
 

Studijos universitete dėstytojo akimis 2017 m. 
 

Apklausa atlikta 2016 m. gruodžio – 2017 m. vasario mėnesiais.  

Apklausoje dalyvavo 134 ASU dėstytojai (38 proc. nuo visų ASU dėstytojų). 
 

Būdai, kuriais dėstytojai formavo ir gerino savo pedagoginę kompetenciją. 
 

Būdai Procentai 

Trumpalaikiai pedagoginę kompetenciją gerinimo kursai 65,0 

Pedagoginę kompetenciją formavo tik savišvietos ir patirtiniu būdu 52,0 

Pedagoginių žinių minimumas (120 val.) 18,0 

Yra baigę pedagogines (vientisąsias, bakalauro, magistrantūros) 

studijas 

16,0 

Baigti pedagoginiai kursai (160 val.) 6,0 

Pedagoginio minimumo studijos  3,0 

Baigti pedagoginiai kursai (400 val. ir daugiau) 2,0 

Kita: Savišvietos būdu; Dalyvavo tarptautiniuose studijų 

harmonizavimo projektuose, stažavosi ir skaitė paskaitas užsienio 

universitetuose. 

2,0 

 
 

 

Dėstytojų apibendrintai įvertinti Universiteto studentų pagrindiniai bruožai. 

Vertinamas 4 balų sistemoje (5 – labai geros, 4 – geros, 3 – patenkinamos, 2 – blogos). 

 

Studentų pagrindiniai bruožai Atsakymų vidurkis 

Mandagumas 3,8 

Komunikabilumas 3,7 

Drausmingumas 3,5 

Bendrasis išprusimas 3,2 

Kruopštumas, darbštumas 3,1 

Aktyvumas ir iniciatyvumas 3,1 

Kūrybiškumas 3,1 

Požiūris į studijas (nusiteikimas studijoms) 3,1 

Pilietiškumas, visuomeniškumas 3,1 

Pasirengimas studijoms Universitete 3,0 



Savarankiškumas (gebėjimas savarankiškai studijuoti literatūrą, atlikti 

savarankiškas darbo užduotis) 

2,8 

 

 

Priemonės, kuriomis būtų galima pagerinti studentų motyvaciją studijoms, suderinant su 

studijų kokybės reikalavimais (vertinimas pagal 3 balų skalę: 3 – veiksminga; 2 – vidutiniškai 

veiksminga 1 - neveiksminga). 

 

Priemonės Atsakymų 

vidurkis 

Premijuoti labai gerai besimokančius studentus 2,3 

Griežčiau bausti studentus, kurie nusirašinėjo egzaminų metu ar 

plagijavo kursinius ir kitus darbus (nustačius tokius faktus) 

2,3 

Plačiau naudoti aktyvius mokymo metodus. 2,2 

Aiškiai apibrėžti sunkiai įsisavinamų (pvz., fizikos, matematikos) 

dalykų žinių ir gebėjimų minimumus, kurie būtini minimaliam 

teigiamam žinių įvertinimui 

2,2 

Viešai skelbti apie geriausius studentus fakultetų stenduose ir interneto 

svetainėse 

2,1 

Organizuoti sunkiai išmokstamų dalykų papildomus kursus (bent iš 

dalies studentų apmokamus) 

2,1 

Plačiau taikyti kurso ar atskirų dalykų kartojimą 2,0 

Kontroliuoti egzaminų perlaikymą; administracine tvarka drausminti 

dėstytojus, kurie egzaminuoja studentus, nesilaikydami grafikų ir 

nustatyto egzaminų perlaikymo skaičiaus 

1,8 

Kontroliuoti dėstytojų pedagoginio darbo ir konsultavimo grafikų 

laikymąsi 

1,6 

 

 

Kriterijai, kuriais dėstytojai vadovaujasi vertindami studentų žinias (vertinimas pagal 3 balų 

skalę: 3 – turi didelę įtaką, 2 – šiokią tokią įtaką, 1 – jokios įtakos). 

 

Kriterijus Atsakymų 

vidurkis 

Gebėjimas analizuoti, sisteminti, apibendrinti 2,9 

Gebėjimas kūrybiškai taikyti žinias 2,9 

Gebėjimas diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę 2,9 

Atsakymų išsamumas ir nestandartiškumas 2,7 

Nuoseklus mokymasis semestro metu 2,4 

Žinių įsiminimas ir atkartojimas 2,2 

Geras paskaitų ir kitų užsiėmimų lankymas 2,0 
 



 

Dėstytojų nuomonė ar studentai teisingai ir adekvačiai vertina jų pedagoginį darbą. 

 

Kriterijus Procentai 

Taip, vertina adekvačiai 70,8 

Ne, vertina per blogai 13,4 

Ne, vertina per gerai 3,1 

Komentaras 14,2 

 

 

Kur labiausiai aktualūs dėstomo dalyko studijų rezultatai (žinios, gebėjimai) (procentais). 

 

 
 

 

Dėstytojų dalyvavimas studijų programų tobulinimo procese. 

 

Kriterijus Procentai 

Dėstytojas yra studijų programos (studijų krypties) komiteto narys, aktyviai 

dalyvauja, jo darbe 

39,0 

Domisi studijų programos (-ų) tobulinimu, teikia siūlymus 37,5 

Vykdo reikalavimus, nurodymus „iš aukščiau“, tačiau šie procesai dėstytojo 

nedomina 

11,7 

Dėstytojas yra studijų programos (studijų krypties) komiteto narys, bet jo 

dalyvavimas komiteto darbe yra pasyvus 

2,3 

Neturi laiko domėtis šiais procesais 2,3 

Kita: Domina, bet specialių pasiūlymų neteikiu; Turiu savo nuomonę;  

Pildau savo dėstomų studijų dalykų korteles; Vykdau reikalavimus, procesai 

domina; Dalyvauju studijų vertinime; Patirties trūkumas apsunkina dalyvavimą 

studijų programų tobulinimo procese; Esu parengęs kelis studijų modulius; 

Domiuosi. 

7,0 
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Dėstytojų nuomonė dėl praktikos reikalingumo magistrantūros studijų programose. 

 

 
 

 

 

Ar ir iš ko dėstytojai jaučia palaikymą, paskatinimą kelti kvalifikaciją. 
 

Taip 61,5 proc. 

    Instituto direktoriaus (katedros vedėjo) 45,2 proc. 

    Fakulteto dekano 33,7 proc. 

    Kolegų dėstytojų 26,9 proc. 

    Universiteto vadovybės 17,3 proc. 

Ne 38,5 proc. 

    Tai mano asmeninis reikalas 27,9 proc. 

    Niekam tai neįdomu 17,3 proc. 

    Kita 1,0 proc. 

 

 
 

Dėstytojų skatinamas (administracijos/tiesioginio vadovo) už atliekamą darbą. 
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Dėstytojų nuomonė, kiek yra vertinamas jų darbas Universitete (procentais). 

 

 
 

 

 

Ką dėstytojams reiškia darbas Universitete (vertinimas pagal 3 balų skalę: 3 – labai svarbu; 2 – 

svarbu; 1 - nesvarbu). 

 

Teiginys Atsakymų vidurkis 

Kūrybinė saviraiška 2,7 

Buvimas akademinėje aplinkoje 2,5 

Materialus gyvenimo šaltinis 2,2 

Įdomus laiko praleidimas 2 

Karjera 1,9 

Geriau nerandu 1,4 

Kita: Galimybė daryti tiesioginę įtaka studentų asmenybės tobulėjimui; Pasidalinimas 

sukaupta informacija ir patirtimi; Gyvenimo būdas; Galimybė pasidalinti sukauptomis 

žiniomis. 
 

 

 

Kiek stipriai dėstytojai jaučiasi bendruomenės nariu (procentais). 
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ASU išskirtinumas iš kitų aukštųjų mokyklų. 

 

Kriterijus Procentai 

Išskirtine aplinka 76,2 

Gerais dėstytojų – studentų santykiais 59,5  

Misijos išskirtinumu 45,2  

Bendruomeniškumu 44,4  

Sparčiais modernizavimo tempais 32,5 

Tampria partneryste su veiklos pasauliu 27,8  

 


