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Apklausa apie BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ 

ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
*Savarankiško mokymosi vietos. 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Fakultete yra 10 savarankiško darbo vietų bei įrengtas Anatomijos 

ir fiziologijos saviruošos kabinetas. 
 

 

Apklausa apie GROŽIO TERAPIJOS STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
* Studijų programos dalykų turinio atitikimas naujausias 

tendencijas, praktinių užsiėmimų trūkumas.  

*Savarankiško mokymosi vietos. 

*Kolegijoje organizuojama neakademinė veikla. 

*Informacijos apie mainų programas prieinamumas, 

problemų sprendimas išvykstant ir sugrįžus po 

studijų/praktikos užsienyje. 
 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų programos atnaujinimas numatytas iki 2023 m. 

birželio mėn., kurio metu bus peržiūrėtas turinys bei pagal 

poreikį padidintas praktinių valandų skaičius. 
*Fakultete yra 10 savarankiško darbo vietų bei įrengtas Anatomijos 

ir fiziologijos saviruošos kabinetas. 
*Neakademinės veiklos organizavimu turėtų aktyviau 

rūpintis studentų atstovybė. 

*Tarptautinių ryšių koordinatorės nuolatinis 

bendradarbiavimas su studentais. 
 

 

Apklausa apie REABILITACIJOS STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
* Praktinių užsiėmimų trūkumas.  
 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų programos atnaujinimas numatytas iki 2023 m. 

birželio mėn., kurio metu bus peržiūrėtas turinys bei pagal 

poreikį padidintas praktinių valandų skaičius. 
 

 

Apklausa apie SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
*Problemų sprendimas išvykstant ir sugrįžus po 

studijų/praktikos užsienyje. 
 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Tarptautinių ryšių koordinatorė nuolat bendradarbiauja su 

studentais. Kadangi labai nedidelė dalis išvyksta pagal 

Erasmus+ programą, todėl ir nežino ar padedama spręsti 

problemas.   
 

 

Apklausa apie BURNOS HIGIENOS STUDIJŲ PROGRAMĄ IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMĄ  

 

Gerintina sritis: 
*Studijų programos dalykų turinio nesikartojimas ir 

atitikimas naujausias tendencijas. 

*Kolegijoje organizuojama neakademinė veikla. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*2021 m. birželio mėn. studijų programa atnaujinta, 

peržiūrėti modulių (dalykų) turiniai. 

*Neakademinės veiklos organizavimu turėtų aktyviau 

rūpintis studentų atstovybė. 



*Problemų sprendimas išvykstant ir sugrįžus po 

studijų/praktikos užsienyje. 
 

*Tarptautinių ryšių koordinatorė nuolat bendradarbiauja su 

studentais. Kadangi labai nedidelė dalis išvyksta pagal 

Erasmus+ programą, todėl ir nežino ar padedama spręsti 

problemas.   
 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ SOCIALINIO DARBO KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

nesąžiningumą. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų krypties studijų programos komiteto pirmininko 

individualūs pokalbiai su dėstytojais. 

.   
 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Informatyvesni dėstytojų atsakymai į studentų klausimus. 

*Grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų krypties studijų programos komiteto pirmininko 

individualūs pokalbiai su dėstytojais. 

 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ REABILITACIJOS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

*Grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų krypties studijų programos komiteto pirmininko 

individualūs pokalbiai su dėstytojais. 

 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ BURNOS PRIEŽIŪROS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų krypties studijų programos komiteto pirmininko 

individualūs pokalbiai su dėstytojais. 

 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ SLAUGOS IR AKUŠERIJOS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo aktyvinimas. 

*Grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų krypties studijų programos komiteto pirmininko 

individualūs pokalbiai su dėstytojais. 

 

 

Apklausa apie DALYKŲ DĖSTYMĄ KOSMETOLOGIJOS KRYPTYJE: 

 

Gerintina sritis: 
*Dėstomų temų nuoseklumas bei studijų metodų parinkimas. 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*Studijų krypties studijų programos komiteto pirmininko 

individualūs pokalbiai su dėstytojais. 

 

 

Apklausa apie PRAKTIKOS ORGANIZAVIMĄ  



 

Gerintina sritis: 
*BH studijų programos praktika ,,Ligonių slauga“. 

*BPS studentai siūlo trumpinti Psichikos sveikatos slaugos 

praktiką, o ilginti Būtinosios medicinos pagalbos ir 

intensyviosios slaugos praktiką. 

 

Sprendimas ir jo įvykdymas:  
*2021 m. atnaujinant BH studijų programą, koreguotas 

praktikos ,,Ligonių slauga“ aprašas. 

*2021 m. atnaujintas BPS studijų planas, Psichikos sveikatos 

slaugos praktikos laikas sutrumpintas, o Būtinosios 

medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktikos laikas 

prailgintas. 
 

 


