Mokymo institucija: Kauno kolegija
Studijų programa: Reklamos technologijos (nuolatinės studijos)
BAIGIAMOJI PRAKTIKA
Studijų dalyko programa
Anotacija: Pagrindinis dalyko tikslas – pasirengti baigiamajam darbui, sukurti materialų arba skaitmeninį
produktą ar jo vizualizaciją, bendraujant su užsakovu (-ais) ir įgyveninant jų lūkesčius.
Pradėdami atlikti baigiamąją praktiką studentai turi būti išklausę visus specialybės dalykus, gebėti remtis
moksliniais-praktiniais šaltiniais, būti įvaldę specialiąsias kompiuterių programas, įrankius ir įrengimus,
mokėti atlikti matavimus, eksperimentus, gebėti nagrinėti analogus, formuluoti rezultatus (sisteminti
medžiagą), planuoti darbų seką. Baigiamosios praktikos tema ir užduotis turi atitikti studento pasirinktą
specializaciją. Praktikos metu studentas atlieka materialaus arba skaitmeninio reklamos produkto kūrimo
technologinio proceso analizę, parenka tinkamą įrangą, medžiagas, atlieka technologinius matavimus ir
kokybės vertinimą. Taip pat studentas parengia praktikos ataskaitą (reikalavimai ataskaitai – žr. 5 p.).
2. Apimtis kreditais ir valandomis:
Struktūra
Dalyko
pavadinimas

Apimtis
kreditais,
ECTS

Paskaitos,
val.

Praktiniai
darbai,
val.

Baigiamoji
praktika

12

-

140

Konsultacijos, Savarankiškas
val.
darbas, val.

Iš viso:
val.

Vertinimas

160

320

IKI

Praktiniai darbai

Konsultacijos

Sav. darbo
valandų
skaičius

Bendras val.
skaičius temos
studijoms

140

20

160

320

20

3.Reikalavimai (kokie dalykai turi būti prieš tai išklausyti):
Visi pirmųjų 5 semestrų dalykai

4. Studijų dalyko planas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Kont. valandų skaičius
Pagrindinių temų pavadinimai
Konkurencinės aplinkos, produktų
analogų analizė
Reklamos produkto kūrimas
Ataskaitos rengimas

5. Studijų rezultatų vertinimo sistema – kaupiamasis įvertinimas (IKI):
Dalyko dedamosios ir jų vertinimas
Praktikos ataskaita
%
balai
50
5,0

Pristatymas
%
20

balai
2,0

%
30

Produkto kūrimas
balai
3,0

100%

Baigiamosios praktikos ataskaitos apimtis – ne mažiau 20 A4 psl. Ataskaita rašoma vadovaujantis
bendraisiais reikalavimais rašto darbams, reikalavimais baigiamiesiems darbams. Ataskaitoje pateikiami
priedai (vaizdinė medžiaga, darbų pavyzdžiai, eskizai, kt.) į darbo apimtį neįskaičiuojami.
Taip pat vertinamas sukurtas produktas. Jei baigiamosios praktikos metu produktas nėra sukurtas pilnai,
tuomet vertinama jo atskira sudėtinė dalis.
6. Lankomumas:privalomas.
Dalyko programą parengė:

Virginijus Valčiukas, Daiva Sajek,

Dalyką koordinuojantis dėstytojas

Virginijus Valčiukas

