
PRAKTIKOS UŽDUOTIS (įsegama į Ataskaitą) 
  

EKONOMIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS  

STUDENTUI(-EI) 
 

_______________________________ 
   Studento vardas, pavardė, grupė 

 
Praktikos pavadinimas: Profesinės veiklos praktika, kodas: VVEIB17061 

 

Praktikos trukmė (įrašoma Praktikos sutarties 2.3 punkte): Praktika prasideda _____________ir  
              (Metai, mėnuo, diena)    

baigiasi _______________. Praktika užskaitoma pateikus darbo patvirtinimo pažymą.  
     (Metai, mėnuo diena) 

 

 

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

 

Atsiskaitymo forma: Ataskaita. 

 

Vertinimo forma: Pažymys.  

 

E = 0,4*A + 0,3*V + 0,3*VĮ; 

čia: 

A – profesinės praktikos rezultatų apiforminimas (profesinės praktikos ataskaita); 

V – viešas pasisakymas (rezultatų pristatymas); 

VĮ – praktikos vadovo įmonėje įvertinimas (atsiliepimas). 

 

Praktikos tikslas (įrašoma Praktikos sutarties 2.1 punkte): Įtvirtinti ekonomikos inžinerijos teorines žinias 

analizuojant įmonės ekonominės veiklos procesus sudėtingėjant aplinkai, įgyti įgūdžių atliekant ekonominius tyrimus 

taikant pažangias technikos mokslų tyrimų priemones ir metodus ekonominiams procesams. 

 

Numatomi rezultatai (įrašoma Praktikos sutarties 2.2 punkte): Gebės taikyti ekonominės analitikos žinias, metodus ir 

modelius, leidžiančius atlikti ekonominių procesų įmonėje analizę, įvertinti įmonės ekonominę būklę ir plėtros galimybes, paruošti 
siūlymus, bendrauti su specialistais, perteikti žinias ir vertinti rezultatus, taip pat perteikti raštu ir žodžiu informaciją, idėjas, žinias ir 
galimus problemų sprendimo būdus, apdoroti duomenis ir informaciją savarankiškai, atsinaujinti žinias keičiantis aplinkai ar sąlygoms. 

 
Praktikos vieta: Praktika atliekama įmonėje ___________________ 

 

Praktikos užduoties pavyzdys:  

1. Apibūdinti organizaciją, kurioje atliekama praktika (įmonės charakteristika, veiklos sritis, vizija, misija, 

organizacinė valdymo struktūra, personalo kvalifikacija ir skaičius įmonėje). 

2. Išnagrinėti įmonėje ekonominius santykius ir vykstančius procesus; makroekonominius veiksnius ir 

konkurencinę aplinką, turinčius įtakos įmonės veiklos rodikliams. 

3. Išnagrinėti pagrindinius įmonės veiklos finansinius ir ekonominius rodiklius.  

4. Individuali užduotis: 
a. Kokiu tikslu ir kokie ekonominiai skaičiavimai atliekami įmonėje priimant esminius sprendimus? 

b. Kokie gamybos planavimo ir organizavimo dokumentai surašomi įmonėje, jų esmė, taikomi metodai? 

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

rengėjai? 

d. 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. Profesinės praktikos ataskaitos apimtis – apie 15-20 A4 formato puslapių (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, praktikos užduotis, įvadas, aprašomoji užduočių įvykdymo 

medžiaga, išvados ir siūlymai, naudotos literatūros sąrašas, priedai.   



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

5. Pateiktas (įsegamas į ataskaitą) praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas (vadovo parašas tvirtinamas 

antspaudu arba atsiliepimas rašomas ant organizacijos firminio blanko).  

6. 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. Trišalė studento praktinio mokymo sutartis (jei praktikos laikotarpis įskaitytas, tuomet nereikia). 

2. Pateikta praktikos ataskaita. 

3. Pateiktas praktikos vietoje paskirto vadovo atsiliepimas. 

4. Praktikos ataskaita turi būti įkelta į Moodle likus ne mažiau kaip 3 dienos iki atsiskaitymo 

 

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 – 2020-01-28 d. 10.20 val. 

Pakartotinis atsiskaitymas – nuo 2020-02-03 d. iki 2020-02-09 d.  

Antras pakartotinis atsiskaitymas (mokamas, su dekano leidimu) – nuo 2020-02-10 d. iki 2020-02-16 d. 

 

Praktikos vadovo vardas ir pavardė, kontaktai, katedra:  

Žaneta Karazijienė 

Email: zaneta.karazijiene@gmail.com 

SRK-I 610  

Ekonomikos inžinerijos katedra 
 

 

Studento praktikanto vardas, pavardė, parašas _________________________________________________ 

 

Studento telefono nr. ir e. paštas _______________________________________________________________ 

http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
mailto:zaneta.karazijiene@gmail.com

