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________________________________________________ 
   Studento vardas, pavardė, grupė 

 
Praktikos pavadinimas: Profesinės veiklos praktika, kodas: VVFRB16726 

 

Praktikos trukmė (įrašoma Praktikos sutarties 2.3 punkte): Praktika prasideda 2017-12-04 ir  
              (Metai, mėnuo, diena)    

baigiasi 2018-01-26.  
     (Metai, mėnuo diena) 

 

Praktikos apimtis (įrašoma Praktikos sutarties 2.3 punkte): 12 kreditų. 
                         (Kreditų skaičius) 

 

Atsiskaitymo forma: Ataskaita. 

 

Vertinimo forma: Pažymys.  

 

E = 0,4*A + 0,3*V + 0,3*VĮ; 

čia: 

A – profesinės praktikos rezultatų apiforminimas (profesinės praktikos ataskaita); 

V – viešas pasisakymas (rezultatų pristatymas); 

VĮ – praktikos vadovo įmonėje įvertinimas (atsiliepimas). 

 

Praktikos tikslas (įrašoma Praktikos sutarties 2.1 punkte): Įtvirtinti įgytas teorines žinias praktikoje ir formuoti 

gebėjimus vertinti ir valdyti investavimo procesus, gebėti apibendrinti organizacijos investicinių sprendimų 

ekonominio vertinimo rezultatus bei formuoti pagrįstus pasiūlymus investicinės veiklos gerinimui, įvertinant 

riziką bei išteklių racionalų paskirstymą. 

 

Numatomi rezultatai (įrašoma Praktikos sutarties 2.2 punkte): Įgys praktinių žinių investicijų ekonomikos 

srityje ir formuos gebėjimus atlikti organizacijų ekonominės, finansų ir investicijų struktūros bei jų kitimo 

tendencijų ekonominį įvertinimą pasitelkiant inovatyvius sprendimo būdus. 

 

Praktikos vieta: Praktika atliekama ____________________________________________________. 

 

Praktikos užduotis:  

1. Apibūdinti organizaciją, kurioje atliekama praktika (įmonės charakteristika, veiklos sritis, vizija, misija, 

organizacinė valdymo struktūra, personalo kvalifikacija ir skaičius įmonėje). 

2. Išnagrinėti įmonėje vykstančius ekonominius procesus; makroekonominius veiksnius ir konkurencinę 

aplinką, turinčius įtakos įmonės veiklos rodikliams. 

3. Išnagrinėti pagrindinius įmonės veiklos finansinius ir ekonominius rodiklius.  

4. Atlikti finansų ir investicijų struktūros kitimo tendencijų ekonominį įvertinimą. 

5. Išanalizuoti ir įvertinti verslo aplinkos veiksnius įmonių investiciniams sprendimams. 

6. Įvertinti galimą investicinių sprendimų poveikį įmonės veiklos rezultatams atsižvelgiant į riziką. 

7. Individuali užduotis. ____________________________________________________________. 

 

Reikalavimai praktikos ataskaitai: 

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

darbai.  

2. Profesinės 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 cm).  

3. Praktikos ataskaitos struktūra: titulinis, praktikos užduotis, įvadas, aprašomoji užduočių įvykdymo 

medžiaga, išvados ir siūlymai, naudotos literatūros sąrašas, priedai.   

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

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

antspaudu arba atsiliepimas rašomas ant organizacijos firminio blanko).  

6. Rašant praktikos ataskaitą galima vadovautis įforminimo reikalavimais:   



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

 

Rekomenduojama literatūra (gali būti patikslinama ir papildoma konkrečiai užduočiai): 

Albright, S. C. 2011. Data analysis, optimization, and simulation modeling.  [Mason, Ohio]: South-Western, 

Cengage Learning. 

Bagdžiūnienė, V. 2013. Finansinių ataskaitų analizė: esmė ir verslo situacijos.  Vilnius: Conto litera. 

Bagdžiūnienė, V. 2011. Įmonių veiklos planavimas ir analizė: esmė ir verslo situacijos. Vilnius: Conto litera. 

Buškevičiūtė, E., Kanapickienė, R. 2010. Finansinių rezultatų analizė. Kaunas: Technologija.  

Cibulskienė, D.; Butkus, M. 2007. Investicijų ekonomika: realiosios investicijos: mokomoji knyga. Šiauliai: 

Šiaulių universiteto leidykla. 

Cibulskienė, D.; Butkus, M. 2007. Investicijų ekonomika: finansinės investicijos: mokomoji knyga. Šiauliai: 

Šiaulių universiteto leidykla. 
Gasparėnienė, L. 2015. Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas: monografija. Vilnius: Registrų 

centras. 

Kancerevyčius, G. 2009. Finansai ir investicijos. III atnaujintas leidimas. Kaunas: Smaltija.  

Marcus, B. K. 2011. Investments. 9th edition. McGraw Hill. Irwin. 

Oakshott, L. 2016. Essential quantitative methods for business, management and finance. Palgrave. 

Reilly, F. K., Brown, K. C. 2012. Investment analysis and portfolio management. 10th edition. 

Sūdžius, V., Plakys, V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir 

įforminimas. Vilnius: Technika. 

  

Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką: 

1. Ne vėliau kaip savaitė iki praktikos pradžios sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis (jei 

praktikos laikotarpis įskaitytas, tuomet nereikia). 

2. Pateikta praktikos ataskaita. 

3. Pateiktas praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas. 

 

Praktikos ataskaita turi būti įkelta į Moodle ne vėliau kaip iki 2018-01-29. 

 

Praktikos ataskaitos gynimas vyksta pateikiant klausimus pagal praktikos užduotis ir pateiktą ataskaitą. 

Praktikos ataskaitos gynimui pasiruošti apibūdinti įmonę (įstaigą), kurioje atlikta praktika, atliktus darbus bei 

įvertinti praktikos naudą. 

 

Atsiskaitymo už praktiką terminai: 
Pirmasis atsiskaitymas: 2018-01-29 – 2018-02-04  

Pakartotinis atsiskaitymas: 2018-02-05 – 2018-02-11 

Antras pakartotinis atsiskaitymas (mokamas, su Dekanės leidimu): 2018-02-12 – 2018-02-25 

 

 

Praktikos vadovo vardas ir pavardė, kontaktai, katedra: Algita Miečinskienė, Finansų inžinerijos katedra; 

E. paštas: algita.miecinskiene@vgtu.lt, tel. 2744862. 

 

Studento praktikanto vardas, pavardė, parašas _________________________________________________ 

 

Studento telefono nr. ir e. paštas _______________________________________________________________ 

 

Praktikos vadovo įmonėje vardas, pavardė, pareigos parašas ______________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
mailto:algita.miecinskiene@vgtu.lt

