
BAIGIAMŲJŲ KURSŲ STUDENTŲ APKLAUSA APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ 

Vykdymo laikas Apklausa vykdyta 2021–2022 m. m. pavasario semestre. 

Tikslas – įvertinti baigiamųjų kursų studentų nuomonę apie studijų programą.  

Kineziterapijos (KI19 gr.) studijų programos 3 kurso studentai išsakė savo nuomonę apie 

studijų programą.   

Į apklausos klausimus iš viso atsakė 11 kineziterapijos studijų programos studentų. Tuo 

metu sąrašuose buvo 35 studentai, taigi, į anketos klausimus atsakė 31,4 proc. studentų.  

Šiems studentams teko beveik du studijų metus dalinai mokytis nuotoliniu būdu, tai buvo 

iššūkis tiek jiems, tiek dėstantiems dėstytojams,  

Trumpas klausimyno pristatymas: studentai vertino studijų programą pagal 10 pateiktų 

teiginių, pasirinkdami vieną iš 6 galimų atsakymo variantų: „visiškai sutinku“, „sutinku“, nei 

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

atsakymo“, „nebaigta arba nerodoma”. Taip pat turėjo įvertinti 6 išvardintų gebėjimų raišką. 

Apibendrinti visi apklausos rezultatai pateikti 1 pav.  

Apibendrinta Kineziterapijos studijų programos III kurso studentų nuomonė pateikiama 1 

paveiksle, apie įgytų gebėjimų raišką – 2 paveiksle.  

 
1 pav. Kineziterapijos studijų programos 3 kurso studentų nuomonė apie studijų programą 
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2 pav. Kineziterapijos studentų įgytų gebėjimų raiška 

 

 

Apibendrinti kineziterapijos studijų programos III kurso studentų apklausos rezultatai 

(proc.) apie visus anketos teiginius pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė. Kineziterapijos studentų nuomonė 
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Studijos atitiko mano lūkesčius 81,8% 18,2% 0,0% 0% 

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu, yra 

paklausūs darbo rinkoje 
90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

Dėstytojų ir studentų bendravimas grįstas abipuse 

pagarba 
72,7% 27,3% 0,0% 0% 

Studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos 100,0% 0,0% 0,0% 0% 

Turėjau galimybę išvykti į užsienį (studijuoti, 

atlikti praktikos, dalyvauti projektinėje veikloje) 
36,4% 27,3% 0,0% 36,4% 

Literatūros pasiūla bibliotekoje / skaitykloje ir 

prieiga prie informacijos šaltinių atitiko mano 

poreikius 

63,6% 27,3% 0,0% 9,1% 

Auditorijos pritaikytos studijų programai 

įgyvendinti 
90,9% 9,1% 0,0% 0% 

Galėjau naudotis spacialia įranga, laboratorijomis 

ir kitomis patalpomis, atlikdamas (-a) 

savarankiškas užduotis 

72,7% 0,0% 0,0% 27,3% 

Turėjau galimybę dalyvauti mokslinėje / meninėje 

veikloje 
45,5% 0,0% 0,0% 54,5% 
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Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 81,8% 18,2% 0,0% 0,0% 

Bendradarbiavimas 100,0% 0,0% 0,0% 0% 

Kūrybiškumas 90,9% 9,1% 0,0% 0% 

Skaitmeninis raštingumas (patikimas ir 

kritiškas informacinių ir ryšių technologijų 

naudojimas) 

90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

Savarankiškumas 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

Karjeros valdymas 63,6% 27,3% 0,0% 9,1% 

  

 Studentai mano, studijų metu naudingiausios buvo praktikos, tačiau abejoja galimybe 

dalyvauti mokslinėje / meninėje veikloje, Studentai įgijo savarankiškumo ir bendradarbiavimo 

įgūdžių, o labiausiai pasigedo karjeros valdymo įgūdžių.  

Kita informacija: 

Ar šiuo metu 

dirbate: 

Šiuo metu dirbu pagal studijų programą (A1) 41,7% 

Šiuo metu dirbu ne pagal studijų programą (A2) 16,7% 

Šiuo metu nedirbu (A3) 41,7% 

Nėra atsakymo 0,0% 

 

Kaip gerai Jūs 

esate 

pasiruošęs (-

usi) profesinei 

karjerai po 

studijų 

baigimo 

Pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą.  
50% 

Vidutiniškai pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą.  
50% 

Nepakankamai, įsidarbinus reikės visko mokytis. 0% 

Nepakankamai, tačiau ir neplanuoju dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą.  
0,0% 

Kita (įrašykite)  0,0% 

 

Baigiamojo darbo rengimo metu studentams kilo tokie sunkumai kaip statistinės analizės 

(spss programa) žinių, bendravimo su darbo vadovu trūkumas. Diplomantai patyrė bendros 

informacijos, reikalavimų BD turiniui informacijos stoką, jie teigia, kad teko remtis kitais darbais 

norint susidaryti vaizdą kaip turi atrodyti BD. Vienam studentui pasirodė, kad kolegijos 

internetiniai šaltiniai neturi visų prieigų prie mokslinių šaltinių, yra mažai naujausios literatūros 

knygų bibliotekoje. Vienas studentas nusivylė, kad negalėjo pasinaudoti įranga, kuria norėjo 

nusinešti į praktikos vietą, todėl tyrimą teko organizuoti kolegijoje, kas sukėlė nepatogumų tiek 

pačiam studentui, tiek jo tiriamiesiems asmenims. Taip pat buvo nurodyta maža motyvacija rašyti 

darbą.  

Kineziterapijos studijų programos absolventai teigė, kad gavo daug praktinių žinių, patiko 

tikrai viskas, jokiu priekaištų, praktinių užsiėmimų gausa. Įgytų įgūdžių dėka studentai drąsiai 

jautėsi praktikų metu. Keletas teigiamų atsiliepimų (kalba netaisyta): „Pačių klinikinių praktikų 

organizavimas leido pagilinti žinias, atrasti save (suprasti kas patiko, kas nepatiko, kokioje srityje 

norėčiau dirbti) bei vainikavo visą studijų procesą. Jaučiu nuoširdžią padėką dėstytojams už 

pasidalintą patirtį ir profesionalumą <…> Patiko VIKO SPF personalo operatyvumas, reguliarus 



informacijos pateikimas studentams. Didelis pasirinkimas bibliotekos siūlomų duomenų bazių 

labai palengvino mokymosi eigą bei BD rašymą. Patiko, kad VIKO nuolat stengiasi tobulėti, rengia 

apklausas, išgirsta studentų pastabas. Mokantis buvo malonu stebėti pokyčius. Neigiamų 

atsiliepimų apie VIKO neturiu, tikrai <…> Patiko dėstytojai, paskaitų medžiagos, dėstomi dalykai 

bendra prasme, paskaitų laikas, valgykla ir maistas”. Studentų pasiūlymai (kalba netaisyta): 

„daugiau dėmesio skirti įvairioms kineziterapijos metodikoms, raumenų anatomijai ir paskirčiai; 

norisi daugiau metodinių užsiėmimų ir bendrai skirtingų metodikų nagrinėjimo, pritaikymo ir 

naudojimo praktikoje; siūlau nežiūrėti į išreikštą studentų nuomonę priešiškai, o priimti kaip 

informaciją tolesniam tobulėjimui, nes studentai praranda motyvaciją visai pastebėjimus 

tobulinimui išsakyt”.  

Nežiūrint visų neigiamų pastebėjimų, studijų programą savo draugams / kolegoms / 

pažįstamiems studijuoti rekomenduotų visi (100 proc.) apklaustųjų (6 pav.)  

 

6 pav. Rekomendacija studijuoti  

 

Tolimesni veiksmai: baigiamųjų kursų studentų apklausa apie pasirinktą studijų programą 

– priemonė, padedanti gerinti studijų procesą bei vertinti studijų programos tinkamumą, kokybę. 

Studijų krypties ir studijų programos komiteto, katedros  nariai, dekanė, prodekanė bei dėstytojai 

supažindinami su apklausos rezultatais ir kviečiami atsižvelgti į juos: inicijuojami komitetų, 

katedros posėdžiai, apskrito stalo diskusijos, kur analizuojamos studentų išsakytos pastabos ir 

rengiamos programos tobulinimo rekomendacijos. 
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