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Tikslas: Įvertinti verslo įmonių pasirengimą organizuojant profesinės veiklos praktikas.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti mokslo įstaigos ir įmonių bendradarbiavimą studentų profesinės veiklos
praktikos metu.

2. Ištirti studentų nuomonę apie darbdavių pasirengimą priimti studentus profesinei praktikai.

3. Išsiaiškinti studentų atsakomybę ir motyvaciją įgyti praktinių kompetencijų praktikos metu.

Tyrimo metodika. Kiekybinis tyrimas - apklausa raštu. Tyrimo metu apklausti baigiamąją praktiką
atlikę KVK Verslo administravimo katedros Logistikos vadybos studijų programų 33 trečio kurso
studentai. Apklausos duomenų apdorojimas: gauti klausimynai buvo patikrinti, duomenys suvesti į
SPSS programą. Apibendrinti duomenys pateikiami diagramose ir lentelėse, formuluojamos išvados.



Dažniausiai įvardijamos problemos

Darbdaviai

1. Rinkos poreikių netenkinančios studijų programos;

2. Nepakankamas absolventų praktinio pasirengimo ir gautų žinių pritaikymas versle;

3. Praktikantų motyvacija.

Švietimo institucijos

1. „Formalus požiūris“ į praktiką;

2. Atgalinio ar net pirminio ryšio su darbdaviais nebuvimas;

3. Atsakomybės dėl praktinių žinių bei įgūdžių ugdymo prisiėmimas.



1. ĮMONIŲ IR MOKSLO ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS STUDENTŲ 
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS METU

Kolegijos ir darbdavių bendradarbiavimas vyksta tokiomis formomis, kaip:

• studentų priėmimas į praktikas;

• dalyvavimas vykdomų studijų programų tobulinime;

• dalyvavimas bendruose su Kolegija seminaruose, konferencijose, profesijos naujovių
aptarimuose, tyrimuose, projektuose;

• baigiamųjų darbų temų siūlymas ir rezultatų aptarimas;

• kt. veiklose.

Ekspertų vertinimu, aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika rodo, kad akivaizdžiai pagerėjo darbas su partneriais,
socialiniai partneriai labai giria už puikų studentų parengimą.



ĮMONIŲ IR MOKSLO ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS STUDENTŲ 
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS METU

Kaip ir kur susirasti įmonę praktikai – pasirinkimas didelis, tačiau ar studentai žino, kur rasti 
informaciją, kurie šaltiniai jiems priimtiniausi. 



Ar sunku buvo susirasti praktikos vietą?

Praktikos vietą respondentams susirasti nebuvo sunku. Dauguma apklaustųjų įvardino, kad darbdaviai

noriai juos priėmė į praktiką ir tik keletui - tai buvo pakankamai sunkus uždavinys.



Praktikos vietos pasirinkimo motyvai

Studentai yra sąmoningi ir motyvuoti, atsakingai renkasi įmonę praktikai Patogi vieta, įmonės, kuriose dirba 

giminės ir pažįstami – mažiau motyvuojantys veiksniai, renkantis praktikos vietą.



2. STUDENTŲ NUOMONĖ APIE DARBDAVIŲ PASIRENGIMĄ PRIIMTI 
STUDENTUS PROFESINEI PRAKTIKAI.

Teiginys Vidurkis
Praktikos metu atliekami darbai buvo susiję su būsimąja specialybe 3,96
Praktikos metu susipažinau su nauja įranga, technologijomis (programomis) 3,72

Buvo suteikta dalykinė informacija, sprendžiant praktikos metu iškilusiais problemas 3,87
Praktikos vadovas buvo suinteresuotas padėti įgyti naujų žinių, įgūdžių 4,14

Praktikos vadovas skyrė pakankamai dėmesio mano praktikos uždavinių įgyvendinimui 3,79

Praktikos laikas buvo išnaudotas produktyviai 3,92
Manimi pasitikėjo, skyrė atsakingas užduotis 3,58
Praktikos metu jaučiausi visaverčiu komandos nariu 3,63
Turėjau galimybę įgyti konkrečių profesinių žinių 3,94

Profesinės veiklos praktikos organizavimo įmonėje vertinimas, studentų požiūriu



3. STUDENTŲ MOTYVACIJA IR ATSAKOMYBĖ

Kaip studentai pasirenka baigiamojo darbo temą, ar rezultatais suinteresuoti ir domisi įmonės 
vadovai, ar viskas vyksta tik formaliai

Buvau suinteresuotas pasirinkti BD temą



Baigiamąjame darbe pateikti pasiūlymai yra

69 proc. įmonių vadovų domėjosi darbo rezultatais, 61 proc. apklaustųjų mano,  jog bus atsižvelgta į 

pateiktas išvadas, o patekti pasiūlymai, įmonių veiklos gerinimui, realiai pritaikyti praktikoje



STUDENTŲ MOTYVACIJA IR ATSAKOMYBĖ

Baigiamąjį darbą rengiau



STUDENTŲ MOTYVACIJA IR ATSAKOMYBĖ

BD vertinimo balas man



IŠVADOS

1. Nuostata, kad praktikos vietą susirasti labai sunku, įmonės ar studentai nesuinteresuoti ar
vangiai bendradarbiauja – nepasiteisino. Daugumą apklaustųjų į praktiką įmonėje priėmė
noriai, įmonių vadovai domėjosi studentų darbo rezultatais, o pateiktus pasiūlymus, dėl
veiklos gerinimo, pritaikys praktiškai.

2. Studentų požiūris į praktiką įmonėje, jos rezultatus – atsakingas ir rimtas. Jie patvirtina,
kad, atlikdami praktiką, turėjo galimybę įgyti konkrečių profesinių žinių, darbai įmonėje
buvo susiję su būsimąja specialybe, laikas išnaudotas produktyviai, įmonės praktikos
vadovai suteikė praktinių įgūdžių, kartu sprendė iškilusias problemas.

3. Tik nedaugelis apklaustųjų neatsakingai žiūri į jiems praktikos metu iškeltus tikslus ir
uždavinius. Mažiausiai studentų įvertinti teiginiai - pasitikėjimo ir atsakingų užduočių
skyrimas, bei galimybė jaustis visaverčiais komandos nariais.




