MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ
„NACIONALINĖ STUDENTŲ APKLAUSA“:
GAIRĖS AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

KVIEČIAME NAUDOTIS!
Aukštosios mokyklos ir studentų atstovybės kviečiamos naudotis mobiliosios programėlės
„Nacionalinė studentų apklausa“ apklausų valdymo sistema (toliau – apklausų sistema) savo
studentų apklausoms vykdyti.
 Jeigu pageidaujate naudotis apklausų sistema, kviečiame pasirašyti sutartis su SKVC dėl

mobiliosios programėlės „Nacionalinė studentų apklausa“ apklausų sistemos paslaugų
teikimo.
 Sudarę sutartį, galėsite naudotis įvairiomis apklausų sistemos galimybėmis: kurti apklausas,
matyti jų rezultatus, siųsti savo studentams įvairius pranešimus, matyti studentų pasiūlymus,
savo nuožiūra skirti prizus už aktyvų dalyvavimą apklausose ir įdomiausius pasiūlymus.

APKLAUSŲ KŪRIMAS
Apklausos gali būti kuriamos įvairiomis su aukštojo mokslo kokybės užtikrinimu susijusiomis
temomis.
 Apklausos gali būti rengiamos tikslinėms grupėms ir skirtos tiek visos aukštosios mokyklos,
tiek atskiros studijų krypties, pakopos, programos arba tik kurso studentams.
 Apklausų kūrimo funkcija suteikia plačias apklausų modeliavimo galimybes. Pvz., klausimų
tipai gali būti pritaikomi pagal poreikį (pvz., atviras klausimas, uždaras klausimas ir kt.).
Rengiant apklausas taip pat galima nustatyti klausimų eiliškumą ir susieti sekantį klausimą su
pasirinktu atsakymu.

KAM SKIRTI PRANEŠIMAI?
Pranešimų funkcija skirta atkreipti studentų dėmesį į konkretų klausimą ar informuoti apie
kokius nors pasikeitimus aukštojoje mokykloje ir jos vykdomoje veikloje.
 Pranešimų tikslinė auditorija gali būti tiek visi aukštosios mokyklos studentai, tiek atskiros
studijų krypties, pakopos, programos ar tik kurso studentai.

PAPILDOMOS GALIMYBĖS
Apklausų sistemoje taip pat yra įdiegtos papildomos funkcijos, kurios gali būti aktyvuotos
aukštosios mokyklos pasirinktu laiku:
 Pasiūlymai
 Prizai

KAM SKIRTI PASIŪLYMAI?

Pasiūlymų funkcija leidžia studentams tiesiogiai teikti pasiūlymus aukštajai mokyklai dėl
studentams aktualių klausimų.
 Pateikti pasiūlymai matomi tik konkrečios aukštosios mokyklos studentams ir aukštajai
mokyklai.
 Gavusi pasiūlymą, aukštoji mokykla gali jį priimti arba atmesti.
 Studentų pateikti pasiūlymai gali rinkti palaikymo taškus iš kitų studentų, todėl aukštoji
mokykla visada gali įvertinti, kiek siūlomas klausimas yra svarbus bendruomenei.

PRIZAI
Prizų funkcija skirta paskatinti studentus aktyviai dalyvauti apklausose. Už pilnai atsakytas
apklausas, pateiktus arba palaikytus pasiūlymus gaunami taškai.
 Prizus steigia ir jiems gauti reikiamų taškų sumą nustato aukštoji mokykla.
 Prizai atsiimami aukštosios mokyklos nustatyta tvarka per atsakingą asmenį.
 Rekomenduojama prizams naudoti aukštosios mokyklos atributiką.
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