
BAIGIAMOJO KURSO STUDENTŲ APKLAUSA APIE  

DIETETIKOS STUDIJŲ PROGRAMĄ 

 

Vykdymo laikas: apklausa vykdyta pasibaigus 2021–2022 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 13 Dietetikos studijų programos 

baigiamojo kurso studentų, t. y. 46,4 proc. DT19 grupės studentų.  

Apibendrinti apklausos rezultatai (proc.) pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Apibendrinti apklausos rezultatai pagal atskirus apklausos teiginius. 

TEIGINIAI / KLAUSIMAI  

1.Studijų forma (studijų baigimo metu): Nuolatinė 100 % 

2. Ar šiuo metu dirbate: Šiuo metu dirbu pagal studijų programą 23.08 % 

Šiuo metu dirbu ne pagal studijų programą 23.08 % 

Šiuo metu nedirbu 46.15 % 

Nebaigta arba nerodoma 7.69 % 
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3. Studijos atitiko mano lūkesčius 0.00 % 53.85% 30.77% 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 

4. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos įgijau studijų metu, 

yra paklausūs darbo rinkoje 
15.38 % 38.46% 30.77 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 

5. Dėstytojų ir studentų bendravimas grįstas 

abipuse pagarba 
30.77 % 38.46% 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 

6. Studijų metu atliktos praktikos buvo 

naudingos 
23.08 % 38.46% 7.69 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 

7. Turėjau galimybę išvykti į užsienį (studijuoti, 

atlikti praktikos, dalyvauti projektinėje veikloje) 
23.08 % 23.08% 7.69 % 0.00 % 0.00 % 38.46% 7.69 % 

8. Literatūros pasiūla bibliotekoje/ skaitykloje ir 

prieiga prie informacijos šaltinių atitiko mano 

poreikius 

0.00 % 46.15% 23.08% 0.00 % 7.69% 15.38% 7.69 % 



9. Auditorijos pritaikytos studijų programai 

įgyvendinti 
23.08 % 23.08% 23.08 % 15.38 % 0.00% 7.69% 7.69% 

10. Galėjau naudotis specialia įranga, 

laboratorijomis ir kitomis patalpomis, 

atlikdamas (-a) savarankiškas užduotis 

23.08 % 38.46% 0.00 % 15.38 % 7.69% 7.69% 7.69% 

11. Turėjau galimybę dalyvauti mokslinėje / 

meninėje veikloje 
7.69% 30.77% 30.77% 7.69% 0.00 % 15.38 % 7.69% 

Kokius gebėjimus išsiugdėte studijuodamas (-

a)? 
       

12. Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas 23.08 % 46.15% 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 

13. Bendradarbiavimas 23.08 % 38.46% 30.77% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 

14. Kūrybiškumas 7.69 % 46.15% 23.08 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 

15. Skaitmeninis raštingumas (patikimas ir 

kritiškas informacinių ir ryšių technologijų 

naudojimas) 

30.77% 53.85% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 

16. Savarankiškumas 30.77% 46.15% 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 

17. Efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija 30.77% 46.15% 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 

18. Karjeros valdymas 15.38 % 46.15% 15.38 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 

19. Kaip gerai Jūs esate pasiruošęs (-usi) 

profesinei karjerai po studijų baigimo: 

Pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą išsilavinimą 
38.46% 

Vidutiniškai pakankamai, kad galėčiau dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą 
38.46% 

Nepakankamai, įsidarbinus reikės visko mokytis 7.69 % 

Nepakankamai, tačiau ir neplanuoju dirbti pagal įgytą 

išsilavinimą 
0.00 % 

Kita (įrašykite) 0.00 % 

Nebaigta arba nerodoma 15.38 % 

20. Pasiūlykite dalyką (modulį) ar temą, kuris 

(kurie), Jūsų nuomone, būtų labai reikalingas 

studijuojant jūsų pasirinktą studijų programą 

(įrašykite): 

• Pirmos pagalbos kursas. 

• Daugiau paskaitų apie skirtingas dietas (keto, diukano ir t.t.), nes 

baigus studijas nežinau nei jų pliusų, nei minusų, viską reikės 

ieškoti pačiai.  

• Valgiaraščio kūrimas.  

• Vegetarinis maitinimas, taip pat moduliai, kurių metu būtų 

akcentuojamas maisto švaistymas ir būdai, kaip su tuo dorotis ar 

to išvengti. Maistas ir aplinka, kaip maistas ir maisto pramonė 

prisideda prie gamtos taršos.  

21. Jūsų nuomone, ar buvo dalykų (modulių), 

kuriems galėjo būti skirta daugiau laiko 

(įrašykite): 

Komentarai:  

• Sportuojančių žmonių maitinimosi;  

• Labiau pasigilinti į vaikų maitinimąsi; 

• Sveiku žmoniu maitynimasis galėtų būti ne vieną pusmetį. 

• Statistikai, farmokologijai, biochemijai.  

 

22. Jūsų nuomone, ar buvo dalykų (modulių), 

kuriems galėjo būti skirta mažiau laiko 

(įrašykite): 

• Medicininės procedūros arba šį dalyką labiau pritaikyti dietisto 

specialybei; 

•  Sociologija. Geriau daugiau laiko skirti statistikai.  

• Teisės pagrindai. 

23. Ar dalykų dėstymo eiliškumas semestruose 

buvo nuoseklus ir logiškas 

Taip 46.15 % 

Ne (įrašykite savo pastebėjimus) 38.46 % 



Pastebėjimai:  
• Pirmame kurse užduodami rašto darbai, o kas yra rašto 

darbas ir kaip jį atlikti (visi nurodymai) buvo pateikti 

tik antrame kurse, todėl studentai tikrai nežino kas tai 

per darbas ir kaip tinkamai jį atlikti. 

• Sveikų žmonių maitinimosi kursui buvo reikalingos 

fiziologijos žinios, tačiau šio modulio dar neturėjome. 

23.08 % 

Nebaigta arba nerodoma 15.38 % 

24. Ar rekomenduotumėte šią studijų programą 

studijuoti draugams / kolegoms / pažįstamiems? 

Taip 7.69 % 

Tikriausiai taip 23.08 % 

Tikriausiai ne 23.08 % 

Ne 7.69 % 

Nežinau / negaliu atsakyti 23.08 % 

 Nebaigta arba nerodoma 15.38 % 

25. Su kokiais iššūkiais susidūrėte rengdamas (-

a) baigiamąjį darbą? 

Keletas pastebėjimų: 

• Kai kurių knygų trūkumas. 

• Šaltinių ieškojimas. Trūko naujesnės informacijos. 

• Laiko stoka, psichologiniais sunkumais.  

• Nebuvo tokių iššūkių, kurie nebūtų įveikiami.  

• Tinkamai susidėlioti laiką.  

26. Jūsų pastebėjimai (rašydami pastebėjimus, 

parašykite, kas Jums patiko studijuojant ir/ar ką 

siūlytumėte tobulinti.): 

 

Keletas pastebėjimų: 

• Viskas patiko.  

• Patiko lankstus grafikas.  

• Studijuojant patiko platus paskaitų diapazonas, kiekviena paskaita 

buvo itin skirtinga, tačiau daug ir išsinešiau informacijos.  

• Kai kurie dėstytojai dalykus vedė neįdomiai, nors jų dėstomiems 

moduliams ir buvo skiriama daug laiko.  

• Viskas iš esmės patiko, tačiau labiausiai pirmame kurse gavome 

tikrai gerų ir naudingų paskaitų. 

 

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 nėra didelis. 

Apklausos rezultatai bus aptariami Mitybos studijų krypties komiteto posėdyje, su jais 

supažindinami šioje programoje dirbantys dėstytojai. Kai kurie studentų pastebėjimai bus 

įgyvendinami koreguojant studijų planą bei dėstomų dalykų turinį, atsižvelgiant į Mitybos studijų 

krypties išorinio vertinimo pastabas.  Planuojamas seminaras, skirtas Baigiamųjų darbų rengimo 

etapams ir reikalavimams, keliamiems baigiamajam darbui, aptarti.  

 

 

 


