BAIGIAMOJO KURSO STUDENTŲ APKLAUSA APIE
DIETETIKOS STUDIJŲ PROGRAMĄ

Vykdymo laikas: apklausa vykdyta pasibaigus 2020–2021 m. m. pavasario semestrui,
baigus rengti baigiamuosius darbus.
Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie programą.
Trumpas klausimyno pristatymas: studentai vertino studijų programą pagal 26 pateiktus
teiginius/klausimus, pasirinkdami vieną iš 6 galimų atsakymo variantų: „visiškai sutinku”,
„sutinku”, „nei sutinku, nei nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“, „nežinau/negaliu
atsakyti“ arba atsakydami į atvirus klausimus.
Apklausos rezultatų pristatymas: apklausoje dalyvavo 9 Dietetikos studijų programos
baigiamojo kurso studentų, t. y. 42 proc. DT18 grupės studentų.
Apibendrinti apklausos rezultatai (proc.) pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Apibendrinti apklausos rezultatai pagal atskirus apklausos teiginius.
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Sutinku

3. Studijos atitiko mano lūkesčius
4. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu,
yra paklausūs darbo rinkoje
5. Dėstytojų ir studentų bendravimas grįstas
abipuse pagarba
6. Studijų metu atliktos praktikos buvo
naudingos
7. Turėjau galimybę išvykti į užsienį (studijuoti,
atlikti praktikos, dalyvauti projektinėje veikloje)
8. Literatūros pasiūla bibliotekoje/ skaitykloje ir
prieiga prie informacijos šaltinių atitiko mano
poreikius

Nuolatinė
Šiuo metu dirbu pagal studijų programą
Šiuo metu dirbu ne pagal studijų programą
Šiuo metu nedirbu

Visiškai sutinku

TEIGINIAI / KLAUSIMAI
1.Studijų forma (studijų baigimo metu):
2. Ar šiuo metu dirbate:

9. Auditorijos pritaikytos studijų programai
įgyvendinti
10. Galėjau naudotis specialia įranga,
laboratorijomis ir kitomis patalpomis,
atlikdamas (-a) savarankiškas užduotis
11. Turėjau galimybę dalyvauti mokslinėje /
meninėje veikloje
Kokius gebėjimus išsiugdėte studijuodamas (a)?
12. Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas
13. Bendradarbiavimas
14. Kūrybiškumas
15. Skaitmeninis raštingumas (patikimas ir
kritiškas informacinių ir ryšių technologijų
naudojimas)
16. Savarankiškumas
17. Efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija
18. Karjeros valdymas
19. Kaip gerai Jūs esate pasiruošęs (-usi)
profesinei karjerai po studijų baigimo:

20. Pasiūlykite dalyką (modulį) ar temą, kuris
(kurie), Jūsų nuomone, būtų labai reikalingas
studijuojant jūsų pasirinktą studijų programą
(įrašykite):

21. Jūsų nuomone, ar buvo dalykų (modulių),
kuriems galėjo būti skirta daugiau laiko
(įrašykite):

22. Jūsų nuomone, ar buvo dalykų (modulių),
kuriems galėjo būti skirta mažiau laiko
(įrašykite):
23. Ar dalykų dėstymo eiliškumas semestruose
buvo nuoseklus ir logiškas
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Pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą
išsilavinimą
Vidutiniškai pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal
įgytą išsilavinimą
Nepakankamai, įsidarbinus reikės visko mokytis
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Komentarai:
• trūko praktinės dalies žinių apie valgiaraščių,
technologinių kortelių kūrimą,
• dėl pandemijos praktikos metu teko rašyti rašto
darbus, todėl beveik neprisilietėm prie tikro dietisto
darbo.
• Dalyką, kuris būtų daugiau susijęs su individualių valgiaraščių
kūrimu sveikiems asmenims, kadangi dabar daugiausiai
orientuojamasi į valgiaraščių kūrimą sveikatos priežiūros
įstaigoms, darželiams.
• Temos apie maisto ruošimo, laikymo būdus, kurie padėtų
išsaugoti maistines medžiagas, sukurti mažiau atliekų iš maisto
produktų, temos apie įvairius mitus susijusius su maitinimusi.
• Paskaitos, detaliai paaiškinančios kaip rašyti baigiamąjį darbą.
Komentarai:
• Per anatomiją, fiziologiją - virškinimo sistemos temai.
• Sveikų žmonių, sergančių žmonių, vaikų maitinimuisi.
• Farmakologijai.
• Valgiaraščių rengimui.
Kai kurių respondentų nuomone, mažiau laiko galėjo būti skirta Maisto
ruošimo technologijoms, Bendriesiems studijų dalykams.
Taip
Ne (įrašykite savo pastebėjimus)
Nebaigta arba nerodoma
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24. Ar rekomenduotumėte šią studijų programą
studijuoti draugams / kolegoms / pažįstamiems?

25. Su kokiais iššūkiais susidūrėte rengdamas (a) baigiamąjį darbą?

26. Jūsų pastebėjimai (rašydami pastebėjimus,
parašykite, kas Jums patiko studijuojant ir/ar ką
siūlytumėte tobulinti.):
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Keletas pastebėjimų:
• Buvo sunku, kadangi karantino metu viskas vyko nuotoliniu
būdu, tačiau darbo vadovė visada padėdavo ir paaiškindavo,
todėl nesusidūriau su nepatogumais.
• Laiko stoka, nes negalėjau suderinti baigiamojo darbo rašymo
su darbu. Visa kita buvo puiku.
• Nelabai supratau reikalavimus baigiamajam darbui.
Keletas pastebėjimų:
• Patiko daugumos dėstytojų požiūris į studentus, praktikos,
kurios parodė link kur labiau save noriu įsivaizduoti dirbant.
• Reikėtų baigiamojo darbo tema patvirtinti anksčiau, kad būtų
daugiau laiko jai parengti.
• Patiko dėstytojų palaikymas ir pagalba.
• Iš esmės studijos buvo įdomios ir naudingos, tačiau, dėl
pandemijos labai trūko tikros praktikos.

Tolimesni veiksmai. Baigiamojo kurso studentų apklausa apie studijų programą – viena
iš svarbiausių priemonių tobulinti studijų programą, todėl studentai bus raginami aktyviau
pareikšti nuomonę ir dalyvauti šioje apklausoje, nes aktyvumas yra mažas.
Apklausos rezultatai bus aptariami Mitybos studijų krypties komiteto posėdyje, su jais
supažindinami šioje programoje dirbantys dėstytojai. Kai kurie studentų pastebėjimai jau
įgyvendinami koreguojant dėstomų dalykų turinį. Planuojamas seminaras, skirtas Baigiamųjų
darbų rengimo etapams ir reikalavimams, keliamiems baigiamajam darbui, aptarti.

