1. ATSISIŲSK programėlę „Nacionalinė studentų
apklausa“ iš App Store arba Google Play
internetinių parduotuvių. Registracija užtruks
vos akimirką. Įvesk savo vardą, pavardę, asmens
kodą ir BAM! – dalyvauk aukštojo mokslo studijų
kokybės gerinimo procese!
2. BŪK AKTYVUS ir prisijunk prie atsakingų
studentų bendruomenės: dalyvauk apklausose,
skaityk aktualius pranešimus, siūlyk idėjas bei
vertink studijų programas, prisidėk prie aukštojo
mokslo studijų kokybės kultūros kūrimo.
3. LAIMĖK karmos taškų! Aukštojo mokslo
studijų gerinimas, stipri kokybės kultūra – ne
tik tavo, bet ir visos studentų bendruomenės
laimėjimas. Už tavo nuomonę bus atsidėkota!
Rink programėlės taškus, kurie bus skiriami už
kiekvieną apklausą, vertinimą ar pasiūlymą.
Sukaupk reikalingą kiekį taškų ir išsikeisk juos į
įvairius prizus.*

tavo
nuomonė –
tavo
supergalia!

Kaip atsisiųsti ir naudotis programėle?
1. Atsisiųsk programėlę
2. Pasirink kalbą
3. Įvesk savo duomenis:
Vardą / Pavardę / Asmens kodą
4. Pažymėk, jei sutinki su sąlygomis
5. Registruokis
Jeigu registracija sėkminga, galėsi tęsti
darbą. Norėdamas pakeisti kalbą, tą gali
padaryti programėlės nustatymuose.

Dalyvauk Nacionalinėje studentų
apklausoje ir prisidėk prie aukštojo
mokslo studijų kokybės gerinimo!

* Dėl prizų bei jų atsiėmimo kreipkitės į aukštosios mokyklos administraciją. Studijų
kokybės vertinimo centras už prizus neatsako.

How to download and use the app?
1. Download the app
2. Choose the language
3. Fill in your data:
First name / Last name / ID
4. Mark if you agree to the conditions
5. Sign in
If registration is successful, you can
continue. To change the language use
app Settings.

your
opinion is
your
superpower!
Take part in the National Student
Survey and improve the quality
of higher education!

1. DOWNLOAD the app National Student Survey
from App Store or Google Play. It will only take
a moment to register. Just enter your name,
surname, personal identification number and
BAM! – enhancement of higher education is in
your hands!
2. BE ACTIVE and join engaged student community:
fill in questionnaires, read important messages,
review study programmes and contribute to
development of quality culture of higher education.
3. WIN karma points! Strengthening the quality
of higher education is a win for the whole student
community. You will be rewarded for your opinion!
Gather points for surveys, reviews or suggestions
and exchange them to various prizes.*
* Please contact your higher education institution for information how to collect
the prizes. / Centre for Quality Assessment in Higher Education is not responsible
for the prizes.

Daugiau informacijos / More information at www.skvc.lt

