
 

STUDENTŲ APKLAUSA APIE PROFESINĖS 
VEIKLOS PRAKTIKŲ KOKYBĘ  

 
2018-2019 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS 
 

 

VYKDYMO LAIKAS: 2018-2019 m. m. pavasario semestre, 

pasibaigus praktikai. 

TIKSLAS: sužinoti dietetikos studijų programos studentų 

nuomonę apie praktikų 2018-2019 m. m. pavasario semestre 
organizavimo kokybę. 

APKLAUSOS ANKETA: Klausimyną sudaro uždari ir atviri 

klausimai. Uždari klausimai apima 11 teiginių, prašant 
studentų įvertinti įvairius praktikų organizavimo aspektus 
pateikiant pritarimą („Taip“) arba nepritarimą („Ne“). 
Kiekvieną teiginį lydi atviras klausimas, kuriuo studentui 
suteikiama galimybė pakomentuoti išreikštą vertinimą. Taip 
pat studento prašoma dešimtbalėje vertinimo skalėje bendrai 
įvertinti atliktos praktikos organizavimo kokybę. Du 
papildomi atviri klausimai skirti studentams pateikti 
grįžtamąjį ryšį apie tai, kas patiko ir kas nepatiko profesinės 
praktikos metu.  

APKLAUSOS REZULTATAI: Apklausoje dalyvavo 92 proc. 

2018-2019 m. m. pavasario semestrą praktiką atlikusių 
dietetikos studijų programos studentų (1, 2 ir 3 kurso 
studentai, viso – 69). Bendrai studentai praktikų 
organizavimo kokybę vertina  gerai – 8,8 balo (žr. 1 lentelė).  

1 lentelė. Dietetikos studijų programos studentų praktikų organizavimo kokybės vertinimas 

Teiginiai Taip Ne 

Nekilo problemų renkantis praktikos atlikimo vietų 80% 20% 

Fakulteto vadovas praktiniam mokymui teikė informaciją apie praktikas, jų organizavimą, 
supažindino su fakulteto praktikų organizavimo tvarka, esant būtinybei galėjau konsultuotis. 

93% 7% 

Praktikos vadovas (dėstytojas) suteikė visą reikalingą informaciją (išaiškino praktikos 
programą,  savarankiško darbo užduotį,  vertinimo kriterijus, esant būtinybei galėjau 
susisiekti/ konsultuotis). 

88% 12% 

Praktikos vietoje turėjau man paskirtą praktikos mentorių 99% 1% 

Praktikos mentorius susipažino su mano praktikos programa (tikslais, savarankiško darbo 
užduotimis, vertinimu ir kt.) 

99% 1% 

Praktikos mentorius ir kitas personalas mane mokė ir perdavė profesinę patirtį, iškilus 
problemomis konsultavo  

99% 1% 

Praktikos vietoje vyravo pozityvi bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 97% 3% 

Praktikos metu galėjau pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus, studijų rezultatus 97% 3% 

Savarankiško darbo užduotis susijusi su praktikos atlikimo vieta ir galėjau ją pilnai įgyvendinti 93% 7% 

Man buvo aiškūs praktikos vertinimo principai 99% 1% 

Savo praktikos atlikimo vietą rekomenduočiau kitiems studentams 94% 6% 

MEDICINOS FAKULTETAS 



Studentų komentarai: 
Pateikiami autentiški studentų atsakymai apie tai, kas patiko ir nepatiko praktikos metu ir su kokiomis 
problemomis susidūrė (žr. 2 lentelė). 

2 lentelė. Dietetikos programos studentų atsiliepimai apie praktiką. 

Kas patiko? Kas nepatiko? Kilusios problemos 

• Kad praktikos mentorius pasitikėjo 
manimi ir leido daryti bei bandyti daug 
dalyku pačiai; 

• Galimybė pažinti Vilniaus Santaros Vaikų 
ligoninės dietisto darbą, stebėjau 
skirtingus ligonių maitinimo būdus;  

• Patiko tai, kad įtvirtinau turimas žinias ir 
pasisėmiau naujų, naudingų žinių;  

• Naujos įgytos žinios, malonus mentorės 
bendravimas; 

• Patiko gilinti žinias maisto saugos 
klausimais bei pamatyti viską iš arti; 

• Galėjimas pritaikyti studijų metu jau 
įgytas žinias ir susipažinti su dietisto 
darbo programa kompiuteryje; 

• Žinių pritaikymas praktikoje; 

• Patiko, jog dietistė buvo profesionali, 
aprodė visą mano darbą daug 
papasakojo, buvo įdomu sudarinėti 
valgiaraščius pradinių klasių mokiniams;  

• Praktikos mentorė viską labai aiškiai ir 
nuosekliai papasakojo apie savo darbą, 
parodė problematiškus vaikus, kurie yra 
alergiški daugeliui produktų;  

• Įgijau patirties dietisto darbe;  

• Patiko stebėti darbą virtuvėje, grupėse, 
kaip dietistė adaptuoja naujas 
maitinimosi programas vaikams, 
susipažinti su techninėmis kortelėmis;  

• Susipažinimas su savo specialybe realioje 
aplinkoje;  

• Patiko praktikos vieta, praktikos vykimo 
laikas, viską aprodžiusi dietistė. 

• Per daug monotoniškumo. 

• Monotonija;  

• Per daug valandų per 
dieną; 

•  Savarankiško darbo 
rašymas;  

• Per ilga, tikrai užtenka 2 
savaičių, nes dietistės 
nebeturi, ko naujo 
parodyti ir išmokyti;  

• Per didelis praktikos 
valandų skaičius;  

• Neigiami darbuotojų 
atsiliepimai apie šį darbą; 

•  Pateiktas per didelis 
valandų skaičius;  

• Popierių pildymas.  
 

• Sunku rasti, kas priima, nes 
arba neieško arba anksti 
užsidaro ir kad būtų patogu 
nuvykti į tą praktikos vietą, 
kuri priimtų;  

• Ne visi darželiai norėjo 
priimti;  

• Nebuvo tiksliai apibrėžta, kur 
galima atlikti praktiką, todėl 
pasirinkus praktikos vietą ji 
netiko ir reikėjo rinktis iš 
naujo;  

• Buvo mažai suteikta 
informacijos apie praktikos 
pasirinkimo vietą;  

• Įvyko nesusikalbėjimas, dėl 
galimų vietų kuriose bus 
galima atlikti praktiką;  

• Labai sunku buvo rasti 
praktikos vietą, nes niekas 
nenori priimti studentų, be 
to dietistų ne daug kur 
reikia, nes maistą veža 
įvairios įmonės.  

 

Apklausos rezultatų aptarimas ir priimti sprendimai: Apklausos rezultatai pristatyti Medicinos fakulteto 
dekanato posėdyje, aptarti su studijų programos dėstytojais, studentais, praktikų vadovais – dėstytojais. 
Siekiant gerinti praktikų organizavimo kokybę parengti praktikų dienynai. 

_________________________________________ 


