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VYKDYMO LAIKAS: 2020-2021 m. m. lapkritis–gruodis. 

TIKSLAS: sužinoti dietetikos studijų programos studentų 

nuomonę apie praktikų 2020-2021 m. m. rudens 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. 

APKLAUSOS REZULTATAI: Apklausoje dalyvavo 46 proc. 

visų 2020-2021 m. m. rudens semestrą praktiką atlikusių 
dietetikos studijų programos studentų. Bendrai studentai 
praktikų organizavimo kokybę vertina labai gerai – 9,1 balo 
(žr. 1 lentelė).  

1 lentelė. Dietetikos studijų programos studentų praktikų organizavimo kokybės vertinimas 

Teiginiai Taip Ne 

Nekilo problemų renkantis praktikos atlikimo vietų 52% 48% 

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

100% 0% 

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

100% 0% 

Praktikos vietoje turėjau man paskirtą praktikos mentorių 100% 0% 

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

100% 0% 

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

91% 9% 

Praktikos vietoje vyravo pozityvi bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 96% 4% 

Praktikos metu galėjau pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus, studijų rezultatus 87% 13% 

Savarankiško darbo užduotis susijusi su praktikos atlikimo vieta ir galėjau ją pilnai įgyvendinti 96% 4% 

Man buvo aiškūs praktikos vertinimo principai 96% 4% 

Savo praktikos atlikimo vietą rekomenduočiau kitiems studentams 91% 9% 
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Studentų komentarai: Pateikiami autentiški studentų atsakymai (žr. 2 lentelė). 

2 lentelė. Dietetikos studijų  programos studentų atsiliepimai apie praktiką 

Studentų atsiliepimai 

• „Dėl covido buvo sunkiau rasti vietą, nemažai vietų atsisakė priimti”; 

• “Pati praktika patiko, tik gaila, kad dėl karantino ji buvo nuotolinė”; 

• “Šios praktikos atlikimui labiau tiktu ligoninė, tačiau dėl karantino teko atlikti kitur”;  

• „Norėjosi daugiau pabendrauti kontakto būdu“;  

• “Ši praktika nebuvo labai lengva, nes viskas vyko nuotoliniu būdu. Norėjosi dėl menkiausio klausimo 
skambinti mentorei, tačiau šios praktikos metu tobulinau ne tik kompiuterinius įgūdžius, bet ir 
pasitikėjimą savimi (atliekant užduotis), nes man kaip būsimai specialistei to tikrai prireiks”; 

• „Jei ne karantinas, būtų buvę dar naudingiau, manau šiek tiek praktikos pačioje įstaigoje pritrūko”;  

• „Buvo labai gerai pasiruošta praktikai nuotoliniu būdu ir teko gyvai susitikti patogiai visus dokumentus 
užpildant“;  

• „Praktiką galėjo būti nukelta į pavasarį, nes dabar buvo teorinė, o ne praktinė dalis, o šis laikas galėjo 
būti panaudotas baigiamųjų darbų rašymui“;  

• „Mano nuomone, dienynus ir sutartis galėjome pasirašyti internetu, tai sukėlė visiems papildomo 
streso. Manau, ši praktika nukentėjo dėl šalyje esamos padėties, negalėjome būti įstaigoje“. 

 

Apklausos rezultatų aptarimas: Apklausos rezultatai pristatyti Medicinos fakulteto dekanato posėdyje, 
aptarti su studijų programos dėstytojais.  
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