
 

STUDENTŲ APKLAUSA APIE PROFESINĖS 
VEIKLOS PRAKTIKŲ KOKYBĘ  

 
2019-2020 M. M. RUDENS SEMESTRAS 
 

 

VYKDYMO LAIKAS: 2019-2020 m. m. pavasario semestre, 

pasibaigus praktikai. 

TIKSLAS: sužinoti Radiologijos studijų programos studentų 

nuomonę apie praktikų 2019-2020 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 94,6 proc. 2018-2019 m. m. pavasario semestrą praktiką 

atlikusių Radiologijos studijų programos studentų (2 ir 3 kurso studentai, viso – 53). Bendrai studentai 
praktikų organizavimo kokybę vertina  labai gerai (žr. 1 lentelė).  

1 lentelė. Radiologijos studijų programos studentų praktikų organizavimo kokybės vertinimas 

Teiginiai Taip Ne 

Nekilo problemų renkantis praktikos atlikimo vietų 98,1% 1,9% 

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). 

96,2% 3,8% 

Praktikos vietoje turėjau man paskirtą praktikos mentorių 92,5% 7,5% 

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

96,2% 3,8% 

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

96,2% 3,8% 

Praktikos vietoje vyravo pozityvi bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 94,3% 5,7% 

Praktikos metu galėjau pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus, studijų rezultatus 88,7% 11,3% 

Savarankiško darbo užduotis susijusi su praktikos atlikimo vieta ir galėjau ją pilnai įgyvendinti 96,2% 3,8% 

Man buvo aiškūs praktikos vertinimo principai 100% 0% 

Savo praktikos atlikimo vietą rekomenduočiau kitiems studentams 96,2% 3,8% 
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Studentų komentarai: 
Pateikiami autentiški studentų atsakymai apie tai, kas patiko ir nepatiko praktikos metu ir su kokiomis 
problemomis susidūrė (žr. 2 lentelė). 

2 lentelė. Radiologijos studijų programos studentų atsiliepimai apie praktiką 

Kas patiko? Kas nepatiko? Kilusios problemos 

• Dirbantis personalas buvo labai 
draugiškas bei malonus, noriai suteikdavo 
pagalbą bei pasidalindavo savo patirtimi 
dirbant radiologu technologu. 

• Patiko, kad buvo daug įvairių tyrimų, 
niekada nereikėjo veltui gaišti laiko, 
patiko kolektyvas, nes noriai aiškino patys 
savo darbo ypatumus ir atsakinėjo į mūsų 
užduotus klausimus.  

• Šios praktikos metu patiko tai, kad viską, 
ką norėjau sužinoti, sužinojau. Taip pat 
labai daug išmokau iš technologių naujų 
dalykų, pamokė, kaip reikia daryti 
guldymus, kurių nemokėjau daryti. Taip 
pat patiko laisvė praktikos metu. Viską, ką 
norėjau daryti, dariau. Taip pat patiko 
pats bendravimas su kolektyvus. Buvo 
betarpiškas, malonus. 

• Patiko, kad technologės beveik visuose 
skyriuose leido dirbti pačiai, gražiai 
bendravo, viską išsamiai ir detaliai 
paaiškindavo ar patardavo kaip geriau 
atlikti. Dar patiko, kad buvo galima 
padirbti visuose skyriuose ir kad buvo 
galima išbandyti skirtingus rentgeno 
aparatus.  

• Neteko pabūti poliklinikos 
pirmame aukšte, bei vaikų 
rentgene technologės 
beveik neleido nieko daryti 
prie aparato ir pozicionuoti 
pacientų. 

• Nepatiko, jog visi mentoriai 
turi skirtingas darbo 
metodikas, todėl labai 
sunku suprasti ir įsiminti 
kaip reikia atlikti kiekvieną 
rentgenogramą. 

• Tyrimai buvo visi labai 
panašūs, laikui bėgant 
norėjosi pamatyti 
įvairesnių tyrimų. 

 

• Neteko pabūti poliklinikos 
pirmame aukšte, bei vaikų 
rentgene technologės beveik 
neleido nieko daryti prie 
aparato ir pozicionuoti 
pacientų. 

 

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

_________________________________________ 


