
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS PROGRAMA 2018-2019 m. m. 

VERSLO ANALITIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTAMS 
 

Praktikos pavadinimas: Profesinės veiklos praktika. Modulio kodas: VVEIB17155 

Praktikos trukmė. 12 ECTS kreditų, 8 savaičių (320 val.) profesinės veiklos praktika. 

Atsiskaitymo forma: Ataskaita. 

Vertinimo forma: Pažymiu (nuo 0 iki 10). 

 

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

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

 

Numatomi praktikos rezultatai: Įgys praktinių žinių apie tai kaip planuojama, organizuojama, 

kontroliuojama bei reguliuojama įmonės veikla. Įgys gebėjimų atlikti darbą susijusį su įmonės 

veiklos rodiklių skaičiavimu bei jų analize. 

 

Galima praktikos vieta: Profesinės veiklos praktika atliekama realiose Lietuvos ar užsienio 

organizacijose. 

 

Praktikos anotacija: Profesinės veiklos praktika skirta ekonominių ir vadybinių disciplinų 

teorinėms žinioms praktiškai įtvirtinti analizuojant ir vertinant veikiančių įmonių veiklą. Praktikos 

metu ekonominiu, vadybiniu ir finansiniu aspektais analizuojama įmonė, jos veikla ir veiklos 

rezultatai. 

 

Praktikos užduotis: 

 Kaip įmonėje suformuluota verslo idėja, vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai? 

 Kokia įmonės organizacinė valdymo struktūra ir kuo paremtas jos pasirinkimas? 

 Kokia dokumentacija sudaroma įmonėje? 

 Kokiu tikslu ir kokie ekonominiai skaičiavimai atliekami įmonėje priimant esminius 

sprendimus? 

 Kokie gamybos planavimo ir organizavimo dokumentai surašomi įmonėje, jų esmė, taikomi 

metodai? 

 Kaip aprašomos darbo vietos įmonėje, aprašymo turinys? Ar sudaromi pareiginiai nuostatai 

(instrukcijos) darbuotojams bei padaliniams, kas jas sudaro bei kokia jų struktūra bei 

turinys? 

 Kokia analizė atliekama įmonėje rengiant strategiją? Kokia strategija vadovaujasi įmonė, jos 

esmė, rengėjai? 

 Kokie pirminiai finansinės apskaitos dokumentai ir registrai surašomi, kurių pagrindu 

sudaroma finansinės atsiskaitomybės dokumentai? 

 Kokios statistinės ataskaitos rengiamos įmonėje, jų turinys, kaip gaunami reikalingi 

pradiniai duomenys joms sudaryti? 

 

Reikalavimai praktikos ataskaitai: 

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

praktikanto atlikti darbai. 

2. Praktikos ataskaitos apimtis - apie 20 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 

 

Rekomenduojama literatūra: 

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

rengimas ir įforminimas. Vilnius:Technika. 55 p. 

Gerdžiūnas, P.; Plakys, V. 2005. Bendrieji ekonominių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: 

Technika. 76 p. 

Sūdžius,V.; Plakys, V. 2006. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo 

rengimas ir įforminimas išlyginamųjų studijų studentams. Vilnius:Technika. 48 p. 

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

Ginevičius R.; Silickas J. 2008. Sisteminio įmonių valdymo pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: 

Technika. 

Mackevičius, J. 2007. Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas. 

Vilnius: Leidykla TEV. 510 p. 

Rutkauskas, A. V.; Damašienė, V. 2002 Finansų valdymas. Šiauliai: Šiaulių universitetas. 

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

elementai. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 

Juozaitienė, Liongina. 2007. Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto 

leidykla. 415 p. 

http://www.gerapraktika.lt/ 

http://www.gerapraktika.lt/docs/default/gera_praktika_studentams.pdf 

 

Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką:  
1.Iki praktikos pradžios sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis. 

2. Turi būti 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: 
 

Atsiskaitymas už praktiką 2019 02 03 

Pirmasis pakartotinis atsiskaitymas už praktiką iki 2019 02 10 

Antrasis pakartotinis atsiskaitymas už praktiką komisijoje 2019 02 17 
 


