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Gyvūnų mokslų (Gyvulininkystės technologija iki 2018) bakalauro nuolatinių ir ištęstinių 

studijų programų bei Gyvūno ir žmogaus sąveikos bakalauro ištęstinių studijų programos 

praktikų ataskaitų pristatymo ir gynimo tvarka 2020-2021 m. m. pavasario semestrui 

 

ATSISKAITYMO UŽ PRAKTIKĄ TVARKA 

 

1. Galutinį vertinimą už praktiką atlieka dekano potvarkiu sudaryta praktikos vertinimo 

komisija. Studentų Gyvūnų mokslų bakalauro nuolatinių studijų 4 kurso ir Gyvūnų mokslų bakalauro 

ištęstinių studijų 6 kurso, ataskaitos pristatomos ir vertinamos Microsoft Teams aplinkoje virtualiame 

ataskaitų gynimo komisijos posėdyje. Bakalauro nuolatinių studijų studentai iki 2021 m. balandžio 

16 d., 12.00 val., o bakalauro ištęstinių studijų studentai iki 2021 m. balandžio 23 d. 12.00 val. 

pateikia praktikos ataskaitą, atsiliepimą apie studento veiklą praktikos metu Moodle virtualioje 

mokymosi aplinkoje. 

Praktikos gynimas vyks nuolatinių studijų studentams 2021 m. balandžio 22 d. 

(ketvirtadienis), 8.30 val., o ištęstinių studijų studentams 2021 m. balandžio 29 d. (ketvirtadienis), 

8.30 val. Microsoft Teams aplinkoje virtualiame ataskaitų gynimo komisijos posėdyje, studentų 

ginančių praktikas dalyvavimas būtinas. 
2. Praktikos vertinimo komisijos pažymys, nustatytas remiantis šiomis nuostatomis: 

2.1 Praktikos ataskaitoje turi atsispindėti visi praktikos metu studento atlikti darbai praktikos 

institucijoje.  

2.2 Praktikos ataskaitoje studentas privalo atlikti praktikos institucijos veiklos bendrą arba tam 

tikrų veiklos sričių analizę. 

2.3 Praktikos ataskaita, studento pristatymas ir atsakymas į klausimus yra pagrindiniai kriterijai, 

kuriais remiantis yra įvertinama studento praktika. 

2.4 Rekomenduojamos praktikos ataskaitos sudedamosios dalys: 

a) titulinis lapas; 

b) įvadas (1 psl.); 

c) analitinė dalis (iki 20 psl., Times New Roman 12 šriftu); 

d) išvados, pastabos, pasiūlymai (1-2 psl.). 

3. Praktikos vertinimas. 

3.1. Praktikos vertinimo kriterijai: 

Studentų atliktą praktiką praktikos vertinimo komisija vertina dešimties balų sistema, remiantis 

šiais kriterijais: 

1. Profesinės kompetencijos kriterijus. Vertinimo komisija vertina kiek studentas praktikos metu 

pritaikė ir patobulino studijų metu įgytas profesines žinias. Vertinimo komisija, vertindama studento 

atliktą praktiką, įvertina Praktikos ataskaitoje pateiktą Praktikos institucijos bendros struktūros ir 

funkcijų arba tam tikrų veiklos sričių/aspektų analizės kokybę. 

2. Savarankiškumo kriterijus. Vertinimo komisija vertina tai kiek studentas savarankiškai atliko 

praktikos institucijos struktūros ir veiklos analizę. 

3. Aktyvumo ir iniciatyvumo kriterijus. Vertinimo komisija vertina tai kaip ir kiek studento 

atlikta praktika prisidėjo prie praktikos institucijos geresnio funkcionavimo; kiek gerai studentas 

susipažino su praktikos institucijos struktūra ir funkcijomis. 

4. Aiškumo ir išsamumo kriterijus. Vertinimo komisija vertindama praktiką atsižvelgia į 

Praktikos ataskaitos struktūros ir dėstymo aiškumą bei išsamumą. 



3.2. Praktikos vertinimo aprašymas: 

puikiai (dešimt) - institucijos veikla ir praktikos metu atlikti darbai ataskaitoje aprašyti išsamiai 

ir visapusiškai, aptariami įgyti praktinio darbo įgūdžiai, praktikos metu studentas pasižymėjo 

iniciatyvumu, novatoriškumu; 

labai gerai (devyni) - ataskaitoje išsamiai aptariami atlikti darbai, įgyti praktinio darbo įgūdžiai. 

Ataskaitoje yra nereikšmingų techninių trūkumų, neesminių netikslumų; 

gerai (aštuoni) - studentas dalinai sugebėjo pritaikyti įgytas teorines žinias, pateikė išsamią ir 

savarankišką ataskaitą. Ataskaitoje yra tam tikrų dalykinių, analizės, techninių trūkumų; 

vidutiniškai (septyni) - ataskaitoje trūksta išbaigtumo, kai kurie klausimai aprašyti nepakankamai 

išsamiai. Ataskaitoje yra dalykinių, analizės ir techninių trūkumų; 

patenkinamai (šeši) - ataskaita neišbaigta, joje yra esminių dalykinių, techninių trūkumų. 

Studentas praktikos metu nepasižymėjo aktyvumu; 

silpnai (penki) - ataskaita atitinka tik minimalius reikalavimus, studentas netiksliai vykdė 

Institucijos praktikos vadovo pavedimus, pateikė nesavarankišką ataskaitą; 

nepatenkinamai (keturi) - studentas nesilaikė darbo drausmės reikalavimų, nevykdė Institucijos 

praktikos vadovo pavedimų, pateikė nurašytą ataskaitą. 

4. Galutinį praktikos įvertinimą sudaro ataskaita (50 proc.) ir ataskaitos pristatymas Power 

Point (50 proc.). Bendra balų suma 100. 

5. Praktikos įvertinimo pažymys įrašomas į elektroninį žiniaraštį.  

 

APELIACIJOS DĖL PRAKTIKOS VERTINIMO 

 

6. Nesutinkant su praktikos vertinimu, studentas per 24 val. (neįskaitant savaitgalio ir švenčių 

dienų) gali pateikti apeliaciją dekanui dėl praktikos vertinimo. Apeliacijas nagrinėja Rektoriaus 

sudaryta ne mažiau kaip trijų asmenų apeliacijų komisija, kuri ne vėliau kaip per 72 val. nuo apeliacijos 

gavimo (neįskaitant savaitgalio ir švenčių dienų) apsvarsto apeliaciją ir pateikia savo išvadas. 

Apeliacijų komisija į posėdį privalo pasikviesti apeliaciją pateikusį studentą, praktikų gynimo 

komisijos pirmininką ir narius, jei reikia – praktikos atlikimo vadovą.  

 

TVARKOS ISIGALIOJIMAS 

 

7. Gyvūnų mokslų (Gyvulininkystės technologija iki 2018) bakalauro nuolatinių ir ištęstinių 

studijų programų praktikų atlikimo pristatymo ir gynimo tvarka įsigalioja nuo jos priėmimo datos ir 

galioja tik 2020-2021 m. m. pavasario semestrui. 


