
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE TV18 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti TV18 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 Turizmo vadybos studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=21).  

 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.5  

2.  Problemų sprendimas  9.3  

3.  Kritinis mąstymas  9.3  

4.  Kūrybiškumas  9.8  

5.  Atsakomybė  9.6  

6.  Motyvacija  9.4  

7.  Savarankiškumas  9.7  

8.  Bendradarbiavimas  9.9  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.6  

10.  Kita   9.5  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.6  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: bendradarbiavimas, kūrybiškumas, derybiniai įgūdžiai. 

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Greitai mokosi bei įsimina informaciją, maloniai bendrauja, nepasimeta sudėtingose situacijose ir 

priima teisingą sprendimą“, „Labai atsakinga, motyvuota studentė, pavestas užduotis atliko gerai ir labai 

gerai“, „Greitai įsisavina suteikiamą informaciją, jei reikia perklausia, kad teisingai atliktų skirtą užduotį. 

Taip pat studentė moka dirbti savarankiškai ir laikytis nurodyto laiko, skirto užduočiai atlikti“, 

„Kūrybiškumas, siekis tobulėti, darbštumas“, Savarankiška ir kūrybingai mąstanti studentė“.   

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Praktikos laikas buvo per trumpas, kad galėčiau išskirti silpnąsias puses“, „Iniciatyvumo trūkumas, 

pasisiūlymo daryti daugiau“, „Virtualaus bendravimo gebėjimai“, „Trūksta atidumo, kritinio mąstymo 

atliekant užduotis“.   

 

 



 

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Siūlymas būtų dar labiau gilintis į turizmo rinkodarą, kadangi tai ypatingai svarbu sferoje“, 

„Rekomenduojame VIKO dėstytojams daugiau laiko skirti studentų apmokymui kaip sudaryti kelionių 

paketus bei kaip juos apskaičiuoti“.   

 

Kiti pastebėjimai  

„Nors dėl situacijos darbas vyko nuotoliniu būdu, tačiau studentė buvo atsakinga, užduotis įvykdė laiku, 

pareigingai“, „Nuovoki, nuosekli, pareiginga“, „Pareigingumas“. 

 

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.  

  

  
 

 


