
 

STUDENTŲ APKLAUSA APIE PROFESINĖS 
VEIKLOS PRAKTIKŲ KOKYBĘ  

 
2021-2022 M. M. RUDENS SEMESTRAS 
 

 

VYKDYMO LAIKAS: 2021-2022 m. m. pavasario semestre, 

pasibaigus praktikai. 

TIKSLAS: sužinoti Medicinos fakulteto studentų nuomonę 

apie praktikų 2021-2022 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. Du papildomi atviri klausimai skirti studentams pateikti 
grįžtamąjį ryšį apie tai, kas patiko ir kas nepatiko profesinės praktikos metu.  

APKLAUSOS REZULTATAI: Apklausoje iš viso buvo užpildytos 895 anketos, kurias pildė 2021-2022 m. m. 

pavasario semestrą praktiką atlikę Medicinos fakulteto studentai (Akušerijos, Bendrosios praktikos slaugos, 
Burnos higienos, Dantų technologijos, Dietetikos, Ergoterapijos, Kineziterapijos, Kosmetologijos, 
Odontologinės priežiūros, Radiologijos studijų programų studentai). Bendrai studentai praktikų 
organizavimo kokybę vertina labai gerai (9,1 balo) (žr. 1 lentelė).  

1 lentelė. Medicinos fakulteto studentų praktikų organizavimo kokybės vertinimas 

Teiginiai Taip Ne 

Nekilo problemų renkantis praktikos atlikimo vietų 90,8% 9,2% 

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

99,2% 0,8% 

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

95,8% 4,2% 

Praktikos vietoje turėjau man paskirtą praktikos mentorių 96,3% 3,7% 

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

94,7% 5,3% 

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

98,4% 1,6% 

Praktikos vietoje vyravo pozityvi bendravimo ir bendradarbiavimo atmosfera 94,4% 5,6% 

Praktikos metu galėjau pasiekti praktikos programoje numatytus tikslus, studijų rezultatus 93,6% 6,4% 

Savarankiško darbo užduotis susijusi su praktikos atlikimo vieta ir galėjau ją pilnai įgyvendinti 94,4% 5,6% 

Man buvo aiškūs praktikos vertinimo principai 98,1% 1,9% 

Savo praktikos atlikimo vietą rekomenduočiau kitiems studentams 90,0% 10,0% 

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

MEDICINOS FAKULTETAS 



2 lentelė. Medicinos fakulteto studentų atsiliepimai apie praktiką 

Kas patiko? Kas nepatiko? Kilusios problemos 

• Praktikos vietą paskyrė kolegija; 
Problemų nekilo nei pirmos 
praktikos metu, nei antros. 
Ligoninė noriai priima studentus; 

• Praktikos mentorė, vyresnioji 
slaugytoja, nuoširdžiai išsiaiškino, 
ką mums, studentėms, reikia 
atlikti, kokias manipuliacijas ir 
tikslus reikia įgyvendinti; 

• Rekomenduočiau visiems 
kolegoms studentams atlikti 
praktiką P. Mažylio gimdymo 
namuose; Nuoširdžiai 
rekomenduoju atvykti į 
Marijampolės ligoninę, nes čia 
aplinka puiki, o jeigu esi 
iniciatyvus žmogus tikrai pritapsi 
ir teks visko pamatyti; 

• "Pagrindinį ortopedijos servisą" 
kaip praktikos vietą 
rekomenduočiau žmonėms, kurie 
yra kantrūs, apsukrūs, nebijo daug 
dirbti, daug ką sužinoti vienu 
momentu 

• Vieno mentoriaus 
neturėjimas; Mentorė 
buvo skyriaus vyriausioji 
akušerė, tad su mentore 
artimai teko bendrauti 
mažiau nei tikėjausi ir 
norėjau.   

• Daug kas bijojo Covid-19 ligos, 
todėl ne visur buvo galima 
lengvai susitarti; Manęs laukė 
toje pačioje vietoje; 

• Nors fiziškai praktikoje 
pavargdavau bet emociškai 
pasikraudavau tik gerų 
emocijų; Ne visada pozityvi, 
bet kiek įmanoma buvo, 
stengiaus rast pozityvumo 
visur; 

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. 

_________________________________________ 


