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VŠĮ KOLPINGO  KOLEGIJOS KOKYBĖS TYRIMŲ / APKLAUSŲ  PLANAS 
 

 

Tyrimo objektas 

 

Tyrimo sritys 

 

Tyrimo tikslai 

 

Tyrimo dalyviai 

Tyrimo 

data/laikotarpis 

Atsakingi už tyrimo 

organizavimą ir vykdymą 

Atsakingi už 

kontrolę 

 

 

 

 

 

1. Studijų  krypčių 

aktualumas 

1.1. Studentų profesinio 

pasirengimo vertinimas 

1.1.1. Atskleisti studentų profesinio 

pasirengimo tinkamumą ir jo 
kokybės gerinimo galimybes 
 

1.1.1.1. Praktikos vadovai  

pagal studijų kryptis 

 

Kasmet (pasibaigus 

praktikoms pagal 

studijų kryptis) 

Kokybės ir tyrimų skyriaus  Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

1.2. Absolventų 

įsidarbinimas ir karjeros 

stebėsena 

1.2.1.Tirti 

Absolventų įsidarbinimo tendencijas 

bei įgytų kompetencijų atitikimą 

darbo rinkos poreikiams 
 

1.2.1.1. Absolventai pagal 

studijų kryptis  

Kasmet (praėjus 

pusmečiui po studijų 

baigimo)  

 

Kokybės ir tyrimų skyrius  Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

1.3. Ketinamos vykdyti 

studijų krypties studijų 

programos poreikio 

tyrimas 

 

1.3.1. Išsiaiškinti ketinamos vykdyti 

studijų krypties specialistų poreikį 

darbo rinkoje 

1.3.1.1.  Socialiniai 

partneriai, potencialūs 

darbdaviai 

Pagal poreikį Socialinės gerovės centras 

Ekonomikos ir verslo centras 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

 

 

 

 

 

 

2. Studijos ir jų 

organizavimo 

kokybė 

2.1. Pirmo kurso studentų 

adaptacijos tyrimas 

2.1.1.Įvertinti pirmo kurso studentų 

adaptacijos 

proceso ypatumus 
 

2.1.1.1. Pirmo kurso 

studentai pagal studijų 

kryptis 

Kasmet (spalio mėn.) Kokybės ir tyrimų skyrius  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

2.2. Dėstomo dalyko 

kokybės įvertinimas: 

studento požiūris 
 

2.2.1. Įvertinti išklausyto studijų 

dalyko ir jo dėstymo kokybę 

2.2.1.1. Studentai pagal 

studijų kryptis 

Kas semestrą 

(išklausius studijų 

dalyką) 

Kokybės ir tyrimų skyrius  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

2.3. Dėstomo dalyko 

kokybės įvertinimas: 

dėstytojo požiūris 
 

2.3.1. Įsivertinti išklausyto dalyko ir 

jo dėstymo kokybę 

2.3.1.1. Dėstytojai pagal 

studijų kryptis 

Kas semestrą 

(išdėsčius studijų 

dalyką) 

Kokybės ir tyrimų skyrius  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

2.4. Kolpingo kolegijos 

studentų praktikos 

įvertinimas 

2.4.1. Tirti studentų praktikos metu 

įgytų žinių ir praktinių gebėjimų 

kokybę 

2.4.1.1. Studentai pagal 

studijų kryptis 

Kasmet (pasibaigus 

praktikoms pagal 

studijų kryptis) 

Kokybės ir tyrimų skyrius 

Socialinės gerovės centras 

Ekonomikos ir verslo centras  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 



 

 

3.Krikščioniškomis 

vertybėmis grįstos 

akademinės 

aplinkos kokybė 
 

3.1. Kolpingo kolegijos 

studentų ir administracijos 

darbuotojų bendravimo 

tyrimas 

3.1.1. Tirti studentų ir 

administracijos darbuotojų 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

privalumus bei trūkumus 

3.1.1.1. Studentai pagal 

studijų kryptis 

Kasmet 

(spalio mėn.) 

Kokybės ir tyrimų skyrius  Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

3.2. Kolpingo kolegijos 

dėstytojų apklausa 

3.2.1. Tirti dėstytojų požiūrį į 

Kolpingo kolegijos kultūros, 

mikroklimato, motyvacijos ir darbo 

sąlygų kokybę 

3.2.1.1. Dėstytojai pagal 

studijų kryptis 

Kasmet 

(balandžio mėn.) 

Kokybės ir tyrimų skyrius  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

3.3. Kolpingo kolegijos 

administracijos darbuotojų 

apklausa 

3.3.1. Tirti administracijos 

darbuotojų požiūrį  į Kolpingo 

kolegijos kultūros, mikroklimato, 

motyvacijos ir darbo sąlygų kokybę 

3.3.1.1. Administracijos 

darbuotojai 

Kasmet 

(balandžio mėn.) 

Kokybės ir tyrimų skyrius  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

4. Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

organizavimo 

kokybė 

4.1. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

dalyvių nuomonė apie 

suteiktas paslaugas 

4.1.1. Išsiaiškinti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo dalyvių 

nuomonę apie suteiktų paslaugų 

kokybę bei jų lūkesčius 

4.1.1.1. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

dalyviai 

Po kiekvieno 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

renginio 

Patirtinio mokymo centras 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

akademiniams 

reikalams 

 

 

5. Kolegijos 

įvaizdis ir teikiamų 

paslaugų 

patrauklumas 

5.1. Stojančiųjų nuomonė 

apie Kolpingo kolegijos 

teikiamas paslaugas 

5.1.1. Tirti stojančiųjų nuomonę apie 

Kolpingo kolegijos žinomumą ir 

viešinimo efektyvumą 

5.1.1.1. Stojantieji į 

Kolpingo kolegiją 

Stojimo į Kolpingo 

kolegiją metu 

 

Ryšių su visuomene skyrius  Direktoriaus 

pavaduotojas 

plėtrai ir 

komunikacijai 

5.2. Socialinių partnerių 

nuomonė apie teikiamų 

paslaugų kokybę 

5.2.1. Tirti socialinių partnerių 

nuomonę apie teikiamų paslaugų 

kokybę ir tobulinimo kryptis 

5.2.1.1. Socialiniai 

partneriai 

Kasmet (II pusmetis) Ryšių su visuomene skyrius  

Socialinės gerovės centras 

Ekonomikos ir verslo centras  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

plėtrai ir 

komunikacijai 

 

Kitos apklausos atliekamos pagal poreikį: 

▪ Studijas nutraukusių studentų apklausa. 

▪ Darbdavių apklausa. 

▪ Specialių poreikių turinčių studentų apklausa. 

                 


