
KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ PASIRENGIMO 

PROFESINEI VEIKLAI APKLAUSOS APIBENDRINIMAS 

2022 metai 

 

Apklausiamųjų imtis: 20 kineziterapijos 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 20 

Viso įrašų apklausoje 20 

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 5% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 10-49 10% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra 50-249 25% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 250-499 15% 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 500 ir 

daugiau 
45% 

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 50% 

Ne 25% 

Nežinau / negaliu atsakyti 20% 

Nebaigta, nerodoma 5% 

Kokie, Jūsų nuomone, veiksniai labiausiai 

nulemia aukštųjų mokyklų absolventų 

įsidarbinimą? Pažymėkite ne daugiau kaip 

2 atsakymų variantus: 

Įgytas išsilavinimas  25% 

Profesinės žinios, gebėjimai bei įgūdžiai 60% 

Baigtos aukštosios mokyklos prestižas 16,67% 

Darbo patirtis  0% 

Asmeninės savybės 20% 

Geras praktinis pasirengimas įgytas studijų metu  40% 

Pažintys (asmeniniai ir/arba tėvų socialiniai 

ryšiai) 
15% 



Įdėtos pastangos 25% 

Atsitiktinumas 15% 

Rekomendacijos (iš aukštosios mokyklos, 

praktikos vietos, t.t.) 
15% 

Regiono ekonominė situacija 10% 

Kita.  0% 

Nebaigta, nerodoma 15% 

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 25% 50% 5% 5% 0% 0% 15% 

2.  Gebėjimas teorines žinias 

pritaikyti praktikoje 
5% 60% 10% 10% 0% 0% 15% 

3.  Savarankiškumas 30% 45% 5% 5% 0% 0% 15% 

4.  Gebėjimas dirbti komandoje 35% 45% 0% 0% 5% 0% 15% 

5.  Iniciatyvumas 20% 50% 10% 5% 0% 0% 15% 

6.  Žinių siekimas 30% 45% 5% 5% 0% 0% 15% 

7.  Darbštumas 60% 15% 5% 5% 0% 0% 15% 

8.  Komunikabilumas 35% 40% 5% 5% 0% 0% 15% 

9.  Atsakingumas 45% 30% 0% 5% 5% 0% 15% 

10.  Motyvacija  35% 40% 0% 10% 0% 0% 15% 

Kaip bendradarbiaujate su Sveikatos 

priežiūros fakultetu?  

Priimate studentus atlikti praktiką. 85% 

Dalyvaujate baigiamųjų darbų gynimo komisijos 

darbe.  
0% 

Dalyvaujate Sveikatos priežiūros fakulteto 

organizuojamuose renginiuose. 
35% 

Konsultuojate dėstytojus ir padedate jiems rengti 

mokymo / metodinę medžiagą 
0% 

Sudarote dėstytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją 

Jūsų organizacijoje 
0% 

Nebaigta, nerodoma 15% 

Jei priimate studentus praktikai, kuo tai 

naudinga Jūsų  įstaigai / įmonei / 

organizacijai? 

„Papildomos" rankos, na ir organizuojami kolegijos renginiai; 

Turime buvusių studentų dirbančių mūsų kolektyve; Gerosios 

patirties sklaida už įstaigos ribų; Džiaugiamės priimdami 

studentus, galėdami perduoti žinias, kompetencijas, profesinius 

gebėjimus, taip pat mokant bendravimo su pacientais jų šeimos 

nariais. Mūsu įstaigai naudinga priimti studentus, nes pacientai 

gauna daugiau dėmesio dirbdami, atliekamos individualios 

kineziterapijos programos o mums pagalba, galime taip pat 

individualiau, atsakingiau atlikti savo darbą; Studentai padeda 

įstaigoje dirbantiems specialistams (sumažina darbo krūvį); 

Naujų žinių dalinimasis, finansai..; Smagu padėti jaunimui 

išmokti visas darbo subtilybes; Sudaryta sutartis; Paįvairina 

specialistų darbo dieną, suteikia jiems papildomas uždarbio 

galimybes; Studentai padeda atliekant procedūras, galima 

aptarnauti daugiau pacientų; abipusė partnerystė padeda tobulėti 

,ieškoti ir rekomenduoti įstaigas, specialistus. Patikimiau ieškant 

specialistų įstaigai; Praktinių žinių perdavimas studentams ir 

potencialiems įstaigos darbuotojams; Puiki galimybė 

"užsiauginti-patikrinti" naują būsimą kolegą; Taip pat 

naujovių/žinių perėmimas-atnaujinimas iš absolventų; finansinė 



nauda; Prestižas; sumažina krūvį darbuotojams, jei baigiamosios 

praktikos studentas geba dirbti savarankiškai. 

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 

 15% 60% 10% 0% 0% 15% 

Ar planuojate įdarbinti Kineziterapijos 

studijų programos  Sveikatos priežiūros 

fakulteto absolventus? 

Taip 25% 

Ne 5% 

Nežinau/Negaliu atsakyti 55% 

Nebaigta, nerodoma 15% 

Jūsų pasiūlymai 

Sunku atsakyti į klausimus vienu atsakymu, vertinant studentus, 

nes visi jie skirtingi. O šiaip labai gražiai juos mokinat😉 Praktiką 

suderint su darbais, nes visaip būna, n darbų vienu metu. Noriu 

padėkoti Kolegijos dėstytojams, už rūpinimąsi savo studentais ir 

mokymo įstaigos įvaizdžiu. Studentai iš Kolegijos išsiskiria 

darbštumu, "nebijo" pacientų, turi pakankamai žinių, yra aktyvūs 

diskusijose. Manau, tai susiję su didesnių praktinių valandų 

skaičiumi, negu universitetuose. Ačiū; Sėkmės 

bendradarbiaujant; Dažnai stebiu "galėjimo" mąstymo trūkumą 

konkrečioje situacijoje. Ne žinių trūkumas, o neužtikrintumas, 

kada naudoti ir kokias žinias naudoti galiu esamoje situacijoje. 

 


