
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE VA17 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti VA17 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 9,8 iš 10 galimų balų, atspindintis bendrą Įstaigų 

administravimo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=35).  
 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.8  

2.  Problemų sprendimas  9.5  

3.  Kritinis mąstymas  9.6  

4.  Kūrybiškumas  9.9  

5.  Atsakomybė  9.9  

6.  Motyvacija  9.8  

7.  Savarankiškumas  9.7  

8.  Bendradarbiavimas  9.9  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.7  

10.  Kita   10  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.8  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, kita. 

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Rinkti informaciją, nebijojimas imtis naujų užduočių, pagalba kitiems“, „Praktikos metu išryškėjusios 

stiprosios savybės kruopštumas ir atsakingumas. Gerai atliko ne tik individualias, bet ir komandines 

užduotis, siūlė savo pagalbą ir pati surasdavo trūkstamą informaciją“, „Greitas užduočių atlikimas, 

kokybiškai sprendžiamos iškilusios problemos, gebėjimas įsitraukti į diskusijas, argumentuotos 

nuomonės išreiškimas pateikiant/priimant sprendimus“, „Labai atsakinga, visada punktuali, darbus 

atlikdavo iki galo“. 

 

 

 

 



 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Kartais atliekant užduotis trūksta platesnio vaizdo matymo ir konteksto supratimo“, „Motyvacija 

domėtis plačiau, išsamiau yra sritis, kuri galėtų būti stiprinama“, „Kritinis mąstymas ir derybiniai 

įgūdžiai“, „Drąsos išsakyti savo nuomonę, požiūrį, būti ne tik klausytoja ar vykdytoja“.    

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Trūkumų nebuvo, darbas praktikos metu vyko sklandžiai“, „Atliko pavestas užduotis pakankamai 

sklandžiai, kilo sunkumų tik dėl pačio darbo specifikos ar nepakankamų žinių apie įmonę“, „Praktika 

vyko sklandžiai“. 

 

Kiti pastebėjimai 

„Rašant lietuvių kalba neretai lieka rašybos klaidų“, „Praktiką vertiname labai gerai ir nuoširdžiai tikime, 

kad įgytas žinias ir įgūdžius ji galės sėkmingai pritaikyti ateityje“.   

 

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.  

  

  
 

 

 


