
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE IB18 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti IB18 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 9,5 iš 10 galimų balų, atspindintis 

bendrą Tarptautinio verslo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=70).  

 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.5  

2.  Problemų sprendimas  9.3  

3.  Kritinis mąstymas  9.2  

4.  Kūrybiškumas  9.4  

5.  Atsakomybė  9.7  

6.  Motyvacija  9.7  

7.  Savarankiškumas  9.3  

8.  Bendradarbiavimas  9.6  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.0  

10.  Kita   9.8  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.5  
  

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

Praktikanto stipriosios pusės 

„Atsakingumas, darbštumas, siekis tobulėti“, „Taktiškumas, iniciatyvumas, imlumas naujovėms, noras 

viską išmokti“, „Gebėjimas dirbti komandoje, atsakomybė už rezultatą“, „Atsakingumas, greitis, 

imlumas, kruopštumas“, „Atsakingumas, punktualumas, greitas orientavimasis“. 

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Nekantrumas, norėjimas rezultato čia ir dabar, nors ne visada tai yra įmanoma“, „Drovumas“, „Turėtų 

labiau gilintis į derybinius įgūdžius“, „Dar reikia truputį tobulinti derybinius įgūdžius ir save skatinti 

kūrybiškumo srityje“. 

 

 

 

 



 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Trūksta praktinių įgūdžių bei gebėjimo turimą teorinį parengimą pritaikyti atliekant praktines užduotis, 

tačiau tai yra ganėtinai įprasta kolegijų ir universitetų studentams“, „Siūlau rinkodaros ar kitų modulių 

metu stiprinti reklaminių ir informacinių tekstų rašymo įgūdžius“, „Dokumentų pildymas“. 

 

Kiti pastebėjimai  

„Jei studentė norėtų, pasiūlytume jai darbą mūsų bendrovėje“, „Geri informacinių technologijų įgūdžiai“.   

 

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 Profesinės praktikos rezultatų įvertinimas. Praktikos vietos vadovo 

pateiktas studento praktinių gebėjimų įvertinimas sudaro 30 % bendro Profesinės praktikos modulio (20 

kreditų) vertinimo.  

  

  
 

 


