
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE TVI16 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti TVI16 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 9,7 iš 10 galimų balų, atspindintis 

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

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.6  

2.  Problemų sprendimas  9.4  

3.  Kritinis mąstymas  9.6  

4.  Kūrybiškumas  10  

5.  Atsakomybė  9.8  

6.  Motyvacija  9.6  

7.  Savarankiškumas  10  

8.  Bendradarbiavimas  9.6  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.6  

10.  Kita   10  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.7  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: kūrybiškumas, savarankiškumas, atsakomybė. 

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Sugeba dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai. Sugeba derinti kelis darbus vienu metu“, 

„Punktualumas, atsakomybė, kruopštumas atliekant paskirtas užduotis. Nustebino studentės 

žingeidumas, nes nuolat domėjosi įvairiais įmonės procesais“, „Atvyko pas mus jau turėdama darbo 

patirties turizme, tad į pavestus darbus įsiliejo greitai ir sėkmingai. Komunikabili, paslaugi, gerai 

atliekanti užduotis“.   

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Manau silpnų pusių neturi, gal kiek pritrūko motyvacijos dar daugiau laiko praleisti praktikoje, siekiant 

karjeros galimybių. Galbūt ir mes nesudominome įdomiomis užduotimis, bet tie darbai ką darė buvo 



 

atlikti puikiai“, „Žydų kultūros ir tradicijų prastas žinojimas, bet tai tikrai netrukdė darbui, nors ir 

reikalavo daugiau laiko darbui atlikti“. 

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Bendrai tokių nebuvo, nors aišku praktikantui reikėjo prisitaikyti prie mūsų įmonės metodų“, „Studentė 

turėjo minimalų žinių bagažą apie realią kelionių agentūrų darbo specifiką, ypač apie mūsų įmonės 

produktus. Taip pat trūksta mokymo įstaigos parengime informacijos, apie kelionių agentūrų ir kelionių 

organizatorių veiklos skirtumus“. 

 

Kiti pastebėjimai 

„Apgailestaujame, kad nutraukėme praktiką anksčiau laiko. Susiklosčius situacijai pasaulyje dėl 

koronaviruso bei paskelbto karantino šalyje turėjome pristabdyti darbų apimtis“.    

 

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.  

  

  
 

 

 


