
KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRENGIMO 

PROFESINEI VEIKLAI APKLAUSOS APIBENDRINIMAS 

2021 metai 

 

Apklausiamųjų imtis: 18 kineziterapijos 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 18 

Viso įrašų apklausoje 18 

Iš viso procentais 100 

Jūsų atstovaujamos įmonės / įstaigos / 

organizacijos statusas. 

  

Privati 16.67% 

Valstybinė 83,33% 

Kita 0% 

Komentarai 16,67% 

Nėra atsakymo 0% 

Nebaigta, nerodoma 0% 

Jūsų atstovaujamos įmonės / įstaigos / 

organizacijos dydis (dirbančiųjų skaičius). 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 0-9 5,56% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 10-49 5,56% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 50-249 22,22% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 250-499 22,22% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 500 ir 

daugiau 
22,22% 

Nebaigta, nerodoma 22,22% 

Ar Jūsų įmonėje / įstaigoje / 

organizacijoje per paskutinius 12 mėn. 

dirbo / buvo laikinai įdarbinti (projektinei 

veiklai ir pan.) kineziterapijos studijų 

programos absolventai? 

Taip 16,67% 

Ne 55,56% 

Nežinau / negaliu atsakyti 55,56% 

Nebaigta, nerodoma 22,22% 

Kokie, Jūsų nuomone, veiksniai labiausiai 

nulemia aukštųjų mokyklų absolventų 

įsidarbinimą? Pažymėkite ne daugiau kaip 

2 atsakymų variantus: 

Įgytas išsilavinimas  16,67% 

Profesinės žinios, gebėjimai bei įgūdžiai 38,89% 

Baigtos aukštosios mokyklos prestižas 16,67% 

Darbo patirtis  11,11% 

Asmeninės savybės 27,78% 

Geras praktinis pasirengimas įgytas studijų metu  27,78% 

Pažintys (asmeniniai ir/arba tėvų socialiniai 

ryšiai) 
11,11% 



Įdėtos pastangos 16,67% 

Atsitiktinumas 0% 

Rekomendacijos (iš aukštosios mokyklos, 

praktikos vietos, t.t.) 
27,78% 

Regiono ekonominė situacija 0% 

Kita.  0% 

Nebaigta, nerodoma 27,78% 

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 16,67% 33,33% 11,11% 5,56% 0% 0% 27,78% 

2.  Gebėjimas teorines žinias 

pritaikyti praktikoje 
22,22% 16,67% 27,78% 0% 0% 5,56% 27,78% 

3.  Savarankiškumas 22,22% 27,78% 11,11% 5,56% 0% 5,56% 27,78% 

4.  Gebėjimas dirbti komandoje 22,22% 38,89% 5,56% 0% 0% 5,56% 27,78% 

5.  Iniciatyvumas 16,67% 27,78% 22,22% 0% 0% 5,56% 27,78% 

6.  Žinių siekimas 16,67% 33,33% 11,11% 5,56% 0% 5,56% 27,78% 

7.  Darbštumas 11,11% 38,89% 11,11% 5,56% 0% 5,56% 27,78% 

8.  Komunikabilumas 16,67% 38,89% 5,56% 5,56% 0% 5,56% 27,78% 

9.  Atsakingumas 16,67% 44,44% 0% 5,56% 0% 5,56% 27,78% 

10.  Motyvacija  11,11% 38,89% 11,11% 5,56% 0% 5,56% 27,78% 

Kaip bendradarbiaujate su Sveikatos 

priežiūros fakultetu?  

Priimate studentus atlikti praktiką. 61,11% 

Dalyvaujate baigiamųjų darbų gynimo komisijos 

darbe.  
5,56% 

Dalyvaujate Sveikatos priežiūros fakulteto 

organizuojamuose renginiuose. 
38,89% 

Konsultuojate dėstytojus ir padedate jiems rengti 

mokymo / metodinę medžiagą 
0% 

Sudarote dėstytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją 

Jūsų organizacijoje 
0% 

Nebaigta, nerodoma 27,78% 

Jei priimate studentus praktikai, kuo tai 

naudinga Jūsų  įstaigai / įmonei / 

organizacijai? 

Pagalba komandai, iniciatyvumui, praktinių ir teorinių žinių 

dalinimasis; Tai labiau naudinga kitai pusei. Tačiau mūsų įstaiga 

atsakingai vertina ir stebi praktikantus, todėl pastebėjus įstaigos 

vertybes bei profesinių įgūdžių turintį studentą, jis gali tapti 

potencialiu įstaigos darbuotoju; Papildoma pagalba personalui. 

Apmokindami studentus praktikantus ir patys tobulinamės, 

dalindamiesi patirtimi ir įgytomis žiniomis; Visada naudinga 

žinoti absolventų profesinio išsilavinimo lygį ir prireikus priimti į 

darbą; Turime ir patys tobulėti, kad suteiktume daugiau žinių; 

Papildomos darbo rankos; Retkarčiais tai pagalba darbe. Ir 

naujas jaunas žvilgsnis iš šono į organizaciją; Nauda abipusė-

studentas -darbdavys; Nemanau, kad naudinga; Naudos tikrai 

nėra! Praktika- visapusiška nauda studentui. Praktikos metu 

studentai turi galimybę įgyti praktinių įgūdžių. 

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 

 22,22% 27,78% 22,22% 0% 0% 27,78% 



Ar planuojate įdarbinti Kineziterapijos 

studijų programos  Sveikatos priežiūros 

fakulteto absolventus? 

Taip 16,67% 

Ne 0% 

Nežinau/Negaliu atsakyti 55,56% 

Nebaigta, nerodoma 27,78% 

Jūsų pasiūlymai 

Sudaryti lengvas galimybes ne tik valstybinėse atlikti praktikas 

studentams bet ir privačiose; Praktikų vadovams atvykti taip pat 

stebėti studentų darbą bei su kuruojančiu kineziterapeutu 

komunikuoti visą praktiką, galbūt skirti užduotis praktines, 

vykdyti praktikinį testavimą; Daugiau "minkštųjų" savybių, 

reikalingų rinkoje ir įsidarbinti; Ir toliau išlaikyti aukštą žinių ir 

praktikos lygį kurį suteikiat studentams; Kineziterapeutas-

praktikas, daugiau praktinės veiklos, kad vyktu sėkminga 

terapija; Skatinti studentų savarankiškumą. 

 


