
 

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 Biomedicinos 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 90,2 proc. 2018-2019 m. m. pavasario semestrą praktiką 

atlikusių Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentų (1, 2 ir 3 kurso studentai, viso – 74). Bendrai 
studentai praktikų organizavimo kokybę vertina labai gerai (žr. 1 lentelė).  

1 lentelė. Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentų praktikų organizavimo kokybės 
vertinimas 

Teiginiai Taip Ne 

Nekilo problemų renkantis praktikos atlikimo vietų 94,6% 5,4% 

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). 

98,6% 1,4% 

Praktikos vietoje turėjau man paskirtą praktikos mentorių 100% 0% 

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

98,6% 1,4% 

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

98,6% 1,4% 

Praktikos vietoje vyravo pozityvi bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 98,6% 1,4% 

Praktikos metu galėjau pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus, studijų rezultatus 97,3% 2,7% 

Savarankiško darbo užduotis susijusi su praktikos atlikimo vieta ir galėjau ją pilnai įgyvendinti 91,9% 8,1% 

Man buvo aiškūs praktikos vertinimo principai 100% 0% 

Savo praktikos atlikimo vietą rekomenduočiau kitiems studentams 94,6% 5,4% 

 
 
 
 
 
 

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. Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentų atsiliepimai apie praktiką 

Kas patiko? Kas nepatiko? Kilusios problemos 

• Draugiškas ir komunikabilus kolektyvas, 
skiriamas dėmesys, išsamūs kolektyvo 
atsakymai į iškilusius klausimus. 

• Darbuotojų nuoširdumas ir motyvaciją 
mokyti savo būsimus kolegas. 

• Praktikos atlikimo vietoje buvo itin 
draugiškas linkęs padėti kolektyvas, kuris 
buvo suinteresuotas, jog pabaigę praktiką 
turėtume įgiję kuo daugiau naujų įgūdžių ir 
žinių, todėl praktikos metu tikrai nestigo 
veiklos ir bendravimo.   

• Pirmiausia patiko skyriaus kolektyvas, visi 
stengėsi perteikti kuo daugiau žinių bei 
informacijos. Išgirdau labai daug patarimų, 
kaip kokybiškai pagaminti preparatus, 
dirbti laboratorijoje. Laborantės leido dirbti 
savarankiškai, todėl puikiai žinau, kokį 
darbą dirbsiu ateityje.  

• Patiko tai, kad jaunas kolektyvas, taip pat 
tai, kad tokia laboratorija ir aparatai 
esantys joje yra tik viena visose Baltijos 
šalyse. 

• Labai patiko Kauno klinikose įgyta praktika. 
Praktikos mentorė nuoširdi, supratinga ir 
visada pasiruošusi padėti studentams, labai 
pasistengė, kad kiekvienas įgytų kuo 
daugiau žinių ir praktikos, puikiai 
pasiskirstydavo darbus. Visos darbuotojos 
pasirengę padėti ir puikiai atsako į iškilusius 
klausimus. 

• Mentorius man perdavė savo profesinę 
patirtį, todėl galėjau pasiekti praktikos 
programoje numatytus tikslus. 

 

• Nepatiko tai, kad skyriuje 
nebuvo jokios traukos, 
darbuotojai dirba prastomis 
darbo sąlygomis. 

• Kai kurių darbuotojų 
abejingumas mokymui, nors 
iš studento pusės motyvacija 
rodoma. 

• Kad vienoje vietoje daug 
praktikantų, todėl nelabai 
yra veiklos. 

• Mikrobiologijos laboratorijoje 
dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, 
laboratorijai trūko kai kurių 
mitybiniu terpių, ko pasekoje 
buvome šiek tiek apriboti ką 
galime daryti laboratorijoje ir ko 
negalime. 

 

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. 

_________________________________________ 


