
Susitikimų su Kolegijos studentų grupių atstovais metu bei apibendrinus apklausų rezultatus, paaiškėjo, kad
studentai vertina galimybę sulaukti pagalbos ne tik iš bendramokslių, bet ir iš visų Kolegijos darbuotojų,
dėstytojų, administracijos. Studentams studijų metu trūko daugiau informacijos apie baigiamojo darbo rengimo
etapus. Taip pat studentai pageidavo daugiau dėmesio skirti rašto darbų rengimo reikalavimams aptarti.

Atsižvelgus į tai, buvo parengtas ir Akademinės tarybos patvirtintas Baigiamojo bakalauro darbo
rengimo atsiskaitymo grafikas (2017-04-18, AT posėdžio protokolas Nr. 15-1). Nuo 2019 m. kas
semestrą Bibliotekos administratorė organizuoja studentams seminarus, primindama rašto darbų
rengimo reikalavimus. Dėstytojams taip pat kas semestrą vyksta seminarai, aptariant šių reikalavimų
laikymąsi.
2021 m. atnaujinti Kolegijos rašto darbų rengimo reikalavimai. Jie pristatyti visai Kolegijos
bendruomenei.
 

Kolegija stipri glaudžia partneryste su socialiniai partneriais, įtraukiant juos į visas Kolegijos veiklas. Socialiniai
partneriai noriai priima studentus į praktikas, o dažnai po studijų pakviečia į savo įmones kaip darbuotojus.
Tam, kad studentams būtų paprasčiau rinktis praktikos vietas, patys studentai pasiūlė  sudaryti praktikos vietų
sąrašą.

Įvertinus tai, galimų praktikos vietų sąrašas sudarytas ir kasmet atnaujinamas. Sąrašas pateiktas
skelbimų lentoje, studentams siunčiama į grupių el. paštus.

Susitikimų su studentais metu ir analizuojant apklausų rezultatus, paaiškėjo, kad studentai norėtų daugiau
pasirinkimų studijuoti užsienio kalbas.

Atsižvelgus į tai, Kolegijoje sudarytos sąlygos studentams rinktis užsienio kalbas kaip pasirenkamus
dalykus: rusų k., ispanų k. Kolegijoje taip pat studentai mokosi anglų bei vokiečių kalbų.

Dėstytojai nuolat konsultuoja studentus, siekiant išsiaiškinti studijų dalykuose iškilusius klausimus, aptarti
pateiktas užduotis, įvertinti studentų pažangą, tačiau studentai išreiškė pageidavimą - papildomų dėstytojų
konsultacijų.

Įvertinus studentų išreikštą pageidavimą, buvo pakoreguotas ir Akademinės tarybos patvirtintas
atnaujintas studijų grafikas nuo 2020-2021 m. m., kuriame įtraukta papildoma savaitė dėstytojų
konsultacijoms prieš egzaminų sesiją (2020-01-08, AT posėdžio protokolas Nr. 23). Be to, dėstytojai
yra numatę individualių konsultacijų laikus kiekvieną semestro savaitę, jie viešai skelbiami Kolegijos
tinklapyje, studentai informuojami grupių el. paštais.

lengvai prieinamą ir laiku pateiktą
informaciją;
individualias konsultacijas;
nuolatines dėstytojų konsultacijas, siekiant
išsiaiškinti studijų dalykuose kilusius
klausimus, aptarti pateiktas užduotis,
įvertinti studentų pažangą, teikti ir gauti
grįžtamąjį ryšį tiek studentams, tiek
dėstytojams ir administracijai.
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