
BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETO 

INFORMACIJA APIE 2018 METAIS VYKDYTŲ APKLAUSŲ REZULTATUS   

Apklausos metai, 

ketvirtis, kokia apklausa 

ir vykdytojas 

Apklausos dalyviai 

(kiek iš viso jų yra 

ir koks procentas 

atsakė*) 

Rezultatai/išvados Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama panaudoti 

Privalumai (kas įvertinta gerai) 
Gerintinos sritys/rizikos (kas 

įvertinta prastai) 

Kokių kokybės gerinimo 

priemonių imtasi arba 

planuojama imtis 

Atsakingas ir 

įvykdymo 

terminas 

Įvykdymo 

informacija 

(data ir kas 

padaryta) 

Studentų apklausa dėl 

studijų programos turinio, 

studijų rezultatų pasiekimo 

lygio ir programos 

aprūpinimą ištekliais   

 

2018 m. I-II ketvirtis 

Baigiamųjų kursų 

studentai (BPS-14; 

BH-15; GT-15; 

KTP-15; SD-15; 

SDn-14) 

 

Išsiųsti kvietimai 

dalyvauti 

apklausoje 144 

studentams, 108 

dalyvavo apklausoje 

(75 proc.). 

Daugumos studijuotų dalykų 

žinias ir praktinius įgūdžius gali 

pritaikyti. 

Yra susipažinę su studijų 

programos rezultatais ir žino kur 

jie yra skelbiami bei nurodo, 

kad studijų programos rezultatai 

yra realūs ir pasiekiami. 

 

Du trečdaliai apklaustųjų 

pažymi, kad auditorijos nėra 

patogios, jose šalta. 

Studentai nėra pakankamai 

aprūpinami mokomosiomis 

priemonėmis ir įranga bei 

nevisose patalpose veikia 

bevielis interneto ryšys. 

Nėra studentų laisvalaikio 

zonos. 

Įtraukti reikalingų priemonių 

įsigijimą į viešųjų pirkimo 

planą. 

 

SPK 

pirmininkai, 

BMF dekanas 

iki 2018-12-21 

Nuolat 

informuojamas ITC 

ir ūkio valdymo ir 

aprūpinimo skyrius. 

Priemonės 

įsigyjamos pagal 

galimybes. 

Dėstytojų apklausa dėl 

studijų programos turinio, 

studijų rezultatų pasiekimo 

lygio ir programos 

aprūpinimą ištekliais   

 

2018 m. IV ketvirtis 

BPS, BH, GT, KTP, 

SD studijų 

programų dėstytojai  

 

Išsiųsti kvietimai 

dalyvauti 

apklausoje 86 

dėstytojams, 72 

dalyvavo apklausoje 

(84 proc.). 

Studijų programos ir dėstomų 

dalykų studijų rezultatai yra 

aiškūs, tinkami, studentai su jais 

supažindinti. 

Dalyko studijoms naudojamos 

prenumeruojamos duomenų 

bazės, medžiaga talpinama 

MOODLE aplinkoje. 

Studentams pateikiamos 

praktinės užduotys, padedančios 

įsisavinti teorinę medžiagą bei 

gauna grįžtamąjį ryšį apie 

pasiektus rezultatus.  

Ne visoms dalykų temoms 

skiriamas pakankamas valandų 

skaičius. 

Tobulintina studijų programų 

materialinė bazė (auditorijose 

šalta; didžiojoje aud. pelėsis; 

interneto ryšio strigimai; 

studentų aprūpinimas 

priemonėmis ir naujausia 

įranga). 

  

Atnaujinti studijų programų 

planai. 

Peržiūrėti ir atnaujinti 

studijų dalykų aprašai. 

Įtraukti reikalingų priemonių 

įsigijimą į viešųjų pirkimo 

planą. 

 

 

SPK 

pirmininkai, 

BMF dekanas 

iki 2018-12-21 

 

2018-06-27 AT 

patvirtinti atnaujinti 

studijų programų  

aprašai.   

Nuolat 

informuojamas ITC 

ir ūkio valdymo ir 

aprūpinimo skyrius. 

Priemonės 

įsigyjamos pagal 

galimybes. 

2018 metų absolventų 

apklausa apie studijų 

rezultatų baigiamojo 

vertinimo organizavimą  

 

2018 m. I-II ketvirtis 

2018 m. absolventai 

(BPS-14; BH-15; 

GT-15; KTP-15; 

SD-15; SDn-14) 

 

Išsiųsti kvietimai 

dalyvauti 

apklausoje 144 

absolventams, 98 

Dauguma studentų baigiamojo 

darbo tema toliau plėtojama po 

kursinio darbo, tikėdamiesi 

gautus rezultatus pritaikyti 

praktinėje veikloje. 

Rengiant baigiamąjį darbą 

studentai pakankamai naudojasi 

tarptautinėmis mokslinės 

informacijos duomenų bazėmis. 

2018 metų absolventai trūko 

užsienio kalbos žinių bei 

kompiuterinio raštingumo. 

 

Studijų programų planuose 

profesinės užsienio kalbos 

dalykui skirta 6 kr. 

Atnaujintas dalyko 

,,Informacinės 

technologijos“ aprašas. 

 

SPK 

pirmininkai 

iki 2018-12-21 

 

2016 m. atnaujinti 

studijų planai 

užsienio kalbai 

skiriant 6 kr. 

2018 m. atnaujintas 

dalyko 

,,Informacinės 

technologijos“ 

aprašas.  



dalyvavo apklausoje 

(68 proc.). 

Bendradarbiavimas su 

baigiamojo darbo vadovu buvo 

tinkamas. 

Naudingos tiek baigiamojo 

darbo vadovo, tiek 

išankstiniame gynime išsakytos 

pastabos. 

Dauguma baigiamojo vertinimo 

organizavimą įvertino labai 

gerai ir gerai.  

2018 m. Atnaujinti  

baigiamųjų darbų 

rengimo ir gynimo 

metodiniai 

reikalavimai.  

Studentų požiūris į 

praktikų organizavimą 

 

2018 m. II ketvirtis 

Visų studijų 

programų studentai 

po kiekvienos 

praktikos  

 

Išdalintos 717 

anketos, užpildė 

648 dalyvavo 

apklausoje (90 

proc.). 

Sudarytos sąlygos pasirinkti 

praktikos vietas. 

Aiški praktikų atlikimo tvarka ir 

užduotys. 

Studentams suteikiama darbo 

vieta ir priemonės. 

Praktika ir turimos teorinės 

žinios susiejamos. 

Didžioji dalis pritaria, kad tai 

yra galimybė aptarti klinikines 

situacijas, spręsti iškilusias 

problemas, konsultuotis su 

dėstytoju ir pasidalinti patirtimi.  

Studentai atlikta praktika 

patenkinti ir vertina labai gerai 

arba gerai. 

Trečdalis apklaustųjų pažymi, 

kad trūksta bendravimo įgūdžių, 

o kartais ir motyvacijos. 

Ribotos galimybės studentams 

teikti paslaugas GT, BH 

pacientams, nes paslaugos 

mokomos, todėl pacientai 

nepageidauja studentų. 

 

Studentus nuolatos  

motyvuoti dėl praktikos 

atlikimo, konsultuotis su už 

praktiką atsakingu dėstytoju 

dėl užduočių atlikimo.  

Kalbėti su socialiniais 

partneriais dėl paslaugų 

atlikimo praktikų metu. 

 

 

SPK 

pirmininkai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

praktikai 

vadovaujantis 

dėstytojas 

(nuolat) 

 

Nuolat 

bendraujama tiek su 

studentais, tiek 

socialiniais 

partneriais, 

*Rezultatai patikimi, kai savo nuomonę pateikia ne mažiau kaip 30 proc. respondentų 

 

Biomedicinos mokslų fakulteto dekanė      Ingrida Kupčiūnaitė 


