
PRAKTIKOS, ATLIEKAMOS NE FAKULTETE, VERTINIMO APKLAUSA 
 
Vykdymo laikas -  atlikus praktiką, 2019 /2020 m.m. rudens ir pavasario semestre. 

Tikslas  - sužinoti Agroverslo technologijos studijų programos studentų nuomonę apie atliktą praktiką, 

kuri padėtų tobulinti praktikos organizavimo ir vykdymo procesą. 

Trumpas klausimyno pristatymas - studentai vertino praktikos vadovą fakultete (dėstytoją) ir praktikos 

vadovą įmonėje pagal 14 pateiktų teiginių skalėje nuo 1 iki 5, kur 5 reiškia visiškai sutinku, 1 – visiškai 

nesutinku. Praktikos atliekamos ne fakultete įvertinimui, buvo paprašyta praktikantų pateikti savo 

pastebėjimus, tačiau papildomų įžvalgų studentai neįvardijo.  

Apklausos rezultatų pristatymas:  

Agroverslo technologijų studijų programos studentai dažniausiai praktikas atlieka savo tėvų ar 

giminaičių ūkiuose. Tyrėjų manymu tai nelabai geras pasirinkimas, nes studentai nieko naujo 

nepasimoko. Dalis studentų renkasi   praktikai įmones ir bendroves, su kuriomis pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys, nuolat palaikomas kontaktas tarp Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų 

katedros dėstytojų ir įmonės, įmonės remia studentų praktinį parengimą, todėl kasmet priima studentus į 

praktiką. Ši gera praktika padeda laiduoti studentų praktinio mokymo kokybę, o abipusį 

bendradarbiavimą įrodo faktas, kad praktikų, atliekamų ne fakultete, kokybę studentai vertina gerai. 

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, matome, kad ne visiems studentams buvo aiškūs praktikos atlikimo 

reikalavimai. Reikėtų numatyti rudens semestro praktikų, kurios prasideda rugsėjo mėnesį, konsultacijas 

birželio mėnesį, nes prieš šią praktiką nebūna kontaktinio susitikimo su studentais. Dalis studentų (5,8 

proc.) pageidautų platesnių galimybių konsultuotis su praktikos vadovu fakultete, 8,8 proc. studentų 

pasigedo aiškesnių praktikos atsiskaitymo terminų ir formų. Praktikų vadovams įmonėse studentai turėjo 

pageidavimų dėl praktinių veiklų atlikimo vertinimo jų atlikimo metu. Didžioji dauguma studentų (79,4 

proc.) džiaugėsi, kad praktikos vadovai įmonėse palaikė pagarba grįstus abipusius santykius. 

Kas toliau? 

Tinkamas visų pusių pasirengimas prieš praktiką ir darnus bendradarbiavimas jos metu užtikrina 

reikiamą kokybę. O grįžtamasis ryšys, pasibaigus praktikai, leidžia lanksčiai prisitaikyti prie kintančių 

rinkos poreikių. Veiksmų derinimas praktikos metu yra įmanomas tik aiškiai apibrėžus kiekvieno iš 

dalyvių pareigas ir atsakomybes. 

Apklausos rezultatai, aptarti katedros posėdyje. Dėstytojams praktikos vadovams buvo priminta, kad  

prieš profesinės praktikos pradžią studentai turi susipažinti su visa metodine medžiaga ir konsultuojami 



praktikos atlikimo klausimais. Be to, turi būti sudaromi, tikslinami ir tvirtinami profesinės veiklos 

praktikų atlikimo ir jų ataskaitų pristatymo bei gynimo grafikai bei tikslinamos praktikos vietos, 

sudaromos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis, atliekama studentų kontrolė praktikos vietose. Pagal 

studentų pateiktas ir apgintas praktikų ataskaitas bei institucijų praktikų vadovų pastabas ir pasiūlymus, 

pasibaigus mokslo metams, atliekama profesinės veiklos praktikų analizė, kurios medžiaga bus 

aptariama katedros posėdžiuose. Ši medžiaga bus naudojama tobulinant praktinio darbo organizavimą, 

gerinant studijų procesą. 

 


