
 

PRAKTIKOS VIETOS VADOVŲ APKLAUSA  

APIE VR17 GR. STUDENTŲ PRAKTINIUS GEBĖJIMUS 

  

Vykdymo laikas 

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

  

Tikslas 

Išanalizuoti VR17 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 Viešbučių ir restoranų verslo studentų praktinių gebėjimų vertinimą (N=6).  
 

Eil. Nr.  Kriterijus  Vertinimo balas  

1.  Atliktų užduočių, darbų kokybė  9.8  

2.  Problemų sprendimas  9.7  

3.  Kritinis mąstymas  9.5  

4.  Kūrybiškumas  9.7  

5.  Atsakomybė  9.8  

6.  Motyvacija  9.7  

7.  Savarankiškumas  9.7  

8.  Bendradarbiavimas  9.8  

9.  Derybiniai įgūdžiai  9.2  

10.  Kita   10  

Praktikos rezultatų pasiekimas 9.7  

 

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

 

Praktikanto stipriosios pusės 

„Motyvuota, iniciatyvi, jau turi ir realios bendravimo praktikos dirbdama viešbučio registratūroje, tad be 

priekaištų susitvarkė su jai paskirtomis užduotimis. Taip pat išryškėjo kūrybiškumas ir atsakingumas, 

organizuojant renginį viešbučio korporatyviniams svečiams“, „Good tema worker“, „Atsakingas, 

motyvuotas“, „Greitai mokosi naujų dalykų, reaguoja į pastabas, tinkamai bendrauja su kolegomis, imasi 

iniciatyvos darydamas tai, ką moka“. 

 

Praktikanto silpnosios pusės 

„Kartais painioja darbinius santykius su draugyste, todėl vengia priskirti darbuotojams nemalonias, bet 

būtinas užduotis“, „Nepunktualus“, „Šiek tiek trūko saviraiškos ir savarankiškumo“.     

 



 

 

Teorinio parengimo trūkumai, išryškėję praktikos metu 

„Trūko darbo komandoje ypatumų“. 

 

Kiti pastebėjimai 

„Labai imlus informacijai ir stengiasi palaikyti gerą atmosferą darbe. Visos praktikos metu buvo 

matomas progresas“.   

 

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.  

  

  
 

 

 


