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Pagrindinė tyrimo
informacija
Tyrimas vykdytas 2021 m. sausio mėn.

Respondentų skaičius – 159 studentai.
Respondentų pasiskirstymas
(proc.)
13,8
86,2

Vilnius

Klaipėda

Pagrindiniai respondentų duomenys
pagal studijų formą ir kursą (proc.)
6,9
21,4
35,8

23,3
62,9

15,7

34
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos
Nuotolinės studijos

I

II

III

IV

Teiginiai, atsispindintys Lietuvos verslo kolegijos
misijoje, vizijoje bei vertybėse

Su teiginiu
sutinkančių
respondentų
dalis (proc.)

Kolegija siekia rengti kūrybiškus,
kompetentingus specialistus.

89,4

Tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi ir
atsakinga aukštoji mokykla.

87,5

Kolegija siūlo įvairias tarptautines galimybes
(išvykti paskaitoms į užsienio aukštąsias
mokyklas, atlikti praktikas ir pan.).
Kolegija siekia lanksčiai reaguoti į darbo
rinkos pokyčius ir tenkinti visuomenės
poreikius.
Kolegija siekia būti socialiniai atsakinga
organizacija.

90,6

88,75
93,1

Kolegijos vykdomos veiklos atitiktis misijai,
vizijai bei vertybėms studentų nuomonės
aspektu
Kolegijos misija – rengti kūrybiškus, kompetentingus
specialistus, suteikiant profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą
gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus
mokslo taikomuosius tyrimus.
Kolegijos vizija – tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi
ir atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta
tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo
rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.
Vizija pagrįsta akademinės laisvės, profesionalumo,
kolegialių santykių ir socialinės atsakomybės
vertybėmis.

Teiginiai, atsispindintys Lietuvos verslo kolegijos
misijoje, vizijoje bei vertybėse

Su teiginiu
sutinkančių
respondentų
dalis (proc.)

Kolegija sudaro mokymosi visą gyvenimą
sąlygas.
Kolegija siekia atlikti regiono plėtrai
reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.
Kolegijoje vyrauja akademinė laisvė.

82,5

Kolegijos darbuotojai ir dėstytojai
stengiasi atsižvelgti į studentų nuomonę.

83,8

81,3
85

Kolegijos vykdomos veiklos atitiktis misijai,
vizijai bei vertybėms studentų nuomonės
aspektu
Kolegijos misija – rengti kūrybiškus, kompetentingus
specialistus, suteikiant profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą
gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus
mokslo taikomuosius tyrimus.
Kolegijos vizija – tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi
ir atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje
erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius
ir tenkinanti visuomenės poreikius.
Vizija pagrįsta akademinės laisvės, profesionalumo,
kolegialių santykių ir socialinės atsakomybės
vertybėmis.

Studentų nuomonė apie informacijos sklaidą (proc.)
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Šaltinis: https://www.kurstoti.lt/s/5233/statybos-verslo-vadybos-studijos-ltvk

Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Visiškai
nesutinku

Man pakanka informacijos apie Kolegijos veiklą, įgyvendinamus pokyčius ir naujoves
Pastaruoju metu informacijos sklaida apie Kolegijos veiklą ir pokyčius joje suintensyvėjo
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Kaip vertinate studijų kokybę 2020-2021 m. m. rudens semestre?

Šaltinis: https://www.ltvk.lt/lt/m/apie-mus/apie-ltvk-/

Studentų nuomonė apie studijų procesą
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Man aišku į kokį
darbuotoją, kokiu
klausimu kreiptis

Man aiški studijų Man tiko šio semestro
organizavimo tvarka studijų tvarkaraštis
kolegijoje

Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Studijas
administruojantys
darbuotojai
kompetentingai ir
laiku atsako į mano
klausimus
Visiškai nesutinku

Katedros vedėjas
bendrauja su
studentais ir teikia
informacija apie
studijų programą

Ar paskaitos buvo vykdomos efektyviai, pradėjus
dirbti karantino sąlygomis (kur 1 - žemiausias
įvertinimas, 5 - aukščiausias)?
Respondentų pasiskirstymas nurodytas proc.

1
2
3
Šaltinis: https://aina.lt/priverstinis-darbas-is-namu-ka-svarbu-zinoti-verslui-irdarbuotojams/
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Dėstytojai aiškiai
pirmo užsiėmimo
metu, supažindina su
dalyko programa,
nurodo informacinius
šaltinius ir jų paiešką
4,5
4,4

4,44

4,3

Studentų nuomonė apie
dėstomo dalyko turinį ir
darbą paskaitų metu

4,2
4,1

Auditorinis laikas
panaudojamas 4,3
efektyviai

4
3,9

4,1

3,8
3,7

(kur 5 - aukščiausias
įvertinimas, 1 - žemiausias)

Studentai skatinami
aktyviai dirbti paskaitų
metu, taikant pažangius
mokymo(-si) metodus
(pavyzdžiui, darbas
grupėse, kūrybinės
užduotys, atvejo…

4
4,13
Dalykai dėstomas
suprantamai ir aiškiai

Dalykų turinys
racionalus – temos
nedubliuojamos

Studentų nuomonė apie darbą paskaitų metu ir dalyko vertinimas
(kur 5 - aukščiausias įvertinimas, 1 - žemiausias)
4,5

4,23

4,2

Dėstytojo ir
Dėstytojo
Galimybė
studentų tarpusavio
nuolatinė,
diskutuoti
bendradarbiavimas
geranoriška
paskaitos metu,
auditorinio darbo akademinė parama būti išklausytiems
metu
(metodinė
literatūra,
konsultacijos)

Dėstytojai taiko
aiškius ir objektyvius
vertinimo kriterijus
4,3

3,85

Šaltinis: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/darbovieteje-nustacius-koronaviruso-zidinidarbdaviai-turetu-ivertinti-galimybe-darba-organizuoti-nuotoliniu-budu

Kaip studentai vertina patys save paskaitų metu ir
stengiantis įsisavinti dėstomo dalyko medžiagą (kur 5 aukščiausias įvertinimas, 1 - žemiausias)?

Atlikti veiksmai studijų proceso tobulinimui (pagal studentų pageidavimus)
Tobulintinas aspektas, atsispindėjęs 2020-2021 m. m.
rudens semestro studentų apklausoje

Kas atlikta

„Atsisakyti Skype“; „Kad visi dėstytojai naudotų googlemeet sistemą“

Vieningos google-meet sistemos taikymas nuo 2021 m. vasario 1
d. (nuotolinių paskaitų metu)

„Nuotolinių studijų paskaitų laikas turėtų būti vakarinis, nes
dirbame“

Sudarant tvarkaraščius, pagal galimybes paskaitas padaryti nuo
17-18 val.

„Kurso aplinkoje Moodle priminti apie artėjančius
atsiskaitymus“

Moodle kurso aplinkoje nuolat naudoti kurso kalendoriaus ir
Naujo įvykio funkciją.

„Kuo greitesnis paskaitų įrašų prieinamumas“

Atlikus paskaitos įrašą, jis iš karto išsaugomas dėstytojo google
diske ir bendrinamas su studentais automatiškai kalendoriuje ir el.
paštu netrukus po paskaitos pravedimo.

„Kartais nepatogiai dirbantiems įdėtos paskaitos Vilniaus
padalinio ištęstinių studijų studentams“

Atlikta apklausa, siekiant išsiaiškinti Vilniaus padalinio studentų
pageidavimus dėl paskaitų būdo: sesijinio ar savaitgalinio.

2021-01-28 Kokybės dienos metu dėstytojams prieš pradedant pavasario semestrą, buvo priminta bendra tvarka dėl dalyko
aprašo pristatymo studentams pirmosios paskaitos metu, paaiškinant atsiskaitymo tvarką ir vertinimo kriterijus, taip pat
priminta apie konsultacinių valandų skelbimą Kolegijos svetainėje, nurodyta, kad būtina į studentų laiškus atsakyti vėliausiai
per 3 darbo dienas.

Studijų procese nuolat: atnaujinti bibliotekos duomenų bazę prieinamą internetu; efektyvinti komunikaciją tarp studentų,
dėstytojų ir Kolegijos administracijos; naudoti kuo inovatyvesnius ir aktyvius studijų metodus dėstymo metu.

Džiaugiamės studentų atsiliepimais ir dėkojame, kad jie
padeda mums tobulėti!
➢„Kolegija įgyvendina įdomius projektus ir renginius.“
➢„Ir toliau tęskite tokį šaunų darbą! Jaučiamas Jūsų tobulėjimas, ypatingai pastaruosius metus, nepaisant iškilusių iššūkių.“
➢„Esu labai patenkinta administracijos darbu, studijų skyriumi. Visada, kada beprireiktų gaunu atsakymus, net ir jei
kreipiuosi ne ten kur reikėtų, nukreipia kur galiu kreiptis sprendžiant aktualius klausimus.“
➢„Profesionalūs ir geranoriški dėstytojai, aiškiai išaiškinta paskaitų medžiaga.“
➢„Geriausia - įdomi paskaitų medžiaga, seminarai, konferencijos, tarpusavio ryšys ir pagalba iš tam tikrų specializacijų
dėstytojų.“
➢„Geras paskaitų laikas, kokybiškas medžiagos pateikimas.“
➢„Geriausia galimybė išmokti naujų dalykų, paskaitose pateikiama informacija, dėstytojų parama.“
➢„Dėstytojai supratingi ir atsižvelgiantys į studentų pageidavimus, poreikius.“
➢„Šaunu, kad visus dalykus dėsto dėstytojai, kurie yra tikri savo srities žinovai, todėl paskaitos buvo įdomios, reikalingos ir
naudingos.“

Dominančiais studijų proceso klausimais drąsiai rašykite:
pavaduotoja @ltvk.lt
studijos@ltvk.lt
nuotolines@ltvk.lt
vilnius.studijos@ltvk.lt
Ekonomikos katedros vedėjai: izolda.skruibyte@ltvk.lt
Teisės katedros vedėjai: renata. sliaziene@ltvk.lt
Vadybos katedros vedėjai: regina.narkiene@ltvk.lt
Technologijų katedros vedėjai: simona.grigaliuniene@ltvk.lt
Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjai: simona.mikalajunaite@ltvk.lt

