
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE RV18 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti RV18 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 9,3 iš 10 galimų balų, atspindintis 

bendrą Reklamos vadybos studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=32).  
 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.3  

2.  Problemų sprendimas  9.3  

3.  Kritinis mąstymas  9.1  

4.  Kūrybiškumas  9.1  

5.  Atsakomybė  9.2  

6.  Motyvacija  9.4  

7.  Savarankiškumas  9.3  

8.  Bendradarbiavimas  9.8  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.2  

10.  Kita   9.7  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.3  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: bendradarbiavimas, kita (raštingumas, iniciatyvumas, 

domėjimasis).   

Praktikanto stipriosios pusės 

„Savarankiškumas, motyvacija“, „Greitai įsisavina užduotis“, „Kūrybiškas, atsakingas, labai 

motyvuotas“, „Motyvuotas, linkęs pagelbėti, atsakingas, „Noras tobulėti, komunikabilumas, verslumas“, 

„Savarankiškai ir atsakingai atlieka patikėtas užduotis“. 

Praktikanto silpnosios pusės  

„Derybinių įgūdžių trūkumas – teorinis ir praktinis“, „Išsiblaškymas“, „Užduočių pateikimo formose 

trūkdavo tvarkos“, „Raštingumo trūkumas, estetinio vaizdo suvokimo stoka“.   

 

 

 



 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu  
„Suteikite daugiau galimybių taikyti žinias“, „Turi daug teorinių žinių, tik dar nemoka jų pritaikyti tam 

tikroje situacijoje“, „Praktikos metu studentui sunkiau sekėsi panaudoti teorines žinias, jog atliktų 

analizes bei tyrimus“.  

 

Kiti pastebėjimai  

 „Kruopštus, atsakingas, komunikabilus, punktualus“, „Nuoširdžiai džiaugiamės turėję progą priimti 

tokią praktikantę“, „Tobulinti raštingumo įgūdžiai bei estetinis suvokimas“, „Labai patiko, kad 

praktikantė noriai atliko visas užduotis“.  

 

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.  

 


