
PRAKTIKOS UŽDUOTIS (įsegama į Ataskaitą) 
  

FINANSŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTUI(-EI) 
           Studijų programos pavadinimas 

________________________________________________ 
   Studento vardas, pavardė, grupė 

 

Praktikos pavadinimas: Profesinė praktika, kodas: VVFRB16723 

 

Praktikos trukmė (įrašoma Praktikos sutarties 2.3 punkte): Praktika prasideda 2020-11-23 ir  
                                      (Metai, mėnuo, 

diena)    
baigiasi 2021-01-17.  
             (Metai, mėnuo diena) 

 

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

 

Atsiskaitymo forma: Ataskaita. 

 

Vertinimo forma: Pažymys.  

 

E = 0,5*A + 0,3*V + 0,2*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 įgytas teorines žinias 

praktikoje ir formuoti gebėjimus vertinti ir valdyti organizacijos finansinius procesus, gebėti 

apibendrinti organizacijos finansinių procesų vertinimo rezultatus bei formuoti pagrįstus 

sprendimus finansinių procesų gerinimui, įvertinant riziką. 

 

Numatomi rezultatai (įrašoma Praktikos sutarties 2.2 punkte): Gebės praktiškai taikyti 

pagrindines finansų teorijas, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias 

analizuojant ir vertinant organizacijoje priimtus sprendimus, identifikuojant organizacijos 

veiklos problemas, rengiant veiklos strateginius plėtros planus. 

 

Praktikos vieta: Praktika atliekama _____________________________________________. 

 

Praktikos užduotis:  

1. Apibūdinti organizaciją, kurioje atliekama praktika, išnagrinėti jos aplinką, bendrus 

finansų valdymo principus.  

2. Išnagrinėti finansų valdymo tikslus ir funkcijas, išryškinti finansinės informacijos 

valdymo svarbą, finansų valdytojo atsakomybę.  

3. Atlikti įmonės pagrindinių finansinių rodiklių analizę, vertinti įmonės finansinius 

procesus ir apibendrinti vertinimo rezultatus, bei pateikti galimus sprendimus finansinių 

procesų gerinimui.  

4. Komentuoti galimą finansinių sprendimų poveikį įmonės veiklos rezultatams. 

5. Atlikti įmonės veiklos rizikos analizę, pateikti galimus jos valdymo sprendimus. 

6. Išnagrinėti įmonės veikloje taikomas ir(ar) numatyti galimas taikyti finansines naujoves. 

7. Individuali užduotis: aprašyti įmonėje praktikos metu vykdytas veiklas.  

 

 



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 puslapių (šriftas 12 pt; 

intervalas 1,5 pt; paraštės – 3 cm kairėje, po 2 cm viršuje, apačioje ir dešinėje).  

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. Praktikos ataskaitoje būtina laikytis akademiniams darbams keliamų ir įforminimo 

reikalavimų.   
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Praktikos ataskaita turi būti įkelta į Moodle ne vėliau kaip iki _________________________. 
    (Metai, mėnuo, diena) 

Praktikos ataskaitos gynimas vyksta pateikiant klausimus pagal praktikos užduotis ir pateiktą 

ataskaitą. Praktikos ataskaitos gynimui pasiruošti apibūdinti organizaciją, kurioje atlikta 

praktika, atliktus darbus bei įvertinti praktikos naudą. 

 

Atsiskaitymo už praktiką terminai (konkreti data nurodytu laikotarpiu bus paskelbta vėliau): 
Pirmasis atsiskaitymas – 2021-01-18 – 2021-01-24 

Pakartotinis atsiskaitymas – 2021-02-__ – 2021-02-__ 

Antras pakartotinis atsiskaitymas (mokamas, su dekano leidimu) – 2021-02-__ – 2021-02-__ 

 

Praktikos vadovo vardas ir pavardė, kontaktai, katedra: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Studento praktikanto vardas, pavardė, kontaktai, parašas _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Praktikos vadovo įmonėje vardas, pavardė, pareigos parašas 
___________________________________________________________________________ 

https://www.vgtu.lt/files/3293/164/8/13_0/BA_reikalavimai%20(V.%20Skvarciany)%202019-09-05.pdf
https://www.vgtu.lt/files/3293/164/8/13_0/BA_reikalavimai%20(V.%20Skvarciany)%202019-09-05.pdf

