
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE VA19 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

Baigiantis 2020-2021 m. m. rudens semestro profesinei praktikai. 

  

Tikslas 

Išanalizuoti VA19 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 Įstaigų administravimo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=36). 

 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.7 

2.  Problemų sprendimas  9.4  

3.  Kritinis mąstymas  9.3  

4.  Kūrybiškumas  9.8  

5.  Atsakomybė  9.8  

6.  Motyvacija  9.7  

7.  Savarankiškumas  9.5  

8.  Bendradarbiavimas  9.9  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.5  

10.  Kita   9.9 

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.6 

  

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

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Motyvacija, atsakomybė, laiku atliekamos užduotys, noras ištaisyti klaidas ir mokytis iš jų, noras 

tobulėti, žingeidumas“, „Moka dirbti savarankiškai, sugeba planuoti savo laiką, žino kurias užduotis 

turi atlikti ir kada, komunikuoja su kolegomis, dalinasi informacija“, „Greitai mokosi, nevėluoja į 

darbą, visus paskirtus darbus atlieka laiku ir atsakingai. Pritraukia naujų klientų ratą, sugeba išspręsti 

kilusias problemas“, „Motyvuota dirbti, siekti aukštų rezultatų. Į duotas pastabas visada atkreipia 

dėmesį, nekartoja tų pačių klaidų“, „Studentė sugeba prisiimti atsakomybę už atliekamas užduotis, 

užduotis atlieka kokybiškai, teisingai, kilus nesusipratimui tariasi ir klausia. Geri personalo valdymo 

įgūdžiai, visose situacijose imasi iniciatyvumo, pateikia puikius pasiūlymus darbo tobulinimui“. 

 

 

 

 



 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Kartais užduotys atliekamos lėčiau nei tikimasi, gali būti tobulinami laiko planavimo įgūdžiai“, 

„Trūko praktinių įgūdžių, tačiau pasižymėjo puikiomis teorinėmis žiniomis“, „Praktikos pradžioje 

pasižymėjo nedrąsumu, vengė klausti“, „Trumpalaikis informacijos įsisavinimas, kartais išsiblaškymas, 

kuklumas ir baimė imtis iniciatyvos“, „Studentės teigiamos savybės stiprios, todėl neigiamų 

nepastebėta. Palinkėjimas daugiau pasitikėti savo įgytomis žiniomis“.   

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Ryškių trūkumų nebuvo pastebėta“, „Daugiau praktinių pavyzdžių pateikite studentams“, „Praktikos 

metu nebuvo pastebėta jokių teorinio parengimo trūkumų. Tačiau praktikos pradžioje buvo šiek tiek 

sudėtinga teorijos žinias pritaikyti praktikoje“, „Trūkumų nepastebėta, studentės teorinių žinių lygis yra 

tinkamas atliekamam darbui“.   

 

Kiti pastebėjimai  

„Praktikos metu atsiskleidė praktikanto jau turimos žinios, analitinis bei kritinis mąstymas“, „Studentas 

buvo susidaręs aiškų praktikos planą, turėjo tikslą, kurio siekė praktikos metu. Domėjosi įmonės veikla, 

noriai atliko pavestas užduotis, greitai susibendravo su kolegomis, turimas teorines žinias galėjo 

bandyti pritaikyti praktikoje“, „Labai džiaugiamės, kad studentė atlikti praktiką pasirinko būtent mūsų 

įmonėje. Visą praktikos laikotarpį studentė buvo labai motyvuota ir rodė itin didelį susidomėjimą, 

nebijojo klausti, spręsti kylančių neaiškumų“. 

 

PASTABA: praktikos vietos vadovų atsakymai pateikiami nekoreguoti ir netaisyti.   
 

Kas toliau? 

Praktikos vietos vadovai užpildo vadovo vertinimo lapus ir kopiją pateikia VK Verslo vadybos 

fakulteto praktikos vadovui el. paštu, dėstytojui ir originalą pateikia studentui, kurį studentas kartu su 

praktikos ataskaita pateikia 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.  

  

  
 

 


