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Praktikos ataskaitos apiforminimo reikalavimai 

 

1. Praktikos ataskaitos titulinis lapas ( pavyzdys pateiktas viršuje )  

2. Tekstinė ataskaitos aprašo dalis  

2.1. Šioje ataskaitos dalyje pateikiama ataskaita apie praktikos metu atliktus darbus, turi būti 

aprašyta, kaip buvo pasiekti praktikos užduotyje suformuluoti tikslai ir uždaviniai. 

Ataskaitos pabaigoje pateikiamos išvados. 

2.2. Tekstas, schemos, grafikai, paveiksliukai, lentelės ) segami į vieną A4 formato aplanką. 

Turi būti įforminti pagal bendrus tekstinių ir grafinių dokumentų reikalavimus. 

2.3. Tekstinės dalies apimtis apie 10 psl. A4 formato lapų įskaitant schemas, grafikus, 

paveiksliukus, lentelės ir pan. A4 formato lapuose iliustracijos, lentelės gali būti pateiktos 

išilgai lapo, bet pats lapas į aplanką segamas tik vertikaliai. Tekstinė dalis rašoma balto 

rašomojo popieriaus A4 formato vertikalių lapų vienoje pusėje. Praktikos ataskaitos tekstas 

spausdinamas kompiuteriu (12 pt. šriftu, atstumas tarp eilučių – 1,5 intervalo) bet kuriuo 

teksto redaktoriumi, Times New Roman režime. Visas tekstas lygiuojamas Justify - pagal 

abi puses. 

2.4. Skyrių pavadinimai rašomi 14 pt. Times New Roman pajuodintu (Bold) šriftu. Lapo 

paraštės: kairioji – 30 mm , dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė 

– ne mažesnė kaip 20 mm.  

2.5. Teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu ne didesniu kaip 22 mm atstumu 

nuo kairiosios paraštės. 

2.6. Tekstinė dalis turi būti parašyta taisyklinga lietuvių kalba. 

2.7. Atskaitoje privalo būti: Turinys – tai iš eilės surašyti skyrių ( skirsnių, punktų ir priedų 

numeriai, nurodant puslapį, kuriame jie yra. Žodis „Turinys“ rašomas iš didžiosios raidės 

puslapio viršuje, kairėje pusėje (pajuodintu „Bold“14 pt. Times New Roman šriftu). 

2.8. Ataskaitos puslapių numeracija pradedama nuo Įvado. Įvadas yra privalomas praktikos 

ataskaitos darbo aprašymo dalis. Įvade pristatomas nagrinėjamas objektas, apibūdinami 

pagrindiniai praktikos metu suformuluoti tikslai ir uždaviniai. Įvadas gali būti tik keli 

sakiniai, kurie rašomi teksto pradžioje ir neskiriant atskiro puslapio). 

2.9. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos jūsų darbo Išvados. Išvados turi būti glaustos. Jos tekste 

numeruojamos. 

2.10. Išvados turi atitikti darbo tikslus (darbo vertintojas būtinai pasižiūrės, kokie darbo tikslai 

buvo iškelti, ir pagal išvadas spręs, ar jie yra pasiekti. 

 



Ataskaitos turinio pavyzdys 

 

1. Praktikos ataskaitos titulinis lapas. 

2. Turinys 

2.1. Įvadas 

2.2. Praktikos tikslai ir uždaviniai 

2.3. Institucijos struktūra, veiklos pobūdis, įvykdyti ar vykdomi projektai 

2.4. Praktikos metu atliktų darbų apžvalga, vykdyti projektai, įgytos žinios ir gebėjimai 

(programavimo technologijų, programavimo kalbos, karkasai, sistemų analizės, IT infrastruktūros 

administravimo bei priežiūros, darbo kolektyve ir t.t) 

2.5 Išvados. 

2.6 Literatūros sąrašas. 

 

 

Atsiskaitymas už gamybinę praktiką 

Atsiskaitymui už praktiką reikia pateikti praktikos ataskaitą ir praktikos vadovo įmonėje 

atsiliepimą. Praktikos ataskaita atspausdinama ir atsinešama į gynimą. Praktikos ataskaitų gynimas 

vykdomas pagal mano.vgtu.lt nurodytą tvarkaraštį. Gamybinė praktika vertinama pažymiu.  

 

Galutinis pažymys apskaičiuojamas pagal formulę: 

GP = 0,7 x VP + 0,15 x A + 0,15 x K 

čia  VP – praktikos vadovo įmonėje vertinimas, A – ataskaitos vertinimas, K – gynimo vertinimas 

 

 


