
ERGOTERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRENGIMO PROFESINEI 

VEIKLAI APKLAUSOS APIBENDRINIMAS 

2021 metai 

 

Apklausiamųjų imtis: 10 ergoterapijos studijų programos studentų tiesioginių praktikos vadovų – 

mentorių iš įvairių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 

Apklausos vykdymo laikas: praktikos vadovams skirto seminaro metu (2021-05-29) 

Tikslas: sužinoti praktikos vadovų nuomonę apie studentų pasirengimą profesinei veiklai.  

Trumpas klausimyno pristatymas: praktikos vadovai pateiktus teiginius vertino skalėje nuo 1 iki 5, 

kur 5 reiškia visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku. Darbdaviai buvo apklausti naudojant Vilniaus 

kolegijos patvirtą apklausų klausimyną. 

Apklausos rezultatų apibendrinimas:  

KLAUSIMAS / TEIGINYS Atsakymų variantai 

Apklausa: 

 
Įrašų skaičius šioje užklausoje 10 

Viso įrašų apklausoje 10 

Iš viso procentais 100 

Jūsų atstovaujamos įmonės / įstaigos / 

organizacijos statusas. 

  

Privati 10% 

Valstybinė 90% 

Kita 0% 

Komentarai 0% 

Nėra atsakymo 0% 

Nebaigta, nerodoma 0% 

Jūsų atstovaujamos įmonės / įstaigos / 

organizacijos dydis (dirbančiųjų skaičius). 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 0-9 0% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 10-49 30% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 50-249 10% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 250-499 20% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 500 ir 

daugiau 
40% 

Nebaigta, nerodoma 0% 

Ar Jūsų įmonėje / įstaigoje / 

organizacijoje per paskutinius 12 mėn. 

dirbo / buvo laikinai įdarbinti (projektinei 

veiklai ir pan.) kineziterapijos studijų 

programos absolventai? 

Taip 20% 

Ne 70% 

Nežinau / negaliu atsakyti 10% 

Nebaigta, nerodoma 0% 

Kokie, Jūsų nuomone, veiksniai labiausiai 

nulemia aukštųjų mokyklų absolventų 

įsidarbinimą? Pažymėkite ne daugiau kaip 

2 atsakymų variantus: 

Įgytas išsilavinimas  30% 

Profesinės žinios, gebėjimai bei įgūdžiai 80% 

Baigtos aukštosios mokyklos prestižas 10% 

Darbo patirtis  0% 

Asmeninės savybės 40% 

Geras praktinis pasirengimas įgytas studijų metu  50% 

Pažintys (asmeniniai ir/arba tėvų socialiniai 

ryšiai) 
20% 



Įdėtos pastangos 20% 

Atsitiktinumas 10% 

Rekomendacijos (iš aukštosios mokyklos, 

praktikos vietos, t.t.) 
40% 

Regiono ekonominė situacija 0% 

Kita.  0% 

Nebaigta, nerodoma 0% 

Įvertinkite Vilniaus kolegijos studento profesinį pasirengimą. 

Gebėjimai ir įgūdžiai 
Puikiai   Gerai  

Vidutini

škai  

Patenkina

mai  
Silpnai 

Nežinau/ 

Negaliu 

atsakyti 

Nebaigta, 

nerodoma 

5 4 3 2 1   

1.  Praktiniai įgūdžiai 20% 40% 30% 0% 10% 0% 0% 

2.  Gebėjimas teorines žinias 

pritaikyti praktikoje 
10% 70% 10% 0% 10% 0% 0% 

3.  Savarankiškumas 30% 50% 20% 0% 0% 0% 0% 

4.  Gebėjimas dirbti komandoje 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 

5.  Iniciatyvumas 30% 60% 10% 0% 0% 0% 0% 

6.  Žinių siekimas 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

7.  Darbštumas 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.  Komunikabilumas 20% 70% 10% 0% 0% 0% 0% 

9.  Atsakingumas 10% 80% 10% 0% 0% 0% 0% 

10.  Motyvacija  30% 60% 10% 0% 0% 0% 0% 

Kaip bendradarbiaujate su Sveikatos 

priežiūros fakultetu?  

Priimate studentus atlikti praktiką. 90% 

Dalyvaujate baigiamųjų darbų gynimo komisijos 

darbe.  
0% 

Dalyvaujate Sveikatos priežiūros fakulteto 

organizuojamuose renginiuose. 
0% 

Konsultuojate dėstytojus ir padedate jiems rengti 

mokymo / metodinę medžiagą 
0% 

Sudarote dėstytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją 

Jūsų organizacijoje 
0% 

Nebaigta, nerodoma 10% 

Jei priimate studentus praktikai, kuo tai 

naudinga Jūsų  įstaigai / įmonei / 

organizacijai? 

Tai naudinga studentams, ne įstaigai; Niekuo, tik iš socialinių 

paskatų rengiant kokybiškus specialistus; Pagalba; Galimybė 

rasti potencialius darbuotojus, pagalba specialistui; Naudinga 

tuo, kad pacientai gauna daugiau bendravimo ir įvairių veiklų; 

Studentai gali nuimti dalį krūvio 

Įvertinkite Vilniaus kolegijos studentų 

pasirengimą profesinei veiklai skalėje nuo 

1 iki 5, kur 5 reiškia, kad visiškai 

pasirengęs (-usi), 1 – kad visiškai 

neapsirengęs (-usi). 

Visiškai 

pasirengęs 

(-usi) 

Pasirengęs 

(-usi) 

Iš dalies 

pasirengęs 

(-usi) 

Nepasiren

gęs (-usi) 

Visiškai 

nepasiren

gęs (-usi) 

Nebaigta, 

nerodoma 

10% 40% 20% 0% 10% 20% 

Ar planuojate įdarbinti Kineziterapijos 

studijų programos  Sveikatos priežiūros 

fakulteto absolventus? 

Taip 0% 

Ne 20% 

Nežinau/Negaliu atsakyti 60% 

Nebaigta, nerodoma 20% 

Jūsų pasiūlymai 

Daugiau kokybės dėstyme. Dėstymo metodai pasenę ir nėra 

tinkami naujai kartai. Iš studentų pasakojimų susidariau 

nuomonę, kad dalis dėstytoju nėra pakankamai 

kompetentingi,(dėsto šabloniškai, skaidrėse daug teksto kurį 



skaito) mano nuomone tiek dekanatas tiesk dėstytojai dirba 

vardan studentų, todėl kas metu turi būti atnaujinama informacija 

ir dėstymo būdas. Labai sveika atlikti tiek dalyko tiek dėstytojo 

įvaizdžio ir kompetencijų vertinimą (suprantu, kad studentai nėra 

kompetentingi to padaryti, bet turite įsiklausyti į juos, nes jie 

formuoja Jūsų prestižą). Ir atsakymų suvestines aptarti su 

dėstytojais, jei kelis metus gaunamos tos pačios pastabos, 

dėstytojas turėtų gerai pagalvoti apie darbo kokybę. Studentam 

trūksta teorinių žinių, todėl praktikoje atėję jie mokosi teorijos, o 

ne gerina savo praktinius gebėjimus. Dalis dėstytojų studentų 

grupėje tarpusavyje aptarinėjo studentus ir negražiai atsiliepė 

apie juos.... nemanau, kad tai etiška ir prideda garbės Jums. 

Palyginus studentus prieš 7 metus ir dabar, studentų kokybė 

suprastėjusi, pasidomėjau ką ir kaip dėsto suprantu, kad 

problema ne juose, o dėstytojų požiūryje. Sėkmės;) 

 


