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EKONOMIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS   

GLOBALIOS EKONOMIKOS SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS  

  

Praktikos pavadinimas:  Mokslinės veiklos praktika   

Studijų dalyko kodas: VVEIM17070  

  

Praktikos anotacija: mokslinės veiklos praktika yra studijų programos specializacijoje numatyto 

studijų proceso sudėtinė dalis ir apjungia ekonomikos inžinerijos, globalios ekonomikos 

specializacijos dalykų studijų metu įgytas teorines žinias, sprendžiant su globalios ekonomikos 

problematika susijusias mokslines problemas; praktikos metu magistrantai susipažįsta su globalios 

ekonomikos procesų įtaka verslo sektorių plėtrai ir atskirų organizacijų veiklai, globalios ekonomikos 

procesų vertinimui taikomais instrumentais ir įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių taikant šiuolaikines 

globalios ekonomikos teorijas ir vertinimo instrumentus kompleksiškai analizuoti ir spręsti mokslines 

problemas susijusias su  globalios ekonomikos procesais.  

  

Praktikos tikslas: Įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias; pasitelkiant inovatyvius mokslinių 

tyrimų metodus, savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius, ugdyti gebėjimus apibendrinti globalios 

ekonomikos procesų tyrimo rezultatus ir priimti pagrįstus sprendimus vertinant globalios ekonomikos 

procesus.  

  

Numatomi praktikos rezultatai:   

  

Žinios, jų taikymas:  

Atlikę mokslinę praktiką magistrantai žinos globalius tarptautinių ekonominių ryšių procesus ir jų praktinius 

aspektus bei šalies, tarptautinės ekonominės bei verslo aplinkos procesus ir jų mokslinių tyrimų tendencijas, 

aktualijas, rezultatus, tyrimo metodus, kuriuos gebės taikyti sprendžiant globalios ekonomikos mokslines 

problemas ir formuojant tarptautinių ekonominių procesų valdymo gerinimo uždavinius.  

Gebėjimai vykdyti tyrimus:  

Geba kompleksiškai analizuoti, sintetinti ir vertinti efektyviam globalios ekonomikos procesų vertinimui ir 

valdymui reikalingus tyrimų duomenis, integruojant specializacijos studijų dalykų įgytas žinias, kurias taiko 

sudėtingų mokslinių situacijų analizei, įvertinant alternatyvius globalios ekonomikos raidos procesų vertinimo 

ir sprendimo variantus bei galimą poveikį globaliai aplinkai. Specialieji gebėjimai:  

Geba taikyti ekonomikos, vadybos ir kitų mokslų žinias, bazinius teorinius teiginius bei modelius efektyviam 

ekonominių procesų vertinimui, valdymui ir tobulinimui, naujų ekonominės vertės ir rizikos integruoto 

valdymo modelių parengimui. Geba pritaikyti specializacijos studijų dalykų turimas žinias mokslinių tyrimų 

globalios ekonomikos problematikoje atlikimui, rengiant naujas metodines, informacines ir ekonomines 

priemones, būtinas tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo vykdymo užtikrinimui.  

Socialiniai gebėjimai:   
Geba argumentuotai perteikti globalios ekonomikos žinias įvairių organizacijų specialistams, vadovaujantis 

profesine etika kritiškai ir kompleksiškai vertinti tarptautinės ekonominės bei verslo aplinkos procesus ir 

susistemintai perteikti vertinimo rezultatus, pateikti socialiai atsakingus pasiūlymus. Vykdyti įvairią 

projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą etišką veiklą, sprendžiant problemas 

kintančioje aplinkoje.  

Asmeniniai gebėjimai: Geba savarankiškai pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, įgyvendinant mokymosi 

visą gyvenimą principus ir savarankiškai vertinat ir valdant profesinę veiklą, taikant sisteminio mąstymo ir 

kūrybiškumo įgūdžius, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės 

gerovei ir aplinkai.  

  

Praktikos trukmė: atliekama 1 kurse, 2 semestre, 4 savaitės (160,02 val.) 



 

Atsiskaitymo forma: ataskaita (mokslinis stendinis pranešimas).  

  

Vertinimo forma: pažymys.   

  

Galima praktikos vieta: mokslinės veiklos praktika atliekama mokslo centruose, laboratorijose arba 

organizacijose, kurios vykdo mokslinius tyrimus.   

  

Praktikos programos aprašas: pirminis susipažinimas su organizacija, mokslo centru, laboratorija 

ar sektoriumi (tyrimų objektas, mokslinė problematika); dalyvavimas moksliniuose renginiuose 

ir/arba fakulteto organizuojamuose doktorantų seminaruose; specialios mokslinės literatūros, skirtos 

globalios ekonomikos problematikai, rinkimas ir studijavimas; tyrimo metodų parinkimas globalios 

ekonomikos problematikai tirti ir spręsti; globalios ekonomikos problematikos tyrimo vykdymas; 

stebėsena, dalyvavimas organizacijos, mokslo centro, laboratorijos ar sektoriaus organizacijų veiklos 

vertinimo ir valdymo procesuose; tarptautinių ekonominių ryšių sprendimų, skirtų globalios 

ekonomikos problematikai spręsti kūrimas, vertinimas ir parinkimas; išvadų ir rekomendacijų 

rengimas; mokslinės praktikos ataskaitos (stendinio pranešimo) parengimas; mokslinės praktikos 

ataskaitos parengimas viešam gynimui (prezentacijos rengimas); mokslinės praktikos rezultatų 

pristatymas, gynimas.  

Praktikos vadovo dėstytojo yra paskiriama grupinė arba individuali užduotis numatomiems praktikos 

uždaviniams ir rezultatams pasiekti.  

Reikalavimai praktikantui: praktikantas, prieš prasidedant mokslinei praktikai, turi VGTU 

informacinės sistemos studentų savitarnos puslapyje užpildyti Studento praktinio mokymo sutartį, 

išspausdinti trimis egzemplioriais, surinkti parašus ir užregistruoti ją katedroje.  Studento praktinio 

mokymo sutarties pasirašymo eilės tvarka: praktikantas, praktikos vadovas dėstytojas, įmonės 

vadovas, fakulteto įgaliotas asmuo.   

Po to, kai sutartį pasirašo visi sutartyje numatyti asmenys, sutartis užregistruojama katedroje ir po 

vieną egzempliorių atiduodama visoms sutarties šalims.   

Reikalavimai praktikos ataskaitai ir gynimui:  

 ataskaitos sandara: mokslinės praktikos ataskaita yra parengtas ir atspausdintas stendinis 

pranešimas; stendinis pranešimas turi būti vaizdus (iliustruotas diagramomis, nuotraukomis, 

schemomis, paveikslais, piešiniais ir pan.), informatyvus, aiškus ir aktualus specializacijai; 

stendiniame pranešime turi būti pateikta įvadinė dalis (nagrinėjamos mokslinės problemos 

aktualumas, mokslinė problema, praktikos užduotis, tyrimo tikslai ir uždaviniai, tyrimo 

metodai ir kt.), mokslinės literatūros analizė, tyrimo rezultatai, pasiūlymai, išvados, 

naudotos literatūros sąrašas.  

 ataskaitos turinys: turi būti sprendžiama mokslinė problema; temos pavadinimas, objektas, 

tikslas turėtų sutapti su pateiktais tyrimo rezultatais; iki 80 proc.  naudotos 

literatūros šaltinių turi būti naujausi mokslinės literatūros šaltiniai, ne senesni negu penkeri 

metai. Viso 15 - 20 naudotos literatūros šaltinių. Gauti rezultatai pagal suformuotus 

uždavinius turi atsispindėti išvadose. Išvados neturėtų būti tik apibendrinamojo pobūdžio; 

 ataskaitos apimtis: A1 vertikalus lapas; pranešimas turi būti paruoštas eksponavimui; 

pranešime turi būti nurodyta stendinio pranešimo tema, stendą rengusio asmens(-ų) vardas, 

pavardė, institucijos, fakulteto ir katedros, kuriai atstovauja, pavadinimas; pateikta 



dėstomoji medžiaga, susidedanti iš įvadinės, teorinės, tyriminės ir projektinės darbo dalių, 

išvadų, mokslinės literatūros šaltinių;  

 ataskaitos pateikimas praktikos vadovui - dėstytojui: stendiniai pranešimai turi būti 

atnešami į katedrą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos gynimo;  

 praktikos ataskaitos gynimas:  studentas pateikia stendinę ataskaitą ir parengia 5 min. 

žodinį pristatymą; po pristatymo yra užduodami klausimai ir vyksta diskusija. Stendinė 

ataskaita būtinai turi būti atspausdinta ir užklijuota ant kartono;  

 praktikos vertinimas: praktika vertinama pažymiu (10 balų arba 100 proc.), kuris susideda 

iš mokslinės praktikos ataskaitos (4 balai arba 40 proc.), viešo pasisakymo (prezentacijos) 

ir praktikos ataskaitos gynimo (4 balai arba 40 proc.), praktikos vadovo įmonėje atsiliepimo 

(2 balai arba 20 proc.). 

  

praktikos gynimo komisiją sudarys 3 nariai.  
 

Praktikos rezultatų vertinimo kriterijai 

  

1. Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai:  

- gebėjimas suformuluoti tyrimo aktualumą, objektą, problemą, tikslą ir uždavinius;   

- gebėjimas parengti tyrimo metodiką;  

- gebėjimas taikyti tyrimų metodus atliekant empirinius tyrimus ir apibendrinti tyrimo rezultatus;  

- gebėjimas pagrįstai formuoti siūlymus globalios ekonomikos problemoms spręsti;  

- gebėjimas suformuluoti išvadas, kurios atitiktų tyrimo tikslą ir uždavinius;   

- gebėjimas panaudoti naujus ir tinkamus mokslinės literatūros šaltinius.  

2. Viešo pasisakymo (prezentacijos) ir ataskaitos gynimo vertinimo kriterijai:  

- gebėjimas atskleisti pagrindinius mokslinių tyrimų rezultatus;  

- gebėjimas pagrįsti ir apginti teikiamus siūlymus;  

- gebėjimas raiškiai reikšti mintis.  

3. Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimo kriterijai:  

- gebėjimas taikyti žinias mokslinių problemų sprendimui;  

- gebėjimas generuoti praktinio taikymo rezultatus.  

  

Svarbūs mokslinės veiklos praktikos organizaciniai aspektai:   

 
 

  Prašymai dėl praktikos laikotarpio užskaitymo pateikiami iki kovo 1d. 

 2019 m. magistrantų praktika vyksta (praktikos sutartyje įrašoma ši data):      

kovo 12 d. – balandžio 5 d.  

 Intensyvus studento darbas įmonėje vyksta: 

iki kovo 29 d. 

 Praktikos ataskaita ruošiama: 

kovo 29 d. - balandžio 5 d.  
 

1. Iki praktikos pradžios turi būti sudaryta studento praktinio mokymo sutartis.  

2. Pateiktas praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas.  

3. Pateikta praktikos ataskaita (spausdintas stendinis pranešimas pateikiamas praktikos vadovui 

dėstytojui ne vėliau kaip likus dviems dienoms iki atsiskaitymo termino).  

4. Pateikta praktikanto užpildyta anketa apie praktikos vietą ir eigą.  



 

Praktikos sutarties pildymo ypatumai 

 

 Praktikos sutartys (3 egzemplioriai) turi būti užpildytos VGTU sistemoje ir suformatuota .pdf 

formatu nieko nekeičiant. 

 

 Sutarties pradžioje nurodoma, pagal ką veikia įmonės atstovas. Galimi variantai: 

1.      pagal įstatus; 

2.      pagal nuostatus; 

3.      pagal įgaliojimus (nurodomas nr.); 

4.      pagal pareigybines instrukcijas. 

 

 Tuščiuose laukuose, kur reikalinga nurodyti dienas, įrašomas skaičius 10 dienų; 

 

 Sutartyje turi būti nurodyta tiksli studento praktikos vieta: 

1.      kur jis fiziškai bus šiuo laikotarpiu; 

2.      jei tai  - virtuali erdvė, tuomet, nurodomas įmonės registracijos/buveinės adresas. 

 

 Pirmas sutartyje pasirašo studentas, antras - vadovas-dėstytojas ir tik po to įmonės atstovas 

(tas, kurio pavardė nurodyta praktikos sutarties pradžioje arba asmuo, turintis įgaliojimą 

pasirašyti) ir pabaigoje – Dekanas/prodekanas. 
 

 

Atsiskaitymo už praktiką terminai:  

 

I Atsiskaitymas                         2019.04.08.  

I Pakartotinas atsiskaitymas      2019- 08-29  

II Atsiskaitymas                         2019-09-03 - 2019-09-07.  

 

Naudingos nuorodos: 

 

1.      Praktikos sutarties pvz. ir pildymo instrukcija: https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-

procesas/praktikos/praktinio-mokymo-sutartys/53751 

3.      Praktika užsienyje: https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-

studentams/-praktika-uzsienyje/511. 
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Praktikos vadovo kontaktinė informacija:   

 

dr. doc. Jolanta Solnyškinienė, lektorė 

El. paštas: jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt     

Ekonomikos inžinerijos katedra  

 

Praktikos vadovo konsultacijos vyksta trečiadieniais 18 – 19 val.  Verslo vadybos fakultete 609 kab.  
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