
MIELI ABSOLVENTAI, 

mums labai svarbi Jūsų nuomonė, tiriant Universiteto studijų procesą, jo organizavimą, 
tobulinimo galimybes. Apklausos rezultatai leis geriau suprasti Universiteto studentų lūkesčius, jų 
požiūrį į studijas, aukštojo universitetinio mokslo įgijimo vertę ir profesinės veiklos perspektyvą, 
išsiaiškinti problemas ir sunkumus, su kuriais susiduria mūsų studentai ir absolventai. 

Todėl maloniai prašome užpildyti Studijų kokybės vertinimo anketą absolventams ir tokiu būdu 
pareikšti savo nuomonę apie studijas Universitete. Anketa yra anoniminė, o gauti apklausos duomenys 
bus panaudoti studijų kokybės gerinimui Universitete.  Taip pat prašome palikti savo kontaktinę 
informaciją tolesniam bendradarbiavimui su universitetu užpildant anketą Absolventų adresų bazė. 

Tam, kad pildyti elektroninę anketos versiją, absolventai turi prisijungti adresu: 
http://kokybe.asu.lt/anketos 

• Pasirinkti Studijų kokybės vertinimo anketa absolventams 
• Po to pildyti elektroninę anketą.  
• Baigus pildymą paspausti nuorodą „Siųsti“. Anketos duomenys automatiškai bus išsaugoti 

Universiteto duomenų bazėje.  
• Pasirinkti Absolventų adresų bazė 
• Po to pasirinkti fakultetą, kuriame studijavo ir pildyti elektroninę anketą.  
• Baigus pildymą paspausti nuorodą „Siųsti“. Anketos duomenys automatiškai bus išsaugoti 

Universiteto duomenų bazėje.  
Pastaba: anketas patartina pildyti Aleksandro Stulginskio universiteto tinkle – prisijungus iš 

namų anketa gali neveikti. 
Dėl anketos pildymo metu kilusių klausimų ar pastebėtų anketos trūkumų parašykite Studijų kokybės ir 

inovacijų centro vyriausiajam specialistui Albinui Pugevičiui adresu albinas.pugevicius@asu.lt arba 
skambinkite telefonais: mob. tel. 8-699-80403, vietinis tel.633. 

 
DĖL REGISTRACIJOS  
KARJEROS VALDYMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE (KVIS), 
kuri  Jums suteiks daug galimybių. Jūs galėsite:  

‐ susikurti savo profilį ir savo CV (kurį matys ir darbdaviai), 
‐ ieškotis darbo vietos, 
‐ susipažinti su įmonių ir organizacijų pristatymais, 
‐ išnagrinėti jus dominančių pareigybių aprašus, 
‐ susipažinti su  savo profesinės veiklos sritimi (-timis), 
‐ atlikti savęs pažinimo ir savo gebėjimų įsivertinimo testą (-us) ir t.t.  

 
Tam kad Universiteto darbuotojai galėtų su Jumis susisiekti ir išsiųsti anketą po 6 mėn., labai 
prašytume registruotis KVIS: https://karjera.lt. Prisijungiant reiks patvirtinti savo tapatybę per 
portalą „El. valdžios vartai“ (e-bankininkystė, mobilus parašas ar kt.).  
Jei kils klausimų, kreipkitės į Karjeros centrą (III rūmai., 614A kab.; rita.miciuliene@asu.lt) arba į 
Studijų kokybės ir inovacijų centrą (c.r., 346 ar 344 kab.; albinas.pugevicius@asu.lt) 

 

Nuoširdžiai dėkoju už skirtą laiką! 
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