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NE FAKULTETE, VERTINIMO APKLAUSA 

 
 

Vykdymo laikas - 2021/2022 m. m. pavasario semestras, atlikus praktiką. 
 

Tikslas - sužinoti studentų nuomonę apie atliktą praktiką, padėsiančią tobulinti praktikų organizavimo 

ir vykdymo procesą. 

 
Trumpas klausimyno pristatymas. Studentai vertino praktikos vadovo kolegijoje ir praktikos vadovo 

įmonėje vadovavimo praktikai kokybę pagal pateiktus atitinkamai 6 ir 8 teiginius, apimančius 

pasiruošimą praktikai, praktikos užduoties pateikimą, sudarytą galimybę tobulinti praktinius įgūdžius, 

galimybę konsultuotis, praktikos vertinimą ir kt. skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia visiškai sutinku, 1 – 

visiškai nesutinku. 

 
Apklausos rezultatų pristatymas: 

 

Cheminės analizės studijų programos studentai dažniausiai praktikas atlieka įmonėse ir 

bendrovėse, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, nuolat palaikomas kontaktas tarp 

chemijos katedros dėstytojų ir įmonės, įmonės remia studentų praktinį parengimą, todėl kasmet priima 

studentus į praktiką. Ši gera praktika padeda laiduoti studentų praktinio mokymo kokybę, o abipusį 

bendradarbiavimą įrodo faktas, kad praktikų, atliekamų ne fakultete, kokybę studentai vertina gerai. 
 

Praktikantai teigiamai vertina praktikos vadovo fakultete veiklą: visi studentai pritaria, kad 

semestro pradžioje buvo supažindinti su praktikos tikslais ir vertinimu, aiškūs atsiskaitymo terminai ir 

formos, beveik visi studentai visiškai sutinka/sutinka, kad praktikos užduotys buvo suformuluotos 

aiškiai. Praktikos vadovas dėstytojas suteikė galimybę konsultuotis. Kad vertinant buvo laikomasi 

paskelbtų vertinimo formų ir kriterijų, atsiskaitymo rezultatai buvo aptarti, nurodo po 11 studentų. 1- 2 

studentai pasirinko atsakymus „nei sutinku, nei nesutinku“ arba „nežinau/negaliu atsakyti“, nes atsakė į 

anketos klausimus anksčiau, nei vyko praktikos vertinimas. 
 

Vertindami įmonės praktikos vadovo veiklą praktikos metu, visi apklausoje dalyvavę studentai 

visiškai sutinka arba sutinka, kad praktikos metu vadovai palaikė pagarba grįstus abipusius santykius, 

sudarė galimybę tobulinti praktinius gebėjimus/įgūdžius, demonstravo, kaip atlikti praktines veiklas, 

paskyrė praktines veiklas, atitinkančias praktikos programos tikslus. Kad praktikos vadovai įmonėje 

išsamiai atsakė į klausimus, susijusius su praktinėmis veiklomis, džiaugiasi 12 studentų, visiškai 

nesutinka 1 studentas. Praktikantų nuomone, įmonės praktikos vadovai aiškiai formulavo užduotis, o jų 



praktinės veiklos buvo vertinamos pagal aiškius kriterijus. Su šiais teiginiais visiškai nesutinka irgi 

vienas studentas. 
 

Apibendrinant galima daryti prielaidą, kad praktikos vadovo įmonėje vadovavimo praktikai 

kokybę gerai vertina visi studentai, išskyrus vieną, kuris visiškai nesutinka su 6 teiginiais, vienu - neturi 

nuomonės. Tai rodo nenuoširdžius atsakymus į anketos klausimus arba nenorą atlikti praktiką 

konkrečioje praktikos vietoje. 

 

Apibendrinimas 

 

Cheminės analizės studijų programos studentai dažniausiai praktikas atlieka įmonėse ir 

bendrovėse, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, nuolat palaikomas kontaktas tarp 

chemijos katedros dėstytojų ir įmonės, įmonės remia studentų praktinį parengimą, todėl kasmet priima 

studentus į praktiką. Ši gera praktika padeda laiduoti studentų praktinio mokymo kokybę, o abipusį 

bendradarbiavimą įrodo faktas, kad praktikų, atliekamų ne fakultete, kokybę studentai vertina gerai. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad praktikos vadovui dėstytojui reikėtų suteikti didesnes galimybes 

studentams konsultuotis, nors praktikos vertinimo rezultatai aptariami raštu, galbūt, reikėtų juos aptarti 

žodžiu. Praktikos vadovui įmonėje – stebėti, kaip praktikantai atlieka praktines veiklas. 

 

Kas toliau? 
 

Apklausos rezultatai pristatyti ir aptarti katedros posėdyje. Posėdyje akcentuota praktikos vietų paieškos 

situacija, nes į akredituotas laboratorijas kreipiamasi raštu dėl studentų priėmimo į praktiką iš anksto. 

Analizuojant įmonės praktikos vadovų atsiliepimus apie atliktą praktiką, stebima, kad įmonių praktikų 

vadovai nori tinkamo studentų pasiruošimo praktikai, didesnio studentų savarankiškumo, darbštumo, 

iniciatyvos. Ateityje praktikos vadovui kolegijoje rekomenduota didesnį dėmesį skirti praktikos rezultatų 

aptarimui, o praktikos vadovui įmonėje daugiau laiko skirti praktikantui, atliekančiam praktines užduotis. 


