 mėn., 3 m. ir 5 m. po studijų baigimo 

dėl jų požiūrio į baigtas studijas, galimybes darbo rinkoje, kurių tikslas – įvertinti absolventų 

požiūrį į baigtas studijas, šių studijų perspektyvą ir tobulinimo kryptis, absolventų adaptaciją ir 

įsitvirtinimą darbo rinkoje, pasitenkinimą karjera, darbu. Šias apklausas kiekvienais studijų metais 

vykdo KC naudojantis KVIS apklausų atlikimo priemonėmis. KC šių apklausų rezultatų ataskaitą 

iki vasario 28 d. pateikia SKIC. SKIC atsako už KC pateiktos informacijos įtraukimą į 13.1, 13.2 ir 

13.3 punktuose nurodytas ataskaitas. Jei absolventų dalyvavimas šiose apklausose nepakankamas ir 

(arba) atsiranda poreikis išsiaiškinti papildomus klausimus, Universiteto prorektoriaus, atsakingo už 

studijas, sprendimu gali būti organizuojama papildoma absolventų elektroninė apklausa ASU 

apklausų atlikimo priemonėmis, panaudojant ASU absolventų duomenų bazės kontaktinius 

duomenis. Jei nusprendžiama tokią apklausą vykdyti, ją organizuoja KC su klubo „ASU alumni“, 

prodekanų studijoms ir SKIC pagalba. Klubas „ASU alumni“ teikia pasiūlymus dėl apklausos 

vykdymo, esant poreikiui, savo kanalais platina nuorodą į elektroninę apklausos anketą. Prodekanai 

studijoms teikia absolventų kontaktinius duomenis. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri 

apklausos vykdymą.  

10.11. Doktorantūros studijų kokybės vertinimas, kurį sudaro dvi apklausos:  

10.11.1. Doktorantūros studentų apklausa, kurios tikslas – įvertinti trečiosios pakopos 

studijų studentų požiūrį į išklausytų studijų dalykų ir atliktų stažuočių tikslingumą bei naudą, 

doktorantūros vadovų darbą, doktorantūros studijų organizavimą ir aprūpinimą reikiamais ištekliais. 

Šią apklausą organizuoja Mokslo skyrius su institutų direktorių ir SKIC pagalba. Institutų 

direktoriai teikia pasiūlymus dėl apklausos vykdymo, esant poreikiui, aktyviai informuoja 
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doktorantūros studentus apie apklausą ir galimybes joje dalyvauti. SKIC teikia metodinę pagalbą, 

prižiūri apklausos vykdymą. Doktorantūros studentai apklausiami kas antrus studijų metus 

laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki birželio 15 d. Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. 

Doktorantams išsiunčiama nuoroda į apklausos anketą elektroniniu paštu su prašymu anketą 

užpildyti iki nustatyto termino. 

10.11.2. Doktorantūros vadovų apklausa, kurios tikslas – įvertinti doktorantūros 

vadovų požiūrį į trečiosios pakopos studijų dalykų ir doktorantų atliekamų stažuočių tikslingumą 

bei naudą, darbo su doktorantais ypatumus, doktorantūros studijų organizavimą ir aprūpinimą 

reikiamais ištekliais. Šią apklausą organizuoja Mokslo skyrius su institutų direktorių ir SKIC 

pagalba. Institutų direktoriai teikia pasiūlymus dėl apklausos vykdymo, esant poreikiui, aktyviai 

informuoja doktorantūros vadovus apie apklausą ir galimybes joje dalyvauti. SKIC teikia metodinę 

pagalbą, prižiūri apklausos vykdymą. Doktorantūros vadovai apklausiami kas antrus studijų metus 

laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki birželio 15 d. Apklausa vykdoma elektroniniu būdu. 

Doktorantūros vadovams išsiunčiama nuoroda į apklausos anketą elektroniniu paštu su prašymu 

anketą užpildyti iki nustatyto termino.  

10.12. Apklausa „Studijos universitete dėstytojų akimis“, kurios tikslas – įvertinti 

dėstytojų nuomones apie studentų motyvaciją, studijų programų ir studijų proceso kokybę, 

Universiteto administravimą, dėstytojų motyvavimą, pedagoginės ir mokslinės kompetencijos 

tobulinimo galimybes. Šią apklausą organizuoja SKIC su fakultetų dekanų, institutų direktorių, 

akademinių centrų direktorių ir katedrų vedėjų pagalba. Fakultetų dekanai, institutų direktoriai, 

akademinių centrų direktoriai ir katedrų vedėjai teikia pasiūlymus dėl apklausos vykdymo, esant 

poreikiui, aktyviai informuoja dėstytojus apie apklausą ir galimybes joje dalyvauti. Dėstytojai 

apklausiami kiekvienais studijų metais laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Apklausa 

vykdoma elektroniniu būdu. Dėstytojams išsiunčiama nuoroda į apklausos anketą elektroniniu paštu 

su prašymu anketą užpildyti iki nustatyto termino.  

10.13. Apklausa „ASU absolventas darbdavio akimis“, kurios tikslas – įvertinti 

darbdavių nuomones apie įdarbintų ASU absolventų žinias, bendruosius ir specialiuosius 

gebėjimus, adaptaciją darbo vietoje, nustatyti darbdavių lūkesčių pateisinimą, taip pat išsiaiškinti 

darbdavių bendrą požiūrį į Universiteto absolventus ir jų galimybes darbo rinkoje, Universiteto 

studijų tobulinimo kryptis. Šią apklausą organizuoja KC su klubo „ASU alumni“, fakultetų dekanų, 

institutų direktorių, katedrų vedėjų ir SKIC pagalba. Klubas „ASU alumni“, fakultetų dekanai, 

institutų direktoriai, katedrų vedėjai teikia pasiūlymus dėl apklausos vykdymo, esant poreikiui, savo 

kanalais platina nuorodą į elektroninę apklausos anketą. SKIC teikia metodinę pagalbą, prižiūri 

apklausos vykdymą. Apklausa vykdoma kiekvienas studijų metais laikotarpiu nuo kovo 1 d. iki 

gegužės 15 d. Nuoroda į elektroninę apklausos anketą Universiteto absolventus įdarbinančių 

stambių ir vidutinių įmonių padalinių vadovams, personalo vadovams, smulkių ir labai smulkių 

įmonių direktoriams, Universiteto patariamosios tarybos nariams išsiunčiama kartu su kvietimu į 

Universiteto (konkretaus fakulteto) organizuojamą paskaitą aktualia tema bei darbdavių, 

absolventų, dėstytojų, fakulteto vadovybės ir SPK narių tikslinės grupės diskusiją. Šioje diskusijoje 

aptariamos Universiteto (konkretaus fakulteto) rengiamų specialistų poreikio tendencijos, jų 

profesinei veiklai būtinos kompetencijos, įmonėse diegiamos technologinės bei veiklos inovacijos ir 

su jomis susiję nauji reikalavimai žmogiškiesiems ištekliams.  

11. Visos šiame Apraše numatytos apklausos yra anoniminės. Anonimiškumas 

užtikrinamas su respondento atsakymais neįrašant informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti jo 

tapatybę, t. y. respondento vardas, pavardė ir kiti asmens duomenys nėra išsaugomi elektroninėje 

apklausų rezultatų duomenų bazėje.  

12. Dalyvavimas apklausose skatinamas aktyviai informuojant apie tai, kaip ir kada 

vykdomos apklausos, bei akcentuojant apklausų vykdymo tikslus. Už aktyvų informavimą 

atsakingos visos apklausų organizavime dalyvaujančios šalys. Papildomai Universitetas pagal 

finansines galimybes numato skatinamuosius prizus dalyvaujantiems apklausoje „Studijų dalykas 

studento akimis“. Laimėtojai nustatomi pagal Informatikos skyriaus parengtą Studijų rezultatų 

elektroninės apskaitos (E-rezultatų) sistemos vartotojų – studentų (klausytojų), pasinaudojusių 
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apklausos „Studijų dalykas studento akimis“ funkcionalumu, sąrašą. Informacija apie tai, kokius 

studijų dalykus vertino ir kaip juos įvertino šioje apklausoje dalyvavę ir skatinamuosius prizus 

laimėję studentai (klausytojai), negali būti atskleista, nes ji nėra įrašoma užtikrinant anonimiškumą. 

Studentų (klausytojų) konfidencialumą užtikrina ir tai, kad dėstytojui apibendrinti apklausos apie jo 

dėstomą studijų dalyką rezultatai pateikiami tik tuo atveju, jei šį studijų dalyką įvertino bent 3 jį 

išklausę studentai (klausytojai).  

 

III. APKLAUSŲ REZULTATŲ PATEIKIMAS TIKSLINĖMS GRUPĖMS, 

SAUGOJIMAS, PRIEINAMUMAS IR VIEŠINIMAS 

 
13. Kiekvienais studijų metais iki kovo 1 d. iš praeitų studijų metų pavasario semestrą ir 

einamųjų studijų metų rudens semestrą atliktų apklausų duomenų SKIC suformuoja ir tikslinėms 

grupėms pateikia Universiteto, fakultetų, studijų programų ir dėstytojų lygmens metines apklausų 

rezultatų ataskaitas:  

13.1. Universiteto metinė apklausų rezultatų ataskaita teikiama Universiteto rektoriui 

ir prorektoriui, atsakingam už studijas, Studijų skyriaus vedėjui, fakultetų dekanams, institutų 

direktoriams, akademinių centrų direktoriams, katedrų vedėjams ir SPK pirmininkams. Šioje 

ataskaitoje pateikiami Universiteto lygmens rodikliai, apibūdinantys visų praeitų studijų metų 

pavasario semestrą ir einamųjų studijų metų rudens semestrą atliktų apklausų rezultatus, išskyrus 

doktorantūros studijų kokybės vertinimo apklausų rezultatus.  

13.2. Fakultetų metinės apklausų rezultatų ataskaitos teikiamos Universiteto 

prorektoriui, atsakingam už studijas, Studijų skyriaus vedėjui, atitinkamo fakulteto metinė apklausų 

rezultatų ataskaita teikiama to fakulteto dekanui, institutų direktoriams, katedrų vedėjams ir SPK 

pirmininkams. Šiose ataskaitoje pateikiami fakulteto lygmens rodikliai, apibūdinantys visų praeitų 

studijų metų pavasario semestrą ir einamųjų studijų metų rudens semestrą atliktų apklausų 

rezultatus, išskyrus doktorantūros studijų kokybės vertinimo apklausų rezultatus.  

13.3. Metinės studijų programų vertinimo apklausų rezultatų ataskaitos teikiamos 

Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, atitinkamos studijų programos vertinimo apklausų 

rezultatų ataskaita teikiama už jos įgyvendinimą atsakingam fakulteto dekanui, instituto direktoriui 

arba katedros vedėjui ir SPK pirmininkui. Šiose ataskaitose pateikiami studijų programos lygmens 

rodikliai, apibūdinantys šių praeitų studijų metų pavasario semestrą ir einamųjų studijų metų rudens 

semestrą atliktų apklausų rezultatus:  

13.3.1. Pirmakursių apklausos dėl stojimo į ASU motyvų ir lūkesčių bei adaptacijos 

proceso rezultatus;  

13.3.2. Apklausos „Studijų dalykas studento akimis“ rezultatus;  

13.3.3. Studentų (klausytojų) apklausos dėl studijų nutraukimo priežasčių rezultatus;  

13.3.4. Profesinės veiklos praktikų vertinimo apklausų rezultatus;  

13.3.5. Paskutiniojo kurso studentų apklausos dėl baigiamų studijų kokybės rezultatus;  

13.3.6. KVIS duomenis apie absolventų įsidarbinamumą ir, jei vykdyta, absolventų 

telefoninės apklausos dėl jų veiklos praėjus pusei metų po studijų baigimo rezultatus;  

13.3.7. Absolventų apklausų dėl jų požiūrio į baigtas studijas, galimybes darbo rinkoje 

rezultatus.  

13.4. Metinės dėstytojų vertinimo apklausų rezultatų ataskaitos teikiamos 

Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, metinius veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo 

pokalbius su dėstytojais vykdysiantiems fakulteto dekanui, instituto direktoriui, akademinio centro 

direktoriui arba katedros vedėjui. Šiose ataskaitose pateikiami dėstytojo lygmens rodikliai, 

apibūdinantys šių praeitų studijų metų pavasario semestrą ir einamųjų studijų metų rudens semestrą 

atliktų apklausų rezultatus:  

13.4.1. Apklausos „Studijų dalykas studento akimis“ rezultatus, jei studijų dalyką įvertino 

bent 3 jį išklausę studentai (klausytojai);  
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13.4.2. Profesinės veiklos praktikų vertinimo apklausų rezultatus, t. y. praktikų vadovų 

įmonėse vertinimus ir profesinės veiklos praktikas atlikusių studentų vertinimus, jei praktikos 

vadovo veiklą įvertino bent 3 studentai;  

13.4.3. Doktorantūros studijų kokybės vertinimo apklausų rezultatus, t. y. doktorantūros 

studentų vertinimus, jei doktorantūros vadovo veiklą įvertino bent 3 studentai.  

14. Siekiant, kad operatyviai būtų reaguojama į grįžtamąjį ryšį, SKIC iš karto po 

įvykdymo atsakingoms šalims išplatina šių apklausų rezultatų ataskaitas:  

14.1. Pirmakursių apklausos dėl stojimo į ASU motyvų ir lūkesčių bei adaptacijos 

proceso rezultatų ataskaitos pateikiamos Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, 

Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriui, Tarptautiniam skyriui, Studijų skyriui, prodekanams studijoms 

ir SA. Nuolatinių studijų pirmakursių apklausos rezultatų ataskaita pateikiama iki gruodžio 15 d., o 

ištęstinių studijų pirmakursių apklausos rezultatų ataskaita – iki gegužės 15 d.  

14.2. Dalinių studijų pagal tarptautines studentų mainų programas vertinimo 

apklausų rezultatų ataskaitos pateikiamos Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, ir 

Tarptautiniam skyriui. Rudens semestro metu vykusių studentų mainų vertinimo ataskaita 

pateikiama iki vasario 28 d., o pavasario semestro metu vykusių studentų mainų vertinimo ataskaita 

– iki liepos 31 d.  

14.3. Profesinės veiklos praktikų vertinimo apklausų rezultatų ataskaitos 
pateikiamos Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, KC ir prodekanams studijoms. 

Rudens semestro metu vykusių profesinės veiklos praktikų vertinimo ataskaita pateikiama iki 

vasario 28 d., o pavasario semestro ir vasaros metu vykusių profesinės veiklos praktikų vertinimo 

ataskaita – iki rugsėjo 15 d.  

14.4. Apklausos „Studijos universitete dėstytojų akimis“ rezultatų ataskaita 

pateikiama Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, Studijų skyriaus vedėjui, atitinkamo 

fakulteto dėstytojų apklausos rezultatų ataskaita teikiama to fakulteto dekanui, institutų 

direktoriams, atitinkamo akademinio centro dėstytojų apklausos rezultatų ataskaita teikiama to 

akademinio centro direktoriui, katedrų vedėjams iki gruodžio 31 d.  

14.5. Apklausos „ASU absolventas darbdavio akimis“ rezultatų ataskaita pateikiama 

Universiteto prorektoriui, atsakingam už studijas, KC, klubo „ASU alumni“ prezidentui, atitinkamo 

fakulteto darbdavių apklausos rezultatų ataskaita teikiama to fakulteto dekanui, institutų 

direktoriams, katedrų vedėjams iki gegužės 15 d.  

14.6. Doktorantūros studijų kokybės vertinimo apklausų rezultatų ataskaita 

pateikiama Universiteto prorektoriams, atsakingiems už mokslą ir studijas, Mokslo skyriui, 

atitinkamo fakulteto doktorantų ir doktorantūros vadovų apklausų rezultatų ataskaita teikiama to 

fakulteto dekanui, institutų direktoriams, katedrų vedėjams iki birželio 15 d. (apklausa vykdoma ir 

rezultatai teikiami kas antrus metus).  

15. Siekiant užtikrinti Universiteto strategijos įgyvendinimo stebėseną bei vertinimą, 

SKIC iki sausio 15 d. suformuoja ir Universiteto rektoriui bei prorektoriams pateikia Universiteto 

strategijos rodiklių, kuriems apskaičiuoti naudojami apklausų rezultatai, ataskaitą. Šios ataskaitos 

suformavimui naudojami praeitų studijų metų pavasario semestrą ir einamųjų studijų metų rudens 

semestrą iki sausio 15 d. atliktų apklausų rezultatai.  

16. Visų atliktų apklausų apibendrinti rezultatai saugomi elektroninėje apklausų rezultatų 

duomenų bazėje, prie kurios prisijungimą be apribojimų turi Universiteto prorektorius, atsakingas 

už studijas, ir SKIC. Prisijungimas su galimybe prieiti prie fakulteto studentų (klausytojų), 

absolventų, dėstytojų, darbdavių apklausų rezultatų, išskyrus atskirų dėstytojų veiklos įvertinimus, 

suteikiamas kiekvieno fakulteto prodekanui studijoms, kuris, esant poreikiui, informaciją arba 

prisijungimą suteikia fakulteto dekanui, institutų direktoriams, katedrų vedėjams, fakulteto SKP 

pirmininkams.  

17. Dėstytojams studentų (klausytojų) apklausos apie jų išdėstytą dalyką rezultatai 

prieinami tiesiogiai per Studijų rezultatų elektroninės apskaitos (E-rezultatų) sistemą, jei tą studijų 

dalyką įvertino bent 3 studentai (klausytojai).  
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18. Metinės dėstytojų vertinimo apklausų rezultatų ataskaitos, apimančios 13.4 punkte 

nurodytų apklausų rezultatus, dėstytojams pristatomos (pateikiamos) jų metinių veiklos rezultatų ir 

tikslų aptarimo pokalbio su fakulteto dekanu, instituto direktoriumi, akademinio centro direktoriumi 

arba katedros vedėju metu.  

19. Apibendrinti apklausų rezultatai, t. y. Universiteto metinės apklausų rezultatų 

ataskaitos duomenys, viešinami balandžio mėn. SKIC internetiniame puslapyje. Apie šios 

informacijos patalpinimą Universiteto akademinė bendruomenė ir išorės socialiniai dalininkai 

informuojami pranešimu Universiteto internetinio puslapio rubrikoje „Naujienos“ ir kitais būdais.  

20. Dėstytojų motyvavimui SKIC internetiniame puslapyje kartą per studijų metus 

skelbiami „Studentų favoritai“, t. y. aukščiausius pedagoginės veikos vidutinius įvertinimus gavę 

dėstytojai pagal akademinius padalinius ir geriausiai studentų (klausytojų) įvertinti dėstytojai pagal 

atskirus vertinimo kriterijus.  

 

IV. SISTEMINGAI VYKDOMOS TIKSLINIŲ GRUPIŲ DISKUSIJOS, JŲ 

ORGANIZAVIMAS, REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR SKLAIDA 
 

21. Universitete sistemingai vykdomos šios tikslinių grupių diskusijos:  

21.1. ASU praktikų vadovų tikslinės grupės diskusijos, kurių tikslas – išsiaiškinti 

ASU praktikų vadovų nuomones apie studentų atliekamų profesinės veiklos praktikų naudą, 

organizavimą, trukmę, praktikos vietų tinkamumą, aptarti ir įsigilinti į profesinės veiklos praktikų 

vadovų įmonėse ir ASU studentų, grįžusių iš profesinės veiklos praktikų, apklausose išryškėjusias 

problemas, nustatyti tinkamus jų sprendimo būdus. Šias tikslinės grupės diskusijas kas antrais 

studijų metais laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. atskirai kiekviename fakultete organizuoja 

KC su prodekanų studijoms ir SKIC pagalba.   

21.2. Darbdavių, absolventų, dėstytojų, fakulteto vadovybės ir SPK narių tikslinės 

grupės diskusijos, kurių tikslas – nustatyti fakulteto rengiamų specialistų poreikio tendencijas, jų 

profesinei veiklai būtinas kompetencijas, įmonėse diegiamas technologines bei veiklos inovacijas ir 

su jomis susijusius naujus reikalavimus žmogiškiesiems ištekliams. Šias tikslinės grupės diskusijas 

kiekvienais studijų metais laikotarpiu nuo gegužės 15 d. iki gegužės 31 d. atskirai kiekviename 

fakultete organizuoja KC su klubo „ASU alumni“, fakultetų dekanų, institutų direktorių, katedrų 

vedėjų ir SKIC pagalba. Jose kviečiami dalyvauti fakulteto absolventai, juos įdarbinančių stambių ir 

vidutinių įmonių padalinių vadovai, personalo vadovai, smulkių ir labai smulkių įmonių direktoriai, 

fakulteto dėstytojai, vadovybė ir SPK nariai, taip pat suinteresuotų valdžios institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovai.  

21.3. Studentų, klausytojų, dėstytojų ir fakulteto vadovybės tikslinės grupės 

diskusijos, kurių tikslas – aptarti ir įsigilinti į metiniuose atliktų apklausų rezultatuose išryškėjusias 

studijų kokybės problemas, nustatyti tinkamus jų sprendimo būdus. Šias tikslinės grupės diskusijas 

kiekvienais studijų metais laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki kovo 31 d. atskirai kiekviename fakultete 

organizuoja SKIC su SA, fakultetų dekanų, institutų direktorių, katedrų vedėjų pagalba. Jose 

kviečiami dalyvauti fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studijų studentai, klausytojai, fakulteto 

dėstytojai ir vadovybė, taip pat studentų (klausytojų) tėvai ir globėjai.  

22. ASU praktikų vadovų tikslinės grupės diskusijų ir darbdavių, absolventų, dėstytojų, 

fakulteto vadovybės ir SPK narių tikslinės grupės diskusijų protokolus rengia KC specialistas. 

Studentų, klausytojų, dėstytojų ir fakulteto vadovybės tikslinės grupės diskusijų protokolus rengia 

SKIC specialistas.  

23. Fakultete įvykusių tikslinių grupių diskusijų protokolai persiunčiami fakulteto 

dekanui, institutų direktoriams, katedrų vedėjams, fakulteto SPK pirmininkams ir saugomi T diske 

kiekvienam fakultetui atskirai sukurtame aplanke „Tikslinių grupių diskusijų protokolai“, prie kurio 

prisijungimą turi atitinkamo fakulteto prodekanas studijoms, Universiteto prorektorius, atsakingas 

už studijas, KC ir SKIC direktoriai.  

24. ASU praktikų vadovų tikslinės grupės diskusijų ir darbdavių, absolventų, dėstytojų, 

fakulteto vadovybės ir SPK narių tikslinės grupės diskusijų apibendrinimai viešinami KC 
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internetiniame puslapyje. Studentų, klausytojų, dėstytojų ir fakulteto vadovybės tikslinės grupės 

diskusijų apibendrinimai viešinami SKIC internatiniame puslapyje. Apie šios informacijos 

patalpinimą Universiteto akademinė bendruomenė ir išorės socialiniai dalininkai informuojami 

pranešimu Universiteto internetinio puslapio rubrikoje „Naujienos“ ir kitais būdais.  

 

 

 

V. APKLAUSŲ IR TIKSLINIŲ GRUPIŲ DISKUSIJŲ REZULTATŲ 

ANALIZĖ, STUDIJŲ KOKYBĖS TOBULINIMO VEIKSMŲ PERŽIŪRA IR 

PLANAVIMAS 
 

25. Grįžtamojo ryšio rezultatai analizuojami ir paskesnė (studijų kokybės tobulinimo) 

veikla fakultetų lygmenyje planuojama bei peržiūrima kiekvienais studijų metais. Šiam tikslui 

fakultetų dekanai su SKIC pagalba fakultetuose organizuoja metinių grįžtamojo ryšio rezultatų 

aptarimus, kuriuose dalyvauja fakulteto dekanas, institutų direktoriai, katedrų vedėjai, fakulteto 

SPK pirmininkai, Universiteto prorektorius, atsakingas už studijas, ir SKIC direktorius.  

26. Metinių grįžtamojo ryšio rezultatų aptarimai fakultetuose vykdomi laikotarpiu 

nuo kovo 15 d. iki kovo 31 d. Šių aptarimų metu:  

26.1. Aptariami stojimo į fakulteto vykdomas studijų programas rezultatai pagal Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenis ir 

fakulteto pirmakursių apklausos dėl stojimo į ASU motyvų ir lūkesčių bei adaptacijos proceso 

rezultatai;  

26.2. Aptariami grįžtamojo ryšio rezultatai pagal atskiras fakulteto studijų programas, 

t. y. studijų dalykų ir profesinės veiklos praktikų vertinimo rezultatai, paskutiniojo kurso studentų 

apklausos dėl baigiamų studijų kokybės rezultatai, užfiksuotos studijų nutraukimo priežastys, 

praeitų metų laidos absolventų įsidarbinamumo duomenys bei absolventų apklausų dėl jų požiūrio į 

baigtas studijas, galimybes darbo rinkoje rezultatai, ir kartu peržiūrimos Studijų kokybės vertinimo 

centro (toliau – SKVC) ekspertų, atlikusių išorinį fakulteto studijų programų vertinimą, pastabos ir 

rekomendacijos;  

26.3. Aptariami dalinių studijų pagal tarptautines studentų mainų programas vertinimo 

apklausų rezultatai;  

26.4. Aptariama fakulteto dėstytojų veikla, pažangių mokymo(-si) ir vertinimo metodų 

fakultete taikymo mastai ir akademinės etikos pažeidimo atvejai, jei tokius atskleidžia apklausų 

rezultatai;  

26.5. Aptariami apklausos „Studijos universitete dėstytojų akimis“ rezultatai;  

26.6. Aptariami fakulteto darbdavių apklausos „ASU absolventas darbdavio akimis“ ir 

fakultete įvykusios darbdavių, absolventų, dėstytojų, fakulteto vadovybės ir SPK narių tikslinės 

grupės diskusijos rezultatai;  

26.7. Vadovaujantis aptartais apklausų ir tikslinių grupių diskusijų rezultatais, priimami 

sprendimai dėl fakulteto studijų programų vykdymo (studentų priėmimo į atskiras programas) 

ateinančiais studijų metais, racionalesnio studijų programų įgyvendinimo, studijų fakultete (bendrai 

Universitete) patrauklumo didinimo, studijų programų turinio ir jo realizavimo tobulinimo, studijų 

programų orientavimo į darbo rinkos poreikius, dėstytojų pedagoginio darbo kokybės gerinimo, 

akademinės etikos pažeidimų prevencijos stiprinimo, dėstytojų motyvacijos, darbo sąlygų gerinimo;  

26.8. Priimtų sprendimų įgyvendinimui sudaromas fakulteto studijų kokybės tobulinimo 

planas, kurį tvirtina Universiteto rektorius. Už plano sudarymą ir įgyvendinimą atsakingas fakulteto 

dekanas. Sudarant šį planą peržiūrima praeitais studijų metais sudarytame fakulteto studijų kokybės 

tobulinimo plane numatytų veiklų įgyvendinimo būklė. Informacija apie praeitais studijų metais 

sudarytame fakulteto studijų kokybės tobulinimo plane numatytų veiklų įgyvendinimą pateikiama 

Universiteto rektoriui kartu su nauju planu.  
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27. Grįžtamojo ryšio rezultatai analizuojami ir paskesnė veikla dėstytojų lygmenyje 

planuojama bei peržiūrima kiekvienais studijų metais. Šiam tikslui fakultetų dekanai su SKIC 

pagalba fakultetuose organizuoja dėstytojų metinių veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo pokalbius, 

kurie vyksta tarp dėstytojo ir jo tiesioginio vadovo, t. y. fakulteto dekano, instituto direktoriaus, 

katedros vedėjo arba akademinio centro direktoriaus. Metinių veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo 

pokalbiai yra pagrindinė 360 laipsnių dėstytojų vertinimo dalis.  

28. Dėstytojų metinių veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo pokalbiai fakultetuose 

organizuojami laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. Šių pokalbių rezultatai fiksuojami 

fakulteto dėstytojų metinių veiklos rezultatų ir tikslų suvestinėje, už kurios pildymą atsakingas 

pokalbį su dėstytoju įvykdęs fakulteto dekanas, instituto direktorius, akademinio centro direktorius 

arba katedros vedėjas. Metinių veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo pokalbio metu aptariama 

dėstytojo pedagoginė, mokslinė ir organizacinė veikla. Pokalbio eiga:  

28.1. Dėstytojo savęs vertinimas, apimantis jo pedagoginės, mokslinės ir organizacinės 

veiklos pasiekimų pristatymą;  

28.2. Fakulteto dekano, instituto direktoriaus, akademinio centro direktoriaus arba 

katedros vedėjo vertinimas, apimantis jo grįžtamąjį ryšį dėl dėstytojo pristatytų veiklos pasiekimų, 

taip pat įvykdytų apklausų rezultatų ataskaitos, nustatytos Aprašo 13.4 punkte, pristatymą 

(aptarimą);  

28.3. Dėstytojo praeitų metų tikslų peržiūra ir naujų suderinimas;  

28.4. Dėstytojo kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir galimybių (įskaitant SKIC 

organizuojamas individualias konsultacijas dėstymo kokybės tobulinimo klausimais ir (arba) 

bendrus mokymus, kolegų – dėstytojų tarpusavio vertinimus) aptarimas.  

29. Dėstytojų pageidavimu, išsakytu per metinių veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo 

pokalbį arba tiesiogiai SKIC, organizuojami kolegų – dėstytojų tarpusavio vertinimai. Kolegų – 

dėstytojų tarpusavio vertinimai yra savanoriška 360 laipsnių dėstytojų vertinimo dalis. Dėstytojas 

pasirenka kolegą(-as), kuris(-ie) pagal šio Aprašo 3 priede pateiktą kontrolinį klausimyną įvertina jo 

darbą su studentais vizito paskaitoje(-se) metu. SKIC suderina pasirinktų kolegų – dėstytojų 

dalyvavimą. Šiam tikslui dekanatų darbuotojai pateikia SKIC dėstytojų, pageidavusių kolegų – 

dėstytojų vertinimų, paskaitų tvarkaraščius. Kolegų – dėstytojų vertinimo rezultatai yra skirti 

dėstytojo tobulėjimui, todėl nėra perduodami SKIC, fakulteto vadovybei arba kitiems tretiesiems 

asmenims. Dėstytojas, pageidavęs kolegos(-ų) vertinimo, elektroniniu paštu informuoja SKIC apie 

įvykusį vizitą paskaitoje(-se) ir išsako savo nuomonę apie tokios priemonės naudą.  

30. Doktorantūros studijų kokybės vertinimo rezultatai analizuojami ir paskesnė 

veikla planuojama bei peržiūrima kas antrus studijų metus pasibaigus doktorantūros studijų kokybės 

vertinimo apklausoms laikotarpiu nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. Institutų direktoriai su Mokslo 

skyriaus ir SKIC pagalba organizuoja doktorantūros studijų kokybės vertinimo rezultatų aptarimus, 

kuriuose dalyvauja doktorantai ir jų vadovai, atitinkamos doktorantūros krypties komiteto nariai, 

fakulteto vadovybė, Mokslo skyriaus atstovai ir Universiteto prorektorius, atsakingas už mokslą. 

Aptarimų metu parengiami doktorantūros studijų kokybės tobulinimo veiksmų planai, kuriuos 

tvirtina Universiteto rektorius. Už planų parengimą ir įgyvendinimą atsakingi institutų direktoriai. 

Rengiant šiuos planus, peržiūrima ankstesniu laikotarpiu suplanuotų doktorantūros studijų 

patobulinimų įgyvendinimo būklė. Šių patobulinimų įgyvendinimo būklės įvertinimas teikiamas 

Universiteto rektoriui kartu su nauju planu.  

31. Grįžtamojo ryšio rezultatai taip pat naudojami:  

31.1. Dėstytojų atestacijai, organizuojamai Universiteto, kurios metu analizuojami 

dėstytojų pedagoginės veiklos vidutiniai įvertinimai;  

31.2. Studijų programų išoriniam vertinimui, organizuojamam SKVC, kurio metu 

analizuojami apklausų ir tikslinių grupių diskusijų rezultatai apie konkrečią studijų programą;  

31.3. Išoriniam aukštųjų mokyklų veiklos vertinimui, organizuojamam SKVC, kurio 

metu analizuojami apibendrinti Universiteto lygmens apklausų ir tikslinių grupių diskusijų 

rezultatai.  
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VI. STUDIJŲ KOKYBĖS TOBULINIMO PLANŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO 

ATASKAITŲ PATEIKIMAS TIKSLINĖMS GRUPĖMS, SAUGOJIMAS, 

PRIEINAMUMAS IR VIEŠINIMAS 

 
32. Universiteto rektoriaus patvirtinti metiniai fakultetų studijų kokybės tobulinimo planai 

ir jų įvykdymo įvertinimai persiunčiami atitinkamo fakulteto dekanui, institutų direktoriams, 

katedrų vedėjams, fakulteto SPK pirmininkams ir saugomi T diske kiekvienam fakultetui atskirai 

sukurtame aplanke „Studijų kokybės tobulinimo planai ir ataskaitos“, prie kurio prisijungimą turi 

atitinkamo fakulteto prodekanas studijoms, Universiteto prorektorius, atsakingas už studijas, ir 

SKIC direktorius.  

33. Universiteto rektoriaus patvirtinti doktorantūros studijų kokybės tobulinimo planai ir 

jų įgyvendinimo būklės įvertinimai persiunčiami fakulteto dekanui, institutų direktoriams, katedrų 

vedėjams, atitinkamos doktorantūros krypties komiteto nariams, Mokslo skyriui ir Universiteto 

prorektoriui, atsakingam už mokslą. Už šios informacijos sklaidą kitoms suinteresuotoms šalims 

atsakingi institutų direktoriai ir Mokslo skyrius.  

34. Fakulteto dėstytojų metinių veiklos rezultatų ir tikslų suvestinės saugomos T diske 

kiekvienam fakultetui atskirai sukurtame aplanke „Metinių pokalbių suvestinės“, prie kurio 

prisijungimą turi atitinkamo fakulteto dekanas, institutų direktoriai, Universiteto prorektorius, 

atsakingas už studijas, ir SKIC direktorius. Akademinių centrų dėstytojų metinių veiklos rezultatų ir 

tikslų suvestinės saugomos T diske kiekvienam akademiniam centrui atskirai sukurtame aplanke 

„Metinių pokalbių suvestinės“, prie kurio prisijungimą turi atitinkamo akademinio centro 

direktorius, katedrų vedėjai, Universiteto prorektorius, atsakingas už studijas, ir SKIC direktorius.  

35. Informacija apie naujai suplanuotus studijų kokybės patobulinimus ir praeitu 

laikotarpiu suplanuotų veiksmų įgyvendinimą viešinama balandžio mėn. SKIC internetiniame 

puslapyje. Apie šios informacijos patalpinimą Universiteto akademinė bendruomenė ir išorės 

socialiniai dalininkai informuojami pranešimu Universiteto internetinio puslapio rubrikoje 

„Naujienos“ ir kitais būdais.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

36. Už technines galimybes respondentams naudotis atliekamų apklausų elektroniniais 

klausimynais, techninį duomenų apdorojimą ir rezultatų prieinamumą atsako Informatikos skyrius.  

37. Universiteto akademinės bendruomenės nariai, nepažeisdami anonimiškumo, 

konfidencialumo, skaidrumo ir viešumo bei savanoriškumo principų, gali organizuoti ir kitas (šiame 

Apraše nenumatytas) apklausas, tikslinių grupių diskusijas dėl studijų kokybės. Prireikus SKIC 

tokioms veikloms suteikia metodinę pagalbą.  

38. Už šio Aprašo peržiūrėjimą ir atnaujinimą atsakingas SKIC.  

 

_____________________ 
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Grįžtamojo ryšio studijų kokybės užtikrinimui  

ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašo  

1 priedas 

 

KALENDORINIS GRĮŽTAMOJO RYŠIO PRIEMONIŲ IR PASKESNĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS  
 

Eil. 

Nr.  
Veikla Atsakingas(-i) 

Mėnuo 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1. Pirmakursių apklausa dėl stojimo į ASU motyvų ir 

lūkesčių bei adaptacijos proceso nuolatinių (N) ir 

ištęstinių (I) studijų studentams  

SKIC, Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros skyrius, 

Tarptautinis skyrius, Studijų 

skyrius, prodekanai 

studijoms, SA  

  N   I   I 

(tęs.) 

      

2. Apklausa „Studijų dalykas studento akimis“ rudens 

(R) ir pavasario (P) semestrų metu išklausytų 

dalykų vertinimui (nuolatinių studijų studentams)  

SKIC, SA      R      P   

3. Apklausa „Studijų dalykas studento akimis“ rudens 

(R) ir pavasario (P) sesijų metu išklausytų dalykų 

vertinimui (ištęstinių studijų studentams)  

SKIC, SA   P    R   R 

(tęs.) 

      

4. Dalinių studijų pagal tarptautines studentų mainų 

programas, įvykusių rudens (R) ir pavasario (P) 

semestrų metu, vertinimas  

Tarptautinis skyrius, SKIC     R      P     

5. Papildomųjų studijų klausytojų apklausa dėl 

išklausytų dalykų ir tolimesnės veiklos, vykdoma 

rudens semestre (R) bei pavasario semestre ir 

vasarą (P+V)  

Prodekanai studijoms, SKIC R       P+V      

6. Studentų (klausytojų) apklausa dėl studijų 

nutraukimo priežasčių, vykdoma rudens semestre 

(R) bei pavasario semestre ir vasarą (P+V)  

Prodekanai studijoms, SKIC R       P+V      

7. Profesinės veiklos praktikų, atliktų rudens semestre 

(R) bei pavasario semestre ir vasarą (P+V), 

vertinimas  

KC, prodekanai studijoms, 

SKIC  
 R       P+V      

8. Paskutiniojo kurso studentų apklausa dėl baigiamų 

studijų kokybės ir informacijos ASU absolventų 

duomenų bazei surinkimas  

SKIC, KC               

9. Duomenų apie ASU absolventų įsidarbinamumą 

per 6 mėn. nuo studijų baigimo surinkimas iš KVIS 

(iki gruodžio 15 d.) ir, esant poreikiui, absolventų 

telefoninė apklausa (iki sausio 31 d.)  

Prodekanai studijoms, KC, 

SKIC  

              

10. Absolventų apklausos praėjus 6 mėn., 12 mėn., 

3 m. ir 5 m. po studijų baigimo dėl jų požiūrio į 

baigtas studijas, galimybes darbo rinkoje  

KC, klubas „ASU alumni“, 

prodekanai studijoms, SKIC 

   6 

mėn. 

      12 

mėn. 

3 m. 

5 m. 

  

11. Apklausa „Studijos universitete dėstytojų akimis“  SKIC, fakultetų dekanai, 

institutų direktoriai, 

akademinių centrų 

direktoriai, katedrų vedėjai 

             

12. ASU praktikų vadovų tikslinės grupės diskusijos 

(organizuojama kas antrus s. m.) 

KC, prodekanai studijoms, 

SKIC  

            

13. Apklausa „ASU absolventas darbdavio akimis“  KC, klubas „ASU alumni“, 

fakultetų dekanai, institutų 

direktoriai, katedrų vedėjai, 

SKIC  

             

14. Darbdavių, absolventų, dėstytojų, fakulteto 

vadovybės ir SPK narių tikslinės grupės diskusija  

KC, klubas „ASU alumni“, 

fakultetų dekanai, institutų 

direktoriai, katedrų vedėjai, 

SKIC  

             

15. Studentų, klausytojų, dėstytojų ir fakulteto 

vadovybės tikslinės grupės diskusija (praeitų s. m. 

pavasario semestro ir einamųjų s. m. rudens 

semestro grįžtamojo ryšio rezultatų aptarimas)  

SKIC, SA, fakultetų dekanai, 

institutų direktoriai, katedrų 

vedėjai  

             

16. Grįžtamojo ryšio rezultatų aptarimas tarp fakulteto 

vadovybės ir SPK pirmininkų, sprendimų dėl 

studijų kokybės tobulinimo priėmimas, praeitais s. 

m. suplanuotų patobulinimų įgyvendinimo peržiūra 

ir naujo metinio fakulteto studijų kokybės 

tobulinimo plano parengimas  

Fakultetų dekanai, SKIC               

17. Grįžtamojo ryšio rezultatų viešinimas, 

informavimas apie įgyvendintus ir planuojamus 

studijų kokybės patobulinimus  

SKIC             

18. Metinių veiklos rezultatų ir tikslų aptarimo 

pokalbis tarp dėstytojo ir fakulteto dekano, instituto 

direktoriaus, akademinio centro direktoriaus arba 

katedros vedėjo  

Fakulteto dekanas, instituto 

direktorius, akademinio 

centro direktorius arba 

katedros vedėjas, dėstytojas, 

SKIC  

            

19. Dėstytojų pageidavimu SKIC organizuotos 

individualios konsultacijos dėstymo kokybės 

tobulinimo klausimais ir (arba) bendri mokymai, 

kolegų – dėstytojų tarpusavio vertinimai  

SKIC, dekanatų darbuotojai, 

dėstytojas  

             

20. Metinio fakulteto studijų kokybės tobulinimo plano 

vykdymo peržiūra (tarpinė), atliekama fakulteto 

vadovybės ir SPK pirmininkų, esant poreikiui, 

koregavimo veiksmų numatymas  

Fakultetų dekanai, SKIC              

21. Doktorantūros studijų kokybės vertinimas 

(organizuojama kas antrus s. m.)  

Mokslo skyrius, institutų 

direktoriai, SKIC  

             

22. Doktorantūros studijų kokybės vertinimo apklausų 

rezultatų aptarimas, suplanuotų patobulinimų 

įgyvendinimo peržiūra ir paskesnės veiklos 

planavimas (organizuojama kas antrus s. m.)  

Institutų direktoriai, Mokslo 

skyrius, SKIC 
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Trumpinių ir žymėjimų paaiškinimai 

 

Trumpinys, žymėjimas  Paaiškinimas  

KC  Karjeros centras  

KVIS  Karjeros valdymo informacinė sistema (nacionalinė)  

SA  Studentų atstovybė  

SKIC  Studijų kokybės ir inovacijų centras  

s. m. Studijų metai  

tęs. Tęsinys (tęsiama)  

  Apklausų vykdymas (pilka spalva) ir rezultatų apibendrinimas (juoda 

spalva)  

 Tikslinių grupių diskusijos  

 

 Sprendimų dėl studijų kokybės tobulinimo priėmimas  

 

 Grįžtamojo ryšio rezultatų viešinimas, informavimas apie planuojamus 

studijų kokybės patobulinimus ir jų įgyvendinimo eigą  

 Metodinės pagalbos dėstytojams teikimas  

 

  


