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VYKDYMO LAIKAS: 2021 m. gegužės 10 d. – birželio 07 d. 

TIKSLAS: išsiaiškinti Socialinio darbo studijų krypties 

baigiamojo kurso studentų lūkesčių išpildymą per visą studijų 
laikotarpį, studentų nuomonę apie pasirengimą darbo rinkai. 

 

TIKSLINĖ GRUPĖ: Medicinos fakulteto Socialinio darbo studijų programos, 2021 m. laidos absolventai. 

TYRIMO OBJEKTAS: Socialinio darbo studijų programos 2021 m. absolventų laidos lūkesčių išpildymas 

per visą studijų laikotarpį, studentų nuomonė apie pasirengimą darbo rinkai. 

TYRIMO METODAS: anketinė apklausa (tyrimo metu rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai 

duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant „Google forms“ apklausų sistemą. Duomenys 
apdoroti remiantis kiekybinio tyrimo metodologija, išskiriant kategorijas ir subkategorijas. Dalyvavimas 
apklausoje - savanoriškas, apklausa buvo konfidenciali ir anoniminė.  

REZULTATAI: atlikus kiekybinę tyrimo duomenų analizę, rezultatai pateikiami lentelėse. 

 
1 lentelė. Lūkesčių išsipildymas per visą studijų laikotarpį 

 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Studijų lūkesčių 
išsipildymas 

Pasitenkinimas studijų 
kokybe 

...<Viskas atitiko mano lūkesčius, susiradau darbą>... 
...<Gavau daug žinių ir patobulėjau kaip 

asmenybė>... 
 

...< Dirba kompetentingi savo patirtį sukaupę 
dėstytojai, kurie dalinasi savo žiniomis>... 

 
...<Esu patenkinta puikiu dėstytoju požiūriu į 

studentą, jo galimybes, supratimą apie jo užimtumą 
( darbą, šeimą, kad studijos tai ne vienintelis ir 

svarbiausias dalykas gyvenime) Žiūri kaip į lygiavertį 
kolegą, ypač šiuo požiūriu giriu dėst. O. Grincevičių, 

P. Besecką>... 

Didesnio laiko skyrimo 
studijų dalykams poreikis  

...<Daugiau laiko skiria mokyti studentus apie darbą 
su dokumentais>... 

 
...<Gal daugiau laiko praktiniams dalykams ar netgi 

praktikoms, nes nuėjus į praktiką ne visada vyko 
darbas toks, koks mūsų laukia realybėje>... 

 
...<Praktikos užsiėmimai, ar informacijos daugiau 
apie protinę negalia asmenis, nes visa informacija 
pateikiama psichinę negalią turintiems asmenims. 

Tai labai skiriasi sutrikimai>... 
 

MEDICINOS FAKULTETAS 



...<Psichologijos visi dalykai, ypač profesiniai, Taip 
pat dokumentų pildymo plėtojimas, tekstų rašymų ir 

įvairių prašymų pildymas,  gilinimasis ir visi kiti 
raštiniai reikalai, to tikrai trūko, kursas buvo per 

mažas>... 
 

...<atrodo, kad laiko pakankamai buvo skirta 
visiems>... 

 Pasitenkinimas studijų 
dalykų eiliškumu ir 

nuoseklumu 

...<Mano nuomone kol kas viskas suplanuota 
gerai>... 

 
...<Rašant baigiamąjį darbą ir lygiagrečiai studijuoti 3 

dalykus bei ruoštis egzaminams tikrai sukėlė daug 
streso ir bemiegių naktų>... 

 
...<Informacininės technologijos turėtų būti ir 4 

kurse ( galbūt be pažymio, tik išklausant, 
prisimenant teorinę dalį)>... 

 
...<bibliotekos siūlomi seminarai baigiamojo darbo 
rašymui  galėtų būti studijų šeštame ar septintame 

semestre, nes rašant darbą, nepakanka laiko 
įsisavinti informacijos>... 

Naujų dalykų studijų 
programoje poreikis 

...<Manau, jog reikėtu įtraukti dar daugiau praktikos, 
ypač kas liečia dokumentacija>... 

 
...<Daugiau susipažinimo su dokumentų valdymu>... 

 
...<Dokumentacijos rengimas>... 

 
...<Infomacinių technologijų  

paskaitos galėtų būti dar ir trečiame kurse>... 
 

...<Socialinio darbo dokumentavimas>... 
 

...<Labai norėčiau, kad būtų mokomasi socialinio 
darbo studijų programoje ir gestų kalbos>... 

 

 

 

 

 

 

 



2 lentelė. Pasirengimas darbo rinkai 

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginiai  

Pasirengimas darbo rinkai Pasirengimo lygmuo ...<Viskas atitiko mano lūkesčius, 
susiradau darbą>... 

 
...<Labai patiko studijos ir 

dėstytojai, visa kolegijos kultūra. 
Džiaugiuosi pasirinkus, dėkoju 

savo dėstytojams už jų suteiktas 
kokybiškas žinias, palaikymą, 

gerą humoro jausmą ir 
paprastumą>... 

  
...<studijų programa aktuali 

šiandienos darbo rinkoje, žinios 
įgytos studijų metu buvo 

naudingos ir man, dėstytojų 
kolektyvas draugiškas, šilta 

studijų aplinka,  dalykai dėstomi 
profesionaliai>... 

 
...<Studijų programa daug davė 

savęs pažinimo ir dirbant daugiau 
su atvejais, su dokumentais, 
įvairiomis programomis>... 

 

Tyrimo rezultatai rodo, kad informantai yra patenkinti studijų programos pasirinkimu: jų lūkesčiai 
absoliučia dauguma išsipildė, kadangi jie yra patenkinti studijų kokybe bei Socialinio darbo studijų 
programos dalykų eiliškumu bei nuoseklumu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad baigiamojo kurso studentai 
pageidautų pokyčių studijų dalyke „Profesinė komunikacija ir dokumentų valdymas“, kadangi kai kurių iš jų 
netenkino šio dalyko kokybė. Analizuojant pasirengimo darbo rinkai rezultatus matoma, kad baigiamojo 
kurso studentai yra pasirengę darbui pabaigus studijas, juos pilnai tenkino įgytos kompetencijos profesinei 
veiklai atlikti. Studentų atsakymai į anketoje pateiktus klausimus rodo, kad jie yra patenkinti ir Socialinio 
darbo katedros dėstytojų profesionalumu ir dėstomų dalykų kokybe. 

Rekomendacija: 

1. Peržiūrėti ir koreguoti studijų dalyko „Profesinė komunikacija ir dokumentų valdymas“ turinį, daugiau 

siejant su praktinėmis dalyko užduotimis. 

_________________________________________ 


