
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE VAI16 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti VAI16 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 Įstaigų 

administravimo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=12).  
 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.8  

2.  Problemų sprendimas  9.6  

3.  Kritinis mąstymas  9.4  

4.  Kūrybiškumas  9.7  

5.  Atsakomybė  9.9  

6.  Motyvacija  9.8  

7.  Savarankiškumas  9.8  

8.  Bendradarbiavimas  9.9  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.2  

10.  Kita   9.9  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.7  

 

Geriausiai buvo vertintos tokios sritys: atsakomybė, bendradarbiavimas, atliktų užduočių, darbų kokybė, 

motyvacija, savarankiškumas.  

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Atsakingumas, kruopštumas, paskirtų užduočių įvykdymas per nurodytą terminą, greita orientacija, 

dokumentų rengimo žinios“, „Teamwork, Dedication to tasks, Willingness to learn, adaptabillity to 

changes, positive attitude and hard work“, „Geba dirbti savarankiškai, atsakingai atlieka jai pavestas 

užduotis, motyvuota. Rodo iniciatyvą, domisi pavestais darbais ir užduotimis, komunikabili“, 

„Atsakingumas, darbštumas, noras mokytis, pagalba aplinkiniams“, „Puikiai geba susitvarkyti su visomis 

paskirtomis užduotimis, atsakomybė, kūrybiškumas, savarankiškumas“. 

 

 

 



 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Reikia stiprinti pasitikėjimą savimi. Ji yra šauni ir turi pati tuo patikėti, tai atvertų platesnes galimybes 

ieškant darbo vietos“, „Praktikos metu teko gilinti Excel žinias, supažindinti su sudėtingesnėmis 

formulėmis, kurios padeda analizuoti duomenis. Vietomis norėjosi matyti daugiau iniciatyvos, idėjų“, 

„Reiktų daugiau praktikos sprendžiant sudėtingas problemas, bet tai ateina su laiku“. 

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Nėra“. 

 

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.  

  

  
 

 

 


