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VYKDYMO LAIKAS: 2020-2021 m. m. pavasario semestre, 

pasibaigus praktikai. 

TIKSLAS: sužinoti Biomedicinos diagnostikos studijų 

programos studentų nuomonę apie praktikų 2020-2021 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 65,1 proc. 2020-2021 m. m. pavasario semestrą praktiką 

atlikusių Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentų (1, 2 ir 3 kurso studentai, viso – 56). 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 92,9% 7,1% 

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

98,2% 1,8% 

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

98,2% 1,8% 

Praktikos vietoje turėjau man paskirtą praktikos mentorių 100% 0% 

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

92,9% 7,1% 

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

98,2% 1,8% 

Praktikos vietoje vyravo pozityvi bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 98,2% 1,8% 

Praktikos metu galėjau pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus, studijų rezultatus 100% 0% 

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

Man buvo aiškūs praktikos vertinimo principai 100% 0% 

Savo praktikos atlikimo vietą rekomenduočiau kitiems studentams 96,4% 3,6% 
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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. Biomedicinos diagnostikos studijų programos studentų atsiliepimai apie praktiką 

Kas patiko? Kas nepatiko? Kilusios problemos 

• Praktikos vietoje gavome labai daug žinių ir 
daug patikėta buvo daryti patiems taip 
prisiliečiant prie darbo laboratorijoje, daug 
bendravome su specialistais kurie turi 
didelę patirtį, netgi gydytojai patologai 
noriai dalinosi savo žiniomis 

• Labai daug išmokė tiek vienoje, tiek kitoje 
laboratorijoje. Daug žinių įgijau, ėmiau 
kraują iš pacientų (daugiausia kapiliarinį). 
Išaiškino visą reikalingą informaciją apie 
analizatorius, leido ir pačiai bandyti, daryti. 
Daug tyrimų registravau į ESIS sistemą, 
priiminėjau ėminius į laboratoriją. Išmokė, 
parodė, kaip tikslingai atlikti sterilumą 
įrankiams, ypač mikrobiologijoje, kaip 
atskiesti reagentus, tinkamai atlikti kokybės 
kontroles ir t.t. 

• Praktika pilnai išpildė lūkesčius ir 
nenukentėjo jos kokybė, dėl 
susiklosčiusios pandeminės situacijos 

• Nėra • Kadangi praktika vyko 
birželio mėnesį, Covid-19 
pandeminė situacija šalyje 
buvo šiek tiek palankesnė. 
Vykdami į praktikos vietą 
laikėmės visų higienos 
reikalavimų.  

• Sunku buvo susisiekti su kitomis 
siūlomomis laboratorijomis, 
reikėjo rašyti elektroninius 
laiškus - niekas neatrašė, 
paskambinus paklausti buvo 
nurodyta rašyti į elektroninį 
paštą. 

• Pasirinkus praktikos vietą pagal 
siūlomą sąraša, po poros sav. 
gavau laišką, jog ten nepriims, 
teko ieškotis individualiai. 

 

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.  
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