
BAIGIAMOJO KURSO STUDENTŲ APKLAUSOS APIE PASIRINKTĄ STUDIJŲ 

PROGRAMĄ APIBENDRINTA ATSAKAITA 

 

 Vykdymo laikas: apklausa vykdyta 2020–2021 m. m. pavasario semestro pabaigoje. 

 Tikslas – išsiaiškinti Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos 

baigiamojo kurso studentų nuomonę apie pasirinktą studijų programą. 

 Trumpas klausimyno pristatymas. Studijų programą studentai vertino pagal klausimyne 

pateiktus teiginius / klausimus, pasirinkdami vieną iš pateiktų atsakymo variantų arba atsakydami į 

atvirus klausimus bei išreikšdami savo nuomonę. 

 Apklausos rezultatų pristatymas. Apklausoje dalyvavo 14 Higieninės ir dekoratyvinės 

kosmetologijos studijų programos III kurso studentų (39 proc.), tačiau į dalį klausimų atsakė ne visi. 

Iš apklausoje dalyvavusių studentų 57 proc. nurodė, kad jie šiuo metu dirba, iš jų pagal studijų 

programą dirba 7 proc. 

 Dauguma studentų pažymėjo, kad dėstytojų ir studentų bendravimas buvo grįstas abipuse 

pagarba. Taip pat dauguma sutiko, kad literatūros pasiūla bibliotekoje / skaitykloje ir prieiga prie 

informacijos šaltinių atitiko jų poreikius, o auditorijos, jų nuomone, buvo pritaikytos studijų 

programai įgyvendinti. Daugiau nei pusės studentų nuomone, praktikos studijų metu buvo naudingos, 

o studentai, atlikdami savarankiškas užduotis, galėjo naudotis specialia įranga, laboratorijomis ir 

kitomis patalpomis. Pusė apklaustųjų pažymėjo, kad jie turėjo galimybę dalyvauti mokslinėje 

veikloje, taip pat beveik pusė studentų sutiko, kad buvo suteikta galimybė išvykti į užsienį studijuoti, 

atlikti praktikos ar dalyvauti projektinėje veikloje. Kad studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai yra 

paklausūs darbo rinkoje, nesutiko tik vienas respondentas. Pažymėtina, kad studentai, vertindami 

teiginius apie studijas, dažnai rinkosi atsakymus „nei sutinku, nei nesutinku“ arba „nežinau, negaliu 

atsakyti“ ir aiškios nuomonės nepareiškė, o atsakymą „nesutinku“ / „visiškai nesutinku“,  vertindamas 

teiginius,  dažniausiai rinkosi tik vienas iš apklausoje dalyvavusių studentų. 

 Vertindami studijų metu įgytus įgūdžius, visi apklausoje dalyvavę studentai sutiko, kad 

studijų metu išsiugdė savarankiškumo ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Taip pat dauguma 

pažymėjo, kad įgijo bendradarbiavimo bei žodinės ir rašytinės komunikacijos gebėjimų. Daugiau nei 

du trečdaliai studentų nurodė, kad išsiugdė kūrybiškumą ir įgijo kritinio mąstymo bei problemų 

sprendimo įgūdžių, o karjeros valdymo gebėjimus išsiugdė beveik pusė apklausoje dalyvavusiųjų.  

 Daugumos apklausoje dalyvavusių studentų nuomone, dalykų dėstymo eiliškumas 

semestruose buvo nuoseklus ir logiškas, tačiau dalis jų pažymėjo, kad manikiūro procedūros nederėjo 

viename semestre su veido ir kūno priežiūros procedūromis. 

 Studentai išskyrė, kad svarbūs dalykai, kuriems jie norėtų skirti daugiau studijų laiko, būtų: 

naujausios aparatinės technologijos kosmetologijoje, veido ir kūno priežiūros procedūros. Daugumos 



studentų nuomone, galėtų būti mažiau laiko skirta teoriniams dalykams, o daugiau – kosmetinių 

procedūrų praktikumams ir praktikai.  

 Tolimesni veiksmai.  Baigiamojo kurso studentų apklausa – viena iš priemonių, padedanti 

tobulinti studijų programą ir gerinti studijų kokybę, todėl studentai ir toliau bus raginami aktyviai 

dalyvauti apklausoje ir pareikšti savo nuomonę. Kai  kurie studentų  pastebėjimai  jau yra įgyvendinti: 

patobulintas studijų planas bei studijų dalykų programos. 

 Apibendrinti apklausos rezultatai buvo pristatyti Kosmetologijos studijų krypties komiteto 

posėdyje, taip pat bus pristatyti ir katedros posėdyje. Dėstytojų bus prašoma atsižvelgti į apklausos 

rezultatus ir išsakytus studentų pastebėjimus. 

 Apie apklausos apibendrintos ataskaitos paskelbimą Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 

fakulteto tinklalapyje studentai bus informuoti el. paštu. 

 

 


