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BENDRA APŽVALGA

• BPS apžvalga vyko elektronine forma 2019 m. 

vasario-kovo mėn.

• 2019 m. baigė 79 absolventai. Apklausoje dalyvavo 

29, tai sudaro 36,7 proc.
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Labai gerai Gerai Neturiu 
nuomonės

Blogai Labai blogai

Studijų organizavimo 
tinkamumas (bendras 
vertinimas)

11 (37.9%) 14 (48.3%) 0 (0.0%) 2 (6.9%) 2 (6.9%)

Aktualios informacijos 
apie studijas 
prieinamumas

9 (31.0%) 15 (51.7%) 2 (6.9%) 2 (6.9%) 1 (3.4%)

Paskaitų tvarkaraščių 
patogumas 9 (31.0%) 10 (34.5%) 4 (13.8%) 3 (10.3%) 3 (10.3%)

Atsiskaitymų tvarkaraščių 
patogumas 14 (48.3%) 10 (34.5%) 3 (10.3%) 0 (0.0%) 2 (6.9%)

Praktikų organizavimo 
tinkamumas 15 (51.7%) 10 (34.5%) 1 (3.4%) 1 (3.4%) 2 (6.9%)

Informacijos 
pakankamumas apie 
studijų ir praktikos 
galimybes užsienyje

10 (34.5%) 9 (31.0%) 8 (27.6%) 1 (3.4%) 1 (3.4%)

Mokymosi krūvis buvo ne 
per didelis ir ne per mažas 11 (37.9%) 12 (41.4%) 5 (17.2%) 0 (0.0%) 1 (3.4%)

Galimybės konsultuotis 11 (37.9%) 10 (34.5%) 4 (13.8%) 2 (6.9%) 2 (6.9%)

Atsiskaitymų kiekio ir 
apimčių tinkamumas 12 (41.4%) 13 (44.8%) 2 (6.9%) 1 (3.4%) 1 (3.4%)

Baigiamųjų egzaminų ir 
baigiamųjų darbų gynimo 
organizavimo tinkamumas

14 (48.3%) 10 (34.5%) 2 (6.9%) 2 (6.9%) 1 (3.4%)
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I. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
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Absolventų nuomonė apie studijų organizavimą
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Kas patiko organizuojant studijas ir 

ką reikėtų tobulinti?
• Labai patiko kai kurios paskaitos, dėstytojų dalinama išmintis ir žinios, tvarka 

fakultete, malonus bendravimas su studentais, puikus praktikų derinimas su šalies 
ligoninėmis.

• Tai, kad studentų prašymai dėl tvarkaraščio pakeitimo visada išgirsdavo.

• Lankstumas pagal galimybes.

• Geranoriški dėstytojai, prisitaikantys prie mūsų grafikų.

• Reikėtų gerinti kai kurių dėstytojų, kurie vadovavo baigiamiesiems darbams darbo 
kokybę. 

• Kai kuriems dėstytojams kartais pritrūksta mandagumo bendraujant su studentais.

• Reikėtų tobulinti tvarkaraščius.

• Studijų kokybė būtų geresnė, jei studentams būtų daugiau paskaitų, būtų labai 
džiugu, jei vyktų ir daugiau įvairių seminarų.

• Kuo daugiau praktinių užsiėmimų.
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II. Dėstytojai ir kitas 
akademinis personalas

Pritariu Neturiu 
nuomonės

Nepritariu

Dėstytojų per paskaitas pateikiama 
medžiaga/informacija buvo aktuali, 
pritaikoma praktiškai

23 (79.3%) 3 (10.3%) 3 (10.3%)

Dėstytojai taikė įvairius mokymo 
metodus

22 (75.9%) 4 (13.8%) 3 (10.3%)

Studentų pasiekimai vertinami 
objektyviai

17 (58.6%) 7 (24.1%) 5 (17.2%)

Dėstytojai bendravo su studentais 
lygiavertiškai, kultūringai

22 (75.9%) 3 (10.3%) 4 (13.8%)

Dėstytojų konsultacijos buvo 
naudingos

23 (79.3%) 3 (10.3%) 3 (10.3%)

Dėstymo kokybė buvo aukšta 18 (62.1%) 7 (24.1%) 4 (13.8%)

Studijas aptarnaujantis personalas 
buvo geranoriškas

24 (82.8%) 2 (6.9%) 3 (10.3%)

Administracija buvo atvira studentų 
poreikiams, pasiūlymams

24 (82.8%) 2 (6.9%) 3 (10.3%)
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II. Dėstytojai ir kitas 

akademinis personalas, proc.



Kokias dėstytojų, studijas aptarnaujančio personalo, 
administracijos veiklos gerąsias puses galėtumėte 

išskirti? (prašome parašyti)

• Paprasti žmonės, visada galima  susikalbėti. Stengiasi padėti ir 
rasti išeitį. Personalas geras.

• Dėstytojai draugiški, kantrūs, linksmi, nuoširdūs, supratingi, 
geranoriški.

• Visi dėstytojai ir apskritai administracija kolegijoje labai patiko. 
Dėstytojai įdomiai dėstydavo paskaitas, sunkesnių dalykų, kur 
reikia labai daug išmokti (pvz. farmakologijos) buvo net 
konsultacija, tai buvo labai labai gerai.

• Dėmesingumas, tolerancija

• kultūringi, puikiai pateikia medžiagą, visada pakonsultuoja, jei 
kas neaišku. 

• Aptarnaujantis personalas mandagus, geranoriškas, kultūringas.
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Prašytume įvardinti, ką reikėtų gerinti dėstytojų, 
studijas aptarnaujančio personalo, administracijos 

veikloje, siekiant aukštesnės studijų kokybės, 
geresnio studentų poreikių patenkinimo?

• Kai kuriems dėstytojams trūksta mandagumo.

• Geriau atrinkti dėstytojus, kurie vadovauja baigiamųjų darbų 

rašymui, kad studentams būtų suteikta reikiama informacija, 

patarimai.

• Geriau informuoti studentus su studijomis susijusiais 

klausimais, visuose lygmenyse pateikti vienodą informaciją.

• Kuo daugiau naujesnės informacijos per paskaitas ir praktinius 

užsiėmimus.
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III.  Materialinė studijų 
aplinka

Labai gerai Gerai Neturiu 
nuomonės

Blogai Labai blogai

Sąlygų naudotis 
internetu/bevieliu ryšiu 
pakankamumas

13 (44.8%) 9 (31.0%) 3 (10.3%) 2 (6.9%) 2 (6.9%)

Bibliotekos literatūros ir 
elektroninių išteklių 
pakankamumas

10 (34.5%) 10 (34.5%) 5 (17.2%) 3 (10.3%) 1 (3.4%)

Bibliotekos erdvių tinkamumas 
mokymuisi

9 (31.0%) 11 (37.9%) 6 (20.7%) 2 (6.9%) 1 (3.4%)

Auditorijų tinkamumas 
paskaitoms

5 (17.2%) 16 (55.2%) 4 (13.8%) 3 (10.3%) 1 (3.4%)

Patalpų pritaikymas 
praktiniams užsiėmimams

13 (44.8%) 12 (41.4%) 2 (6.9%) 1 (3.4%) 1 (3.4%)

Auditorijų aprūpinimas 
tinkama įranga

10 (34.5%) 11 (37.9%) 6 (20.7%) 1 (3.4%) 1 (3.4%)

Auditorijų ir laboratorijų 
aprūpinimas kompiuteriais

11 (37.9%) 10 (34.5%) 6 (20.7%) 1 (3.4%) 1 (3.4%)

Poilsio erdvių tinkamumas 6 (20.7%) 7 (24.1%) 9 (31.0%) 6 (20.7%) 1 (3.4%)

2019-03-29 10



III.  Materialinė studijų 

aplinka, proc.
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Prašytume įrašyti, kaip siūlytumėte 
pagerinti materialiąją studijų aplinką 

kolegijoje?
• Bibliotekoje reikia atnaujinti kompiuterius, jie per  lėti, sudėtinga 

vietoje atsisėdus susirašyti į kompiuterį medžiagą iš knygų, tenka 
visas knygas neštis namo. 

• Sutvarkyti aktų salės (Utenio a.) apšvietimą, nes jis labai prastas, visos 
kitos auditorijos geros.

• Pagerinti poilsio zonas studentams.

• Studentai pageidauja, kad visada veiktų kopijavimo aparatas esantis 
pirmame aukšte.

• Atnaujinti bibliotekos knygas.

• Įvesti greitesnį internetą

• Reikėtu remonto, bet tai suprantama - lėšų stygius

• Tualetuose reikia tualetinio popieriaus

• Kai kuriose auditorijose reikia labiau šildyti, nes žiemą jose šalta.

• Viskas pakankamai gerai tik aktų salėje reikėtų remonto, ieškoti 
rėmėjų.
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IV. Etikos normų 
laikymasis

Taip Ne

Korupcijos 
atvejais

0 (0.0%) 29 (100.0%)

Akademinio 
nesąžiningu
mo atvejais

4 (13.8%) 25 (86.2%)

Seksualinio 
priekabiavi
mo atvejais

0 (0.0%) 29 (100.0%)

Lygių teisių 
ir galimybių 
pažeidimo 
atvejais

1 (3.4%) 28 (96.6%)

Psichologini
o smurto 
atvejais

3 (10.3%) 26 (89.7%)
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V. Bendras studijų ir profesinių 

perspektyvų vertinimas
Visiškai 
sutinku

Sutinku Neturiu 
nuomonės

Nesutinku Visiškai 
nesutinku

Studijos atitiko mano 
lūkesčius 14 (48.3%) 11 (37.9%) 1 (3.4%) 1 (3.4%) 2 (6.9%)

Esu patenkintas studijų 
kokybe kolegijoje 11 (37.9%) 12 (41.4%) 1 (3.4%) 3 (10.3%) 2 (6.9%)

Dauguma dalykų buvo 
naudingi 16 (55.2%) 9 (31.0%) 1 (3.4%) 1 (3.4%) 2 (6.9%)

Studijos skatino mane 
domėtis būsima 
specialybe

17 (58.6%) 7 (24.1%) 3 (10.3%) 0 (0.0%) 2 (6.9%)

Sudarytos papildomos 
veiklos galimybės 
(savanorystė, renginiai ir 
kt.)

9 (31.0%) 9 (31.0%) 8 (27.6%) 1 (3.4%) 2 (6.9%)

Aš rekomenduočiau šias 
studijas kitiems 
žmonėms 17 (58.6%) 5 (17.2%) 4 (13.8%) 1 (3.4%)

2 (6.9%)
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V. Bendras studijų ir profesinių 

perspektyvų vertinimas, proc.
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Kolegija mane paruošė 
darbo rinkai

Atsakymo variantai Vidurkis

Labai gerai 66

Gerai 64

Vidutiniškai 37

Blogai 19

Labai blogai 8
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Kaip manote, kiek toks specialistas, 
kokiu tapote Jūs, paklausus darbo 

rinkoje?
Ypatingai 

paklausūs

Paklausūs Vidutiniškai 

paklausūs

Nepaklausūs Visiškai 

nepaklausūs

Lietuvoje 15 (51.7%) 12 (41.4%) 1 (3.4%) 1 (3.4%) 0 (0.0%)

Užsienyje 18 (62.1%) 6 (20.7%) 3 (10.3%) 1 (3.4%) 1 (3.4%)
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Ką planuojate veikti, kai 
baigsite studijas?

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

Toliau tęsiu savo dabartinį 
darbą 8 27.6%

Dirbsiu toje pačioje įstaigoje, 
tik eisiu aukštesnes pareigas 9 31.0%

Planuoju susirasti darbą 8 27.6%

Kursiu savo paties verslą 
(tapsiu savarankiškai 
dirbančiu)

0 0.0%

Studijuosiu toliau, Lietuvoje
4 13.8%

Studijuosiu toliau, užsienyje
0 0.0%

Važiuosiu dirbti į užsienį 0 0.0%

Eisiu į kariuomenę 0 0.0%
2019-03-29 18



Ką planuojate veikti, kai 
baigsite studijas?
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VI. Bendra informacija 
apie absolventą
Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

Vyras 4 13.8%

Moteris 25 86.2%

VII. Nurodykite savo patirtį darbo 

rinkoje:
Atsakymo variantai Kiekis Santykis

nedirbu 7 24.1%

dirbu pagal kolegijoje 

studijuotą specialybę
19 65.5%

dirbu su studijomis 

kolegijoje nesusijusį darbą
3 10.3%
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IŠVADOS
1. Bendrosios praktikos slaugos absolventai studijų 

kokybę kolegijoje vertina gerai.

2. Absolventų nuomone, tobulintinas studijų 
organizavimas, sudarant tvarkaraščius, organizuojant 
daugiau praktinių užsiėmimų.

3. Dėstytojai ir kitas akademinis personalas vertinami 
gerai, tačiau atkreiptinas dėmesys į studentų 
pasiekimų vertinimo objektyvumą ir į dėstytojų 
bendravimą su studentais.

4. Didžioji dalis absolventų yra patenkinti materialine 
studijų aplinka, tačiau pasigenda poilsio zonų, kai 
kurių auditorijų, aktų salės modernumo.

5. Visi absolventai studijų ir profesines perspektyvas 
vertina teigiamai.

2019-03-29 21


