Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų
lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos
aprašo
3 priedas
PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas

Studentų teikiamo ir gaunamo grįžtamojo ryšio kokybės tyrimas ir gerinimas nuotolinių studijų kontekste
Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Projekto poreikio
pagrindimas

Nuo 2021/04/01
Iki 2021/12/01
Projekto idėja siekiama plėtoti grįžtamojo ryšio teikimo kultūrą, edukuoti studentus, kaip tinkamai ir korektiškai teikti
grįžtamąjį ryšį, gebėti jį priimti ir pasitelkti gerinant studijų kokybę. Vykdomo projekto metu dėmesys orientuojamas ne tik
problematikos analizei, tačiau ir grįžtamojo ryšio teikimo bei priėmimo kompetencijos ugdymui.
Projekto metu planuojama vykdyti:
- kiekybinį/ kokybinį tyrimą;
- organizuoti fokus grupes;
- viešas diskusijas.
- konferenciją.
Tyrimo metu gautų rezultatų pagrindu planuojama parengti gaires apie kokybišką grįžtamojo ryšio teikimą, siekiant
užtikrinti, kad studentų teikiamas ir gaunamas grįžtamasis ryšys būtų efektyvus ir kokybiškas. Būtent dėl to projektas
organizuojamas ne tik tyrimo forma, tačiau ir problematikos analizės, informacijos skleidimo bei ugdymo formomis, t. y.
fokus grupių susitikimai, grįžtamojo ryšio svarbą bei teikimo principus atspindintys vaizdo filmukai, konferencija.
Inovatyvumas projekto metu bus pažymėtas kuriama specialia ir modernia studentų apklausų pateikimo sistema, kuri leis
tyrimo dalyviui kūrybiškai įsitraukti į duomenų pateikimą. Nauja ir neįprasta platforma siekiama gauti didesnį studentų
susidomėjimą, įtraukti juos į kūrybišką duomenų pildymą, išvengiant atsainumo žymint įprastinius atsakymų variantus

Projekto tikslas

Studentų teikiamo ir gaunamo grįžtamojo ryšio kokybės tyrimas, gairių parengimas.

Projekto dalyviai, dalyvių
skaičius
Projekto veiklos

7000
Klausimyno kūrimas su sociologo konsultacija, pritaikymas užsienio studentams;
Tyrimo domeno sukūrimas;
Tyrimo testavimas;
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Laukiami projekto
įgyvendinimo rezultatai
Projekto partnerių
pavadinimai
Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Viešinimo plano kūrimas;
Studentų anketos pildymas;
Anketos rezultatų anazilė;
Išvadų rengimas;
Gairių kūrimas, tyrimo išvadų pristatymas;
Leidinio bei video apie grįžtąmąjį ryšį kūrimas ir išleidimas;
Konferencija pagal grįžtamojo ryšio teikimo bei priėmimo temą.
Atliktas masinis studentų teikiamo bei gaunamo ryšio tyrimas. Pagal tyrimo rezultatus, sukuriamos gairės, kuriomis
vadovaujantis pagerės teikiamas ir gaunamas ryšys tarp studentų, dėstytojų ir aukštosios mokyklos. Ilgalaikiai rezultatai –
korektiškas ir teisingas bendradarbiavimas leidžia aktyvai reaguoti į susidariusias problemas studijų metu ir jas ištaisyti,
gerėja dėstomų modulių kokybė.
Kauno technologijos universitetas

(vardas, pavardė)

(parašas)

