
BAIGIAMŲJŲ KURSŲ STUDENTŲ APKLAUSA APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ 

Vykdymo laikas Apklausa vykdyta 2020–2021 m. m. pavasario semestre. 

Tikslas – įvertinti baigiamųjų kursų studentų nuomonę apie studijų programą.  

Ergoterapijos (ER18 gr.) ir Kineziterapijos (KI18 gr.) studijų programos 3 kurso studentai 

išsakė savo nuomonę apie studijų programą.   

Į apklausos klausimus iš viso atsakė 13 ergoterapijos ir 19 kineziterapijos studijų 

programos studentų.   

Šiems studentams teko du studijų semestrus 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.  

Ergoterapijos studijų programos studentų nuomonė apie studijų programą pateikiama 1 

paveiksle, apie įgytų gebėjimų raišką – 2 paveiksle.  

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

 

Apibendrinti ergoterapeutų apklausos rezultatai (proc.) apie visus anketos teiginius 

pateikiami 1 lentelėje, kita informacija – 2 lentelėje. 

1 lentelė. Apibendrinti apklausos rezultatai pagal atskirus apklausos teiginius  

    

Visiškai 

sutinku ir 

sutinku 

Neturiu 

nuomonės 

Visiškai 

nesutinku ir 

nesutinku 

T
ei

g
in

ia
i 

Studijos atitiko mano lūkesčius 46,2% 23,1% 30,8% 

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu, yra paklausūs 

darbo rinkoje 
38,5% 23,1% 30,8% 

Dėstytojų ir studentų bendravimas grįstas abipuse pagarba 76,9% 7,7% 15,4% 

Studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos 61,5% 30,8% 7,7% 

Turėjau galimybę išvykti į užsienį (studijuoti, atlikti 

praktikos, dalyvauti projektinėje veikloje) 
38,5% 15,4% 23,1% 

Literatūros pasiūla bibliotekoje / skaitykloje ir prieiga prie 

informacijos šaltinių atitiko mano poreikius 
69,2% 23,1% 0,0% 

Auditorijos pritaikytos studijų programai įgyvendinti 76,9% 0,0% 23,1% 

Galėjau naudotis spacialia įranga, laboratorijomis ir kitomis 

patalpomis, atlikdamas (-a) savarankiškas užduotis 
15,4% 23,1% 23,1% 

Turėjau galimybę dalyvauti mokslinėje / meninėje veikloje 46,2% 7,7% 15,4% 

G
eb

ėj
im

ai
 

Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 76,9% 7,7% 7,7% 

Bendradarbiavimas 69,2% 30,8% 0,0% 

Kūrybiškumas 84,6% 15,4% 0,0% 

Skaitmeninis raštingumas (patikimas ir 

kritiškas informacinių ir ryšių technologijų naudojimas) 
38,5% 30,8% 23,1% 

Savarankiškumas 84,6% 7,7% 0,0% 

Efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija 61,5% 15,4% 15,4% 

Karjeros valdymas 30,8% 38,5% 23,1% 
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2 lentelė. Kita informacija 

Ar šiuo metu 

dirbate: 

Šiuo metu dirbu pagal studijų programą (A1) 0,0% 

Šiuo metu dirbu ne pagal studijų programą (A2) 46,2% 

Šiuo metu nedirbu (A3) 53,8% 

Nėra atsakymo 0,0% 

 

Kaip gerai Jūs 

esate pasiruošęs 

(-usi) profesinei 

karjerai po 

studijų baigimo 

Pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą. (A1) 23,1% 

Vidutiniškai pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą. (A2) 53,8% 

Nepakankamai, įsidarbinus reikės visko mokytis. (A3) 15,4% 

Nepakankamai, tačiau ir neplanuoju dirbti pagal įgytą išsilavinimą. (A4) 7,7% 

Kita (įrašykite) (A5) 0,0% 

 

Ergoterapijos studijų programos absolventai labiausiai pageidautų daugiau užsienio ir 

lotynų kalbos integravimo į studijų programą, onkologinių, paliatyvių pacientų ergoterapijos. 

Daugiau kreditų ir dėstymo laiko studentai pageidautų kineziologijos, anatomijos, patologijos, 

psichologijos funkcinės būklės ištyrimo vaikų ergoterapijos dalykams, o mažiau – akių, klausos 

ligų, ergoterapijos bendruomenei, aplinkos pritaikymo dalykams. 

 

Studijų programą savo draugams / kolegoms / pažįstamiems studijuoti rekomenduotų 62 

proc. apklaustųjų, 15 proc. – neturi nuomonės, likusieji – tikriausiai nerekomenduotų (3 pav.)  

  

3 pav. Rekomendacija studijuoti 

 

  

62
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23

Taip ir tikriausiai taip Nežinau Tikriausiai ne



Apibendrinta Kineziterapijos studijų programos III kurso studentų nuomonė pateikiama 4 

paveiksle, apie įgytų gebėjimų raišką – 5 paveiksle.  
 

 

4 pav. Kineziterapijos studijų programos 3 kurso studentų nuomonė apie studijų programą 
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5 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 

    

Visiškai 

sutinku ir 

sutinku 

Neturiu 

nuomonės 

Visiškai 

nesutinku ir 

nesutinku 

T
ei

g
in

ia
i 

Studijos atitiko mano lūkesčius 33,3% 25,0% 41,7% 

Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu, yra paklausūs 

darbo rinkoje 
50,0% 33,3% 16,7% 

Dėstytojų ir studentų bendravimas grįstas abipuse pagarba 100,0% 0,0% 0,0% 

Studijų metu atliktos praktikos buvo naudingos 58,3% 25,0% 16,7% 

Turėjau galimybę išvykti į užsienį (studijuoti, atlikti 

praktikos, dalyvauti projektinėje veikloje) 
58,3% 25,0% 8,3% 

Literatūros pasiūla bibliotekoje / skaitykloje ir prieiga prie 

informacijos šaltinių atitiko mano poreikius 
66,7% 25,0% 8,3% 

Auditorijos pritaikytos studijų programai įgyvendinti 41,7% 25,0% 33,3% 

Galėjau naudotis spacialia įranga, laboratorijomis ir kitomis 

patalpomis, atlikdamas (-a) savarankiškas užduotis 
41,7% 41,7% 16,7% 

Turėjau galimybę dalyvauti mokslinėje / meninėje veikloje 125,0% 8,3% 16,7% 

G
eb

ėj
im

ai
 

Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 66,7% 33,3% 0,0% 

Bendradarbiavimas 66,7% 33,3% 0,0% 

Kūrybiškumas 58,3% 33,3% 8,3% 

Skaitmeninis raštingumas (patikimas ir 

kritiškas informacinių ir ryšių technologijų naudojimas) 
58,3% 8,3% 33,3% 

Savarankiškumas 83,3% 16,7% 0,0% 

Efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija 50,0% 50,0% 0,0% 

Karjeros valdymas 41,7% 41,7% 16,7% 
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Kita informacija: 

Ar šiuo metu dirbate: 

Šiuo metu dirbu pagal studijų programą (A1) 0,0% 

Šiuo metu dirbu ne pagal studijų programą (A2) 58,3% 

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.  8,3% 

Vidutiniškai pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą.  
58,3% 

Nepakankamai, įsidarbinus reikės visko mokytis. 33,3% 

Nepakankamai, tačiau ir neplanuoju dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą.  
0,0% 

Kita (įrašykite)  0,0% 

 

Kineziterapijos studijų programos absolventai labiausiai pageidautų daugiau sporto 

kineziterapjos ir konkrečių metodikų taikymo integravimo į studijų programą (atsižvelgiant į 

studentų bapklausas, apskrito stalo diskusijų rezultatus, Programos studijų komiteto siūlymu, 

sporto kineziterapijos dalykas jau įtruktas į privalomų dalykų sąrašą). Daugiau kreditų ir dėstymo 

laiko studentai pageidautų kineziologijos, biomechanikos ir kinezioteipavimo dalykams, o mažiau 

– kineziterapijos bendruomenei dalykui.  

 

Studijų programą savo draugams / kolegoms / pažįstamiems studijuoti rekomenduotų 58 

proc. apklaustųjų, ketvirtadalis – neturi nuomonės, likusieji – tikriausiai nerekomenduotų (6 pav.)  

 

6 pav. Rekomendacija studijuoti  

Taip ir tikriausiai taip Tikriausiai ne Nežinau


