
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE RVI16 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti RVI16 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 9,6 iš 10 galimų balų, atspindintis 

bendrą Reklamos vadybos studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=12).  
 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.8  

2.  Problemų sprendimas  9.4  

3.  Kritinis mąstymas  9.3  

4.  Kūrybiškumas  9.6  

5.  Atsakomybė  9.8  

6.  Motyvacija  9.6  

7.  Savarankiškumas  9.5  

8.  Bendradarbiavimas  9.8  

9.  Derybiniai įgūdžiai  8.9  

10.  Kita   10  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.6  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: atliktų užduočių, darbų kokybė, atsakomybė, bendradarbiavimas, 

kita.  

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Labai atsakinga, visas užduotis padaro laiku, nereikia priminti ar kartoti ką ir kaip reikia daryti, greitai 

įsisavina naujus dalykus ir mokinasi. Turi labai gerus bendravimo įgūdžius“, „Stropumas, darbštumas, 

pareigingumas, sąžiningumas, atsidavimas darbui“, „Labai komunikabili, kruopšti, atsakinga, turinti 

puikius derybinius įgūdžius. Geba dirbti tiek individualiai, tiek komandoje“, „Atsakomybės jausmas ir 

noras tobulėti“. 

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Kritinis ir platesnis situacijos įvertinimas, derybiniai įgūdžiai ateina su realia praktika ir branda“, „Nėra 

praktikos interneto rinkodaros srityje“, „Retai vartoja rinkodaros terminus“, „Galėtų būti drąsesnė, 



 

daugiau pasitikėjimo savimi“, „Vis dar neišmano techninio aikštelės žargonų bei vienų ar kitų terminų, 

kuriuos tekdavo jai paaiškinti.    

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Labai daug domėjosi ir klausinėjo, daug dalykų praktikoje buvo nauja“, „Retas rinkodaros terminų 

vartojimas“, „Reikia daugiau žinių apie interneto rinkodarą“, „Kintančioje rinkoje ir aplinkoje nuolatinis 

tobulėjimas ir mokymasis aktualus visiems. Ugdymo įstaigos galėtų labiau fokusuotis į skaitmenizaciją 

ir naujus įrankius“. 

 

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.  

  

  
 

 

 


