
ERGOTERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRENGIMO PROFESINEI 

VEIKLAI APKLAUSOS APIBENDRINIMAS 

2022 metai 

 

Apklausiamųjų imtis: 15 ergoterapijos studijų programos studentų tiesioginių praktikos vadovų – 

mentorių iš įvairių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 

Apklausos vykdymo laikas: praktikos vadovams skirto seminaro metu (2022-04-26) 

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 15 

Viso įrašų apklausoje 15 

Iš viso procentais 100 

Jūsų atstovaujamos įmonės / įstaigos / 

organizacijos statusas. 

  

Privati 0% 

Valstybinė 100% 

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 0% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 50-249 26,67% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 250-499 26,67% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 500 ir 

daugiau 
40% 

Nebaigta, nerodoma 6,67% 

Ar Jūsų įmonėje / įstaigoje / 

organizacijoje per paskutinius 12 mėn. 

dirbo / buvo laikinai įdarbinti (projektinei 

veiklai ir pan.) kineziterapijos studijų 

programos absolventai? 

Taip 33,33% 

Ne 46,67% 

Nežinau / negaliu atsakyti 13,33% 

Nebaigta, nerodoma 6,67% 

Kokie, Jūsų nuomone, veiksniai labiausiai 

nulemia aukštųjų mokyklų absolventų 

įsidarbinimą? Pažymėkite ne daugiau kaip 

2 atsakymų variantus: 

Įgytas išsilavinimas  13,33% 

Profesinės žinios, gebėjimai bei įgūdžiai 60% 

Baigtos aukštosios mokyklos prestižas 13,33% 

Darbo patirtis  6,67% 

Asmeninės savybės 33,33% 

Geras praktinis pasirengimas įgytas studijų metu  60% 

Pažintys (asmeniniai ir/arba tėvų socialiniai 

ryšiai) 
13,33% 



Įdėtos pastangos 20% 

Atsitiktinumas 6,67% 

Rekomendacijos (iš aukštosios mokyklos, 

praktikos vietos, t.t.) 
26,67% 

Regiono ekonominė situacija 6,67% 

Kita.  6,67% 

Nebaigta, nerodoma 13,33% 

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 0% 66,67% 13,33% 6,67% 10% 0% 13,33% 

2.  Gebėjimas teorines žinias 

pritaikyti praktikoje 
0% 46,67% 33,33% 6,67% 10% 0% 13,33% 

3.  Savarankiškumas 13,33% 66,67% 0% 0% 6,67%  0% 13,33% 

4.  Gebėjimas dirbti komandoje 20% 53,33% 6,67% 0% 6,67% 0% 13,33% 

5.  Iniciatyvumas 6,67% 46,67% 26,67% 0% 6,67% 0% 13,33% 

6.  Žinių siekimas 13,33% 53,33% 13,33% 0% 6,67% 0% 13,33% 

7.  Darbštumas 26,67% 46,67% 6,67% 6,67% 0% 0% 13,33% 

8.  Komunikabilumas 20% 53,33% 6,67% 0% 6,67% 0% 13,33% 

9.  Atsakingumas 13,33% 40% 26,67% 0% 6,67% 0% 13,33% 

10.  Motyvacija  6,67% 40% 33,33% 0% 6,67% 0% 13,33% 

Kaip bendradarbiaujate su Sveikatos 

priežiūros fakultetu?  

Priimate studentus atlikti praktiką. 86,67% 

Dalyvaujate baigiamųjų darbų gynimo komisijos 

darbe.  
6,67% 

Dalyvaujate Sveikatos priežiūros fakulteto 

organizuojamuose renginiuose. 
33,33% 

Konsultuojate dėstytojus ir padedate jiems rengti 

mokymo / metodinę medžiagą 
0% 

Sudarote dėstytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją 

Jūsų organizacijoje 
0% 

Nebaigta, nerodoma 13,33% 

Jei priimate studentus praktikai, kuo tai 

naudinga Jūsų  įstaigai / įmonei / 

organizacijai? 

Negaliu atsakyti. Priima įstaigos vadove. jos reik klaust; 

Studentas ateina motyvuotas, tad ir praktikos vadovui reikia 

pasitempti; Įstaiga naudos neturi; Dažnai studentai ateina su 

naujomis idėjomis, o tai leidžia ir mums išmokti kažką naujo; 

Suteikiame galimybę studentams įgyti praktinių žinių ir įgūdžių 

mūsų įstaigoje, kas netolimoje ateityje gali lemti būsimų studentų 

ergoterapeutų pasirinkimą dirbti psichiatrijos srityje ir padėti 

žmonėms, sergantiems psichikos ligomis; Gera turėti 

pagalbininkų-būsimų kolegų; Taip. Labai džiaugiuosi, galėtų 

daugiau studentų atvykti čia praktikuotis!; Darbuotojai priversti 

domėtis naujovėmis, kad galėtų mokyti studentus; Galbūt įstaiga 

priimdama studentus gauna daugiau visuotinio pripažinimo ar 

populiarumo; Manau pagrindinė nauda yra darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas. Priimdamas praktikantus praktikos 

vadovas prisiima atsakomybę suteikti optimalią praktinio 

mokymo patirtį. Praktikos vadovas (netiesiogiai) skatinamas 

,,pasitempti" (savarankiškai tobulinti savo žinias ir/ar jas 

įtvirtinti per praktikantų mokymą 



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 

6,67% 33,33% 26,67% 6,67% 0% 26,67% 

Ar planuojate įdarbinti Kineziterapijos 

studijų programos  Sveikatos priežiūros 

fakulteto absolventus? 

Taip 6,67% 

Ne 6,67% 

Nežinau/Negaliu atsakyti 60% 

Nebaigta, nerodoma 26,67% 

Jūsų pasiūlymai 

Daugiau praktikinių mokymų, motyvacijos didinimas darbui bei 

studijoms, nekokybiškos turimos žinios, baimės mažinimas 

bendraujant su pacientais. Iniciatyvos didinimas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių gerinimas; Daugiau aiškumo 

praktikos organizavime. Žinių ko reikia išmokti ir ką parodyti 

tiksliai studentams per jų praktikos laikotarpi 

 


