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2019 metais papildomą praktiką atliko 917 studentų (901 Lietuvoje, 16 užsienyje).  

Apklausa išsiųsta 2020-01-24, pakartotinai išsiųsti priminimai 2020-02-11 ir 2020-02-25 ir 2020-05-

20 

Apklausoje dalyvavo 411 studentų (44,8 proc.), 66,4 proc. sudarė medicinos fakulteto studentai.  

Fakultetas 

Sėkmingai 

atliktos 

praktikos* 

 

Praktiką atliko 

(unikalių studentų 

sk.) 

Apklausoje 

dalyvavo (studentų 

sk.) 

Atsakiusių proc. nuo 

atlikusių praktiką 

Farmacijos 

fakultetas 
5 5 2 40,0 

Gyvūnų 

mokslo 

fakultetas 

3 3 2 66,7 

Medicinos 

fakultetas 
943 675 275 40,7 

Odontologijos 

fakultetas 
181 104 51 49,0 

Slaugos 

fakultetas 
20 9 9 100,0 

Veterinarijos 

fakultetas 
161 99 53 53,5 

Visuomenės 

sveikatos 

fakultetas 

46 22 19 86,4 

Viso: 1359 917 411 44,8 

*-sėkmingu praktikos atlikimu laikoma, kai studentui atlikus praktiką išduodamas, tai patvirtinantis 

pažymėjimas. 

Studentų atlikusių papildomą praktiką studijuojamas kursas: 
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Papildomos praktikos vieta. Didžioji dalis apklaustų studentų (30,5 proc.) papildomą praktiką atliko 

LSMU ligoninėje Kauno klinikos.  

 

 

Praktikos vadovo pagalba praktikos metu (skalėje nuo 1 (nepadėjo) iki 5 (padėjo)) vertinimo 

vidurkis siekė 4.51 balo, 72,51 proc. asmenų įvertino 5 balais. Praktikos vadovo pagalbos vertinimas 

pagal studijų programas: 

 

 

 

 

Kauno klinikinė 
ligoninė, 4,9 proc. Klaipėdos 

Respublikinė 
ligoninė, 6,8 proc.

Klaipėdos 
Universitetinė 

ligoninė, 4,7 proc.

LSMUL Kauno 
klinikos, 30,5 proc.

Odontologijos 
klinika, 7,6 proc.

PSPC, 3,1 proc.

Respublikinė Šiaulių 
ligoninė, 3,6 proc.

Veterinarijos klinika, 
10,9 proc.

Kita, 27,9 proc.
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Papildomos praktikos metu atliekamos užduotys. 86,6 proc. atsakiusių nurodė, jog papildomos 

praktikos metu neteko atlikti ne su praktikos tikslu susijusias užduotis. 

 

Studentų rekomendacija dėl papildomos praktikos bazės. 95 proc. atsakiusių nurodė, jog 

rekomenduotų kitiems studentams papildomos praktikos vietą, kurioje atliko papildomą praktiką. 

 

Įmonės, kuriose studentai nerekomenduoja atlikti papildomos praktikos ir atliko ne su 

praktika susijusias užduotis: 

Kika, Kauno skyrius 

Marijampolės ligoninė, vidaus ligų skyrius  

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, psichosocialinės reabilitacijos skyrius 

Klaipėdos universitetinė ligoninė, vidaus ligų diagnostikos skyrius 

UAB Vaidos klinika (veterinarijos klinika) 

Respublikinė Panevėžio ligoninė, chirurgijos skyrius 

UAB Vilniaus denticija 

Ne, 86,6 proc.

Taip, 13,4 proc.

Taip
95%

Ne
5%



Studentų, atlikusių 2019 m. papildomą praktiką, apklausos ataskaita                                                                                                                             

PASTABA: su aukščiau nurodytomis praktikos vietomis susisiekta ir įspėta apie praktikos tikslus, 

sutarties įsipareigojimus: 3.5 skirti studentui su studijų bei praktikos specifika susijusias užduotis bei 

užtikrinti, kad nebūtų skiriamos su studijų bei praktikos specifika nesusijusios užduotys 

nekvalifikuotam darbui atlikti. 

 

Papildomos praktikos įtaką profesinių įgūdžių formavimui (skalėje nuo 1 (neigiamai) - 5 

(teigiamai)) vertinama 4,55 balo. Pagal studijų programas žemiausiai įvertino gyvūno ir žmogaus 

sąveikos studentas, nes visos praktikos metu vykdė su studijomis bei praktikos specifika nesusijusias 

užduotis. 

 

Pasitenkinimas studijų kokybe, įgytų žinių pritaikymas papildomoje praktikoje (skalėje nuo 1 

(visiškai nesutinku) - 5 (visiškai sutinku)) 33 proc. atsakiusių pasitenkinimą studijų kokybe ir įgytų 

žinių pritaikymą papildomoje praktikoje įvertino 5 balais. Bendras pasitenkinimo vidurkis 3,87 balo 

iš 5. 
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Papildomos praktikos įtaka studijų procesui ir karjerai ateityje. Daugiausiai studentų apklausoje 

nurodė, kad papildoma praktika leis lengviau apsispręsti dėl studijų kitoje studijų pakopoje, 

palengvins studijų procesą ir  įsidarbinimą.  

 

Galimybė dirbti praktikos bazėje, baigus studijas. 85 proc. atsakiusių nurodė, jog baigę studijas 

važiuotų dirbti į praktikos bazę, kurioje atliko papildomą praktiką. 
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Pasirinkta specialybė (profesija) man tinka. 73 proc. atsakiusių nurodė, jog atlikęs/usi papildomą 

praktiką suprato, kad pasirinkta specialybė (profesija) jam/jai tinka. 

 

Informaciniai šaltiniai dėl papildomos praktikos atlikimo. Daugiausiai studentus informacija apie 

papildomas praktikas pasiekia per grupiokus/kursiokus ir universiteto puslapį.  
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Informacijos poreikis apie papildomas praktikas. 44,7 proc. studentų nurodė, kad informacijos 

vis dar trūksta.  

 

 

Informacijos apie papildomas praktikas viešinimo priemonės. Pagrindinės priemonės turėtų būti 

LSMU ir Karjeros centro facebook puslapiai, susitikimai su studentais. 
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Studentų pasiūlymai papildomos praktikos organizavimo tobulinimui, kiti pastebėjimai. 

Studentų pasiūlymai: Siūlomas sprendimas 

Būtų tikslinga įdiegti elektroninę sutarčių 
pasirašymo sistemą, prie kurios prisijungę 
praktikos vietų atstovai į iš karto paruoštus 
šablonus galėtų iškart pasirašyti sutartis, 
studentai užpildyti savo dalį ir universiteto 
atstovai padėti savo parašus. Kadangi papildomą 
praktiką atlikinėjau apie 5 - 6 kartus, ypač 
nepatogu buvo kaskart po kelis kartus važiuoti į 
Karjeros centrą, ypač jeigu praktika vykdavo 
kitame mieste. Manau, kad elektroninė sistema 
nėra utopija. 

Diegiamas elektroninis sutarčių 
pasirašymas 

"Anketa, kurią reikia užpildyt su visomis tavo 
atliktomis procedūromis, yra užsiknisimas ir 
niekam, įskaitant vadovą, ji nepatinka".  
 
"Studentai yra sąmoningi ir savo noru vyksta 
atlikti papildomų praktikų, todėl tie aprašai ir 
įgūdžių pildymas yra nereikšmingi, nes daugeliu 
atvejų nėra taip, kad ateini ryte į skyrių ir pvz. 
sakai “man dabar būtinai reik pasimokyt daryti 
echoakopiją”, ne, taip nevyksta. Studentai dirba 
kaip rezidentai arba šešėlyje stebi kas vyksta, 
nepaprašysi, kad tau specialiai kažką rodytų, tai 
tas dokumentų pildymas būna tik oficialumas, kurį 
dauguma supildo paskutinę dieną, nes “reikia”."   

Elektroninė ataskaita, kurioje įgūdžiai 
pildomi kiekvieną dieną, praktikos vadovas 
pasirašo/atžymi sistemoje už kiekvieną 
dieną. 
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Atsisakyti lankymo grafiko. Lankymo grafiko 
pildymas pateikiant prašymą yra nelogiškas, nes 
tuo metu labai sunku suplanuoti kada ir kaip bus 
lankoma praktikos vieta ir dažniausiai jis 
neatitinka realaus lankymo grafiko. Suprantu, kad 
studentai negali viršyti numatyto praktikos 
valandų laiko per savaitę. Todėl lankymo grafikas 
(tas, kuris pateikiamas su prašymu) galėtų tiesiog 
būti pildomas dėl savęs ir universiteto, 
internetiniame variante. Taip pat ir dėl 
tvarkaraščio - jis dažnai keičiasi, kartais norint 
ilgesniam laikui registruoti praktiką tuo metu dar 
nėra pilnai žinomas. 
 
 Manau nereikia lankymo grafiko ir tikslių 
praktikos valandų nurodymo sutartyje prieš 
praktiką, nes praktikos eigoje tikrai dažnai realus 
grafikas stipriai skiriasi nuo sudaryto prieš 
praktiką. Mano atveju buvo taip, kad šią vasarą 
dirbau daug viršvalandžių ir realių praktikos 
valandų gavosi ryškiai daugiau, nei buvo nurodyta 
prieš tai sutartyje. Manau, kad 40val. limitas per 
savaitę praktikos atlikimo nurodymui yra per 
mažas, nes mano atveju atliekant praktiką 
praleisdavau 10-11 valandų per dieną ūkyje, tai 
realiai praktikos gavosi žymiai daugiau valandų. 

Elektroninis prašymas ir elektroninis 
lankymo grafikas 

Reikia daugiau viešinti, susikurti instagrame. siųsti 
į paštus, Tiesiog daugiau reklamuoti deadline'us, 
galimybes ir pan. 

Instagram: lsmu_karjeroscentras; 
Atnaujinamas informacinis paketas, 
planuojama informaciją išsiųsti į studentų 
universitetinius el. paštus.  

Pastebėjimas šiaip: Manau, kad praktika turėtų 
turėti bent tai kažkokį pridėtinį balą stojant į 
rezidentūrą.  Studentų “moksliniams” darbams 
skiriame tikrai per daug dėmesio. Praktika, 
manau, studentams yra daug svarbesnė .  

Informacija perduota Podiplominių studijų 
centrui.  

Jei papildoma praktika atliekama atokesniuose 
rajonuos, universitetas galėtų prisidėti prie išlaidų 
už kelionę kompensaciją.  
 
Visiems asmenims, o ypač internams, 
atliekantiems papildomą praktiką kitame mieste, 
kompensuoti bent dalį apgyvendinimo išlaidų 
galėtų būti apgyvendinimas važiuojant į kitus 
miestus būti finansuojamas kasmet (žinau, kad čia 
ne nuo Karjeros centro turbūt priklauso, bet būtų 
smagu, jei taip ateityje būtų, tai studentai daug 
miestų aplankyti galėtų, galbūt daugiau jų būtų 
pritrauktų dirbti įvairiuose miestuose, kur 
specialistų ir trūksta).  
 

2018-2019 m. vykdyto projekto metu buvo 
kompensuojamos apgyvendinimo išlaidos 
studentams, kurie atlikinėjo papildomas 
praktikas. 
Šiuo metu kompensacijos, apgyvendinimas 
derinamos su įmonėmis ir jos yra pavienės. 

 

https://www.instagram.com/lsmu_karjeroscentras/

