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Praktikos pavadinimas: Profesinė praktika,  kodas VVVKB17202 :  

Praktikos trukmė (įrašoma Praktikos sutarties 2.3. punkte): 

 8 savaičių (320 val.) profesinė praktika atliekama nuolatinių studijų IV-ame kurse.  
Praktika prasideda 2019-12-02 baigiasi 2020-01-26.  

Praktikos apimtis (įrašoma Praktikos sutarties 2.3 punkte): 12 kreditų 

 

Atsiskaitymo forma: Ataskaitos gynimas. 

Vertinimo forma: Pažymys. 

Praktikos tikslas: Įtvirtinti teorines žinias analizuojant įmonės veiklos ir jos valdymo procesus, įgyti 

įgūdžių planuojant, koordinuojant ir analizuojant įmonės ar jos padalinio marketingo veiklą. 

 
Numatomi praktikos rezultatai: Gebės praktiškai taikyti šiuolaikines organizacijų vadybos žinias, 
kurias gebės taikyti organizuojant ir administruojant įmonės ar jos padalinio veiklą. Geba rinkti 
duomenis apie organizacijos strategiją, veiklos plėtojimo projektų etapus ir jų praktinį įgyvendinimą bei 
analizuoti surinktus ir susistemintus duomenis siekiant parinkti šių projektų rengimo ir įgyvendinimo 
būdus. 

 
 

Praktikos vieta: Praktika atliekama _____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________. 

 

Praktikos užduotis: 

1. Apibūdinti organizaciją, kurioje atliekama praktika, išnagrinėti jos aplinką, bendrus valdymo 

principus.  

2. Išnagrinėti organizacijos valdymo tikslus ir funkcijas, išryškinti informacijos valdymo svarbą, 

vadovo ir darbuotojų atsakomybę.  

3. Išnagrinėti vykdomus tyrimus ar projektus.  

4. Komentuoti atliktų valdymo sprendimų poveikį įmonės veiklos rezultatams. 

5. Atpažinti akademines teorijas ir metodus taikomus organizacijos veikloje rengiant organizacijos 

strategijas įvairiai ekonominei veiklai; 

6. Išnagrinėti įmonės veikloje taikomas ir(ar) numatyti galimas taikyti naujoves. 

7. Kita praktikos vadovo paskirta užduotis. 

 
Praktikos individuali užduotis: 

Pateikti konkrečius pasiūlymus organizacijos veiklos tobulinimo galimybėms. 

 

Reikalavimai praktikos ataskaitai: 

1. Praktikos ataskaitos turinį lemia praktikos tikslas ir užduotys – pateikiami ir apibūdinami praktikanto 

atlikti darbai. Praktikos ataskaitos struktūra: įvadas, dėstymas, išvados ir siūlymai, naudotos 

literatūros sąrašas, priedai.   



2. Pažintinės praktikos ataskaitos apimtis - apie 15 A4 formato puslapių (šriftas 12 pt; intervalas 1,5 pt; 

paraštės - 3 cm kairėje, po 2 cm viršuje ir apačioje, dešinėje - 1,0 cm).  

3. Praktikos ataskaitos struktūra: titulinis lapas, praktikos užduotis, turinys, įvadas, dėstymas, išvados 

ir siūlymai, naudotos literatūros sąrašas, priedai.  

4. Praktikos ataskaita turi būti tinkamai iliustruota lentelėmis, schemomis, diagramomis ir kt. 

5. Į ataskaitą įsegamas praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas. 

6. Rašant praktikos ataskaitą galima vadovautis įforminimo reikalavimais: 

http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15  
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Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką:  

1. Iki praktikos pradžios ne vėliau kaip 2 savaitės sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis, 

užregistruojama Vadybos katedroje. 

2. Pateiktas (įsegamas į ataskaitą) praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas (vadovo parašas 

tvirtinamas antspaudu arba atsiliepimas rašomas ant organizacijos firminio blanko).  

3. Pateiktos praktikos ataskaitos gynimas ir praktikos vadovo įvertinimas. 

Praktikos ataskaitos gynimas vyksta žodžiu pateikiant informaciją apie įmonę, kurioje vyko profesinė 

praktika, atsakant į klausimus pagal praktikos užduotį ir įvertinant profesinės praktikos naudą. 

 

Atsiskaitymo už praktiką terminai: 

Pirmasis atsiskaitymas – nuo 2020-01-20 iki 2020-02-02; 

Pirmas pakartotinis atsiskaitymas –  2020-02-03 iki 2020-02-09;             

Antras pakartotinis atsiskaitymas (mokamas, su Dekanės leidimu) – 2020-02-10 iki 2020-02-16. 

 

 Praktikos vadovas:  
Doc., dr. Valentina Peleckienė tel. 864358067 

E.paštas:  valentina.peleckiene@vgtu.lt 

Vadybos katedra 

 
Studento praktikanto vardas, pavardė, parašas ___________________________________________ 

Studento telefono Nr. ir e-paštas: _________________________ 

https://www.vgtu.lt/files/2820/141/7/19_0/BA_reikalavimai_2018_10.pdf

