
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE RVI17 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti RVI17 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 9,9 iš 10 galimų balų, atspindintis 

bendrą Reklamos vadybos studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=5).  

 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.6  

2.  Problemų sprendimas  10  

3.  Kritinis mąstymas  10  

4.  Kūrybiškumas  9.8  

5.  Atsakomybė  9.6  

6.  Motyvacija  9.8  

7.  Savarankiškumas  10  

8.  Bendradarbiavimas  10  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.8  

10.  Kita   10  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.9  
 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: problemų sprendimas, kritinis mąstymas, savarankiškumas, 

bendradarbiavimas. 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Entuziastingai imasi užduočių, geba greitai orientuotis, sugeba savarankiškai spręsti problemas kilusias 

darbe, yra motyvuota, komunikabili, kas padeda megzti kontaktus, bei lengvai tęsti darbus“, „Trainee 

showes strong motivation and initiative“, „Praktikantė domisi skaitmeninės reklamos tendencijomis bei 

jas stengiasi pritaikyti atliekant užduotis. Greitai reaguoja į jai skirtas užduotis, moka kūrybiškai kurti 

reklamos žinutes. Praktikos metu daugelį darbų atliko savarankiškai, tačiau nuolat domėjosi įmonės 

veikla, reklamos strategijų kūrimu“, „Komunikabilus, turintis nemažai idėjų studentas. Visada 

siūlydavosi padėti“. 

 

 

 



 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Trūko projektų vadovo patirties, todėl šiek tiek pradžioje kentėjo darbų kokybė, bei trūko darbinio 

tempo“, „Shyness“, „Vidutiniai arba silpni sugebėjimai dirbant su dizaino programonis“, „Didelis 

dėmesys į detales“.    

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu  
„Projektų valdymas, derybų įgūdžiai ir gamybinės dalies žinios“.  

 

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.  

  

  
 

 


