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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO STUDIJŲ KOKYBEI TOBULINTI 

TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau - Kolegijos) grįžtamojo ryšio studijų 

kokybei tobulinti tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato Kolegijos studentų, klausytojų, absolventų, 

dėstytojų, darbdavių grįžtamojo ryšio organizavimo, duomenų rinkimo ir analizės, prieinamumo ir 
panaudojimo bei viešinimo tvarką Kolegijoje.  

 

II SKYRIUS 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO ORGANIZAVIMAS 

 
2. Kolegijoje grįžtamasis ryšys užtikrinamas sistemingai atliekant visų studijų proceso dalyvių 

apklausas. Grįžtamojo ryšio surinkimas yra periodinis ir neperiodinis. Periodiškai grįžtamasis ryšys 

surenkamas atliekant periodines apklausas. Neperiodiškai grįžtamasis ryšys surenkamas taikant konkrečiai 
situacijai aktualius grįžtamojo ryšio surinkimo būdus (pokalbius, apskritojo stalo diskusijas, interviu ir kt.). 

3. Kolegijoje vykdomos periodinės studentų, dėstytojų, absolventų, darbdavių (socialinių 

partnerių) apklausos. Apklausos gali būti anoniminės ir neanoniminės. 
4. Grįžtamojo ryšio duomenys gali būti surenkami elektroniniu būdu arba pateikiant popierinę 

apklausos anketą (klausimyną). Grįžtamasis ryšys gali būti surenkamas lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. 

6. Apklausos anketos Kolegijos studentams ir dėstytojams pateikiamos elektroniniu formatu 
naudojant IT priemones. Kolegijos absolventai apklausiami telefonu arba išsiunčiant apklausos anketas 
elektroniniu paštu. Darbdaviai apklausiami telefonu, išsiunčiant klausimynus elektroniniu paštu arba 

pateikiant popierinę apklausos anketą. 
6. Periodines apklausas atlieka ir jų kokybę užtikrina: 
6.1. Studentų apklausos: 

6.1.1. Visų studijų formų Pirmakursių apklausą „Kodėl nusprendėte studijuoti KMAIK?“ (1 
priedas) rudens semestre atlieka Kolegijos administratorė. 

6.1.2. Visų studijų formų Studentų apklausą apie dalykų dėstymo kokybę  (2 priedas) pasibaigus 
semestrui (3 priedas) organizuoja katedrų vedėjai, atlieka IT specialistas (-ė). 

6.1.3. Studentų, grįžusių iš mobilumo užsienio šalyse pagal tarptautines mainų programas (9 

priedas) ir atvykstančių Erasmus+ programos studentų apklausa atliekama studijų pabaigoje; atlieka 
Tarptautinių ryšių skyrius. 

6.1.4. Studentų, grįžusių iš profesinės veiklos (gamybinės) praktikos apklausą organizuoja katedrų 

vedėjai atsiskaitymo už praktiką metu (7 priedas). 
6.1.5. Baigiamojo kurso absolventų apklausą apie pasitenkinimą studijomis ir lūkesčių išsipildymą 

per visą studijų laikotarpį (4 priedas), studijų pabaigoje po baigiamųjų darbų gynimo organizuoja katedrų 

vedėjai, atlieka IT specialistas (-ė). 
6.2. Absolventų apklausos: 
6.2.1. Absolventų apklausa apie įsidarbinimą apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir 

įsitvirtinimą darbo rinkoje (5 priedas). Praėjus pusei metų po studijų baigimo organizuoja katedrų vedėjai, 
atlieka IT specialistas (-ė). 

6.2.2. Neperiodinis grįžtamasis ryšys iš absolventų surenkamas bendraujant susitikimų su jais metu, 

telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis. 
6.3. Darbdavių apklausos: 

6.3.1. Darbdavių apklausa po studentų profesinės veiklos (gamybinės) praktikos apie praktikantų 
žinias, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, adaptaciją darbo vietoje, pasirengimą darbui pagal specialybę  
(8 priedas). Organizuoja katedrų vedėjai, atlieka IT specialistas (-ė). 

6.3.2. Darbdavių apklausa apie studijų programos rezultatus, turinį, tobulinimo kryptis. 
Organizuoja katedrų vedėjai, atlieka IT specialistas (-ė). 

6.4. Kolegijos dėstytojų pasitenkinimo darbu apklausa, atliekama ne rečiau kaip kas dvejus 

metus (6 priedas). Organizuoja Personalo skyrius, atlieka IT specialistas (-ė). 



2 

6.5. Fakultetų Studijų administratorės surenka duomenis ir analizuoja studentų studijų 

nutraukimo priežastis pagal gautus studentų prašymus. 

6.6. Studijų programų komitetai pasikeitus reglamentuojantiems teisės aktams, gavus atsiliepimus iš 
studijų proceso dalyvių ar socialinių partnerių, atlieka apklausas pagal poreikį. 

7. Dėstytojai, nepažeisdami savanoriškumo ir anonimiškumo principų, gali organizuoti savo 

dėstomo dalyko studentų apklausas apie dalyko turinį, studijų organizavimą, naudotus žinių perteikimo ir 
vertinimo būdus, studentų pasitenkinimą studijuotu dalyku. 

8. Periodinės apklausos atliekamos naudojant apklausos anketas (klausimynus) pateiktus Aprašo 

1-9 prieduose. Neperiodinio grįžtamojo ryšio organizavimas suderinamas su katedrų vedėjais. 
 

III SKYRIUS 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO DUOMENŲ ANALIZĖ, PRIEINAMUMAS,  

PANAUDOJIMAS IR REZULTATŲ VIEŠINIMAS 
 

9. Elektronines apklausų anketas per Kolegijos elektroninį paštą išplatina ir gautus duomenis 
katedroms perduoda IT specialistas (-ė). Popierines apklausų anketas respondentams išplatina ir gautus 
duomenis katedroms perduoda studijų administratorės. 

10. Apklausų duomenis apdoroja, apibendrina, analizuoja ir ataskaitas parengia už jų vykdymą 
atsakingų padalinių darbuotojai bei nurodyti šio Aprašo 7 punkte, darbuotojai. 

11. Analizuojant periodinio ir neperiodinio grįžtamojo ryšio duomenis, įvertinamas jų pagrįstumas, 
nustatomos problemos, gerinimo sritys, numatomi korekciniai veiksmai problemai pašalinti ir veiklai 
tobulinti.  

12. Grįžtamojo ryšio apibendrinti rezultatai saugomi struktūriniuose padaliniuose vykdžiusiuose 
apklausą ir naudojami studijų programų kokybės tobulinimo, studijų proceso organizavimo gerinimo, 
akademinio personalo sudėties ir gebėjimų stiprinimo, strateginio planavimo, rinkodaros ir kitais tikslais. 

13. Apibendrinti apklausų rezultatai, užtikrinant apklausose dalyvavusių asmenų duomenų 
konfidencialumą, mokslo metų pabaigoje apklausų dalyviams pristatomi elektroniniu formatu. 

14. Dalykų dėstytojus su studentų apklausos apie dalykų dėstymo kokybę rezultatais individualiai 

supažindina katedrų vedėjai. 
15. Apibendrintos periodinio grįžtamojo ryšio ataskaitos viešinamos Kolegijos internetinėje 

svetainėje. 

 
 
 

 
Apsvarstyta ir patvirtinta 

KMAIK Akademinės tarybos posėdyje 

2020 m. balandžio 8 d., protokolas Nr. 2 
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

1 priedas 
 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 
PIRMAKURSIŲ APKLAUSA „KODĖL NUSPRENDĖTE STUDIJUOTI KMAIK?“ 

 

Gerbiamas studente, KMAIK atlieka įstojusiųjų į Kolegiją apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti 
stojančiųjų studijų pasirinkimą lemiančius veiksnius. Prašytume užpildyti klausimyną.  

Apklausa yra anoniminė. Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma. 
 

1. Nurodykite studijų programą į kurią esate priimtas: 

1.1. Miškininkystė 1.2. Sodininkystė 

1.3. Želdynų dizainas 1.4. Hidrotechninė statyba 

1.5. Žemėtvarka 1.6. Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 
 2. Ką žinojote apie studijas KMAI kolegijoje prieš stojimą (pažymėkite visus tinkančius atsakymus): 

2.1. Žinojau, kokią profesiją noriu įgyti 

2.2. Kokias studijų programas siūlo KMAI kolegija. 

2.3. Kokių egzaminų man reiks skaičiuojant konkursinį balą į norimą studijų programą 

2.4. Kokiose srityse galėsiu dirbti pabaigęs mane dominančią programą 

2.5. Kokius pagrindinius dalykus studijuosiu mane dominančioje programoje 

2.6. Pasirinktos studijų programos kokybės vertinimo išvadas, pateiktas Studijų kokybės vertinimo centro 

2.7. Kita (įrašykite) 
 

3. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Specialiuose leidiniuose: 

3.1. „Kur stoti 20XX“ 3.2. „Kuo būti 20XX“ 

3.3. „Nei viename iš jų 3.4. Kituose (įrašykite) 
 4. Kur suradote informaciją apie KMAIK internete: 

4.1. KMAIK interneto svetainėje www.kmaik.lt 4.2. KMAIK Facebook puslapyje 

4.3. Studentų atstovybės Facebook puslapyje 4.4. www.kurstoti.lt 

4.5. LAMA BPO  svetainėje www.lamabpo.lt 4.6. www.forest.lt 

4.7. Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt 4.8. www.miskininkas.eu 

4.9. Kituose (įrašykite)  
 

5. Ar suradote Jums reikiamą informaciją KMAIK interneto svetainėje? 

5.1. Taip 5.2. Iš dalies taip 5.3. Ne 5.4. Nežinau, neieškojau 
 

6. www.kmaik.lt Jūs ieškojote (pažymėkite Jums tinkančius atsakymus): 

6.1. Bendros informacijos apie programas 6.2. Kaip įstoti į norimą programą 

6.3. Kaip įstoti į vf vietą 6.4. Kokių reikia brandos egzaminų 

6.5. Kaip pateikti prašymą 6.6. Kokie yra papildomi balai 

6.7. Priėmimo procedūrų ir datų 6.8. Kokios studijų kainos 

6.9. Studijų programų aprašų 6.10. Įsidarbinimo galimybės baigus studijas 

6.11. Studijų programų vertinimo išvadų 6.12. Studijų programos tobulinimo planų 

6.13. kokios informacijos jums pritrūko KMAIK interneto svetainėje www.kmaik.lt? (įrašykite) 
 

7. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Radijo ir televizijos laidose: 

6.1. Lietuvos radijo laidose 6.2. TV3 laida “Svajonių sodai” 

6.3. Nei vienoje iš jų 6.4. Kitose TV programose (įrašykite) 
 

8. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Laikraščiuose ir žurnaluose: 

8.1. Žurnale “Mūsų girios” 8.2. Žurnale “Miškai” 

8.3. Žurnale „Reitingai“ 8.4. „Kauno diena“ 

8.5. Žurnale „Rasos“ 8.6. Rajoniniame laikraštyje 

8.7. Nei viename iš jų 8.8. Kituose (įrašykite) 
 9. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Dalyvavote KMAIK organizuotuose renginiuose: 

9.1. Atvirų durų dienose 9.2. "Žiemos puokštės" konkursuose 

9.3. Vasaros stovyklose 9.4. Gamtos pažinimo pamokose kolegijoje 

9.5. Nei viename iš jų 9.6. Kituose (įrašykite) 
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 10. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Papasakojo apie Kolegiją ir patarė rinktis šią specialybę: 

10.1. Tėvai 10.2. Broliai, seserys 

10.3. Giminės 10.4. Draugai 

10.5. Mokyklos mokytojai 10.6. Baigę šią kolegiją studentai 

10.7. Kolegijos darbuotojai, dėstytojai 10.8. Kiti (įrašykite) 
 11. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Specializuotose parodose: 

11.1. LITEXPO parodoje Vilniuje 11.2. Aukštųjų mokyklų mugėje Žalgirio arenoje 

11.3. Parodoje “Baltijos miškai” 11.4. Parodoje „Sprendimų ratas“ (ASU)  

11.5. Parodoje „Ką pasėsi“ (ASU)  11.6. Nei vienoje iš jų 

11.7. Kitose (įrašykite) 
 12. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Kiti informacijos šaltiniai:  

12.1. Reklaminis lauko stendas Kaune 12.2. Vaizdo reklama Kauno viešajame transporte 

12.3. Dalijami lankstinukai 12.4. Dalijamos skrajutės 

12.5. Mokyklos biblioteka 12.6. Lietuvos moksleivių sąjungos suvažiavimas 

12.7. Nei viename iš jų 12.8. Kita (įrašykite) 
 13. Ko tikitės studijose? 

13.1. Patinka specialybė. Noriu įgyti žinių, kurių reikės dirbant pagal šią specialybę. 

13.2. Noriu įgyti aukštąjį išsilavinimą. Vėliau galvosiu, kur dirbti. 

13.3. Baigiau profesinę mokyklą, noriu tęsti studijas pagal specialybę. 

13.4. Domiuosi šia sritimi, noriu pagilinti savo žinias. 

13.5. Turiu kitos srities aukštąjį išsilavinimą; noriu pakeisti specialybę. 

13.6. Neplanavau studijuoti KMAIK, tačiau nebuvo iš ko rinktis. 

13.7. Kiti siekiai (įrašykite) 
 

14. Ar Jums svarbūs išvardinti motyvai, renkantis studijas KMAIK?  Įvertinkite teiginius balais  nuo 1 iki 
5, kur 5 - labai svarbu, 4 – svarbu; 3 -vidutiniškai svarbu; 2 – nesvarbu; 1 – visai nesvarbu; 0- nežinau 

TEIGINYS Vertinimas balais nuo 5 iki 1 0 - nežinau 

Studijos susijusios su mėgstamais mokomaisiais dalykais   

Studijų programa susijusi su pomėgiais (hobiu)   

Nemokamas mokslas (vf vieta)   

Aukštojo mokslo diplomas   

Paklausi specialybė, geras įsidarbinimas   

Karjeros galimybės   

Kolegijos reitingas (žinomumas)   

Draugų atsiliepimai / rekomendacijos   

Patraukli Kolegijos aplinka   

Studijos netoli namų   

Kitos priežastys (įrašykite)   
 

15. Kuo norėtumėt užsiimti laisvalaikiu (saviveikla, pomėgiai): 

Krepšinis Orientacinis sportas Muzikinė veikla (vokalinis ansamblis) 

Tinklinis Lengvoji atletika Choras, kapela, dainuojamoji poezija 

Sunkioji atletika Sportas .... Šokiai (įrašykite) 

Stalo tenisas Ornitologija Teatras, literatūra, dailė, fotografija 

Futbolas Arboristika Įrašykite 
 16. Kita veikla:  

16.1. Socialiniai projektai, savanorystė 16.2. Jaunimo organizacijų veikla 

16.3. Renginių organizavimas 16.4. Kita veikla (įrašykite) 
 

Dėkojame, kad dalyvavote apklausoje.      
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

2 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 
STUDENTŲ APKLAUSA APIE DALYKO (MODULIO) DĖSTYMO KOKYBĘ 

 
Gerbiamas studente, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos administracijai bei dalykų 

dėstytojams yra labai svarbi Jūsų nuomonė apie dėstytojo dėstymo dalyko kokybę, jo stipriąsias ir tobulintinas 

sritis. Šie duomenys reikalingi siekiant dar įdomiau ir kokybiškiau organizuoti studijas. 
Įvertinimo skalė: 5– puikiai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – silpnai, 1 – blogai.  

Apklausa yra anoniminė. Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma. 
 

Dalyko pavadinimas    

 
Dėstytojo vardas, pavardė    

 
Įvertinkite pateiktus teiginius apie dalyką. Pažymėkite X kiekvieno rodiklio VIENĄ atsakymą.  
 

Rodiklis 5– 

puikiai 

4 – 

gerai 

3 – 
patenki

namai 

2 – 

silpnai 

1 – 

blogai 

1. Kaip vertiname savo žinias įgytas anksčiau, neišklausius 

dalyko kurso? 
     

2. Kokia jūsų nuomonė apie išklausyto studijų dalyko svarbą?      

3. Ar pakankamai aiškiai buvo pateikta studijų dalyko 

medžiaga? 
     

4. Ar išklausyto dalyko medžiaga buvo sudėtinga?      

5. Ar pasiekti studijų dalyko rezultatai?      

6. Vertinimo objektyvumas       

7. Pateikiamos informacijos naujumas      

8. Sugebėjimas sudominti dalyku      

9. Dėstytojo bendravimo kultūra      

 
10. Kiek laiko skiriate šio dalyko studijoms val./savaitę?  

30 min. 1 val. 1.30 val. 2 val. >2.00 val. 

 
11. Kokių problemų pasitaikė bendraujant su dėstytoju? 

 

 

 
12. Jūsų pasiūlymai dalyko (modulio) dėstymo kokybei gerinti 

 

 

 
 

Dėkojame, kad dalyvavote apklausoje.  
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

3 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 
STUDENTŲ APKLAUSA APIE DALYKO (MODULIO) DĖSTYMO KOKYBĘ 

IŠPLĖSTINIS DALYKO IR JO DĖSTYMO KOKYBĖS VERTINIMAS  

 
Mieli KMAIK studentai, šia anketa siekiama sužinoti Jūsų nuomonę apie praeitą semestrą studijuotą 

dalyką ir jo dėstymo kokybę. Jūsų vertinimo rezultatai padės pagerinti studijų kokybę kolegijoje. Prašome būti 

aktyviais ir nuoširdžiais tyrimo dalyviais. 

Apklausa yra anoniminė. Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma. 
 

Dalyko pavadinimas    

 

Dėstytojo vardas, pavardė    

 
Įvertinkite pateiktus teiginius apie dalyką. Pažymėkite X kiekvieno rodiklio VIENĄ atsakymą.  

 

VERTINIMO KRITERIJAI Sutinku 
Iš dalies 

sutinku 
Abejoju 

Nesu-

tinku 
Nežinau 

1. Dėstytojo pateikti dalyko tikslai man buvo aiškūs      

2. Dėstytojas sudomino mane savo dėstomu dalyku      

3. Dėstytojo pateikta kaupiamojo balo skaičiavimo 
metodika man buvo aiški 

     

4. Dalyko dėstymo pradžioje dėstytojas pateikė kitus 
svarbius reikalavimus (pvz.: lankomumas, atsiskaitymų 
grafikai) 

     

5. Dėstytojas teoriją siejo su praktika      

6. Skirta pakankamai laiko praktiniam mokymui      

7. Dėstytojo nurodyti privalomi informacijos šaltiniai 
man buvo prieinami 

     

8. Paskaitų metu buvo dėstyta tik su dalyku susijusi 

medžiaga 
     

9. Dėstytojas dėstė dalyką aiškiai ir suprantamai      

10. Dėstytojas skatino studentus diskutuoti, klausti      

11. Dėstytojas atsakydavo į studentams rūpimus 
klausimus paskaitos tematika 

     

12. Dėstytojas individualiai konsultavo studentus      

13. Dėstytojas pagarbiai elgėsi su studentais      

14. Dėstytojas buvo punktualus.      

15. Paskaitų medžiaga pakankamai nauja, aktuali      

16. Paskaitose efektyviai naudotos vaizdo, garso ir 

kitos priemonės 
     

17. Reikalinga dalykui informacija (pvz.: paskaitų 
konspektas) buvo pasiekiama elektronine forma 

     

18. Man buvo aiškūs atsiskaitymų užduočių 
reikalavimai. 

     

19. Atsiskaitymų metu pateiktos užduotys siejosi su 

dalyko turiniu 
     

20. Dėstytojo pateiktos užduotys sudarė man galimybę 

pademonstruoti dalyko studijų metu įgytas žinias ir 
gebėjimus, padėjo pasiekti dalyko tikslus 

     

21. Dėstytojas paaiškino studentams jų padarytas 

klaidas užduotyse 
     

22. Dėstytojas studentus vertino objektyviai      

 

23. Įvertinkite dalyko dėstymo kokybę 10-ies balų skalėje    
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Įvertinkite pateiktus teiginius apie išklausytą dalyką. Pažymėkite X kiekvieno rodiklio VIENĄ atsakymą.  
VERTINIMO KRITERIJAI  

24. Kiek apytiksliai valandų per savaitę 
skirdavau šio dalyko studijoms?  

0,5 val. 0,5-1 val. 1-1,5 val. 1,5-2 val. > 2 val. 

25. Kaip vertinu savo anksčiau įgytas 
žinias (iki pradedant mokytis šį dalyką)? 

puikios 

žinios 
geros 

patenkinam

os 
silpnos 

nieko ne-

žinojau 

26. Mano nuomonė apie išklausyto 

studijų dalyko svarbą 
labai 

svarbus 
svarbus vidutiniškas 

mažai 

svarbus 
nesvarbus 

27. Manau, kad bendras šio dalyko 

krūvis man buvo: 
per didelis optimalus pakankamas per mažas 

negaliu 

pasakyti 

 

28. Parašykite savo nuomonę apie išklausytą dalyką:  

28.1. Teigiami šio dalyko aspektai: 

 

 

 

28.2. Jūsų pasiūlymai dalyko (modulio) kokybei gerinti 

 

 

 

 

29. Parašykite savo nuomonę apie dėsčiusį dėstytoją:  

VERTINIMO KRITERIJAI 5– puikiai 4 – gerai 
3 – 

patenkinamai 
2 – silpnai 1 – blogai 

1. Sugebėjimas sudominti dalyku      

2. Vertinimo objektyvumas       

3. Pateikiamos informacijos 

naujumas 

     

4. Bendravimo kultūra      

 
30. Teigiamos dėstytojo savybės (parašykite) 

 

 
 

 
31. Pasitaikiusios problemos  (parašykite) 

 

 

 

 
 

 
Dėkojame už Jūsų atsakymus 
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

4 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

BAIGIAMOJO KURSO ABSOLVENTŲ APKLAUSOS ANKETA 
 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija atlieka apklausą apie kolegijoje vykdomų programų 
kokybę ir galimas jų tobulinimo kryptis bei būdus.  

Tikslas - išsiaiškinti ar studijų kokybė atitiko studentų lūkesčius. Prašome atsakyti į keletą 

klausimų. Pasirinkite tokius atsakymų variantus, kurie tiksliausiai atspindės Jūsų nuomonę (galimi keli 
atsakymų variantai).  

Apklausa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinti. Užtikriname visišką 

mūsų bendradarbiavimo konfidencialumą.  
 

1. Jūsų lytis ? 

1.1  Vyras  2. Jūsų amžius  

 

 

1.2 Moteris   
 

3. Jūsų gyvenamoji vieta (miestas, rajonas) 

 
 

4. Jūsų planuojama gyvenamoji vieta po studijų? (miestas, rajonas, valstybė) 

 
 

5. Kokią studijų programą Jūs baigėte?   6. Studijų forma (NL ar IŠT) 

5.1 Miškininkystė   

5.2 Sodininkystė   

5.3 Želdynų dizainas   

5.4 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai   

5.5 Žemėtvarka   

5.6 Hidrotechninė statyba   
 

7. Renkantis studijų programą Jums didžiausią įtaką turėjo (pažymėkite kiekvieno varianto vieną 
atsakymą): 

 
Turėjo labai 

didelę įtaką  

Turėjo 

įtaką 

Neturėjo 

įtakos 
Nežinau 

7.1. Paklausi, perspektyvi specialybė     

7.2. Siekis dirbti mėgstamą darbą      

7.3. Siekis gauti gerą atlyginimą     

7.4. Tėvų, draugų patarimai     

7.5. Galėjau mokytis arti gyvenamosios vietos     

7.6. Norėjau pratęsti mokymąsi, o specialybė nesvarbi     

7.7. Neįstojau į norimą specialybę     

7.8. Įrašykite       
 

8. Ar Jūs ketinate toliau studijuoti? 

8.1 Taip   8.2 Ne 
 

9. Kur Jūs ketinate toliau studijuoti? Parašykite universitetą, kolegiją (jeigu atsakėte taip į 8 klausimą) 

 
 

10. Kokių žinių Jums trūko studijų metu? Pažymėkite kiekvieno varianto vieną atsakymą. 
  Labai trūko Trūko Buvo pakankamai Nežinau 

10.1 Bendrųjų dalykų žinių     

10.2 Specialybės teorinių žinių     

10.3 Specialybės praktinių užsiėmimų     
 

11. Ar studijuodamas (-a) Jūs  kur nors dirbote? 

11.1 Taip  

11.2 Ne (pereikite prie 12 klausimo)  
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12. Jeigu dirbote studijų metu, ar darbo pobūdis buvo susijęs su studijuota programa? 

12.1 Taip, susijęs  

12.2 Iš dalies susijęs  

12.3 Ne, nesusijęs  
 

 

13. Ar baigę studijas ketinate dirbti pagal įgytą kvalifikaciją? 

13.1 Taip  

13.2 Iš dalies   

13.3 Ne  

13.4 Ketinu išvykti į užsienį dirbti pagal įgytą kvalfikaciją  

13.5 Ketinu išvykti į užsienį dirbti kitą darbą  

13.6 Nežinau  
 

14. Ar pasirinktos studijos KMAIK atitiko Jūsų lūkesčius? 

14.1 Pasirinktos studijos pranoko mano lūkesčius 

 

 

 Dėstytojai puikiai išmanė dėstomus dalykus, naudojo inovatyvius dėstymo metodus. Įgytas 

teorines ir praktines žinias pritaikysiu darbinėje praktikoje 

 

14.3 Pasirinktos studijos atitiko mano lūkesčius. 

 

 

 Dėstytojai gerai perteikė dėstomų dalykų žinias, užduotys buvo naudingos, nauji dėstymo 
metodai. Įgytas teorines žinias pritaikysiu darbinėje praktikoje 

 

14.5 Pasirinktos studijos visiškai neatitiko mano lūkesčių 

 

 

 Paskaitos buvo nuobodžios, teorija pasenusi, dėstytojai naudojo senus metodus, užduotys buvo 

neaiškios, nenaudingos. 

 

 
 

15. Kaip bendrai vertinate studijų kokybę KMAIK? 

15.1 Studijų kokybe esu patenkintas(-a)  

15.2 Studijų kokybe esu patenkintas (-a) iš dalies  

15.3 Nusivyliau studijų kokybe  

 
 

16. Jei galėtumėte mokytis iš naujo ar pasirinktumėte tą pačią specialybę? 

16.1 Taip  

16.2 Ne  

16.3 Nežinau  
 
 

17. Parašykite savo nuomonę, kaip būtų galima patobulinti studijų Kolegijoje organizavimą ir kokybę?   

 

 

 

 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą! 
 

 
 



Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

5 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

ABSOLVENTŲ APKLAUSOS apie įsidarbinimą ANKETA 
 

KMAIK atlieka apklausą apie kolegijoje vykdomų studijų programų kokybę, galimas jų tobulinimo 
kryptis ir būdus. 

Tikslas - atskleisti svarbiausius studijų programų parametrus, studijų organizavimo kolegijoje 

aspektus bei įvertinti, ar rengiami specialistai atitinka darbo rinkos poreikius. Todėl kreipiamės į Jus 
kaip mūsų absolventą, gebantį pažvelgti į buvusias studijas prabėgusio laiko ir įgytos patirties aspektu ir 
prašome atsakyti į keletą klausimų. Pasirinkite tokius atsakymų variantus, kurie tiksliausiai atspindės Jūsų 

nuomonę (galimi keli atsakymų variantai).  

Apklausa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinti. Užtikriname visišką 

mūsų bendradarbiavimo konfidencialumą.  
 

1. Jūsų lytis ?  

1.1  Vyras  2. Jūsų amžius  

 

 

1.2 Moteris   
 

3. Jūsų gyvenamoji vieta (miestas, rajonas) 

 
 

4. Kokią studijų programą Jūs baigėte?   5. Studijų forma (NL ar IŠT) 

4.1 Miškininkystė   

4.2 Sodininkystė   

4.3 Želdynų dizainas   

4.4 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai   

4.5 Žemėtvarka   

4.6 Hidrotechninė statyba   
 

6. Ar Jūs šiuo metu mokotės? 

6.1 Taip   6.2 Ne 
 

7. Jei šiuo metu mokotės, nurodykite kur. Parašykite universitetą, kolegiją. 

 
 

8. Ar baigę studijas įsidarbinote? 

8.1 Taip, įsidarbinau i  8.4 Esu vaiko auginimo atostogose  

8.2 Buvau įsidarbinęs, bet dabar nedirbu  8.5 Atlieku karinę tarnybą  

8.3 Ne, iki šiol neįsidarbinau  8.6 Emigracijoje  
 

9. Ar įsidarbinote pagal įgytą kvalifikaciją? 

9.1 Taip   9.2 Ne 
 

10. Ar įsidarbinote pagal studijų kryptį? 

10.1 Taip   10.2 Ne 
 

11. Jei įsidarbinote, tai kokioje įmonėje?  

11.1 Privačioje  11.4 Dirbu individualiai  

11.2 Valstybinėje  11.5 Nesutinku atsakyti  

11.3 Pradėjau savo verslą  11.6 Įrašykite  

 

12. Jeigu galite, nurodykite konkrečią įmonę ir pareigas?. 

 

 

13. Jei dabartinė Jūsų veikla nesusijusi su baigtomis studijomis, tai kodėl?  

13.1 Nerandu darbo pagal įgyta kvalifikaciją ir studijų kryptį  

13.2 Darbas pagal įgyta kvalifikaciją ir studijų kryptį manęs netenkina  
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13.3 Netenkina siūlomas atlyginimas už darbą  

13.4 Esu patenkintas (-a) kitu darbu, kurį dirbu  

13.5 Kita (įrašykite)  

 

14. Ar Jūsų užbaigtos studijos atitinka darbdavių poreikius (ar darbdaviai to klausia)? 

14.1 Taip, atitinka  14.3 Ne, neatitinka  

14.2 Iš dalies atitinka  14.4 Nežinau  
 

15. Kaip vertinate, kas turėjo įtaką Jums įsidarbinant pagal specialybę? 

15.1 Studijos baigtos KMAIK  15.4 Paklausi specialybė  

15.2 Studijuojant įgytos žinios  15.5 Asmeniniai ryšiai  

15.3 Įgyta praktika  15.6 Įrašykite  
 

16. Ar Jums užtenka studijų metu įgyto pasirengimo profesinei veiklai?   
16.1 Užtenka  16.3 Neužtenka  

16.2 Beveik užtenka   16.4 Nežinau  

 

17. Jeigu Jums trūksta žinių profesinei veiklai, parašykite kokių. 

17.1 Teorinių  17.3 Bendrųjų  

17.2 Praktinių  17.4 Netrūksta  

 

18. Ar dabartinėje profesinėje veikloje Jūs pritaikote žinias ir gebėjimus, įgytus studijų metu? 

18.1 Taip, pritaikau  18.3 Ne, nepritaikau  

18.2 Dalinai pritaikau  18.4 Nežinau  

 

19. Jeigu sutinkate, pažymėkite kokios Jūsų pajamos per mėnesį?  

19.1 Iki 500 eurų  19.2 500-1000 eurų  19.3. 
daugiau kaip 
1000 eurų 

 

 

20. Parašykite savo nuomonę, kaip būtų galima patobulinti studijų Kolegijoje organizavimą ir 

kokybę?  
 

 

 

 

 
 
 

Dėkojame už bendradarbiavimą! 
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

6 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

DĖSTYTOJŲ APKLAUSOS ANKETA  
 

Gerb. dėstytojai, kolegija atlieka apklausą, kurios tikslas - įvertinti jūsų nuomonę apie Kolegijos 
administravimą, dėstytojų motyvavimą, pedagoginės ir mokslinės kompetencijos gerinimo galimybes, darbo 

atmosferą, darbuotojų įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai 
padės pagerinti darbuotojų savijautą, darbo atmosferą ir organizavimą. Prašome įvertinti kiekvieną teiginį 
penkių balų skalėje, kur "5" reiškia - visiškai sutinku, o "1" reiškia, kad visiškai nesutinku.  

Apklausa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinti. Užtikriname visišką mūsų 
bendradarbiavimo konfidencialumą.  

 

Klausimai 1 2 3 4 5 

Aš dalyvauju katedros organizuojamuose posėdžiuose.      

Aš dalyvauju katedros veikloje.      

Aš domiuosi studijų programos tobulinimu, teikiu pasiūlymus.      

Aš jaučiuosi kolegijos bendruomenės nariu.      

Aš patenkintas darbo sąlygomis.      

Aš turiu galimybę suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius.      

Darbas atitinka mano patirtį ir gebėjimus.      

Darbe turiu pakankamai laisvės ir lankstumo.      

Darbuotojams atlyginama pagal jų gebėjimus ir darbo rezultatus.       

Informacijos sklaida katedroje operatyvi.      

Kolegijoje darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimo procesus.      

Kolegijoje dėstytojas yra gerbiamas.      

Kolegijoje galiu save realizuoti.      

Kolegijoje man suteikiama galimybė kelti kvalifikaciją.       

Kolegijoje visi turi lygias galimybes.      

Mane tenkina dabartinė KMAIK struktūra (valdymas vykdomas katedrose)      

Mane tenkina sudarytas paskaitų grafikas.      

Mano darbas yra įdomus.      

Mano kolegos yra draugiški ir padedantys.      

Vadovas mane išklauso ir atsižvelgia į mano nuomonę.      

 
Jūsų pastabos ir pasiūlymai: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dėkojame už dalyvavimą. 
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

7 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 
STUDENTŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS APKLAUSOS ANKETA 

 

KMAIK atlieka apklausą apie kolegijoje vykdomų profesinės veiklos (gamybinių) praktikų kokybę ir 
galimas jų tobulinimo kryptis bei būdus. Apklausos tikslas – sužinoti studentų nuomonę apie profesinės 
veiklos (gamybinių) praktikų naudą, jų organizavimą, praktikos vietų parinkimą, studentų pasirengimą 

praktinei veiklai, išsiaiškinti ar praktikos kokybė atitiko studentų lūkesčius.  
Apklausa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinti. Užtikriname visišką mūsų 

bendradarbiavimo konfidencialumą.  
 

1. Jūsų lytis ?  

1.1  Vyras  
2. Jūsų amžius  

 

4. Studijų 

forma 

NL 

1.2 Moteris  IŠT 

 

3. Nurodykite savo studijų programą 
3.1 Miškininkystė 3.4 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 

3.2 Sodininkystė 3.5 Žemėtvarka 

3.3 Želdynų dizainas 3.6 Hidrotechninė statyba 
 

5. Nurodykite įmonę / organizaciją, kurioje atlikote profesinės veiklos praktiką 

 

 

6. Ar įmonės veiklos pobūdis atitinka jūsų studijų kryptį? 

6.1 Taip   6.2 Ne 
 

7. Profesinės veiklos praktikos vietą įmonėje: 
7.1 Susiradau pats 7.2 Pasiūlė KMAIK 7.3 Pasiūlė draugai 7.4 Pasiūlė įmonė 

 

8. Įvertinkite savo pasirengimą praktikai   
8.1 Geras 8.2 Vidutinis 8.3 Silpnas 8.4 Nežinau 

 

9. Įvertinkite žinias, įgūdžius įgytus praktikos metu: 

9.1 Labai naudingi 9.2 Naudingi 9.3 Vidutiniai 9.4 Silpni 
 

10. Įvertinkite įmonės jums sudarytas praktikos sąlygas: 

10.1 Labai geros 10.2 Geros 10.3 Vidutinės 10.4 Prastos 
 

11. Įvertinkite įmonės paskirto praktikos vadovo jums suteiktą informaciją atliekant praktiką: 
11.1 Labai naudinga 11.2 Naudinga 11.3 Vidutinė 11.4 Nebendravau 

 

12. Įvertinkite Kolegijos darbuotojų jums suteiktą informaciją reikalingą praktikai:  
12.1 Labai svarbi 12.2 Svarbi 12.3 Vidutinė 12.4 Nesvarbi 

 

13. Ar praktika (jos kokybė) atitiko jūsų lūkesčius? 

13.1 Visiškai 
atitinka 

13.2 Atitinka 13.3 Iš dalies 
atiinka 

13.4 Neatitinka 

 

14. Su kokiomis problemomis susidūrėte praktikoje?  
 

 

15. Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima pagerinti praktikų organizavimą?  
 

 

 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą!   
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

8 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

DARBDAVIŲ APKLAUSOS ANKETA (po praktikos) 
 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kviečia Jus dalyvauti apklausoje. Jūsų atsakymai padės 
išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie Kolegijos studentų pasirengimą praktinei veiklai bei darbdavių vaidmenį 
didinant praktinio mokymo efektyvumą. 

Anketoje pateikti klausimai su galimais atsakymais į juos. Jums tinkamo atsakymo numerį pažymėkite 
langelyje. Yra klausimų, į kuriuos atsakymus reikia parašyti patiems.  

Prašytume išsamiai atsakyti į visus pateiktus klausimus. Bus analizuojami tik apibendrinti apklausos 

duomenys, todėl garantuojamas jų konfidencialumas. 
 

1. Koks Jūsų įmonės veiklos pobūdis? 
1.1. � prekyba; 
1.2. � gamyba; 

1.3. � paslaugos; 
1.4. � statyba; 
1.5. � švietimas; 

1.6. Kita (įrašykite)   

 

2. Įmonės nuosavybės forma 

2.1. � valstybinė; 
2.2. � privati; 

2.3. � kita (įrašykite)   

 

3. Jei buvote priėmę į praktiką KMAIK studentus, prašome nurodyti praktiką atlikusių studentų 

studijų programos pavadinimą bei atitinkamą praktikantų skaičių (jeigu praktiką atliko studentai, 
besimokantys pagal skirtingas studijų programas, prašome nurodyti visas programas). 
 

Studijų programos pavadinimas 
Praktikantų 

skaičius 

Studijų programos 

pavadinimas 

Praktikantų 

skaičius 

Hidrotechninė statyba  Sodininkystė  

Žemėtvarka  Miškininkystė  

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai  Želdynų dizainas  

 

4. Ko, Jūsų nuomone, įmonėje atlikusiems praktiką studentams labiausiai stinga?  
4.1. � teorinių profesijos žinių; 
4.2. � praktinių įgūdžių; 
4.3. � bendrųjų gebėjimų; 

4.4. � asmeninių savybių (aktyvumas, sąžiningumas, savarankiškumas); 
4.5. Kitų (Įrašykite)   

 

5. Įvertinkite praktiką atlikusių studentų TEORINES žinias darbinės veiklos Jūsų įmonėje / 

organizacijoje atžvilgiu  

5.1. � Teorinės žinios yra pakankamos (geros); 
5.2. � Teorinės žinios vidutiniškos; 
5.3. � Teorinės žinios silpnos; 

5.4. � Teorinių žinių nepakanka.  
 

6. Įvertinkite praktiką atlikusių studentų PRAKTINĮ pasirengimą darbinės veiklos Jūsų įmonėje / 

organizacijoje atžvilgiu. 
6.1. � Praktinis pasirengimas yra geras; 
6.2. � Praktinis pasirengimas vidutinis; 

6.3. � Praktinis pasirengimas silpnas; 
6.4. � Praktinio pasirengimo nepakanka. 
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7. Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima pagerinti Kolegijos absolventų  praktinį pasirengimą darbui 

įmonėje?  
 

 

 

 

8. Prašome parašyti, kokius konkrečius praktinius įgūdžius ir gebėjimus reikėtų ugdyti studijų 

programose, atsižvelgiant į Jūsų įmonės poreikius? 
 

 

 

 

9. Ar, Jūsų nuomone, praktikos trukmė yra pakankama reikalingoms žinioms bei įgūdžiams įgyti? 
9.1. � taip, pakankama; 

9.2. � labiau pakankama; 
9.3. � labiau nepakankama; 
9.4. � nepakankama 

 

10. Ar, Jūsų nuomone, praktiką atliekantys studentai yra naudingi Jūsų įmonei?  
10.1   � taip, visada ;     

10.2   � dažnai;         
10.3   � retai;           
10.4    � ne 

 

11. Kokie veiksniai labiausiai trukdo (trukdytų) priimti į praktiką KMAIK studentus? 

11.1.� darbuotojų kurie būtų atsakingi už studentų praktiką trūkumas; 
11.2.� darbuotojų kurie būtų atsakingi už studentų praktiką žinių stoka darbui su studentais 
11.3.� studentų priėmimo į praktiką / atsiskaitymo tvarka (dokumentų ruošimas; pateikimas; pildymas) 

11.4.� nepakankama praktikos trukmė 
11.5.� nepritaikytos patalpos / patalpų trūkumas 
11.6.� įrangos (įrengimų, medžiagų ir t.t.) trūkumas 

11.7.� darbų saugos reikalavimai 
11.8.� studentų įdarbinimo biurokratinis procesas 
11.9.� kita (įrašykite) 

 

12. Ar esate susipažinę su Jūsų įmonėje/organizacijoje praktiką atliekančių studentų studijų 

programų turiniu? 
12.1. � taip; 
12.2. � iš dalies; 

12.3. � ne  
 

13. Ar Jūs, kaip darbdavys (darbdavio atstovas), norėtumėte dalyvauti rengiant ir vertinant  studijų 

programas? 
13.1.� taip, mūsų įmonės atstovai ir dabar dalyvauja; 
13.2.� taip; 

13.3.� galbūt taip; 
13.4.� galbūt ne; 
13.5.� ne 

 

14.  Ar Jūs rekomenduotumėte kitų įmonių vadovams priimti dirbti KMAIK baigusius specialistus? 
14.1.� taip; 

14.2.� ne; 
14.3.� nežinau. 

 
 

Dėkojame už bendradarbiavimą!  
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašas 

9 priedas 

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

Studentų, grįžusių iš mobilumo užsienio šalyse pagal tarptautines mainų programas, 

apklausos anketa 
 
KMAIK atlieka apklausą apie jūsų patirtį užsienio šalyse pagal tarptautines mainų programas ir 

galimas jų tobulinimo kryptis bei būdus. Apklausos tikslas – įvertinti studentų nuomones apie mobilumo 
(studijų / praktikų) organizavimą, institucijos mobilumui parinkimą, informavimą, studijų / praktikų 

kokybinius rodiklius, finansavimą, išsiaiškinti ar mobilumo kokybė atitiko studentų lūkesčius.  
Tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinti.  

 

1. Studento pavardė, vardas: 
 

Studijų / praktikos laikotarpis ir motyvacija 
2. Mobilumo (studijų / praktikos) laikotarpis: nuo                            (data) iki                            (data)  

ir šalis  
 

3. Ar manote, kad studijų laikotarpis buvo: 

3.1. □ - visiškai tinkamos trukmės  3.2. □ - per ilgas 3.3. □ - per trumpas 
 

4. Kokie veiksniai paskatino jus vykti į užsienį ? 

4.1. □- Akademiniai 4.2. □- karjeros planai 4.3. □ - Europos patirtis 

4.4. □ - kultūriniai 4.5. □ - nauja aplinka 4.6. □ - užsienyje gyvenantys draugai 

4.7. □ - kiti (įrašykite): 
 

Informacija ir parama 
5. Iš kur gavote informaciją apie užsienio priimančios institucijos studijų programą/bendrą informaciją? 

5.1. □ - Iš savo institucijos 5.2. □ – Iš priimančios institucijos 

5.3. □ - Iš interneto 5.4. □ - Iš kitur (įrašykite) 
 

6. Ar per jūsų studijų laikotarpį Erasmus studentams buvo suorganizuoti kokie nors specialūs renginiai? 

6.1. □- Sutiktuvių 
renginys  

6.2. □ - Informacinė sesija  6.3. □ - Pažintinė 
programa  

6.4. □ Nebuvo 

 

7. Ar gavote pakankamai informacijos iš kolegijos prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu?  

5 – visiškai 

pakankamai 

4 - pakankamai 3 - vidutiniškai 2 - nepakankamai 1 - negavau 

 

8. Kaip vertinate savo integravimąsi į priimančios institucijos studentų bendruomenę? 

5 - puikiai 4 - gerai 3 - vidutiniškai 2 - silpnai 1 - neigiamai 
 

9. Kaip vertinate jums sudarytas galimybes naudotis biblioteka, IT sistemomis, studijų medžiaga: 

5 - puikiai 4 - gerai 3 - vidutiniškai 2 - silpnai 1 - neigiamai 
 

10. Kokia kalba vyko studijos?  
 

11. Įvertinkite savo kalbinius įgūdžius prieš mobilumo laikotarpį (nuo 5-l.gerai iki 1-nemokėjau) 

5 - labai gerai 4 - gerai 3 - vidutiniškai  2 - silpnai 1 - nemokėjau 
 

12. Įvertinkite kaip patobulinote savo kalbinius įgūdžius per mobilumo laikotarpį? (nuo 5-l.gerai iki 1-
nepatobulinau) 

5 - labai gerai 4 - gerai 3 - vidutiniškai  2 - silpnai 1 - nepatobulinau 
 

Išlaidos studijų laikotarpiu: 

13. Kokią jūsų poreikių dalį padengė Erasmus stipendija ? 

13.1. padengė 100 

proc. 

13.2. padengė 80 

proc. 

13.3. padengė 50 

proc. 

13.4. padengė 30 

proc.  

13.5. nepadengė 
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14. Ar turėjote kitų finansavimo šaltinių ? 

14.1. □- valstybės stipendija / paskola 14.2. □ – šeimos parama 

14.3. □ - savo santaupos 14.4. □ – privati banko paskola  

14.5. □ - kiti (įrašykite) 
 
 

15. Ar priimančioje institucijoje turėjote mokėti kokius nors mokesčius?     16.1. Taip;         16.2. Ne  
 

16. Jei taip, nurodykite mokesčius: 
 

 
 

Studento Erasmus studijų laikotarpio vertinimas 
17. Įvertinkite savo mobilumo (studijų akademinius / praktikos) rezultatus:  

5 - puikūs 4 – labai geri  3 - geri 2 - vidutiniai 1 - nepakankami 
 

18. Įvertinkite studijų / praktikos asmeninę patirtį: 

5 - puiki 4 – labai gera 3 - gera 2 - vidutinė 1 - nepakankama 
 

19. Ar susidūrėte su kokiomis nors problemomis Erasmus studijų metu ?         Taip            Ne  

Jei taip, prašome parašyti  

 
 

20. Kas jums labiausiai patiko mobilumo metu? 

 
 

21. Kaip manote, ar mobilumas (Erasmus studijos / praktika) padės jūsų tolimesnei karjerai? 

5 – labai padės 4 – padės 3 – vidutiniškai 
padės 

2 - nepadės 1 – nežinau 

 

22. Bendras mobilumo (Erasmus studijų / praktikos) vertinimas: 

5 - puikus 4 – labai geras 3 - geras 2 - vidutinis 1 - neigiamas 
 

23. Ką rekomenduotumėte studentams, kurie ruošiasi važiuoti į važiuoti į studijas / praktikas užsienio šalyse 

pagal tarptautines mainų programas? 

 

 

 

24. Kaip, jūsų nuomone, būtų galima patobulinti tarptautinių studijų / praktikų mainų organizavimą? 

 

. 

 

 
 
 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 

 


