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Pažintinė praktika. Modulio kodas -  VVEIB17350  

 

Praktikos trukmė. 2 savaičių (80 val.) pažintinė praktika atliekama II-jo kurso pabaigoje. 

Pažintinės praktikos atlikimo laikotarpis 2018-06-11 – 2018-06-24  

  

Atsiskaitymo forma: Ataskaita. 

  

Vertinimo forma: Pažymys. 

  

Praktikos tikslas: Susipažinti su verslo organizavimo bei valdymo veikla konkrečioje organizacijoje 

ir įtvirtinti teorines žinias analizuojant įmonės organizavimo ir  valdymo procesus, įgyti praktinių 

įgūdžių planuojant, organizuojant, koordinuojant ir analizuojant įmonės, organizacijos ar jos 

padalinio veiklą. 

  

Numatomi rezultatai: Susipažinti su įmonės steigimo dokumentais, organizacine valdymo 

struktūra, konkrečiu vadybiniu darbu. Gebėti atpažinti studijose įgytų teorinių žinių praktinio 

panaudojimo situacijas konkrečioje organizacijoje, prioritetą teikiant verslo pagrindų, vadybos 

pagrindų, inžinerijos pagrindų, gamybos technologijos ir organizavimo bei kt. studijuotiems 

dalykams. 

  

Galima praktikos vieta: Lietuvoje ir užsienyje veikiančios organizacijos. Tiesioginė praktikos vieta 

turi būti susijusi su verslo vadybine veikla. 

  

Praktikos anotacija: Praktikoje įgyjami įgūdžiai verslo įmonės steigimo, organizacinio 

projektavimo ir vadybos funkcijų vykdymo srityje. Praktikos metu analizuojama studijose įgytų 

teorinių žinių praktinio panaudojimo patirtis, prioritetą teikiant verslo pagrindų, vadybos pagrindų, 

inžinerijos pagrindų, gamybos technologijos ir organizavimo bei kt. dalykams. Praktikos metu 

studentas turi įvertinti savo gebėjimus ateityje dirbti konkretų vadybinį darbą ir apsispręsti dėl 

tolimesnės savo studijų specializacijos. Praktikos rezultatai apibendrinami individualioje ataskaitoje. 

  

Praktikos užduotis: 

1.Vizituojamų įmonių charakteristika: dydis, juridinis statusas, registravimo vieta, veiklos sritis; 

2.Teoriškai pateikti skirtingą juridinį statusą turinčių įmonių privalumų ir trūkumų palyginimo 

analizę. 

3.Vizituojamų įmonių verslo idėja, vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai. 

4.Įmonės gamybos tipas arba teikiamų paslaugų pobūdis, gaminama produkcija arba teikiamos 

paslaugos, gamybos arba paslaugų teikimo technologija. 



5. Teoriškai aprašyti galimas įmonių organizacines valdymo struktūras. Vizituojamų įmonių 

organizacinės valdymo struktūros. 

6.Teoriškai aprašyti išorinius veiksnius, veikiančius verslo įmones. Vizituojamų įmonių veiklą 

sąlygojantys išorinės aplinkos veiksniai, jų poveikio pobūdis ir įtaka įmonės veiklai (atrinkti iš 

teorinių veiksnių ir pagrįsti). 

7.Kokia programa įmonėse vedama apskaita? Surasti apie šią programą informacijos internete ir 

aprašyti. 

8.Teoriškai aprašyti kas yra „Žalia ekonomika“ bei pateikti savo nuomonę, kaip aplankytos įmonės 

prisideda prie žaliosios ekonomikos kūrimo? 

  

Reikalavimai praktikos ataskaitai: 

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

praktikanto atlikti darbai. 

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: 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: 

 Samuel C. Certo; S. Trevis Certo. 2016. Modern management concepts and skills. 

2.Jolanta Paunksnienė, Jūratė Antanavičienė, Kęstutis Peleckis Verslo pagrindai; Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 2011. 

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

ir įforminimas. Vilnius:Technika. 55 p. 

3.        Ginevičius, R.; Sūdžius,V.2008. Organizacijų teorija. Technika. 

4.        Rutkauskas, A. V.; Sūdžius, V.; Mackevičius, V. 2008.Verslo finansai: sistema, struktūra ir 

elementai. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 

  

Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką: 

1.Iki praktikos pradžios sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis (kai praktika atliekama 

individualiai). 

2.Pateiktas (įsegant į ataskaitą) praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas (kai praktika atliekama 

individualiai bei vadovo parašas tvirtinamas antspaudu arba atsiliepimas rašomas ant organizacijos 

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 (organizuojamos grupėmis išvykus į praktikos objektus): 

Kai praktika buvo atliekama grupėmis išvykus į praktikos objektus iki  2018-08-28. 

 

Pirmas pakartotinis atsiskaitymas: 2018- 08-29-30. 

Antras pakartotinis atsiskaitymas (mokamas, su dekano leidimu) 2018 -09-03-08. 

  

 


