
PRAKTIKOS UŽDUOTIS (įsegama į Ataskaitą) 
  

VERSLO SANTYKIŲ EKONOMIKOS  SPECIALIZACIJOS STUDENTUI 
           Studijų programos pavadinimas 

________________________________________________ 
   Studento vardas, pavardė, grupė 

 

Praktikos pavadinimas: Profesinė praktika, kodas: VVSEB15704. 

 

Praktikos trukmė (įrašoma Praktikos sutarties 2.3 punkte): praktika prasideda    2015-11-23   ir  
                                  (Metai, mėnuo, diena)    
baigiasi    2016-01-15     
             (Metai, mėnuo, diena) 

 

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

 

Atsiskaitymo forma: ataskaita. 

 

Vertinimo forma: pažymys.  

 

Praktikos tikslas (įrašoma Praktikos sutarties 2.1 punkte): formuoti kompleksiško bendrųjų ir 

specialiųjų verslo santykių ekonomikos teorinių žinių taikymo įgūdžius praktinėje įmonės veikloje. 

 

Numatomi rezultatai (įrašoma Praktikos sutarties 2.2 punkte): 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. 

Praktikos vieta: praktika atliekama ____________________________________________________. 

 

Praktikos užduotis:  

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 pateikti 

apibendrinimą; 

5) pagal galimybes dalyvauti 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 – 1,0 cm). 

3. Praktikos ataskaitos struktūra: Titulinis lapas; 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 galima 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. 

 

Rekomenduojama literatūra (patikslinama ir papildoma konkrečiai užduočiai): 

1. Bagdonas E., Railienė G. 2013. Finansų valdymo sprendimai. Kaunas: Technologija. 

Internetinis išteklius: https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1259/finansu-valdymo-sprendimai/ 

2. Banaitiene N. 2012. Risk Management - Current Issues and Challenges. Inntech. Elektroninis 

išteklius: http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-and-

challenges/biometric-solvency-risk-for-portfolios-of-general-life-contracts-ii-the-markov-

chain-approach 

3. Butkus F. S. 2007. Vadyba. Vilnius: Technika. 

4. Galinienė B. ir kt. (sudarytojas Melnikas B.). 2011. Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo 

paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai. Vilnius: Vilniaus universitetas. 

5. Ginevičius R.; Sūdžius, V. 2005. Organizacijų teorija. Vilnius: Technika. 

6. Gronskas V. 2005. Ekonominė analizė. Kaunas: Technologija.  

7. Internetinių knygų portalas: http://bookboon.com/en/economics-ebooks 

8. Janiūnaitė B., Petraitė M., Jucevičius G. 2011. Organizacijų inovacinė kultūra. Kaunas: 

Technologija. Internetinis išteklius: https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1030/organizaciju-

inovacine-kultura/ 

9. Lazauskas J. 2005. Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. Mokomoji knyga. 

Vilnius: Technika. 

10. Mackevičius J. 2007. Įmonių veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir 

vertinimas. Vilnius: TEV.  

11. Milgrom P., Roberts J. 1992. Economics, Organization and Management. Englewood Cliffs 

(N.J.): Prentice Hall. 

12. Stoškus S., Beržinskienė D. 2005. Vadyba. Kaunas: Technologija. 

13. Vasiliauskas A. 2007. Strateginis valdymas. Kaunas: Technologija. 

 

Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką: 

1. Iki lapkričio 14 d. sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis (kai praktika atliekama 

individualiai). 

2. Pateiktas praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas (kai praktika atliekama individualiai). 

3. Pateikta praktikos ataskaita (pateikiama praktikos vadovui ne vėliau kaip likus trims dienoms iki 

atsiskaitymo termino). 

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

darbus bei įvertinti praktikos naudą. Praktikos ataskaitos gynimo metu pateikiami klausimai susiję su 

praktikos užduotimi ir pateikta ataskaita. 

 

Atsiskaitymo už praktiką terminai: 
pirmasis atsiskaitymas – 2016-01-25 – 2016-01-29  

antrasis atsiskaitymas – 2016-02-01 – 2016-02-12  

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

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


 

Praktikos vadovo vardas ir pavardė, kontaktai, katedra: Regina Gurkšnienė, tel. nr. (8 5) 274 

4877, el.paštas: 

regina.gurksniene@vgtu.lt, Socialinės 

ekonomikos ir vadybos katedra 

 

Studento praktikanto vardas, pavardė, parašas _____________________________________ 

 

Studento telefono nr. ir el. paštas ____________________________________________________ 

mailto:regina.gurksniene@vgtu.lt

