
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE IB17 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

Baigiantis 2019-2020 m. m. pavasario semestro baigiamajai praktikai. 

  

Tikslas 

Išanalizuoti IB17 grupės studentų praktikos vietų vadovų vertinimus.   

 

Trumpas klausimyno pristatymas  

Praktikos vietų vadovai vertino studentus pagal 10 pateiktų kriterijų skalėje nuo 1 iki 10. Analizuojant 

rezultatus skaičiuoti įvertinimų vidurkiai. 

  

Apklausos rezultatų pristatymas  

Bendras vertinimo vidurkis pagal visus 10 kriterijų yra 9,4 iš 10 galimų balų, atspindintis 

bendrą Tarptautinio verslo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=39).  
 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.4  

2.  Problemų sprendimas  9.2  

3.  Kritinis mąstymas  9.3  

4.  Kūrybiškumas  9.4  

5.  Atsakomybė  9.6  

6.  Motyvacija  9.4  

7.  Savarankiškumas  9.4  

8.  Bendradarbiavimas  9.6  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.3  

10.  Kita   9.8  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.4  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: atsakomybė, bendradarbiavimas, kita.   

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Savarankiškas, pozityvus, prireikus imasi iniciatyvos“, „Rodė iniciatyvą, kėlė klausimus, domėjosi 

darbo specifika, gilinosi į įmonės valdomus procesus“, „Iniciatyvus, kupinas idėjų, noriai atlikinėjo 

paskirtas užduotis“, „Iniciatyvus imlus, savarankiškas ir darbštus“, „Labai geros teorinės žinios, 

praktikantas labai perspektyvus ir motyvuotas. Kruopščiai ir atsakingai atlieka visas pavestas užduotis, į 

darbą žiūri rimtai“. 

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Reikėtų daugiau punktualumo, pagerinti planavimo įgūdžius“, „Trūko praktinės patirties“, 

„Nemokėjimas susidėlioti užduočių svarbos ir laiko tvarka, kartais trūksta nuoseklumo“, „Drąsa ir 

savarankiškumas atliekant užduotis, kritinis mąstymas“. 



 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Mažai žinių dokumentų vedimo ir sudarymo srityje“, „Reiktų pasigilinti į matematinius įgūdžius“, 

„Pastebėjau, kad praktikantei kartais būdavo sunkiau dirbti vienai nei komandoje, tačiau to su laiku 

išmokstama“. 

 

Kiti pastebėjimai  

„Praktikantas yra pasiruošęs darbui įmonėje, yra naudingas bei puikiai prisiderina naujoje aplinkoje ir 

priima naujus iššūkius“, „Studentė buvo sudariusi aiškų praktikos planą, turėjo tikslą, kurio siekė 

praktikos metu. Domėjosi įmonės veikla, noriai atliko pavestas užduotis, greitai susibendravo su 

kolegomis, turimas teorines žinias galėjo bandyti pritaikyti praktikoje“.   

 

PASTABA: praktikos vietos vadovų atsakymai pateikiami nekoreguoti ir netaisyti.   
 

Kas toliau? 

Studentai, atlikę praktiką organizacijoje, gauna praktikos vietos vadovo vertinimo lapus ir juos kartu su 

praktikos ataskaita pateikia VK Verslo vadybos fakulteto praktikos vadovui, dėstytojui. Taip 

užtikrinamas grįžtamasis ryšys tarp praktikos vietos, studento ir VK Verslo vadybos fakulteto. 

Integruojant praktikos vietos vadovo vertinimą, praktikos ataskaitos vertinimą bei praktikos gynimo 

vertinimą sukaupiamas baigiamasis Baigiamosios praktikos rezultatų įvertinimas. Praktikos vietos 

vadovo pateiktas studento praktinių gebėjimų įvertinimas sudaro 30 % bendro Baigiamosios praktikos 

modulio (20 kreditų) vertinimo.  

  

  
 

 

 


