
PRAKTIKOS, ATLIEKAMOS FAKULTETE, VERTINIMO APKLAUSOS REZULTATŲ 

APIBENDRINIMAS 

 Vykdymo laikas: apklausa vykdyta 2021–2022 m. m. pavasario semestre, pasibaigus 

Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos trečio kurso studentų profesinės veiklos 

praktikai.  

 Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie atliktą praktiką, jos organizavimą ir eigą.  

 Trumpas klausimyno pristatymas: studentai vertino praktikos organizavimą ir jos eigą 

pagal 12 pateiktų teiginių, pasirinkdami vieną iš 6 galimų atsakymų variantų: „visiškai sutinku“, 

„sutinku“, nei sutinku, nei nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“, „nežinau / negaliu atsakyti“.  

 Apklausos rezultatų pristatymas: apklausoje dalyvavo 12-16 proc. Higieninės ir 

dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos trečio kurso studentų, praktiką atlikusių Fakultete. 

Skirtingų praktikos vadovų veiklą vertino nevienodas studentų skaičius. 

 Apibendrinant atliktos apklausos rezultatus, pabrėžtina studentų išreikšta teigiama 

nuomonė apie visus apklausoje pateiktus teiginius, nes dauguma studentų (beveik 77 proc.) su jais 

visiškai sutiko arba sutiko.  

 Vertindami praktikos vadovų (dėstytojų) veiklą, jų suteiktą informaciją apie praktikos 

atlikimą ir atsiskaitymus, geriausiai studentai įvertino aiškius atsiskaitymo terminus, formas ir kriterijus. 

Su šiuo teiginiu sutiko 90 proc. apklausoje dalyvavusių studentų. Dauguma studentų taip pat teigiamai 

įvertino ir kitus teiginius. Jie pažymėjo, kad dėstytojai palaikė pagarba grįstus abipusius santykius; 

supažindino studentus su praktikos tikslais ir vertinimu; paskyrė praktikos programos tikslus 

atitinkančias praktines veiklas; demonstravo, kaip atlikti praktines veiklas; stebėjo, kaip studentams 

sekasi atlikti pavestas užduotis; išsamiai atsakė į iškilusius klausimus; suteikė galimybę konsultuotis ir 

kt. 

 Nors į visus teiginius dauguma studentų atsakė teigiamai, tačiau siekiant gerinti studijų 

procesą, praktikos organizavimą ir eigą, reikėtų atkreipti dėmesį ir į teiginius, su kuriais dalis studentų 

sutiko iš dalies arba nesutiko.  

 Tolimesni veiksmai: praktikos vertinimo apklausa – priemonė, padedanti gerinti studijų  

procesą bei vertinti praktikos organizavimą ir tinkamumą studijų rezultatams pasiekti. Kadangi studentų 

aktyvumas apklausose išlieka nedidelis, todėl ir toliau bus siekiama studentus motyvuoti ir raginti 

aktyviai pareikšti nuomonę apklausose. 

 Apklausos rezultatai buvo aptarti kosmetologijos studijų krypties komiteto ir katedros 

posėdžiuose. Apklausų rezultatai buvo išsiųsti kiekvienam praktikos vadovui el. paštu. Praktikos vadovai 

buvo kviečiami atsižvelgti į juos. 


