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Tyrimo tikslas - išsiaiškinti baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių nuomonę apie maisto
technologijos studijų programos studentų baigiamųjų darbų atitikimą I pakopos darbų reikalavimus bei
studijų programoje numatytų tikslų įgyvendinimą, kompetencijų demonstravimą, prezentacijų pristatymą.
Apklausoje dalyvavo 15 baigiamųjų darbų komisijos narių (4 - mėsos produktų specializacijos ir 5 maitinimo įmonių gamybos technologijos). Apklausa buvo atliekama anketavimo būdu, anonimiškai.
Respondentų užpildytos anketos pateikiamos prieduose.
Apklausos rezultatai
100 proc. apklaustųjų teigia, kad baigiamųjų darbų gynimo komisijai buvo pateikti visi būtini
dokumentai: Direktoriaus įsakymas dėl baigiamųjų darbų gynimo komisijos sudarymo; Dekano įsakymas
dėl leidimo ginti baigiamuosius darbus; Baigiamųjų darbų gynimo protokolų formos; Baigiamieji darbai (2
egzemplioriai); Baigiamųjų darbų recenzijos; Darbų vadovų atsiliepimai; Studentų galutinių įvertinimų
suvestinė, patvirtinta prodekano; Baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai.
Visi apklausoje dalyvavę komisijos nariai teigia, kad maisto technologijos studijų programos
studentų baigiamieji darbai atitinka I pakopos reikalavimus.
Respondentai, vertindami baigiamųjų darbų atitikimą I studijų pakopos reikalavimams, geriausiai
įvertimo tai, kad diplomantai geba taikyti žinias ir supratimą bei demonstruoja profesionalų požiūrį į darbą,
gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti sprendimus savo studijų srities problemoms spręsti. 100 proc.
komisijos narių mano, kad šį gebėjimą pademonstravo visi diplomantai. Taip pat beveik visi komisijos nariai
mano, kad visų diplomantų pademonstruotų žinių ir gebėjimų atitikimas I pakopos reikalavimus yra ne
žemesnis nei 75 proc., išskyrus studentų gebėjimą rinkti ir interpretuoti duomenis (savo studijų srityje),
kurių reikia svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti. 11 proc. respondentų mano,
kad šį gebėjimą pademonstravo tik 50 proc. studentų (1 pav.).

1 pav. Baigiamųjų darbų atitikimas I studijų pakopos reikalavimus

Studentų gebėjimai

Studentai demonstruoja žinias ir supratimą,
papildytus aukštesnio lygio vadovėlių žiniomis,
žiniomis apie naujausius studijuojamos krypties
pasiekimus

56

Studentai geba taikyti žinias ir supratimą bei
demonstruoja profesinį požiūrį į darbą, gali
formuluoti ir argumentuotai pagrįsti sprendimus savo
srities problemoms spręsti
Studentai geba rinkti ir interpretuoti duomenis, kurių
reikia svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms
problemoms spręsti

Studentai geba perteikti informaciją, idėjas ir
sprendimus

44
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25 proc.
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2 pav. Baigiamųjų darbų vertinimai pagal pateiktus kriterijus

11

Teorinės ir empirinės dalių vienovė

67

22

22

56

Literatūros šaltinių apimtis ir svoris

11

67

Studijų programoje apibrėžtų koncepcijų
demonstravimas darbe
Baigiamojo darbo parametrų sąsajos su darbo
struktūra, turiniu, išvadomis
Baigiamojo darbo parametrų dermė

75 proc.

33

44

44

22

100 proc.

22

89

Baigiamojo darbo su šaltiniais korektiškumas

50 proc.
12

67

25 proc.

11
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3 pav. Darbo pristatymo ir gynimo vertinimai
Atsakymai į komisijos narių klausimus
Vertinimo kriterijai

Vetrinimo kriterijai

Tyrimo rezultatų pristatymas

44

Dalyvavimas diskusijoje
Darbe pateiktų tyrimo metodologijos parametrų,
apibendrinimų ir išvadų argumentuotas
paaiškinimas
Atlikto darbo pristatymo nuoseklumas,
aiškumas, pagrįstumas, logiškumas
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