
STUDENTŲ PRAKTIKOS KOKYBĖS APKLAUSOS REZULTATAI 2015 M. 

2015 m. birželio 12 – liepos 13 d. Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnyba kartu su 

Kauno kolegijos Studentų atstovybe vykdė studentų apklausą apie studentų praktikos kokybę. Kvietimai 

dalyvauti apklausoje buvo siunčiami visiems Kauno kolegijos nuolatinių studijų studentams, kurie 2015 

metų pavasario semestre atliko praktikas, o Tauragės skyriuje kvietimai dalyvauti apklausoje išsiųsti ir 

ištęstinių studijų programų studentams. 

Iš viso išsiųsti 2679 kvietimai dalyvauti apklausoje. Per apklausos vykdymo laikotarpį gauta 401 

užpildyta anketa. 

DUOMENYS APIE RESPONDENTUS 

Iš viso apklausoje dalyvavo 401 studentas: iš jų 330 moterų ir 71 vyras. Pagal studijuojamą kursą 

pasiskirstė sekančiai: 1 kursas – 189; 2 kursas – 190; 3 kursas – 22. (1 pav.).  

Iš viso apklausoje dalyvavo 174 Medicinos fakulteto studentai, 129 – Technologijų ir kraštotvarkos 

fakulteto studentai, 52 – Vadybos ir ekonomikos fakulteto studentai, 28 – Justino Vienožinskio menų fakulteto 

studentai, 15 – Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studentų ir 3 Tauragės skyriaus studentai. (2 pav.). 

  

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal kursus  (n 

= 401) 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal fakultetus 

(n = 401) 

 

 
3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų programas (n = 401) 
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APKLAUSOS REZULTATAI 

Apklausos dalyvių buvo paprašyta atsakyti į 12 klausimų bei įvertinti 14 teiginių, susijusių su 

praktikos organizavimo tvarka bei atliktos praktikos kokybe, vertinant teiginius, susijusius su praktikos 

užduotimis, informacijos apie praktiką gavimu, praktikos eigos vertinimu, adaptacija praktikos vietoje, 

praktikos sąlygų vertinimu.  

  

4 pav. Kur Jūs atlikote praktiką? (n = 401) 5 pav. Kas Jums surado praktikos vietą. (n = 401) 

  
6 pav. Ar turėjote galimybę pats pasirinkti 

praktikos vietą. (n = 401) 

7 pav. Kas vadovavo Jūsų praktikai? (n = 401) 

  

8 pav. Ar praktikos vadovas (dėstytojas) 

supažindino su atliekamos praktikos tikslais ir 

uždaviniais? (n = 401) 

9 pav. Ar praktikos vadovas (įmonės darbuotojas) 

pravedė įvadinį instruktažą? (n = 401) 
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PRAKTIKOS KOKYBĖS VERTINIMAS 

Tyrimo dalyviai buvo paprašyti įvertinti praktikos kokybę. Teiginiai buvo vertinami 5 balų skalėje, kai 

5 – visiškai sutinku, 4 – sutinku, 3 – iš dalies sutinku, 2 – nesutinku ir 1 – visiškai nesutinku. 

 

10 pav. Praktikos kokybės vertinimas (n = 401) 

 

 


