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TYRIMO ORGANIZAVIMAS
Siekiant užtikrinti studijų kokybę ir vykdyti mokslo taikomąją veiklą Alytaus kolegijoje
bei atsižvelgiant į gautą LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštą
Nr. SR-3800, buvo atlikta BPS studijų programos III kurso studentų pasitenkinimo studijomis
Alytaus kolegijoje apklausa. Apklausos vykdymui, duomenų analizei ir apdorojimui bei rezultatų
sklaidai Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė: vadovė – Jovita
Balčiūnienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros lektorė, BPS komiteto narė; nariai: Edita
Klimavičiūtė, Vadybos ir administravimo katedros lektorė, Jolita Leonavičienė, Vadybos ir
administravimo katedros lektorė, BPS komiteto narė, Jurgita Merkevičienė, Inžinerijos katedros
docentė, BPS komiteto narė, Sigitas Naruševičius, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros
lektorius, Kristina Stauskienė, Biomedicinos ir maisto technologijų katedros lektorė, BPS komiteto
narė, Erika Kastanavičienė, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė, Alytaus
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Bendrosios praktikos slaugytoja, BPS komiteto narė.
Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2020 m. spalio 5 – 19 d.
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti BPS III kurso studentų pasitenkinimą studijomis Alytaus
kolegijoje.
Tikslinė grupė: Alytaus kolegijos trečio kurso BPS studijų programos studentai, įstoję
2018 m.
Tyrimo metodas – anketinė apklausa (rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio
empiriniai duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant „Google Forms“
apklausų administravimo programinę įrangą.
Vykdant BPS studijų programos trečio kurso studentų apklausą, nebuvo atliekama
studentų atranka, t. y. atlikta ištisinė visų BPS studijų programos trečio kurso studentų apklausa.
Kvietimai dalyvauti apklausoje buvo el. paštu išsiųsti visiems BPS trečiojo kurso studentams. Iš
viso išsiųsti 79 pakvietimai dalyvauti apklausoje.
Tyrimo patikimumas. Tyrimas yra statistiškai patikimas. Imties patikimumas – 95
proc., paklaida 5 proc. Tyrimo generalinė populiacija – 45 BPS studijų programos trečio kurso
studentai. Bendras anketų grįžtamumas – 45 anketos (56,96 proc.).

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimo metu siekta išsiaiškinti BPS studijų programos III kurso studentų nuomonę
apie studijų turinį, studijų planą, studijų procesą, tvarkaraščius, apeliavimo ir skundų teikimo
tvarką, galimybes gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį, studentų įsitraukimą į studijų procesą ir praktikų
organizavimo kokybę. Iš viso apklausoje dalyvavo 45 BPS studijų programos III kurso studentai.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad net 66,7 proc. respondentų sutinka, kad juos tenkina
supažindinimas su studijomis ir studijų procesu, iš dalies sutinka – 20 proc. studentų. Tik vienas
respondentas atsakė, kad nesutinka. Studentai pažymėjo, kad jie yra supažindinti su studijų planu ir
juo jie yra patenkinti. Negaliu vertinti atsakymo nepasirinko nei vienas respondentas.

1 pav. Supažindinimo su studijomis ir studijų procesu vertinimas
25,0 proc. studentų sutinka, kad supažindinimas su sudarytu tvarkaraščiu ir jo
padarytais keitimais vyksta laiku, iš dalies sutinka – 38,6 proc. studentų, nesutinka – 27,3 proc.
studentų. Nors BPS studijų programa vykdoma nuolatine studijų forma, tačiau didelė dalis studentų
ne tik studijuoja, bet ir dirba. Todėl studentai išreiškė nuomonę, kad dirbantiems studentams ne
palankiai sudėlioti grafikai. Taip pat studentai pageidautų, kad tvarkaraščio pakeitimai būtų ne tik
patalpinti kolegijos tinklalapyje, tačiau ir apie tai jie informuojami laiku. Studentai siūlo, kad
tvarkaraščiai būtų siunčiami studentų bendru grupės el. paštu.

2 pav. Supažindinimo su tvarkaraščiu vertinimas

BPS studijų programos vykdymo laikotarpiu nebuvo gauta apeliacijų ir skundų iš
studentų. Todėl tyrimo metu siekta išsiaiškinti, ar Alytaus kolegijoje yra aiški apeliavimo ir skundų
teikimo tvarkos, kuriomis studentai gali naudotis be apribojimų. Net 62,8 proc. apklaustųjų sutinka,
kad tvarkos yra aiškios, 16,3 proc. – iš dalies sutinka. 18,6 proc. respondentų teigia, kad negali
vertinti, nes niekada neturėjo poreikio dėl kokių nors priežasčių teikti skundą ar apeliaciją.

3 pav. Apeliavimo ir skundų teikimo tvarkų vertinimas
Grįžtamasis ryšys ir glaudus bendradarbiavimas tarp studentų ir dėstytojų, tarp
studentų ir administracijos yra svarbus, siekiant užtikrinti kokybišką studijų procesą. Todėl
studentams buvo pateiktas klausimas, ar Alytaus kolegijoje yra užtikrinamos galimybės teikti ir
gauti grįžtamąjį ryšį. Net 51,1 proc. atsakė, kad sutinka, 33,3 proc. – iš dalies sutinka, tik 8,9 proc. –
nesutinka. Studentai pažymėjo, kad kartais stokojama aiškumo, komunikuojant su dėstytojais,
keletas dėstytojų grįžtamąjį ryšį teikė nenoriai.

4 pav. Grįžtamojo ryšio vertinimas
Praktikų organizavimas yra labai svarbi studijų proceso dalis, būtina studentų
pasirengimui profesinei veiklai. Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, ar suteikiama vadovo pagalba
praktikos metu, ar praktikos vertinimo kriterijai aiškūs, ar tinkamas praktikos dienynas vertinti
studentus. 44,2 proc. apklaustųjų studentų atsakė, kad sutinka, kad praktikos vadovas suteikia visą
reikalingą pagalbą praktikos metu, 20,9 proc. – iš dalies sutinka, 14,0 proc. – nesutinka. Studentams

praktikų vertinimo kriterijai aiškūs (57,8 proc.) ir praktikos dienynas tinkamas vertinti studentą
(52,3, proc.). Studentai pažymi, kad visos praktikos yra naudingos ir vertingos, tačiau įgytų teorinių
žinių paskaitų metu jie negali susieti praktikos metu (Bendruomenės slaugos bei fizinės medicinos
ir reabilitacijos praktikos), kaip kurioms praktikoms reikia skirti daugiau laiko. Studentai siūlo
daugiau praktinių užsiėmimų atsiskaitymą vykdyti, demonstruojant konkrečias praktines situacijas.
Praktikų organizavimo vertinimai pateikiami 5, 6 ir 7 paveiksluose.

5 pav. Praktikos vadovo suteikiamos pagalbos praktikų metu vertinimas

6 pav. Praktikos vertinimo kriterijų aiškumo vertinimas

7 pav. Praktikos dienyno tinkamumo vertinti studentus vertinimas

Studijų užsiėmimuose taikomi studijų metodai dažniausiai skatina studentų aktyvų
įsitraukimą į studijų procesą ir padeda siekti studijų dalykų rezultatų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad
80 proc. apklaustųjų studentų studijų metu aktyviai įsitraukę į studijų procesą.

8 pav. Aktyvumo įsitraukiant į studijų procesą vertinimas
Net 91,1 proc. apklaustųjų studentų atsakė, kad BPS studijų programą rekomenduotų
studijuoti draugui. Studentai pažymėjo, kad Alytaus kolegijoje – puikūs dėstytojai, gera aplinka,
studentai džiaugiasi studijuodami savo gimtajame mieste ir galimybe derinti studijas su darbu.

9 pav. Rekomendacijų studijuoti draugui vertinimas
Apibendrinant gautą studentų išreikštą nuomonę, dauguma studentų pasisakė, kad
studijų programos turinys ir visi dalykai, praktikos – tinkamos bei naudingos jų profesinei veiklai ir
nereikia nieko atsisakyti. Tačiau studentai siūlo lanksčiau atsižvelgti sudarant tvarkaraščius, pvz.
dirbti ne daugiau kaip tris kartus į savaitę. Išklausyti ir atlikti praktines užduotis nuo ryto iki vakaro,
kas būtų kur kas naudingiau, nei važiuoti kiekvieną dieną į studijas. Tačiau kiti studentai pateikė ir
kitą pasiūlymą, kad gali būti kaupiamosios klinikinės valandos. Geriau nuolat po kelias valandas
būti ligoninėje ir rinktis log-book nei vienas mėnesis su įtampom ir mase studentų vienu metu.
Studentai pažymėjo, kad bendruomenės slaugos praktikos nėra galimybės atlikti pilnavertiškai,
kadangi reikalinga įsilieti į konkrečią bendruomenę ir ją gerai pažinti. Neužtenka nueiti į polikliniką
ir mėnesį būti registratūroje arba pabūti prie poliklinikos slaugytojo, stebint atliekamas procedūras.

Bendruomenės slauga reikalauja detalaus ir ilgalaikio bendruomenės stebėjimo ir analizavimo. Taip
pat tai taikoma fizinės medicinos ir reabilitacijos dalykui ir praktikai. Studentai akcentavo, kad
karantino laikotarpiu sudėtinga buvo rasti praktikos vietą, tai norėtų daugiau pagalbos surandant
praktikos vietą arba galimybę perkelti praktikas vėlesniam laikui.
Studentai pažymėjo, kad siūlytų atsisakyti genetikos, slaugos taikomųjų tyrimų,
užsienio kalbos dalykų bei kardiologinės slaugos, bendruomenės slaugos, fizinės reabilitacijos
slaugos praktikų. Tačiau studentai pasiūlė įtraukti norvegų, lotynų, vokiečių kalbas, psichologijos
dalyką, daugiau praktinių užsiėmimų, pvz kardiologinės slaugos bei manipuliacijų (kaip atlikti
injekcijas, statyti lašines ir kitas manipuliacijas), taip pat studentai pasiūlė daugiau dėmesio
skirti kosmetologijos ir fizinės reabilitacijos sritims (masažai). Keletas studentų pažymėjo, kad
paliatyviąją ir onkologinę slaugą būtų galima sujungti su geriatrine slauga į vieną modulį. Kiti
studentai akcentavo, kad skubiosios pagalbos dalyko paskaitų metu išryškinti kritinius gyvybinių
funkcijų parametrus bei pareiškė norą nuvykti į prozektoriumą.
Studentai pasidžiaugė, kad Alytaus kolegijoje – puikūs dėstytojai, gera aplinka,
studentai džiaugiasi studijuodami savo gimtajame mieste ir galimybe derinti studijas su darbu.

TYRIMO REZULTATŲ IŠVADOS
BPS studijų programos III kurso studentų pasitenkinimo studijomis Alytaus
kolegijoje apklausos tyrimas atskleidė, kad:
1. Net 66,7 proc. respondentų tenkina supažindinimas su studijomis ir studijų procesu.
Studentai supažindinti su studijų planu ir juo jie yra patenkinti
2. 25,0 proc. studentų sutinka, kad supažindinimas su sudarytu tvarkaraščiu ir jo
padarytais keitimais vyksta laiku, nesutinka – 27,3 proc. studentų. Studentai norėtų, kad
tvarkaraščio pakeitimai būtų ne tik patalpinti kolegijos tinklalapyje, ir jie būtų informuojami
studentų bendru grupės el. paštu.
3. Studentams Alytaus kolegijos apeliavimo ir skundų teikimo tvarkos aiškios (62,8
proc.). 18,6 proc. respondentų teigia, kad negali vertinti, nes niekada neturėjo poreikio dėl kokių
nors priežasčių teikti skundą ar apeliaciją.
4. Alytaus kolegijoje yra užtikrinamos galimybės teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį (51,1
proc.). Studentai pažymėjo, kad kartais stokojama aiškumo, komunikuojant su dėstytojais, keletas
dėstytojų grįžtamąjį ryšį teikia nenoriai.
5. 44,2 proc. apklaustųjų studentų atsakė, kad sutinka, kad praktikos vadovas suteikia
visą reikalingą pagalbą praktikos metu, tačiau 14,0 proc. – nesutinka. Studentai pažymi, kad visos
praktikos yra naudingos ir vertingos, tačiau įgytų teorinių žinių paskaitų metu jie negali susieti
praktikų metu, kaip kurioms praktikoms reikia skirti daugiau laiko. Studentai siūlo daugiau
praktinių užsiėmimų atsiskaitymą organizuoti, demonstruojant konkrečias praktines situacijas.
6. Studentams praktikos vertinimo kriterijai aiškūs (57,8 proc.) ir praktikos dienynas
tinkamas vertinti studentą (52,3, proc.).
7. 80 proc. apklaustųjų studentų studijų metu aktyviai įsitraukę į studijų procesą.
8. BPS studijų programą rekomenduotų studijuoti draugui (91,1 proc.). Studentai
pažymėjo, kad Alytaus kolegijoje puikūs dėstytojai, gera aplinka, studentai džiaugiasi studijuodami
savo gimtajame mieste ir galimybe derinti studijas su darbu.

