
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE VA18 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti VA18 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 9,4 iš 10 galimų balų, atspindintis bendrą Įstaigų 

administravimo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=32). 

 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.5  

2.  Problemų sprendimas  9.3  

3.  Kritinis mąstymas  9.2  

4.  Kūrybiškumas  9.6  

5.  Atsakomybė  9.4  

6.  Motyvacija  9.5  

7.  Savarankiškumas  9.3  

8.  Bendradarbiavimas  9.8  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.1  

10.  Kita   9.6  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.4  

  

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: bendradarbiavimas, kūrybiškumas, atliktų užduočių, darbų 

kokybė, motyvacija.   

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Dalykiškumas. iniciatyvumas. komunikabilumas“, „Geba savarankiškai spręsti problemines situacijas, 

komunikabilus, punktualus, geba dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai“, „Responsible on her tasks, 

always completed with successful, she learned Spanish to have a better comunication with our guests“, 

„Drąsi, esant neaiškumams nebijo klausti ir išsiaiškinti iki galo. Puikiai komunikuoja“, „Atsakomybė, 

savarankiškumas, ir patikimumas. Gebėjimas aiškiai suvokti pavestas užduotis ir jų greitas vykdymas“, 

„Atidžiai klauso užduočių, stengiasi jas atlikti greitai“. 

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Galbūt tik jaunatviškas noras išmokti viską labai greitai ir turėti jau čia ir dabar“, „Nepasitikėjimas 

savimi esant kontaktui su konfliktišku asmeniu“, „Daugiau reiktų pasitikėjimo savimi“, „Trūksta įgūdžių 

dirbant Word ir Excel programomis, bendro supratimo, kaip veikia įmonės“.   



 

 

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Teoriniai trūkumai liko nepastebėti arba jų nebuvo“, „At the beginning Gintare had a bit of difficulty to 

understand our system of work because of the Spanish and English language“, „Praktikos pradžioje buvo 

pastebėti silpnesni praktikanto įgūdžiai dirbant su Microsoft Office pagrindiniu programų paketu“, 

„Darbo su Word ir Excel programomis, jei mokoma kurso metu“.   

 

Kiti pastebėjimai  

„Gebėjimas dirbti komandoje, organizaciniai gebėjimai, greita orientacija“, „Praktikantė imli naujovėms, 

žingeidi, greitai mokosi“, „Maloniai nustebino praktikanto siekis kiekvieną dieną pradėtas užduotis 

baigti iki galo, nepasilikti nebaigtų darbų kitai dienai“, „Priskirtos užduotys atliktos skiriant dėmesį tiek 

kokybei tiek terminams“. 

 

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.  

  

  
 

 


