
PROFESINĖS PRAKTIKOS PROGRAMA 

VERSLO SANTYKIŲ EKONOMIKOS SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS 
 

 

Praktikos pavadinimas, modulio kodas. Profesinė praktika, VVSEB15704. 

 

Praktikos trukmė. 8 savaičių (320 val.) profesinė praktika atliekama septinto semestro pabaigoje. 

Atlikimo laikotarpis – 2015-11-23 – 2016-01-15. 

 

Atsiskaitymo forma: ataskaita. 

 

Vertinimo forma: pažymiu. 

 

Praktikos tikslas: formuoti kompleksiško bendrųjų ir specialiųjų verslo santykių ekonomikos 

teorinių žinių taikymo įgūdžius praktinėje įmonės veikloje. 

 

Numatomi praktikos rezultatai: 

įgis praktinių žinių apie įmonės ekonominių santykių visumą, rinkos funkcionavimo mechanizmą, 

pagrindines rinkos organizavimo formas, paverčiant tai pagrindiniu ekonominės vertės kūrimo 

ištekliumi ir priemone. Įgis gebėjimų analizuoti, vertinti ir ranguoti verslo aplinkos veiksnius; 

sisteminti, analizuoti ir kritiškai vertinti įmonės veiklos rodiklius; atlikti veiklos ekonominį 

įvertinimą. 

 

Galima praktikos vieta:  

1. Verslo subjektai. 

2. Visi viešojo sektoriaus subjektai, jeigu praktikantas juose atlieka ekonominio pobūdžio 

darbus (personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių ekonominių aspektų 

analizė): 

 savivaldybės  ir jų įsteigti juridiniai asmenys; 

 biudžetinės įstaigos; 

 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos; 

 aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra viešoji 

įstaiga; 

 bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, kurių teisinė forma yra 

viešoji įstaiga; 

 socialinės globos įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga; 

 išteklių fondai (VSDF, PSDF ir kt.); 

 mokesčių fondai (VMI, MD). 

 

Praktikos anotacija:  

Aštuonių savaičių (320 valandų) trukmės profesinės praktikos metu studentai dalyvauja konkrečios 

organizacijos praktinėje veikloje ir vykdo pavestas užduotis, susipažįsta su įmonės veiklos 

specifika, ekonominių-finansinių sprendimų rengimo, priėmimo, apskaitos organizavimo tvarka, 

įmonės vadybos ekonominiais metodais, aplinkos veiksniais, atlieka įmonės pardavimo, pirkimo 

apimčių, darbo ir finansinių išteklių panaudojimo ekonominę analizę. 

 

Praktikos užduotys:  
1) susipažinti su organizacijos statusu, veiklos kryptimis, valdymo struktūra, atliekama (stebima) 

ekonomisto ar finansininko pareigų specifika ir tai apibūdinti ataskaitoje; 



2) išanalizuoti organizacijos veiklos pagrindinius rodiklius ir pateikti jų vertinimą; 

3) išnagrinėti organizacijos ekonominės veiklos praktiką ir pateikti savo vertinimą; 

4) kaupti žinias apie ekonominės veiklos aktualius klausimus, jas analizuoti, vertinti ir 

apibendrintai aprašyti; 

5) dalyvauti pagal galimybes organizacijos renginiuose (susirinkimuose, posėdžiuose, 

pristatymuose) ir juos įvertinti; 

6) pasirinkti vieną iš pateiktų individualių užduočių temų, ją išnagrinėti praktikos atlikimo vietos 

kontekste ir aprašyti ataskaitoje; 

7) individuali užduotis (įrašyti pasirinktą):_____________________________________________. 

  

Praktikos individualių užduočių temos: 

1. Įmonės veiklos finansinių rodiklių analizė.  

2. Verslo aplinkos veiksnių ekonominė analizė. 

3. Sprendžiamų konkrečios įmonės ekonominių problemų analizė. 

4. Įmonės ekonominės problemos ir sprendimo būdai. 

5. Įmonės ekonominių problemų valdymo kryptys. 

6. Darbuotojų motyvavimo būdų ekonominė analizė. 

7. Veiklos planavimo ekonominė analizė. 

8. Pirkimo apimčių ekonominė analizė. 

9. Pardavimo apimčių ekonominė analizė. 

10. Darbo išteklių panaudojimo ekonominė analizė. 

11. Finansinių išteklių panaudojimo ekonominė analizė. 

12. Klientų pritraukimo būdai ekonominiu aspektu. 

13. Įmonės plėtros galimybės ir finansiniai sprendimo būdai. 

 

Reikalavimai praktikos ataskaitai: 

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

praktikanto atlikti darbai.  

2. Profesinės praktikos ataskaitos apimtis – apie 20 A4 formato lapų (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 lapas (jame nurodyta mokymo įstaigos pavadinimas, 

katedra, studento vardas, pavardė, grupė, praktikos vadovo vardas, pavardė); praktikos 

užduotis; įvadas; dėstymas; išvados ir siūlymai; naudotos literatūros sąrašas; priedai.  

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

5. Rašant praktikos ataskaitą reikia vadovautis įforminimo reikalavimais: 

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

6. Į ataskaitą įsegamas praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas. 
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Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką:  

1. Iki lapkričio 14 d. sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis. 

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

parašas tvirtinamas antspaudu arba atsiliepimas rašomas ant organizacijos firminio blanko). 

3. Pateikta praktikos ataskaita (pateikiama praktikos vadovui dėstytojui ne vėliau kaip likus 

trims dienoms iki atsiskaitymo termino). 

 

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 – 2016-01-25 – 2016-01-29 

pirmas pakartotinis atsiskaitymas – 2016-02-01 – 2016-02-12 

antras pakartotinis atsiskaitymas –2016-02-15 – 2016-02-26 (mokamas, su Dekanės leidimu). 

 

Autoriaus, parengusio praktikos programą, vardas ir pavardė, katedra: 

Regina Gurkšnienė, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra. 

http://bookboon.com/en/economics-ebooks
http://www.amazon.com/Paul-Milgrom/e/B000APHLFW/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/John-Roberts/e/B004LQX3TY/ref=dp_byline_cont_book_2

