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VILNIAUS KOLEGIJOS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

APSKAITOS KATEDRA 

 

PRAKTIKOS, ATLIEKAMOS NE FAKULTETE,  VERTINIMAS  

 

Vykdymo laikas - atlikus baigiamąją profesinės veiklos praktiką įmonėje 2022 m. gegužės- 

birželio mėn. 

Tikslas - išsiaiškinti absolventų nuomonę apie išorinės praktikos (baigiamosios profesinės 

veiklos praktikos) atitikimą buhalterinės apskaitos studijų programos tikslams ir uždaviniams bei 

profesinėms kompetencijoms. 

Trumpas klausimyno pristatymas. Buhalterinės apskaitos baigiamojo kurso studentai 

vertino išorinės baigiamosios profesinės veiklos praktikos kokybę pagal 17 pateiktų teiginių. 

Apklausos rezultatų pristatymas:  

2022 m. iš 56 buhalterinės apskaitos studijų programos baigiamojo kurso studentų apklausoje 

į visus klausimus pilnai atsakė 29 studentai, kas sudaro 51,8 proc. Pasirinktos praktikos bazės: 

uždarosios akcinės bendrovės – 62,1 proc. (18 studentų), mažosios bendrijos – 27,6 proc. (8 

studentai), kitos įmonės, įstaigos, organizacijos – 10,3 proc. (3 studentai).  

Vertindami išorinės praktikos vadovą fakultete, 93,1 proc. apklaustųjų sutinka, kad buvo 

supažindinti su praktikos tikslais ir vertinimu, iš jų 58,6 proc. studentų visiškai sutinka. 6,9 proc. 

studentų nei sutinka, nei nesutinka. Su tuo, kad praktikos užduotys buvo aiškiai suformuluotos, pilnai 

sutinka šiek tiek mažiau nei pusė apklaustųjų studentų, t. y. 48,3 proc., sutinka 37,9 proc., nei sutinka, 

nei nesutinka – 10,3 proc. ir 3,5 proc. – nesutinka. Praktikos vadovas supažindino su atsiskaitymo 

terminais. Visiškai aiškūs atsiskaitymo terminai ir formos 58,6 proc. studentų, sutinka su teiginiu 24,1 

proc., 13,8 proc. – nei sutinka, nei nesutinka, o 8,8 proc. teigia, kad buvo neaiškūs terminai ir formos. 

72,4 proc. studentų visiškai sutinka, kad buvo suteikta galimybė konsultuotis ir dar 20,7 proc. sutinka, 

bet 6,9 proc. - nei sutinka, nei nesutinka. Atsiskaitymų rezultatai aptariami, visiškai sutinka 65,5 proc. 

apklausoje dalyvavusiųjų, sutinka – 27,6 proc., o 6,9 proc. teigia, kad nei sutinka, nei nesutinka. 

Atsiskaitant už praktiką buvo laikomasi nustatytų vertinimo formų ir kriterijų, taip teigia 93,1 proc., 

iš jų 62,1 proc. – visiškai sutinka ir po 3,5 proc. sako, kad nei sutinka, nei nesutinka bei nežino, negali 

atsakyti. 

Vertindami praktikos vadovą įmonėje, 93,1 proc. studentų teigia, kad vadovas aiškiai 

formulavo užduotis, palaikė pagarba grįstus abipusius santykius. Į teiginį apie vadovo skiriamas 

praktines veiklas, atitinkančias praktikos programos tikslus, 89,7 proc. studentų teigia, kad sutinka su 

šiuo teiginiu, 3,5 proc. apklaustųjų nei sutinka, nei nesutinka ir 6,9 proc. - nesutinka. Su tuo, kad buvo 

sudaryta galimybė plėtoti praktinius gebėjimus/įgūdžius sutinka 89,7 proc. studentų, bet 3,5 proc. su 

tuo nei sutinka, nei nesutinka ir dar po tiek pat apklaustųjų nesutinka su teiginiu ir nežino bei negali 

atsakyti. 86,2 proc. teigia, kad praktikos vadovas įmonėje demonstravo kaip atlikti praktines veiklas, 

3,5 proc. su tuo nei sutinka, nei nesutinka, tačiau 10,4 proc. – nesutinka. Vadovas stebėjo kaip 

atliekamos studento praktinės veiklos, taip teigia 82,8 proc. ir 6,9 proc. – nei sutinka, nei nesutinka, 

bet 10,4 proc. apklaustųjų teigia, kad nesutinka su teiginiu. Diplomantai sutinka, kad įmonės 

praktikos vadovas išsamiai atsakė į klausimus, susijusius su praktinėmis veiklomis. Taip teigia 81,8 

proc. apklaustųjų, 10,3 proc. studentų sako, kad nei sutinka, nei nesutinka ir 6,9 proc. su tuo nesutinka. 

89,7 proc. studentų mano, kad jo praktines veiklas praktikos vadovas vertino pagal aiškius kriterijus 

ir 3,5 proc. apklaustųjų teigia, kad nei sutinka, nei nesutinka. Tiek pat studentų nesutinka ir nežino 

bei negali atsakyti ar vadovas vertino veiklas pagal aiškius kriterijus.  
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Studentų pastebėjimai, atsiliepimai. Juos pateikė tik 10 studentų, kas sudaro 34,48 proc. 

visų apklaustųjų, tačiau iš jų 2 studentai konkrečių pastebėjimų nenurodė. 

Kas buvo įvertinta geriausiai. Praktika atitiko lūkesčius, ji padeda įtvirtinti teorines žinias, 

įgyti praktinių gebėjimų, žinių, susipažinti su darbo specifika. Įgyta nemažai žinių apie darbo 

užmokesčio skaičiavimo ypatumus. Į visus iškilusius klausimus, įmonėje gauti išsamūs paaiškinimai. 

Praktika vyko sklandžiai. Buvo sutikta nuostabių žmonių atliekant praktiką (vadovas, vyr. buhalterė), 

kurie pasižymi aukšta kultūra, profesionalumu, bendruomeniškumu, turintys kantrybę dirbant su 

studentu. Geru žodžiu atsiliepiama ir apie VIKO EKF praktikos vadovę Laimą Šapalienę.  

Tobulintini aspektai. Galėtų būti aiškiau suformuluota praktikos užduotis, pritrūko 

informacijos kaip pateikti ataskaitoje analizės duomenis ir nebuvo paaiškinta, kad analizės rezultatus 

reikia atvaizduoti grafiškai diagramose. Buvo pastebėta, kad dėl netinkamo elgesio su studentais 

nereikėtų leisti studentams atlikti praktiką įmonėje, tačiau konkretus pavadinimas nepateiktas, tik 

paminėta buhalterės Gražinos Kazlauskienės pavardė. Buvo nusiskundimas, kad praktikos metu buvo 

skiriami darbai nesusiję su praktika. Buvo liepiama tvarkyti ofisą: nešioti dėžes pilnas bylų, naikinti 

dokumentus, siurbti kiliminę dangą, plauti grindis, valyti stiklines ofiso kabinetų pertvaras. Iš 

susijusių veiklų, buvo leista tvarkyti archyvą, taisyti jame padarytas klaidas, vesti pirkimo 

dokumentus į sistemą. Į baigiamojo darbo temos klausimus nebuvo atsakoma, žinios nebuvo 

gilinamos, teko konsultuotis su kitos įmonės specialistu. Studentė nerekomenduoja šios įmonės 

praktikai atlikti kitiems studentams, nes įmonėje nėra laikomasi etikos normų, nėra pagarbos bei 

kolegiškumo. Praktika nuvylė. 

Apklausos rezultatai aptarti buhalterinės apskaitos katedros posėdyje ir apskritojo stalo 

diskusijose. Jie bus naudojami parenkant praktikos bazes, gerinant baigiamosios profesinės veiklos 

praktikos kokybę. Kiekvienas studijų programos dėstytojas supažindintas su apklausos rezultatais. 

Studentai kviečiami savikritiškai įsivertinti ir gerinti savo indėlį į praktinį pasirengimą, būti 

aktyvesniems. 

Remiantis apklausos rezultatais, galima būtų inicijuoti atitinkamomis temomis seminarus, 

pavyzdžiui, studijų metu įgytų žinių įtaka išorinės praktikos kokybei; išorinės praktikos vertinimo 

principai ir kriterijai; išorinės praktikos reikšmė, siekiant karjeros galimybių.  

 

 

Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Asta Pikelienė 

2022-06-28 


