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Bendrosios nuostatos 
 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika yra sudėtinė mokymo proceso dalis ir vykdoma 

pagal aukštųjų mokyklų nustatytas Draudimo vadybos studijų programas.  

Baigiamosios praktikos atlikimo tvarką, sąlygas reglamentuoja sudaryta trišalė praktinio 

mokymo sutartis (vadovaujantis 2004-03-26 d. ŠMM įsakymu Nr.–432).  

Baigiamosios praktikos trukmė ir už jos atlikimą gaunamų kreditų skaičius yra numatytas 

kiekvienos aukštosios mokyklos praktikas ir studijų programas aprašančiuose dokumentuose.  

Atsiskaitymas už praktikos metu pasiektus rezultatus ir jos vertinimas atliekamas 

kiekvienos iš aukštųjų mokyklų numatyta tvarka. 

Studentas, laiku neatlikęs praktikos arba be pateisinamos priežasties laiku nepateikęs 

praktikos ataskaitos, arba už praktikos ataskaitą gavęs neigiamą įvertinimą, gauna akademinę 

skolą.  

Pagrindinės vartojamos sąvokos 
 

Aukštoji mokykla – tam tikros specialybės specialistus ruošianti aukštojo mokslo švietimo 

įstaiga, kurios studentai atlieka nustatytos trukmės praktiką įmonėje ar kitoje institucijoje. 

Projekte dalyvauja dvi aukštosios mokyklos – Vilniaus kolegija ir Vilniaus universitetas. 

Institucijos praktikos vadovas (tutorius) – praktikos institucijos darbuotojas, paskirtas 

studento praktikos vadovu atsižvelgiant į studento praktinio mokymo trišalėje sutartyje 

keliamus reikalavimus.   

IT – informacinės technologijos. 

LDBĮA – Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacija. 

Mokymo institucijos praktikos vadovas (mentorius) – mokymo institucijos dėstytojas, 

vadovaujantis studento praktikanto praktikai.  

NDBĮA – Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija. 

NVO – nevyriausybinė organizacija. 

Praktikantas – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto ir / arba Vilniaus universiteto 

Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos specializacijos studentas, studijų programoje 

numatyta tvarka atliekantis praktiką draudimo brokerių įmonėje nustatytą laikotarpį. 

Praktikos ataskaita – rašto darbas, kuriame studentas, atlikęs praktiką, išanalizuoja ir 

aprašo profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo metu įvykdytas užduotis ir gautus 

rezultatus. 
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Praktikos bazė – įmonės, organizacijos ir padaliniai, kuriose studentas praktikantas, 

sudarius studento praktinio mokymo trišalę sutartį (profesinės (baigiamosios) praktikos), 

atlieka praktines užduotis.  

Praktikos dalyviai – visi praktikos organizavimo sistemoje dalyvaujantys asmenys ir 

institucijos, t. y. aukštoji mokykla, Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija, praktikos 

vietos teikėjas (draudimo brokerių įmonė), praktikantas, mentorius, tutorius, kiti dalyvaujantys 

asmenys ir institucijos. 

Praktikos organizavimo dvišalė sutartis – mokymo institucijos numatyta tvarka 

sudaryta Mokymo institucijos ir praktikos institucijos studentų praktikos organizavimo ir 

priėmimo sutartis.  

Praktikos programa – dokumentas, kuriame aprašomi studento praktikos tikslai, 

pobūdis, užduotys, atsiskaitymo reikalavimai, kitos sąlygos ir tvarka, sudarytas mokymo 

institucijos studijų programą kuruojančios katedros kartu su praktikos institucija.  

Praktikos vietos teikėjas – su aukštojo mokslo įstaiga bendradarbiaujanti draudimo 

brokerių įmonė, priklausanti Nacionalinei draudimo brokerių įmonių asociacijai arba Lietuvos 

draudimo brokerių įmonių asociacijai, priimanti praktiką atliekančius studentus, dalyvaujanti 

praktikų organizavimo procese ir praktikų vertinime. 

Profesinė (baigiamoji) praktika – studijų programos dalis, kurios metu studentas 

praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir 

specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.  

Profesinės (baigiamosios) praktikos ataskaita – rašto darbas, kuriame studentas 

praktikantas pristato ir išanalizuoja profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo eigą, jos metu 

atliktas užduotis ir gautus rezultatus. 

Studentas – asmuo, aukštojoje mokykloje studijuojantis studijų programą, susijusią su 

draudimu ar draudimo vadyba. 

Studento praktinio mokymo trišalė sutartis – mokymo institucijos, praktikos 

institucijos ir studento susitarimas dėl studento praktinės veiklos pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK–432 patvirtintą pavyzdinę 

sutartį.  

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje 

mokykloje pagal draudimo ar draudimo vadybos studijų programą.  

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai 

ir studento darbo laikas.  

Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų 

priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas. 
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Projekte dalyvaujantys studentai tiek Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, tiek Vilniaus 

kolegijos Ekonomikos fakultete studijuoja draudimo vadybos studijų programą. 

Verslo šakos asociacija – panašia veikla užsiimančių verslo įmonių asociacija, kuri 

padeda koordinuoti visų jos narių veiksmus organizuojant praktikų atlikimą. Asociacija 

bendradarbiauja su aukštojo mokslo įstaigomis, dalyvauja praktikos atlikimo sistemos kūrime ir 

įgyvendinime.  
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1. NDBĮA vaidmuo ir funkcijos organizuojant praktikas 
 

Šiame skyriuje išdėstytos pagrindinės NDBĮA tenkančios pareigos ir funkcijos praktikų 

organizavime. Šių funkcijų vykdymas leidžia užtikrinti efektyvų studentų rengimą praktiniam 

darbui. NDBĮA dalyvavimas studentų praktiniame rengime lemia tai, kad iš praktikų naudos 

gauna visos joje dalyvaujančios pusės. NDBĮA nuolat stebi praktikų kokybę ir, esant reikalui, 

nedelsiant imasi jos gerinimui reikalingų veiksmų. Toliau šiame metodinės medžiagos skyriuje 

detalizuojamas NDBĮA tenkantis vaidmuo bendrame praktikų kontekste. 

 

1.1. NDBĮA tikslai organizuojant studentų praktikas 
 

Verslo šakos asociacijos (toliau – NDBĮA) dalyvavimo profesinės (baigiamosios) 

praktikos organizavime pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad draudimo vadybos specialybės 

studentai turėtų kokybiškas sąlygas atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką draudimo brokerių 

įmonėse, ir naujų specialistų praktinis rengimas vyktų sistemingai, kryptingai, nuosekliai ir 

inovatyviai. 

Priežastys, skatinančios NDBĮA dalyvavimą praktikų atlikimo sistemoje, yra: 

Ø Asociacijos nariai, draudimo brokerių įmonės, gali reglamentuota tvarka priimti 

studentus atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką, nes dalį organizacinio darbo 

atlieka asociacija.  

Ø Asociacijos nariai, draudimo brokerių įmonės, studentui sėkmingai bei kokybiškai 

atlikus profesinę (baigiamąją) praktiką gali tikėtis ateityje turėti darbuotojus, kurie 

jau bus susipažinę su draudimo brokerių įmonių veikla.  

Ø Asociacijos nariams, draudimo brokerių įmonės, sudaromos sąlygos įgyti 

papildomų kompetencijų ir taip gauti savo veiklai reikalingų teorinių žinių, naujų 

idėjų bei deramai parengtų specialistų. 

NDBĮA dalyvavimas profesinės (baigiamosios) praktikos organizavimo sistemoje leidžia 

sukurti sąlygas, reikalingas efektyviam mokymo įstaigos ir praktikos vietos teikėjų 

bendradarbiavimui. Taip yra sumažinamos dalyvių žmogiškųjų resursų, laiko bei kitos veiklos 

sąnaudos. NDBĮA nustato bendrą, asociacijos nariams ir kitiems praktikos vietos teikėjams 

priimtiną, studentų priėmimo atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką tvarką, todėl to nebereikia 

daryti kiekvienam praktikos vietos teikėjui atskirai. 

NDBĮA vaidmuo organizuojant studentų profesinę (baigiamąją) praktiką yra svarbus ir 

naudingas draudimo brokerių įmonėms, priklausančioms asociacijai. Pažymėtina, kad praktikų 
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organizavimą draudimo brokerių įmonėse itin apsunkina bendros sistemos nebuvimas, 

pažangių, inovatyvių praktinio mokymo metodų trūkumas, o draudimo brokerių sektoriaus ir 

aukštųjų mokyklų partnerystė praktikų organizavimo srityje stokoja kryptingumo, nuoseklumo 

ir išbaigtumo. Be to, praktikų vadovai draudimo brokerių įmonėse, kuriems paskiriami 

praktikantai, susiduria su daugybe užduočių, kurios sprendžiamos remiantis atskiro vadovo 

subjektyvia patirtimi ir nuožiūra, nėra sukurtos bendros praktikos vadovų mokymo sistemos.  

Pačiame profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo procese NDBĮA nedalyvauja, 

tačiau jos vaidmuo yra labai svarbus organizuojant profesinę (baigiamąją) praktiką ir 

koordinuojant jos įgyvendinimą. 

NDBĮA organizuojant profesinę (baigiamąją) praktiką atlieka tarpininko ir 

koordinatoriaus vaidmenį tarp visų dalyvaujančių pusių, t. y. tarp praktikanto, mokymo įstaigos 

bei praktikos vietos teikėjų – draudimo brokerių įmonių. Todėl reikalingi sprendimai gali būti 

priimami centralizuotai tam tinkamą pasirengimą turinčių asociacijos darbuotojų. Iškilus 

problemoms, susijusioms su profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo organizavimu, 

praktikos vietos teikėjai gali kreiptis į NDBĮA, kuri pati, arba su aukštųjų mokyklų pagalba, 

ieško galimų problemos sprendimo būdų. NDBĮA dalyvavimas profesinės (baigiamosios) 

praktikos organizavime sudaro geras sąlygas praktinio rengimo procese dalyvauti visiems 

praktikos vietos teikėjams. 

Taip pat svarbus asociacijos vaidmuo kuriant ir prižiūrint informacinę sistemą. Šis 

vaidmuo detaliau aptariamas šios metodinės medžiagos 4.2. poskyryje. Kilus organizaciniams 

nesklandumams rengiantis praktikoms ar jų metu, asociacija padeda dalyvaujančioms pusėms 

surasti bendrus problemos sprendinius. Asociacija taip pat prižiūri atskirų draudimo brokerių 

įmonių (t. y. savo narių) tinkamumą priimti praktikantus bei praktikos metu jiems suteikiamas 

sąlygas. 

Draudimo vadybos specializacijos studentams, norintiems atlikti profesinę (baigiamąją) 

praktiką draudimo brokerių įmonėse, NDBĮA gali tarpininkauti teikiant reikiamą informaciją 

apie galimybes atlikti praktiką draudimo brokerių įmonėse, kurios yra NDBĮA narės ir projekto 

partnerės LDBĮA narės.  

Asociacijoje dirbantys žmonės gerai išmano asociacijos narių veiklos specifiką, todėl gali 

prisidėti derinant praktikų programas, vertinant praktikų kokybę bei siekiant profesinės 

(baigiamosios) praktikos organizavimo sistemos tobulinimo. Asociacijos dalyvavimas 

profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo procese yra svarbus garantuojant, kad visų jos 

narių teikiamų praktikų kokybė atitiktų metodiniuose nurodymuose ir kituose praktikų tvarką 

reglamentuojančiuose dokumentuose praktikoms keliamus reikalavimus. 
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Asociacija bendraudama su savo narėmis ir atsižvelgdama į kiekvienos iš jų pasirengimą 

bei motyvaciją praktikantų priėmimui įvertina, ar įmonė gali priimti praktikantus. 

Informacinėje sistemoje yra skelbiama informacija apie praktikos vietas tose įmonėse, kurios 

yra tinkamai pasirengusios priimti praktikantus. Taip NDBĮA prisideda prie praktikų kokybės 

užtikrinimo.  

1.2.  NDBĮA funkcijos organizuojant studentų profesines (baigiamąsias) 
praktikas 

 

Pagrindinės NDBĮA funkcijos praktikų organizavimo sistemoje yra: 

Ø Ryšių tarp mokymo įstaigos ir praktikos vietos teikėjų vystymas ir 

palaikymas. Ryšių palaikymas tarp projekto partnerių apima pirminę komunikaciją 

su mokymo įstaiga derinant būsimų praktikų sąlygas, kuriant reikiamą praktikų 

kokybę užtikrinančias priemones. NDBĮA nuolat palaiko kontaktus su visomis savo 

narėmis profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo metu. NDBĮA siekia 

užmegzti naujus kontaktus ir su mokymo įstaigomis. Lygiai taip pat ir mokymo 

įstaiga turės užmegzti kontaktus tik su viena draudimo brokerių įmonių asociacija, 

vietoj to, kad turėtų komunikuoti su kiekviena draudimo brokerių įmone atskirai. 

Toks bendravimas per NDBĮA leidžia sutaupyti žmogiškųjų išteklių tiek mokymo 

įstaigoms, tiek praktikantus priimančioms įmonėms. 

Ø Profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo vietų NDBĮA narėse (draudimo 

brokerių įmonėse) ir kitų praktikos vietos teikėjų įmonėse kokybės 

užtikrinimas. Studento praktikos vieta turi atitikti numatytus kriterijus ir sudaryti 

sąlygas siekti praktikai keliamų tikslų. NDBĮA prieš informacinėje sistemoje 

pateikdama savo narės, draudimo brokerių įmonės, pageidavimą priimti 

praktikantą, užtikrina, kad įmonė yra tinkamai pasirengusi jį priimti. Detaliau 

draudimo brokerių įmonių atrankos praktikantų priėmimui kriterijai yra aptariami 

šios metodinės medžiagos antrajame skyriuje.  

Ø Reagavimas į praktikos metu kylančius nesklandumus ir problemas. Kadangi 

profesinė (baigiamoji) praktika yra daug organizacinio darbo reikalaujantis 

procesas, yra didelė tikimybė, kad jos metu iškils nenumatytų problemų, nuo kurių 

sprendimo priklausys vykstančios profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė. Šios 

problemos turi būti identifikuojamos ir sprendžiamos kaip galima greičiau ir 

iniciatyvos, kaip profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo sistemos 

organizatorius ir įgyvendintojas, turėtų imtis būtent NDBĮA. Taip pat NDBĮA, 

naudodamasi informacine sistema ar tiesiogiai bendraudama su draudimo brokerių 
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įmonėmis, kuriose studentai atliks profesinę (baigiamąją) praktiką, seka praktikų 

eigą ir imasi priemonių galimų nenumatytų problemų pašalinimui prieš joms 

atsirandant. Taip pat, pasibaigus profesinei (baigiamajai) praktikai, NDBĮA gavusi 

informaciją ir atsiliepimus iš profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo dalyvių 

sieks išspręsti identifikuotas problemas, jog jos nepasikartotų profesinės 

(baigiamosios) praktikos atlikime ateityje.  

Ø Informacinės sistemos administravimas ir vystymas. Profesinės (baigiamosios) 

praktikos organizavimo proceso palengvinimui yra sukurta praktikų vietų paklausos 

ir pasiūlos valdymą užtikrinanti inovatyvi informacinė sistema. Šiai sistemai 

reikalinga reguliari priežiūra bei joje talpinamos informacijos atnaujinimas. Už šias 

funkcijas atsakinga NDBĮA. NDBĮA užsiima profesinės (baigiamosios) praktikos 

atlikimui aktualios informacijos rinkimu iš savo narių, mokymo įstaigų, studentų ir 

šios informacijos talpinimu informacinėje sistemoje. Informacinės sistemos 

naudojimo metu išryškėjus būtinybei papildyti sistemą naujomis funkcijomis ar 

pakoreguoti esamas, NDBĮA turi imtis iniciatyvos įgyvendinti šiuos veiksmus. Taip 

pat NDBĮA pareiga yra užtikrinti sklandų sistemos funkcionavimą ir atsiradus 

trikdžiams nedelsiant juos pašalinti, kad visi sistemos vartotojai galėtų naudotis 

visomis jiems skirtomis funkcijomis. 

Ø Profesinės (baigiamosios) praktikos vietų pasiūlos ir paklausos užtikrinimas. 

NDBĮA vertina praktikos vietų pasiūlą ir paklausą, stengiasi užtikrinti sklandų 

praktikos dalyvių kontaktų užmezgimą ir kitų formalumų, susijusių su profesine 

(baigiamąja) praktika, derinimą. Jei profesinės (baigiamosios) praktikos vietų 

paklausa stipriai viršija vietų pasiūlą, NDBĮA susisiekia su savo narėmis ir aptaria 

galimybę sukurti daugiau praktikos vietų. Jei praktikos vietų pasiūla viršija 

paklausą, NDBĮA susisiekia su mokymo įstaiga, aptaria susidariusią situaciją, 

numato šios problemos sprendimą ir siekia jį įgyvendinti.  

Ø Profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo kokybės priežiūra. Į šią NDBĮA 

funkciją įeina reagavimas į profesinės (baigiamosios) praktikos metu kylančius 

nesklandumus ir praktikos kokybės priežiūra jos metu. Vykstančios profesinės 

(baigiamosios) praktikos kokybė yra nustatoma reaguojant į praktikos dalyvių 

pateikiamas pastabas ir pasiūlymus. Šias pastabas praktikos atlikimo proceso 

dalyviai pateikia pildydami anketas, kuria vėliau analizuoja NDBĮA. Praktikos 

eigos kokybę vertinti galima iš informacinėje sistemoje pateikiamų užduočių 

įvertinimų, kuriuos tutorius skiria praktikantui už atliktas užduotis. Atlikus 

profesinę (baigiamąją) praktiką jos dalyviai pildo anketas: tutorius (priedas Nr. 2), 
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mentorius (priedas Nr. 3), studentas (priedas Nr. 1) ir draudimo brokerių įmonės 

vadovas (priedas Nr. 4). NDBĮA apibendrina gautas anketas ir įvertina profesinės 

(baigiamosios) praktikos kokybę. Asociacijoje dirbantys žmonės gerai išmano 

asociacijos narių veiklos specifiką, todėl gali padėti įmonėms suderinti iškilusius 

klausimus su aukštosiomis mokyklomis. NDBĮA gali užtikrinti parengtos 

metodinės medžiagos bei kitos praktikų dalyviams aktualios informacijos sklaidą 

ir taip prisidėti prie praktikų kokybės gerinimo. Labai svarbu surinkti kuo daugiau 

informacijos iš visų dalyvaujančių pusių, nes tik detalus įsigilinimas į esamą 

situaciją leis priimti geriausius sprendimus. 

 

Taigi NDBĮA funkcijos organizuojant studentų profesines (baigiamąsias) praktikas 

turi sudaryti pagrindą sklandžiam profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui. NDBĮA turi 

užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp visų profesinės (baigiamosios) praktikos dalyvių. 
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2. Kriterijų draudimo brokerių įmonėms, norinčioms priimti studentus 

atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką, nustatymas 
 

Draudimo brokerių įmonei, kurios pagrindinė funkcija – tarpininkauti sudarant draudimo 

sutartis, sunku užmegzti ryšius su aukštosiomis mokyklomis dėl profesinės (baigiamosios) 

praktikos vietų atlikimo. Savo ruožtu aukštosios mokyklos nori siųsti studentus atlikti 

profesinės (baigiamosios) praktikos į tas įmones, kurios turi pakankamai resursų – tiek 

kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių, tiek techninių priemonių, kurias naudojant studentas galėtų 

sėkmingai atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką ir įvykdyti praktikos užduotis. Šioje 

metodinės medžiagos dalyje pateikiami pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis NDBĮA 

galėtų įvertinti savo narių, draudimo brokerių įmonių, pasirengimą priimti studentus atlikti 

profesinę (baigiamąją) praktiką. Įgyvendinant šį praktinio rengimo modelį planuojama sukurti 

nacionalinio lygmens informacinę duomenų bazę, skirtą laisvų profesinės (baigiamosios) 

praktikos vietų skaičiaus draudimo sektoriaus įmonėse stebėjimui, įvykdyti tutorių mokymus ir 

atlikti bandomąsias profesines (baigiamąsias) praktikas NDBĮA ir LDBĮA priklausančiose 

įmonėse. 

Pirmiausia draudimo brokerių įmonė turi pateikti prašymą, kuriame nurodoma, kiek 

studentų draudimo brokerių bendrovė priims atlikti praktiką ir kas vadovaus studentų praktikai. 

Tipinė prašymo forma yra pateikiama 6 priede. Su prašymu draudimo brokerių įmonė turi 

pateikti NDBĮA užpildytą anketą, kurioje draudimo brokerių įmonė turi pateikti pagrindinę 

informaciją, susijusią su galimybėmis priimti studentą atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Šios anketos pavyzdys taip pat pateikiamas šios metodinės medžiagos 5 priede. Remiantis 

prašymu ir anketoje pateikta informacija NDBĮA turi įvertinti įmonės tinkamumą priimti 

studentą atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką. NDBĮA ir draudimo brokerių įmonės funkcijos, 

vertinant draudimo brokerių įmonės pasirengimą priimti studentą atlikti praktiką, pateiktos 1 

pav.  
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Įvertinamas poreikis dalyvauti 
praktikų programoje

Užpildomas prašymas

Draudimo brokerio įmonės veiksmai 
vertinant įmonės pasirengimą 

praktikantų priėmimui

Užpildytas prašymas 
pateikiamas NDBĮA

Pagal gautą paraišką įvertinama įmonės 
motyvacija ir pasirengimas

Įvertinamas poreikis dalyvauti 
praktikų programoje

NDBĮA veiksmai vertinant savo narių 
įmonių pasirengimą praktikantų 

priėmimui

Taip

Taip

Taip

Informacinė sistema

Informacijos apie galimybę priimti praktikantus 
pateikimas informacinėje sistemoje. 

 
1 pav. NDBĮA ir draudimo brokerių įmonės funkcijos tinkamumo priimti studentus 

atlikti praktiką vertinimo procese. 
 

Taigi NDBĮA prieš profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimą turi įvertinti savo narių, 

draudimo brokerių įmonių, pasirengimą priimti studentus atlikti profesinę (baigiamąją) 

praktiką. Svarbu, jog NDBĮA turi užtikrinti, kad informacinėje sistemoje informacija būtų 

paskelbta tik apie tas draudimo brokerių įmones, kurios atitinka keliamus reikalavimus dėl 

studentų priėmimo atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką. 
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2.1. Draudimo brokerių įmonės tinkamumo kriterijų nustatymas 
 

Vertinant įmonių pasirengimą priimti praktikantus bus vertinami tokie aspektai, kaip 

tinkamas personalo parengimas (t. y. specialų kursą išklausę tutoriai), darbo vietos kokybė (t. y. 

ar praktikantai turės savo darbo vietas, ar jose yra praktikanto darbui reikalingos darbo 

priemonės), gebėjimas suteikti galimybes studentui atlikti praktikos programoje numatytus 

uždavinius, įgyvendinti iškeltus tikslus (t. y. ar praktikantui bus skiriami jo profesinius įgūdžius 

bei asmenines savybes ugdantys darbai, ar bus prieinama specialisto konsultacija profesiniais 

klausimais, ar praktikantui bus suteikta galimybė savarankiškai priiminėti jo kompetenciją 

atitinkančius sprendimus). 

Vertinant draudimo brokerių įmonių pasirengimą priimti studentus atlikti praktiką, svarbu 

įvertinti, ar draudimo brokerių įmonė turi tinkamus darbuotojus, kurie galėtų vadovauti 

studentų atliekamai praktikai, t. y. tutorius. NDBĮA vertindama draudimo brokerių įmonės 

tinkamumą priimti studentą atlikti praktiką turi įvertinti, ar: 

1. Draudimo brokerių įmonės darbuotojas (-ai), vadovausiantis (-ys) studentų 

praktikai, yra dalyvavęs (-ę) NDBĮA organizuojamuose mokymuose, skirtuose tutoriams, dėl 

vadovavimo studentų praktikai: 

a) taip; 

b) ne. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu nė vienas draudimo brokerių įmonės 

darbuotojas (-ai) nėra dalyvavęs (-ę) NDBĮA organizuotuose mokymuose draudimo brokerių 

įmonei balas neskiriamas. 

Kitas svarbus aspektas, vertinant draudimo brokerių įmonių pasirengimą priimti studentus 

atlikti praktiką, yra draudimo brokerių, dirbančių draudimo brokerių įmonėje ir galinčių būti 

tutoriais, turimos patirties įvertinimas. Todėl NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės 

tinkamumą, turi įvertinti, ar draudimo brokerių įmonėje, kuri planuoja priimti studentus atlikti 

praktiką, draudimo brokeriai (potencialūs praktikos vadovai – tutoriai) turi pakankamai 

patirties vykdami draudimo brokerių veiklą.  

NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti studentą atlikti 

praktiką, taip pat turi įvertinti, ar: 

2. Draudimo brokerių įmonėje dirbantys draudimo brokeriai ir vadovausiantis (-

ys) studentų praktikai, draudimo brokerių veiklą vykdo: 

a) ilgiau nei 2 metus; 
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b) trumpiau nei 2 metus. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Ilgiau nei 2 metus“, draudimo brokerių įmonės 

tinkamumo įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu nė vienas draudimo brokerių 

įmonėje dirbantis draudimo brokeris (-iai) neturi 2 metų patirties vykdydamas draudimo 

brokerių veiklą, draudimo brokerių įmonei balas neskiriamas. 

Norint užtikrinti reikiamą praktikų kokybę, reikia užtikrinti, jog tutorius vadovautų ne 

daugiau kaip dviem studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką. Tai leistų 

efektyviau vadovauti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, užtikrinti, jog 

studentas atliks profesinės (baigiamosios) praktikos programoje numatytus uždavinius ir 

įgyvendins iškeltus tikslus. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti 

studentą atlikti praktiką, turi įvertinti, ar: 

3. Draudimo brokerių įmonėje vienas darbuotojas (tutorius) vadovaus: 

a) 1– 2 studentams, kurie atliks praktiką; 

b) daugiau nei 2 studentams, kurie atliks praktiką. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „1–2 studentams, kurie atliks praktiką“, draudimo 

brokerių įmonės tinkamumo įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu į klausimą 

atsakoma „Daugiau nei 2 studentams, kurie atliks praktiką“, draudimo brokerių įmonei balas 

neskiriamas. 

Siekiant išnaudoti sukauptą patirtį praktikų įgyvendinime svarbu, jog NDBĮA, atrinkdama 

draudimo brokerių įmones, kaip potencialias praktikos bazes studentų praktikai atlikti, 

įvertintų, ar draudimo brokerių įmonė jau turi patirties ir anksčiau yra priėmusi studentus atlikti 

praktiką. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti studentą atlikti 

praktiką, turi įvertinti, ar: 

4. Draudimo brokerių įmonė turi patirties priimant studentus atlikti praktiką: 

a) taip; 

b) ne. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu draudimo brokerių įmonė anksčiau nėra 

priėmusi studentų atlikti praktiką, neturi su tuo susijusios patirties ir į klausimą atsakoma „Ne“, 

draudimo brokerių įmonei balas neskiriamas. 

Profesinės (baigiamosios) praktikos tikslas – įtvirtinti ir tobulinti studijų metais sukauptas 

žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje. Svarbu, jog studentai galėtų 

stebėti ir prisidėti prie dalyvavimo kasdieninėje draudimo brokerių veikloje – stebėti ir prisidėti 

sudarant draudimo sutartis. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti 

studentą atlikti praktiką, turi įvertinti, ar: 
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5. Draudimo brokerių įmonė suteiks galimybę studentui, atliekančiam praktiką, 

stebėti ir prisidėti sudarant draudimo sutartis (rengiant pasiūlymus potencialiems klientams, 

juos konsultuojant ir pan.): 

a) taip; 

b) ne. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu draudimo brokerių įmonė nėra anksčiau 

priėmusi studentų atlikti praktiką ir neturi su tuo susijusios patirties, draudimo brokerių įmonei 

balas skiriamas. 

Kita svarbi draudimo brokerių veiklos dalis – klientų aptarnavimas, draudimo sutarčių 

sąlygų keitimas, žalų administravimas ir kt. Todėl svarbu, jog studentas, įgijęs šios srities 

teorinių žinių, turėtų galimybę jas pritaikyti praktikoje. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių 

įmonės tinkamumą priimti studentą atlikti praktiką, turi įvertinti, ar: 

6. Draudimo brokerių įmonė suteiks galimybę studentui, atliekančiam praktiką, 

stebėti ir prisidėti prie dalyvavimo aptarnaujant klientus, administruojant draudimo sutartis 

(keičiant draudimo sutarčių sąlygas, administruojant žalas ir pan.): 

a) taip; 

b) ne. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu draudimo brokerių įmonė nėra anksčiau 

priėmusi studentų atlikti praktiką ir neturi su tuo susijusios patirties, draudimo brokerių įmonei 

balas neskiriamas. 

Taigi draudimo brokerių įmonės tinkamumo kriterijų nustatymo įvertinime svarbu, kad 

NDBĮA įvertintų visus draudimo brokerių įmonės veiklos aspektus, kurie gali turėti įtakos 

profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui: patirtį vykdant draudimo brokerių veiklą, 

galimybę studentui, atliekančiam praktiką, stebėti ir prisidėti prie draudimo brokerių veiklos 

vykdymo, ir tai, jog 1 tutorius vadovautų ne daugiau kaip dviem studentams, vienu metu 

atliekantiems praktiką draudimo brokerių įmonėje. 

 

2.2. Kriterijų nustatymas potencialiems kandidatams į tutoriaus pareigas 
 

Kaip minėta, siekiant, jog studentas atliktų kokybišką, naudingų žinių suteikiančią 

praktiką draudimo brokerių įmonėse, jo atliekamai praktikai turi vadovauti patyręs specialistas, 

turintis praktinės patirties ir susipažinęs su pedagogikos pagrindais asmuo – tutorius. Tai 

asmuo, kuris koordinuoja praktikos atlikimo procesą ir vadovauja studentui, atliekančiam 
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praktiką, sudarydamas palankias aplinkybes praktinių žinių ir kompetencijos įsisavinimui. 

Nesant praktikos vadovui praktikos atlikimo vietoje, praktikos kokybė ir studento, atliekančio 

praktiką, įgytos žinios bei kompetencijos, tikėtina, būtų mažesnės. Tutorius ne tik privalo būti 

tinkamai pasirengęs tutoriavimui, bet taip pat turi norėti perteikti ir dalytis savo profesine 

patirtimi, vadovauti studento atliekamai praktikai ir stengtis padėti savo kuruojamam studentui 

tobulėti profesinėje srityje. 

Praktikos vadovo (tutoriaus) reikalingumas studento praktikos atlikimo vietoje praktikų 

atlikimo metodinėse medžiagose yra akcentuojamas ir aukštojo mokslo įstaigų rengiamų 

draudimo vadybos specialistų. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos 

specializacijos studentų baigiamosios praktikos metodiniuose nurodymuose reglamentuojama, 

jog praktikos vadovu skiriamas kvalifikuotas, turintis praktinio darbo patirties įmonės 

darbuotojas. Jis susipažįsta su baigiamosios praktikos programa ir baigiamojo darbo tema, 

aptaria ją su studentu ir patvirtina studento sudarytą praktikos kalendorinį-teminį planą. Be to, 

kiekvieną dieną praktikos vadovas, atsižvelgdamas į praktikos programą, skiria studentui 

užduotį, paaiškina jos atlikimo būdus, esant reikalui, duoda papildomus nurodymus bei 

konsultuoja. 

Tutorių atranka įmonėse turėtų vykti pagal tam tikrus kriterijus, iš jų pagrindiniai: 

Ø profesinė draudimo brokerio patirtis; 

Ø gebėjimas vykdyti praktikos priežiūrą bei vertinimą; 

Ø gebėjimas kuruoti mentoriaus veiklą, padedant tobulinti praktiką ir mentoriaus 

vykdomą praktikanto profesinę globą; 

Ø gebėjimas koordinuoti praktikos dalyvių veiklą. 

 

Gerai parengtas tutorius turi sugebėti teikti kokybišką grįžtamąjį ryšį apie studento 

praktikos eigą ir jo atliekamas užduotis bei įvertinti, kaip studentas, atliekantis praktiką, kelia 

sau tikslus ir siekia jų įgyvendinimo. Taip pat tutorius turi teikti studentui individualizuotą ir 

konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, padėti studentui maksimaliai atskleisti savo potencialą. Praktikos 

vadovai turi būti pasirengę prisiimti draugo, patarėjo, tarpininko, instruktoriaus, konsultanto 

ir kt. vaidmenis, motyvuojančius mokytis iš praktinės patirties bendraujant ir 

bendradarbiaujant.  

Profesinei (baigiamajai) praktikai pasibaigus, praktikos vadovas praktikos atlikimo 

vietoje parašo trumpą atsiliepimą, kuriame įvertina studento praktikos atlikimą (pagal 10 balų 

vertinimo sistemą). 
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2.3. Praktikos vietos įrengimo kriterijų nustatymas 
 

Praktikos kokybė didele dalimi priklauso nuo vietos teikėjo sugebėjimo organizuoti savo 

darbą, nuo jo turimų išteklių ir geranoriškumo bendradarbiaujant. Praktikantą priimanti 

draudimo brokerių įmonė įsipareigoja skirti jam praktikos vadovą (tutorių), t. y. įmonės 

darbuotoją, specialiai parengtą dirbti su praktikantais bei turintį profesinių žinių. Praktikos 

atlikimo kokybė įstaigoje priklauso ne tik nuo sutarties sąlygų laikymosi, gero vadovavimo ir 

visos darbo apimties atlikimo, bet ir nuo santykių, susiformuojančių tarp studento ir draudimo 

brokerių įmonės kolektyvo – įmonės vadovo, tutoriaus, kitų įmonės dirbančiųjų. 

Be to, praktikanto vieta turi atitikti visus darbo vietai keliamus reikalavimus. Praktikantui 

turi būti suteikta darbo vieta su darbo stalu, personaliniu kompiuteriu ir jame įdiegta visa 

praktikanto darbui reikalinga programine įranga, galimybė naudotis reikalingomis 

kanceliarinėmis priemonėmis. 

Įvertinus draudimo brokerių įmonės ir jos darbuotojų patirtį praktikos atlikime, svarbu 

tinkamai įvertinti praktikos įrengimo vietą, techninę bei programinę įrangą, kuria galės 

naudotis studentas praktikos atlikimo metu. Pirmiausia svarbu, jog praktikantas turėtų praktikos 

atlikimo vietą – t. y. jam skirtą darbo vietą. Norint, kad praktikos užduotys būtų įvykdytos 

efektyviai, rekomenduojama, jog 1 praktikos vieta draudimo brokerių įmonėje naudotųsi 1 

studentas. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti studentą atlikti 

praktiką, turi įvertinti, ar: 

7. Draudimo brokerių įmonėje praktikai skirta darbo vieta naudosis:  

a) 1 studentas, kuris atliks praktiką; 

b) daugiau nei 1 studentas, kuris atliks praktiką. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „1 studentas, kuris atliks praktiką“, draudimo 

brokerių įmonės tinkamumo įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu į klausimą 

atsakoma „Daugiau nei 1 studentas, kuris atliks praktiką“, draudimo brokerių įmonei balas 

neskiriamas. 

 

Techninės įrangos kriterijų nustatymas 

 

Studentas, atliekantis praktiką draudimo brokerių įmonėje, turi turėti galimybę naudotis 

kompiuteriu. Kompiuteris reikalingas ne tik atliekant praktikos programoje numatytas užduotis, 

bet ir rengiant praktikos ataskaitą. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą 

priimti studentą atlikti praktiką, turi įvertinti, ar: 
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8. Draudimo brokerių įmonėje praktikos atlikimui skirtais kompiuteriais tuo 

pačiu metu naudosis:  

a) 1 studentas, kuris atliks praktiką; 

b) daugiau nei 1 studentas, kuris atliks praktiką. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „1 studentas kuris atliks praktiką“, draudimo 

brokerių įmonės tinkamumo įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu į klausimą 

atsakoma „Daugiau nei 1 studentas, kuris atliks praktiką“, draudimo brokerių įmonei balas 

neskiriamas. 

 

Programinės įrangos kriterijų nustatymas 
 

Be pagrindinės kompiuterinės programinės įrangos, kuri turi būti licencijuota ir 

instaliuota į praktikanto darbo kompiuterį, dėl specifinio darbo pobūdžio turėtų būti įdiegta ir 

papildoma programinė įranga. 

Svarbu, kad studentas, atliekantis praktiką draudimo brokerių įmonėje, turėtų galimybę 

naudotis specifine programine įranga, susijusia su draudimo brokerių veiklos vykdymu. 

Atlikdami praktiką draudimo brokerių įmonėse, praktikantai privalės susipažinti su draudimo 

bendrovių naudojamomis kompiuterinėmis sistemomis ir moduliais, turės išmokti naudotis 

tomis sistemomis įvedant ir spausdinant draudimo polisus, ruošiant pasiūlymus klientui, 

užpildant prašymus sudaryti draudimo sutartį. Draudimo verslo valdymo kompiuterinė sistema 

turi atitikti draudimo bendrovių poreikius tvarkant draudimo apskaitą, administruojant žalas, 

kaupiant ir efektyviai apdorojant informaciją apie sutartis su draudėjais, tarpininkais, 

perdraudikais. Naudojamos kelios sistemos, pasižyminčios lankstumu tiek sistemos naudojimo, 

tiek administravimo atžvilgiu. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą 

priimti studentą atlikti praktiką, turi įvertinti, ar: 

9. Draudimo brokerių įmonė naudojasi specifine programine įranga, kuri 

reikalinga studentui atlikti praktikos užduotis: 

a) taip; 

b) ne. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Ne“, draudimo 

brokerių įmonei balas neskiriamas. 

Be minėtos draudimo brokerių įmonių specifinės programinės įrangos svarbu, kad 

studentas, atliekantis praktiką, turėtų galimybę naudotis draudimo įmonių parengtomis 

skaičiuoklėmis, naudojamomis rengiant pasiūlymus potencialiems draudimo įmonių klientams. 
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Draudimo brokerių įmonės naudojasi draudimo bendrovių parengtomis skaičiuoklėmis kaip 

kompiuterinėmis programomis arba interneto ryšiu jungiasi prie draudimo bendrovių interneto 

svetainių, kuriose patalpintos skaičiuoklės. NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės 

tinkamumą priimti studentą atlikti praktiką, turi įvertinti, ar: 

10. Draudimo brokerių įmonė naudojasi draudimo įmonių parengtomis 

skaičiuoklėmis, kurios reikalingos studentui atlikti praktikos užduotis: 

a) taip; 

b) ne. 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Tuo atveju, jeigu būsimieji praktikantai draudimo brokerių 

įmonėje neturės galimybės naudotis draudimo įmonių parengtomis skaičiuoklėmis, draudimo 

brokerių įmonei balas neskiriamas. 

 

NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonių tinkamumą atlikti praktiką, pirmiausia 

turi nustatyti vertinimo skalę, kuria remiantis yra vertinama draudimo brokerių įmonės pateikta 

informacija ir minimalų įvertinimo balą, kurį surinkus draudimo brokerių įmonė gali priimti 

studentą atlikti praktiką. 5 priede pateiktiems klausimams vertinti siūloma vadovautis dešimties 

balų vertinimo skale. Geriausiai kriterijus atitinkanti draudimo brokerių bendrovė yra 

įvertinama 10 balų, o minimalus surenkamų balų skaičius, kurį gavusi draudimo brokerių 

bendrovė dar gali priimti studentą atlikti praktiką, yra 5 balai. Gavusi 4 ir mažiau balų 

draudimo brokerių įmonė nėra pasirengusi priimti studentų atlikti praktiką. 1 lentelėje 

pateikiama vertinimo skalė.  
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1 lentelė. Vertinimo balų skalė ir jų reikšmės. 

Vertinimo balo reikšmė Vertinimo balo aprašymas 

10 
 

Draudimo brokerių įmonė yra puikiai pasirengusi priimti studentus 

atlikti praktiką ir atitinka visus dešimt paminėtų kriterijų. 
9  Draudimo brokerių įmonė yra labai gerai pasirengusi priimti studentus 

atlikti praktiką ir atitinka visus dešimt paminėtų kriterijų. 
8 Draudimo brokerių įmonė yra gerai pasirengusi priimti studentus atlikti 

praktiką ir atitinka visus dešimt paminėtų kriterijų. 
7 Draudimo brokerių įmonė yra vidutiniškai pasirengusi priimti 

studentus atlikti praktiką ir atitinka visus dešimt paminėtų kriterijų. 
6  Draudimo brokerių įmonė yra patenkinamai pasirengusi priimti 

studentus atlikti praktiką ir atitinka visus dešimt paminėtų kriterijų. 
5  Draudimo brokerių įmonė yra silpnai pasirengusi priimti studentus 

atlikti praktiką ir atitinka visus dešimt paminėtų kriterijų. 
Nuo 1 iki 4  Draudimo brokerių įmonė yra blogai pasirengusi (nepasirengusi) 

priimti studentus atlikti praktiką. 

 

Taigi NDBĮA, vertindama draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti studentą atlikti 

praktiką, turi įvertinti draudimo brokerių įmonių personalo parengimą, praktikos atlikimo 

vietos kokybę, techninę ir programinę įrangą, gebėjimą suteikti galimybes studentui atlikti 

praktikos programoje numatytas užduotis, įgyvendinti iškeltus tikslus. Atitikimas minėtiems 

kriterijams bus nustatomas naudojant anketą, pateiktą 5 priede. Tik nustačius, kad įmonė yra 

pasirengusi priimti praktikantus, jai bus suteikiama tokia galimybė ir ji galės apie savo ketinimą 

pranešti tam skirtoje informacinėje sistemoje.  

Aptarta draudimo brokerių įmonių atrankos sistema yra svarbus praktikų organizavimo 

etapas, prisidedantis prie praktikų sistemos kokybės užtikrinimo.  
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3. Studentų praktikų vietų informacinės sistemos funkcijos ir NDBĮA 

vaidmuo administruojant informacinę sistemą 
 
Šiame metodinės medžiagos skyriuje apžvelgiamos pagrindinės praktikų 

organizavimui skirtos informacinės sistemos funkcijos bei jos naudojimo ir administravimo 

tvarka. Taip pat detalizuojamas NDBĮA tenkantis vaidmuo. Tinkamas šios informacinės 

sistemos panaudojimas užtikrina sėkmingą ir sklandų praktikų organizavimą, jų kokybės 

vertinimą ir priežiūrą.  

3.1. Informacinės sistemos funkcijos 
 

Praktikos dalyvių santykių užmezgimui ir palaikymui yra naudojama specialiai tam 

sukurta informacinė sistema. Kiekvienas praktikos dalyvis gali susikurti savo vartotojo prieigą 

prie sistemoje pateikiamos informacijos. Sistema turi keturias skirtingas vartotojų prieigas: 

studento, praktikos vietos teikėjo, tutoriaus, mentoriaus bei svečio. Informacinė sistema 

palengvina jos dalyvių bendradarbiavimą ir komunikavimą.  

Pagrindiniai informacinės sistemos panaudojimo privalumai:  

Ø Patogus dalyvaujančių pusių komunikavimo mechanizmas.  

Ø Lengva sekti pasiūlą ir paklausą, o esant reikalui ir reaguoti į jos pokyčius, sistemos 

palaikymui nereikalingi dideli resursai.  

Ø Nereikalingi papildomi žmogiškieji ištekliai, koordinuojantys studentus praktikos 

paieškos metu. 

 

Pagrindinis informacinės sistemos trūkumas yra tas, jog esant sistemai sumažėja poreikis 

komunikuoti tiesiogiai, todėl reikia nepamiršti skirti dėmesio santykių tarp mokymo įstaigų ir 

praktikos vietų teikėjų kūrimui ir palaikymui.  

 

Kiekvienam iš praktikos dalyvių informacinė sistema yra naudinga: 

Ø Studentai gali matyti visas galimas praktikos vietas. Pagal tai jie gali susirasti 

geriausiai jų poreikius atitinkančią praktikos vietą. 

Ø Praktikos vadovas (mentorius) iš aukštosios mokyklos gali vertinti esamą praktikos 

vietų pasiūlą ir paklausą. Pagal tai galima imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas 

pakankamas praktikos vietų skaičius. Taip pat praktikos vadovas (mentorius) gali 

matyti užduočių atlikimą.  
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Ø Praktikos vadovas draudimo brokerių įmonėje (tutorius) turi galimybę įvertinti ir 

pasirinkti  praktikantą iš informacinėje sistemoje pateikto jų sąrašo. 

 

Taip pat sistema gali prisidėti prie praktikų sistemos kokybės vertinimo ir valdymo. 

Vertinimui naudojamos specialios anketos, kurios parsisiunčiamos iš informacinės sistemos. 

Taip surinkta informacija lengvai sisteminama ir be didelių sąnaudų galima įvertinti esamą 

situaciją, dalyvių veiklą bei priimti sprendimus kokybės gerinimui. Anketos bus patalpintos 

informacinėje sistemoje. Praktikos dalyviai, pasibaigus praktikai, iš savo vartotojo prieigos 

parsisiunčia vertinimo anketas skaitmeniniu formatu, leidžiančiu pildyti jas naudojant teksto 

redagavimo programą Microsoft Word. Užpildytos anketos elektroniniu paštu išsiunčiamos 

NDBĮA nurodytu adresu. 

Praktikos dalyviai gali teikti savo pasiūlymus. Apie sistemos trūkumus ir pasiūlymus 

turėtų būti informuota draudimo brokerių asociacija, kuri, esant galimybei, trūkumus šalins pati 

arba kreipsis į sistemą sukūrusią ir / ar ją prižiūrinčią įmonę.  

3.1.1. Praktikų vietų pasiūlos pateikimas 
 

Praktikų organizavime naudojama informacinė sistema sudaro geresnes sąlygas aukštojo 

mokslo institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimui. Sistemoje užsiregistravusios įmonės 

pateikia duomenis apie galimybę priimti praktikantus, taip pat gali pateikti savo pasiūlymus ir 

pageidavimus. 

NDBĮA atstovai, prieš patalpindami įmonės pageidavimą priimti praktikantus, 

informacinėje sistemoje įvertina draudimo brokerių įmonės pasirengimą priimti praktikantą.  

Aukštosios mokyklos atstovai bei studentai gali gauti informaciją apie laisvas praktikų 

vietas ir pateikti pageidavimus ieškomai praktikos vietai. Asociacija koordinuoja šios 

informacijos atnaujinimą, seka esamą pasiūlos ir paklausos situaciją bei reikalui esant imasi 

veiksmų koreguoti šią situaciją. Pavyzdžiui, susiklosčius situacijai, kad praktikos vietų pasiūla 

yra mažesnė nei paklausa, NDBĮA bendrauja su savo nariais ir ieško galimybių padidinti 

praktikos vietų skaičių. Esant atvirkštinei situacijai, kai praktikos vietų paklausa yra mažesnė 

nei pasiūla, asociacija komunikuoja su mokymo įstaiga ir taip išsiaiškina susidariusios 

situacijos priežastis bei numato veiksmus, kurių reikia imtis. 

3.1.2.  Praktikų vietų paklausos pateikimas 
 

Praktikos vietų paklausą pateiks praktikos vadovas iš aukštosios mokyklos įvesdamas į 

sistemą informaciją (vardus ir pavardes) apie studentus. 
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Toliau pateikiama praktikos paieškos schema ir veiksmų eiliškumas praktikos paieškai 

naudojant informacinę sistemą. 
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2 pav. Praktikos paieškos schema ir veiksmų eiliškumas naudojant informacinę sistemą. 
 

Kaip matyti 2 paveiksle, praktikos vietos paieškos variantas, kai praktikos vietos ieško 

studentas, susideda iš tokių pagrindinių etapų (etapų numeracija atitinka paveiksle pavaizduotų 

veiksmų numeraciją): 

1. NDBĮA pateikia tiesioginį paklausimą brokerių įmonėms (asociacijos narėms), o 

draudimo brokerių įmonė, norinti dalyvauti studentų praktikų organizavimo 

programoje, praneša NDBĮA apie ketinimą priimti studentus atlikti praktiką ir pildo 

atitinkamą formuliarą. 

2. NDBĮA įvertina norinčių priimti praktikantus brokerių įmonių pasirengimą priimti 

praktikantus. 

3. Tinkamai pasirengusi įmonė praneša apie galimybę priimti praktikantus informacinėje 

sistemoje. 

4. Ieškantis praktikos vietos studentas įvertina praktikos vietų pasiūlą ir išsirenka, jo 

nuomone, tinkamą variantą.  

5. Būsimas praktikantas parengia reikiamus dokumentus ir kreipiasi tiesiogiai į draudimo 

brokerių įmonę dėl galimybės atlikti praktiką.  Taip pat studentas gali kreiptis į kelias 

brokerių įmones, patvirtinusias pasirengimą priimti praktikantus.  

6. Praktikantas priimamas į draudimo brokerių įmonę praktikos laikotarpiui. 
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7. NDBĮA ir praktikos vadovas aukštojoje mokykloje, naudodamiesi informacine sistema, 

stebi praktikos vietų pasiūlą ir paklausą, reaguoja į dalyvių pastabas bei kylančias 

problemas. 

3.1.3.  Praktikos atlikimo vertinimas 
 

Naudojantis informacine sistema galima atlikti ir praktikų kokybės vertinimą, įvertinti jos 

dalyvių (draudimo brokerių įmonių, studentų bei aukštųjų mokyklų atstovų) nuomones, 

pageidavimus bei pasiūlymus, kaip gerinti tolimesnį darbą.  

Praktikų dalyviai gali pareikšti savo nuomonę pasinaudodami savo vartotojo sąsajoje 

pateikiamomis vertinimo anketomis. Naudojantis šiomis anketomis surinkta informacija yra 

analizuojama NDBĮA už praktikų organizavimą atsakingų asmenų.  

Praktikos vertinimas vyksta tokiais etapais: 

Ø Praktikos dalyvis prisijungia prie informacinės sistemos ir iš ten atsisiunčia vertinimo 

anketą.  

Ø Užpildyta anketa yra perduodama NDBĮA, kuri užsiima anketose pateiktų duomenų 

analize ir tolimesniu kokybės vertinimu.  

3.2.  NDBĮA vaidmuo administruojant informacinę sistemą 
 

Šiame metodinės medžiagos poskyryje apžvelgiamas NDBĮA vaidmuo administruojant 

praktikų vietų paieškai skirtą informacinę sistemą. NDBĮA yra atsakinga už sklandų 

informacinės sistemos funkcionavimą, joje pateikiamos informacijos aktualumą ir ja 

besinaudojančių praktikų dalyvių sklandų komunikavimą.  

Kiekvienas iš praktikos dalyvių turi savo prisijungimo prie sistemos duomenis ir 

vartotojo sąsają, kurioje galima matyti jam aktualią informaciją, skelbti informaciją apie save, 

pildyti praktikos kokybės vertinimui skirtas anketas, pateikti pastabas ir pasiūlymus, susisiekti 

su draudimo brokerių įmonių atstovais, už praktikas atsakingais švietimo įstaigų atstovais ar 

kitais praktikų organizavime dalyvaujančiais asmenimis ar institucijomis.  

Toliau aptariamos pagrindinės sistemos vartotojams teikiamos funkcijos ir joje talpinamų 

duomenų administravimo tvarka. 
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3.2.1. Informacinės sistemos dalyvių (draudimo brokerių įmonių, aukštųjų 

mokyklų) funkcijų nustatymas ir palaikymas (administravimas) 

 
Informacine sistema tiesiogiai naudojasi trys praktikų organizavimo pusės: studentai, 

mentoriai ir tutoriai, taip pat ji prieinama ir NDBĮA atstovams, kurie tiesiog gali matyti ir 

tvarkyti visą sistemoje pateikiamą informaciją.   

Informacinė 
sistema

Studentas

Draudimo brokerių 
įmonių asociacija

Tutorius Mentorius

 
3 pav. Informacinės sistemos vartotojų schema 

 
Trumpai apie kiekvienam iš vartotojų skirtos vartotojo prieigos funkcijas: 

Ø Studentas prie jam skirtos vartotojo sąsajos prisijungia naudodamas atpažinimo 

vardą ir slaptažodį. Studentas sistemoje gali pateikti ir rasti tokią informaciją: savo 

kontaktinę informaciją, praktikos atlikimo programą ir užduotis, rasti mentoriaus 

bei tutoriaus kontaktus. Taip pat jis gali matyti visą informaciją apie esamas laisvas 

ir užimtas praktikos vietas (bendras šių vietų skaičius, įmonių sąrašas, galimybė 

rūšiuoti pateikiamą informaciją pagal datą ir kitus kriterijus, galimybė kandidatuoti 

į pasirinktą laisvą praktikos vietą). 

Ø Praktikos vadovo (mentoriaus) aukštojoje mokykloje vartotojo prieiga turi tokias 

funkcijas: prisijungimas naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį, pateikiama 

kontaktinė vadovo informacija, galimybė rūšiuoti visą informaciją pagal visus 

kriterijus, informacija apie praktikantus, informacija apie laisvas ir užimtas 

praktikos vietas. Taip pat kaip ir tutorius jis turi galimybę įvesti informaciją, 

susijusią su praktikos užduočių atlikimo vertinimu ir pačios praktikų organizavimo 

sistemos vertinimu.  

Ø Praktikos vadovo (tutoriaus)  prieiga turi šias funkcijas: prisijungimas naudojant 

vartotojo vardą ir slaptažodį, draudimo brokerių įmonės duomenų peržiūra, 

praktikantų, kuriems priskirtas šis draudimo brokeris, duomenų peržiūra, galimybė 
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rūšiuoti visus duomenis pagal visus kriterijus, praktikantų, kurie priskirti draudimo 

brokerių įmonei, duomenų peržiūra.  

Ø Sistemoje neregistruoti vartotojai gali naudotis lankytojo (svečio) sąsaja. 

Neregistruoti lankytojai gali matyti bendrą laisvų ir užimtų praktikos vietų 

suvestinę (praktikos vietų skaičius, visas  praktikų organizavime dalyvaujančių 

įmonių sąrašas, kiekvienos aukštosios mokyklos registruotų praktikantų ir jų 

praktikos atlikimo vietų sąrašas.  

Ø Draudimo brokerių įmonių asociacijos atstovai prie sistemos jungiasi kaip 

administratoriai ir gali matyti bei koreguoti visą joje pateikiamą informaciją, 

vertinti praktikos sistemos kokybę ir matyti kitų dalyvių vertinimo rezultatus. 

Čia paminėtos tik pagrindinės informacinės sistemos funkcijos. Naudojant sistemą gali 

išryškėti būtinybė papildyti ją papildomomis funkcijomis. Tokiu atveju NDBĮA vertina šią 

galimybę ir, jei tai prisidės prie patogesnio jos vartojimo ir leis geriau išnaudoti jos teikiamus 

privalumus, papildo sistemą papildomomis funkcijomis ar koreguoja esamas.  

3.2.2. Informacinės sistemos duomenų bazės administravimas 
 

Informacinėje sistemoje pateikiama informacija turi būti nuolat atnaujinama ir 

peržiūrimas esamos informacijos aktualumas sistemos vartotojams. Šiuo informacinės sistemos 

administravimu taip pat užsiima NDBĮA.  

Į šį administravimą taip pat įeina sistemos funkcijų priežiūra ir palaikymas, o esant 

reikalui ir naujų funkcijų įvedimas.  

Techniniams sistemos trukdžiams šalinti NDBĮA samdo sistemą kūrusius ar kitus 

informacinių sistemų administravimo specialistus. Įmonių asociacija taip pat renka ir sistemina 

duomenis apie praktikų kokybę, dalyvių pastabas, pasiūlymus bei pastebėjimus. Šie duomenys 

turi būti tinkamai išanalizuoti ir vadovaujantis gautais rezultatais padaryti reikiami sprendimai 

dėl praktikų kokybės gerinimo.  

Informacinės sistemos duomenų bazėje renkami tokie duomenys apie užsiregistravusius 

praktikų dalyvius: 

Ø Duomenys apie praktikos vietos teikėjus: kontaktinė įmonės informacija, 

informacija apie įmonės patirtį dalyvaujant studentų praktikų programose, 

informacija apie laisvas praktikų vietas, kontaktinė už praktikas atsakingo 

asmens informacija. 



Studentų	  praktikų	  organizavimo	  metodika	  skirta	  NDBĮA	  
 

27 
 

Ø Duomenys apie NDBĮA: kontaktiniai asociacijos duomenys, kontaktiniai už 

praktikas atsakingo asmens duomenys, informacija apie asociacijos narių 

įmones.  

Ø Duomenys apie aukštojo mokslo įstaigas ir profesinės (baigiamosios) praktikos 

vadovus (mentorius): kontaktiniai aukštųjų mokyklų duomenys, duomenys apie 

profesinės (baigiamosios) praktikos vadovus (mentorius), duomenys apie 

aukštojoje mokykloje dėstomas studijų programas, kurių studentai dalyvauja 

praktikų programose, duomenys apie aukštosios mokyklos dalyvavimą praktikų 

programose ankstesniais metais. 

Ø Duomenys apie atliktas profesines (baigiamąsias) praktikas.. 

Šie duomenys gali turėti viešai neplatinamos informacijos, todėl už duomenų bazėje 

saugomą informaciją atsakinga NDBĮA turi užtikrinti reikiamą duomenų apsaugą, tinkamą jų 

apdorojimą ir saugojimą. Praėjus tam tikram laikui dauguma šiuo duomenų praranda savo 

aktualumą, todėl gali būti ištrinti iš sistemos. Pasenę ir nebeaktualūs duomenys turi būti 

tinkamai sunaikinti ir taip apsaugoti nuo nereikalingo jų platinimo.  
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4. Praktikos organizavimo sistemos rezultatų vertinimas 
 

Šioje metodinės medžiagos dalyje apžvelgiamos pagrindinės NDBĮA funkcijos, 

leidžiančios užtikrinti reikiamą praktikų kokybės priežiūrą ir palaikymą.  

NDBĮA turi aktyviai dalyvauti praktikų kokybės vertinime. Atliekant praktikos 

organizavimo sistemos rezultatų vertinimą, NDBĮA turėtų remtis informacija, kuri būtų 

gaunama naudojant specialiai iš anksto parengtas praktikos vertinimo anketas, kurias pildo 

draudimo brokerių įmonės vadovas (4 priedas), tutorius (2 priedas), praktikantas (1 priedas), 

mentorius (3 priedas).  

 

NDBĮA
Vertina anketomis surinktą 

informaciją

Draudimo brokerių 
įmonės vadovas

Pildo anketas
(priedas Nr.4)

Praktikantas
Pildo anketas
(priedas Nr.1)

Mentorius
Pildo anketas
(priedas Nr.3)

Tutorius
Pildo anketas
(priedas Nr.2)

 
5. pav. Informacijos apie profesinę (baigiamąją) praktiką rinkimo ir vertinimo schema 

 

4.1. Praktikos organizavimo sistemos rezultatų vertinimo priemonės 
 

NDBĮA atlieka praktikų organizavimo sistemos rezultatų vertinimą naudodamasi iš 

anksto parengtomis praktikos vertinimo anketomis, kurias pildo: 

Ø draudimo brokerių įmonės vadovas; 

Ø tutorius; 

Ø studentas.; 

Ø mentorius. 

 

Praktikų metu ir joms pasibaigus įmonių asociacija iš jai priklausančių įmonių turėtų 

rinkti informaciją apie praktikų eigą, jų kokybę, pasiūlymus vėlesnėms praktikoms ir palaikyti 
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kitokį grįžtamąjį ryšį. Ši surinkta informacija turi būti tinkamai išnagrinėta ir į ją atsižvelgta 

organizuojant praktikas vėlesniais metais. 

 
5 pav. Praktikos dalyviai bei jų sąveikos schema. 

 

Taip pat ši informacija turėtų būti perduota ir mokymo įstaigos atstovams, tam, kad 

palyginus visų dalyvavusių pusių atsiliepimus, būtų galima susidaryti pilnavertį vaizdą apie 

praktikų organizavimo modelį bei planuoti veiksmus ateityje. Taip asociacija turėtų prisidėti 

prie praktikų rezultatų vertinimo ir kokybės užtikrinimo.  

 

2 lentelė. Praktikos dalyvių vertinami praktikos kokybės aspektai. 

 Praktikos bazės 

kokybės 

vertinimas 

Praktikos vietos 

personalo 

vertinimas 

Praktikos  eigos 

vertinimas 

Praktikos dalyvių 

veiksmų 

vertinimas 

Draudimo 

brokerių 

įmonės 

vadovas 

x x  x 

Tutorius x  x x 

Studentas x x x x 

Mentorius x x  x 

 

Taigi galima teigti, kad praktikų organizavimo modelio kūrime labai svarbus vaidmuo 

tenka NDBĮA. Asociacija prisideda prie visų pagrindinių veiklų: sklandaus praktikų 

organizavimo ir įgyvendinimo užtikrinimo, praktikos vietų poreikio (pasiūlos ir paklausos) 

vertinimo ir koordinavimo, praktikos sistemos rezultatų vertinimo bei tolimesnio praktikos 

modelio tobulinimo. 
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4.2. Praktikos organizavimo sistemos rezultatų vertinimo kriterijai 

 
Atliktų praktikų rezultatai yra vertinami atsižvelgiant į iš visų jos dalyvių surinktą 

grįžtamąjį ryšį. Ši grįžtamojo ryšio informacija renkama naudojant specialiai tam skirtas 

anketas.  

Minėtose anketose informacija turėtų būti renkama pagal tokius kriterijus: 

Ø praktikos bazės vertinimas; 

Ø praktikos vietos personalo vertinimas; 

Ø praktikos turinio vertinimas; 

Ø praktikos dalyvių veiksmų vertinimas; 

Ø bendras praktikos kokybės vertinimas; 

Ø laisva forma pateikiamos pastabos ir pasiūlymai. 

 
Kiekvienoje iš anketų yra pateikiami klausimai ir suteikiama galimybė laisva forma 

išsakyti savo pastabas ir siūlymus. Pagrindiniai klausimai sugrupuoti pagal minėtus praktikos 

vertinimo kriterijus. Klausimai pateikiami teiginio forma, o respondentas turi įvertinti, kiek jis 

sutinka su šiuo teiginiu pasirinkdamas skaičių nuo 1 iki 5, kur 1 – blogai, o 5 – labai gerai. 

Kiekvienoje anketoje yra pateikiama jos pildymo instrukcija, todėl pildančiajam nereikalinga 

jokia papildoma informacija.  

Šios anketos pateikiamos praktikų organizavimui skirtoje informacinėje sistemoje. 

Praktikos dalyviai, naudodamiesi savąja vartotojo prieiga, gali parsisiųsti jiems skirtą praktikos 

vertinimo anketą ir, užpildę jos kompiuterinį variantą, išsiųsti ją NDBĮA vertinimui.  

Vertinant bendrą praktikų kokybę sumuojami prie kiekvieno teiginio pasirinkti balai, 

apibrėžiantys respondento pritarimą pateiktam teiginiui. 3 lentelėje pateikti galimi minimalūs ir 

maksimalūs balai, kuriais praktikos dalyviai, pildydami anketas, gali vertinti profesinės 

(baigiamosios) praktikos atlikimą, ir nustatomi vertinimo kriterijai, kuriais turėtų vadovautis 

NDBĮA vertindama kiekvieno iš dalyvių atsakymus. 
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3 lentelė. Praktikos dalyvių vertinami praktikos kokybės aspektai. 

Praktikos 

atlikimo 

dalyvis, 

pildantis anketą 

Klausimų 

skaičius 

anketoje 

Maksimalus 

balų 

skaičius 

Minimalus 

balų 

skaičius 

NDBĮA vertinimas, išanalizavus 

gautus anketų duomenis 

Studentas 10 50 10 

Ø 50–40 – labai gerai; 

Ø 40–30 – gerai; 

Ø 30–20 – silpnai; 

Ø 20–10 – blogai.  

Tutorius 13 65 13 

Ø 65–52 – labai gerai; 

Ø 52–39 – gerai; 

Ø 39–26 – silpnai; 

Ø 26–13 – blogai.  

Mentorius 9 45 9 

Ø 45–36 – labai gerai; 

Ø 36–27 – gerai; 

Ø 27–18 – silpnai; 

Ø 18–9 – blogai. 

Draudimo 

brokerio 

įmonės vadovas 

11 55 11 

Ø 55–44 – labai gerai; 

Ø 44–33 – gerai; 

Ø 33–22 – silpnai; 

Ø 22–11 – blogai. 

 

Jei profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė įvertinama labai gerai, tikėtina, kad nėra 

reikalingi jokie papildomi veiksmai vėlesnių profesinių (baigiamųjų) praktikų atlikimo 

gerinimui ir jos gali vykti kitais metais. 

Jei profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė įvertinama gerai, reikia peržiūrėti visus 

praktikų kokybę nusakančius kriterijus ir galbūt imtis nedidelių veiksmų gerinti kokybę 

vėlesniais metais. 

Jei profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė įvertinama pakankamai gerai, reikalingas 

detalesnis praėjusių praktikų vertinimas bei sprendimai, gerinantys praktikų kokybę. Ištaisius 

šiuos nesklandumus studentas praktiką kitais metais galės atlikti kokybiškiau. 

Jei profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė yra įvertinama silpnai ar net blogai, 

reikalinga detali praėjusių praktikų analizė bei esminiai sprendimai, gerinantys praktikų 
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kokybę. Šis įvertinimas reiškia, kad nebuvo sudarytos sąlygos studento praktiniam rengimui, 

taigi kitais metais praktikas vėl rengti galima tik įsitikinus, kad klaidos ištaisytos ir nesudarytos 

sąlygos naujiems nesklandumams.  

Taip pat vertinant dalyvių užpildytas praktikų vertinimo anketas reikia atkreipti dėmesį į 

tai, ar visi teiginiai yra įvertinti ne mažesniu balu nei 3. Priešingu atveju, reikia detaliai 

išnagrinėti silpnai įvertintą aspektą ir imtis veiksmų jį gerinti. Šiuo kokybės gerinimu ir 

kontrole užsiima NDBĮA. 

4.3. Praktikos organizavimo sistemos dalyvių veiklos, organizuojat praktikas, 
vertinimas 

 
Draudimo brokerių įmonės veiklos vertinimą atlieka visi praktikos dalyviai pildydami 

praktikos kokybės vertinimo anketas. Kiekvienam iš dalyvių skirtose anketose (1, 2, 3, 4 

priedai) pateikiami atitinkami klausimai, leidžiantys išsiaiškinti anketos pildytojo nuomonę 

apie kitų dalyvių veiklą praktikos organizavimo ir jos atlikimo metu.  

Įvertindama draudimo brokerio įmonės veiklą NDBĮA turi atsižvelgti ne tik į bendrą 

visų nuomonių vidurkį, bet ir į kiekvieno iš dalyvių nuomonę atskirai. Taigi jei vienas dalyvis 

tam tikrą draudimo brokerių įmonės veiklos praktikos metu aspektą vertina neigiamai, o visi 

kiti aspektai įvertinti gerai, būtina išsiaiškinti šio neigiamai įvertinto aspekto tikrąją situaciją 

aptariant ją su draudimo brokerių įmonės atstovais ir neigiamą vertinimą parašiusiu praktikos 

dalyviu. Taip pat reikia numatyti, kokių veiksmų bus imtasi organizuojant praktikas vėlesniais 

metais, tam, kad būtų išvengta pakartotinų nesklandumų.  

Pildydami praktikos vertinimo anketas profesinės (baigiamosios) praktikos dalyviai 

parašo savo nuomonę atsakydami į anketose pateiktus klausimus. Tam tikrus draudimo 

brokerių įmonės dalyvavimo praktikoje aspektus vertina visi dalyviai, o kai kuriuos tik vienas 

iš dalyvių. Tai leidžia svarbiausius aspektus įvertinti žvelgiant iš visų dalyvių perspektyvos. O 

klausimai, pateikti tik tam tikrų dalyvių anketose, leidžia įvertinti aspektus, liečiančius ne visus 

dalyvius, tačiau, nepaisant to, ne mažiau svarbius bendrai profesinės (baigiamosios) praktikos 

kokybei.  

Tolesniuose poskyriuose apžvelgiamas brokerių įmonių bei aukštosios mokyklos 

veiksmų organizuojant praktikas vertinimas. Pagrindinis praktikanto atliktos praktikos 

vertinimas vykdomas įvertinant jo pateiktą praktikos ataskaitą. Šį vertinimą atlieka aukštosios 

mokyklos atstovai, todėl NDBĮA skirtoje metodinėje medžiagoje studento vertinimo kriterijai 

neaprašomi. 
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4.3.1. Draudimo brokerių įmonių veiklos vertinimas  
 

Metodinės medžiagos prieduose pateikiamos kokybės vertinimo anketos (1, 2, 3, 4 

priedai) leidžia įvertinti draudimo brokerių įmonės veiklą organizuojant studentų profesines 

(baigiamąsias) praktikas. Klausimai suformuluoti taip, kad kuo geriau būtų įvertinti 

nagrinėjami praktikos kokybės aspektai. Taigi tą patį aspektą vertinantys klausimai skirtingose 

anketose skamba skirtingai.  

Klausimai anketose sugrupuoti pagal kiekvieno iš jų nagrinėjamą aspektą.  Vertinant 

draudimo brokerių įmonės veiklą įvertinami tokie pagrindiniai aspektai:  

Ø praktikos bazės vertinimas; 

Ø praktikos vietos personalo vertinimas; 

Ø praktikos dalyvių veiksmų vertinimas. 

 

Kiekvienas iš dalyvių vertindamas kiekvieną iš paminėtų aspektų pasirenka balus nuo 

1 iki 5 (anketos pildymo instrukcijos pateikiamos kiekvienoje iš anketų). Taigi NDBĮA 

pasibaigus praktikoms surenka užpildytas dalyvių praktikos vertinimo anketas ir susumavusi 

visų draudimo brokerio įmonės vertinimui skirtų klausimų sumą pateikia bendrą įmonės 

įvertinimą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar nėra neigiamai įvertintų klausimų (neigiami balai 

yra 1 ir 2). Jei tokių įvertinimų yra, NDBĮA turi skirti dėmesio ir išsiaiškinti, kodėl tam tikras 

praktikos dalyvis šį praktikos kokybės aspektą vertina neigiamai.  

Maksimali balų suma, kurią gali surinkti vertinama draudimo brokerių įmonė, yra 70 

balų. Atitinkamai įmonės vertinimas pasiskirsto taip: 

Ø nuo 56 iki 70 balų – labai gerai; 

Ø nuo 42 iki 55 balų – gerai; 

Ø nuo 28 iki 41 balų – silpnai; 

Ø nuo 14 iki 27 balų – blogai . 

 

Žemiau pateikiamas klausimų numerių sąrašas, kurio naudojantis galima patogiau 

surasti kiekvienoje anketoje praktikos draudimo brokerio įmonės veiklą nagrinėjančius 

klausimus ir susumuoti jų vertinimo balus: 

Ø tutoriaus anketa: 1, 12; 

Ø studento anketa: 1, 2, 3, 4, 6, 8; 

Ø aukštosios mokyklos atstovo anketa: 1, 2, 4, 5, 6, 7.  
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4.3.2. Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas 
 

Aukštųjų mokyklų veikla praktikų organizavime yra vertinama atsakant į tam skirtus 

anketų klausimus. Šiose anketose klausimai taip pat sugrupuoti pagal nagrinėjamus aspektus: 

Ø praktikos turinio vertinimas; 

Ø praktikos dalyvių veiksmų vertinimas. 

 

Maksimali balų suma, kurią gali surinkti vertinama aukštoji mokykla, yra 15 balų. 

Atitinkamai vertinimas pasiskirsto taip: 

Ø nuo 12 iki 15 balų – labai gerai; 

Ø nuo 9 iki 11 balų – gerai; 

Ø nuo 6 iki 8 balų – silpnai; 

Ø nuo 3 iki 5 balų – blogai. 

 

Žemiau pateikiamas klausimų numerių sąrašas, kurio naudojantis galima patogiau 

surasti kiekvienoje anketoje praktikos draudimo brokerio įmonės veiklą nagrinėjančius 

klausimus: 

Ø tutoriaus anketa: 3, 4; 

Ø studento anketa: 5. 

 

Taigi baigiamosios (profesinės) praktikos atlikimo vertinimas yra svarbus NDBĮA 

siekiant įvertinti baigiamosios (profesinės) praktikos organizavimo modelio tinkamumą ir 

norint jį tobulinti. Todėl atliekdama baigiamosios (profesinės) praktikos organizavimo sistemos 

rezultatų vertinimą NDBĮA turėtų remtis informacija, kuri būtų gaunama naudojant specialiai iš 

anksto parengtas baigiamosios (profesinės) praktikos vertinimo anketas. Įvertindama 

baigiamosios (profesinės) praktikos organizavimo dalyvių veiklą NDBĮA turi atsižvelgti ne tik 

į bendrą visų nuomonių vidurkį, bet ir į kiekvieno iš dalyvių nuomonę atskirai. Taigi jei vienas 

dalyvis tam tikrą dalyvio veiklos baigiamosios (profesinės) praktikos metu aspektą vertina 

neigiamai, o visi kiti aspektai įvertinti gerai, būtina išsiaiškinti šio neigiamai įvertinto aspekto 

tikrąją situaciją aptariant ją su vertinamu dalyviu (pvz., draudimo brokerių įmone) ir neigiamą 

vertinimą parašiusiu baigiamosios (profesinės) praktikos dalyviu (pvz., studentu). Taip pat 

reikia numatyti, kokių veiksmų bus imtasi organizuojant baigiamąją (profesinę) praktiką 

vėlesniais metais, tam, kad būtų išvengta pakartotinų nesklandumų.  
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Priedai 
 
Priedas Nr. 1 
 

Studentų profesinės (baigiamosios) praktikos vertinimo 
anketa 

 
Skirta pildyti praktiką atlikusiems praktikantams 

 

     

______________ 
Praktikanto vardas, pavardė  

     

______________ 
Praktikanto aukštoji mokykla  

     

______________ 
Brokerio įmonės, kurioje buvo atliekama praktika, pavadinimas 

 
Pildydami anketą atidžiai perskaitykite jos pildymo instrukciją ir prie kiekvieno klausimo 

pasirinkite, Jūsų manymu, tinkamiausią atsakymą. 

 
Anketos pildymo instrukcija: 
 
Įvertindami savo nuomonę prie kiekvieno klausimo apibraukite atitinkamą skaičių. 

Skaičiai atitinka šias reikšmes: 

1 – blogai, 2 – patenkinamai, 3 – vidutiniškai, 4 – gerai, 5 – puikiai. 

 

Praktikos bazės vertinimas 

 

1. Kaip vertinate praktikos vietos techninės bazės parengimą ir pritaikymą atlikti 

praktikos užduotis? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

2. Kaip vertinate praktikantams prieinamą programinę įrangą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4           5 
 



Studentų	  praktikų	  organizavimo	  metodika	  skirta	  NDBĮA	  
 

37 
 

Praktikos vietos personalo vertinimas 
 
 

3. Kaip vertinate tutoriaus kompetenciją? 
Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3          4           5 
 

4. Kaip vertinate tutoriaus jums skirtą dėmesį ir laiką? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4           5 
 
Praktikos turinio vertinimas  

 
5. Kaip vertinate teorinių žinių atitikimą įgytoms praktinėms žinioms? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4           5 
 
Praktikos dalyvių veiksmų vertinimas 

 
6.  Kaip vertinate galimybę rekomenduoti kitiems studentams atlikti praktiką šioje 

draudimo brokerio įmonėje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                1        2      3           4          5 
 
7. Kaip vertinate praktikų organizavimui skirtą informacinę sistemą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                  1        2      3           4           5 
 
8. Kaip įvertintumėte galimybę pasilikti dirbti šioje draudimo brokerio įmonėje? 

Blogai                                                                         Puikiai 
 

                  1        2      3           4          5 
 
9. Kaip vertinate galimybę dirbti brokerio darbą ateityje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4          5 
 

10. Kaip vertinate praktikos metu suteiktą galimybę ugdyti savo asmenines savybes? 

Blogai                                                                         Puikiai 

           1        2     3           4           5 
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Pastabos ir pasiūlymai: 

Dėl praktikos dalyvių ir / ar organizatorių veiklos: 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dėl praktikos priemonių (metodikos, informacinės sistemos, techninės bazės):  

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kitos pastabos ir pasiūlymai 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Priedas Nr. 2 
 

Studentų profesinės (baigiamosios) praktikos vertinimo 
anketa 

 
Pildoma draudimo brokerių bendrovės darbuotojo (tutoriaus) 

 
 

__________________________________________________________ 
Praktikanto vardas, pavardė  

__________________________________________________________ 
Praktikanto aukštoji mokykla  

 __________________________________________________________ 
Draudimo brokerių įmonės, kurioje buvo atliekama praktika, pavadinimas 
 
____________________________________________________ 
Tutoriaus vardas, pavardė 
 
 

Pildydami anketą atidžiai perskaitykite jos pildymo instrukciją ir prie kiekvieno klausimo 

pasirinkite, Jūsų manymu, tinkamiausią atsakymą. 

 

Anketos pildymo instrukcija: 
 
Įvertindami savo nuomonę prie kiekvieno klausimo pasirinkite atitinkamą skaičių.  

Skaičiai atitinka šias reikšmes: 

1 – blogai, 2 – patenkinamai, 3 – vidutiniškai, 4 – gerai, 5 – puikiai. 

 
 
Praktikos bazės vertinimas 

1. Kaip vertinate praktikantams skirtą techninę bazę? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

2. Kaip vertinate informacinės sistemos teikiamas galimybes? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
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Praktikos turinio vertinimas 

3. Kaip vertinate praktikos užduočių atitikimą draudimo verslo specifikai? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

Praktikos dalyvių veiksmų vertinimas 
 

4. Kaip vertinate studento turimas teorines žinias, bendrą draudimo verslo aplinkos 

išmanymą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 
 

5. Kaip vertinate studento sugebėjimą tinkamai atlikti jam skirtas užduotis? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

6. Kaip vertinate studento sugebėjimą planuoti savo darbus ir atlikti užduotis  laiku? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

7. Kaip vertinate studento iniciatyvumą, darbštumą, savarankiškumą, tikslo siekimą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

8. Kaip vertinate studento komunikabilumą ir  sugebėjimus dirbti komandinį darbą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 
 

9. Kaip vertinate studento gebėjimą išvengti konfliktinių situacijų ir / ar jas spręsti? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

10. Kaip vertinate studento gebėjimą pateikti inovatyvius sprendimus ir pasiūlymus, kurie 

gali būti pritaikyti draudimo brokerių įmonių veikloje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
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Bendras praktikos kokybės vertinimas 

11. Kaip vertinate metodinės medžiagos konkretumą ir naudą praktikos vadovavimui? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
12. Kaip vertinate įmonėje sudarytas sąlygas tutoriaus darbui atlikti? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

13. Kaip vertinate galimybę kitais metais vėl būti tutoriumi? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 

 

Pastabos ir pasiūlymai 

 

• Dėl praktikos dalyvių ir / ar NDBIĄ veiklos 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Dėl studento pasirengimo atlikti praktiką  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Dėl praktikos priemonių (metodika, informacinė sistema, techninė ir programinė 
įranga)  
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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• Kitos pastabos ir pasiūlymai 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Priedas Nr. 3 
 

Studentų profesinės (baigiamosios) praktikos vertinimo 
anketa 

 
Pildoma aukštosios mokyklos atstovo (mentoriaus) 

 

     

_________________________________________ 
Tutoriaus vardas, pavardė  

     

_________________________________________ 
Draudimo brokerių įmonės, kurioje buvo atliekama praktika, pavadinimas 
 
_____________________________________________________________ 
Mentoriaus vardas, pavardė. Aukštoji mokykla 
 
 

Pildydami anketą atidžiai perskaitykite jos pildymo instrukciją ir prie kiekvieno klausimo 

pasirinkite, Jūsų manymu, tinkamiausią atsakymą. 

Anketos pildymo instrukcija: 
 
Įvertindami savo nuomonę prie kiekvieno klausimo apibraukite atitinkamą skaičių. 

Skaičiai atitinka šias reikšmes: 

1 – blogai, 2 – patenkinamai, 3 – vidutiniškai, 4 – gerai, 5 – puikiai. 

 

Praktikos bazės vertinimas 

1. Kaip vertinate įmonės praktikantams skirtą techninę bazę? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

2. Kaip vertinate praktikantams prieinamą programinę įrangą? 
 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

3. Kaip vertinate informacinės sistemos, skirtos praktikos vietų paieškai, naudingumą? 
 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
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Praktikos dalyvių veiksmų vertinimas 

4. Kaip vertinate tutoriaus pasirengimą vadovauti praktikai? 
 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

5. Kaip vertinate tutoriaus galimybes skirti laiką ir dėmesį praktikantams? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

 
Bendras praktikų kokybės vertinimas 

     6. Kaip vertinate užduočių formulavimo aiškumą ir užduočių atlikimo terminų planavimą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

7. Kaip vertinate galimybę kitais metais siųsti praktikantus į šią draudimo brokerių įmonę? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

8. Kaip vertinate studentams pateikiamos metodinės medžiagos naudingumą atlikti 

praktikos užduotis? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

9. Kaip vertinate NDBĮA vaidmenį praktikų organizavimo sistemoje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

 

Pastabos ir pasiūlymai 

• Dėl praktikos dalyvių ir / ar NDBĮA veiklos 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

• Dėl tutoriaus vadovavimo praktikai 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Dėl praktikos priemonių (metodika, informacinė sistema, techninė ir programinė 
įranga)  
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Kitos pastabos ir pasiūlymai 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Priedas Nr. 4 
 

Studentų profesinės (baigiamosios) praktikos vertinimo 
anketa 

 
Pildoma draudimo brokerių įmonės _________________________________________ vadovo 
 

____________________________________ 
Praktikanto vardas, pavardė  

____________________________________ 
Praktikanto aukštoji mokykla 

____________________________________ 
Tutoriaus vardas, pavardė 
 
 

Pildydami anketą atidžiai perskaitykite jos pildymo instrukciją ir prie kiekvieno klausimo 

pasirinkite, Jūsų manymu, tinkamiausią atsakymą. 

 
 
Anketos pildymo instrukcija: 
 
 
Įvertindami savo nuomonę prie kiekvieno klausimo pasirinkite atitinkamą skaičių. 

Skaičiai atitinka šias reikšmes: 

1 – blogai, 2 – patenkinamai, 3 – vidutiniškai; 4 – gerai, 5 – puikiai. 

 

 
Praktikos bazės vertinimas 
 

1. Kaip vertinate NDBĮA indėlį į praktikantams skirtą techninę bazę? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

Tutoriaus vertinimas 
 

2. Kaip vertinate tutoriaus pasirengimą vadovauti praktikantams? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
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Studento vertinimas 
 

3. Kaip vertinate studento darbo tvarkos taisyklių laikymąsi? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

 

4. Kaip vertinate studento iniciatyvumą, darbštumą, savarankiškumą, tikslo siekimą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

5. Kaip vertinate studento komunikabilumą ir  sugebėjimus dirbti komandinį darbą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 
Bendras praktikos kokybės vertinimas 
 

6. Kaip vertinate galimybę priimti praktikantus kitais metais? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

7. Kaip vertinate galimybę priimti praktikantą (-us) nuolatiniam darbui? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

8. Kaip vertinate galimybę rekomenduoti kitoms draudimo brokerių įmonėms priimti 

praktikantus? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

9. Kaip vertinate dalyvavimo praktikų programoje naudą Jūsų įmonei? 

Blogai                                                                         Puikiai 

1        2      3           4           5 
 

10. Kaip vertinate studento gebėjimą išvengti konfliktinių situacijų ir / ar jas spręsti? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1    2      3           4           5 
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11. Kaip vertinate studento gebėjimą pateikti inovatyvius sprendimus ir pasiūlymus, kurie 

gali būti pritaikyti draudimo brokerių įmonių veikloje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

Pastabos ir pasiūlymai 

 

• Dėl praktikos dalyvių ir NDBĮA veiklos 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
• Dėl praktikos priemonių  (metodika, informacinė sistema, techninė ir 

programinė įranga)  
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

• Kitos pastabos ir pasiūlymai 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Draudimo brokerių įmonės vadovas:    
 
_________________________________________ 
    (vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 5 
Nacionalinė draudimo     
brokerių įmonių asociacija   
Algirdo g. 8-1, 03221 Vilnius 
 

Draudimo brokerio įmonės tinkamumo priimti praktikantus vertinimo 

anketa 
Naudojantis anketoje pateikiamais klausimais įvertinamas draudimo brokerių įmonės 

pasirengimas. Vertinami tokie pasirengimo aspektai: praktikos atlikimo vietos techninės bazės 

kokybė, taip pat ir programinė įranga, gebėjimas suteikti galimybes studentui atlikti praktikos 

programoje numatytas užduotis, įgyvendinti iškeltus tikslus.  

Į anketos klausimus atsako draudimo brokerio įmonės atstovas, o įmonės pasirengimą 

vertina NDBĮA atstovai. 

 

1. Draudimo brokerių įmonės darbuotojas (-ai), vadovausiantis (-ys) studentų 

praktikos atlikimui, yra dalyvavęs (-ę) NDBĮA organizuojamuose mokymuose, 

skirtuose tutoriams, dėl vadovavimo studentų praktikoms: 

a) taip; 

b) ne. 

 

2. Draudimo brokerių įmonėje dirbantys draudimo brokeriai ir vadovausiantis (-ys) 

studentų praktikai draudimo brokerių veiklą vykdo: 

a) ilgiau nei 2 metus; 

b) trumpiau nei 2 metus. 

 

3. Draudimo brokerių įmonėje vienas darbuotojas (tutorius) vadovaus: 

a) 1–2 studentams, kurie atliks praktiką; 

b) daugiau nei 2 studentams, kurie atliks praktiką. 

 

4. Draudimo brokerių įmonė turi patirties priimant studentus atlikti praktiką: 

a) taip; 

b) ne. 
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5. Draudimo brokerių įmonė suteiks galimybę studentui, atliekančiam praktiką, 

stebėti ir prisidėti sudarant draudimo sutartis (rengiant pasiūlymus potencialiems klientams, 

juos konsultuojant ir pan.): 

a) taip; 

b) ne. 

 

6. Draudimo brokerių įmonė suteiks galimybę studentui, atliekančiam praktiką, 

stebėti ir prisidėti aptarnaujant klientus ir administruojant draudimo sutartis (draudimo sutarčių 

sąlygų keitimas, žalų administravimas ir pan.): 

a) taip; 

b) ne. 

 

7. Draudimo brokerių įmonėje praktikai skirta darbo vieta naudosis:  

a) 1 studentas, kuris atliks praktiką; 

b) daugiau nei 1 studentas, kuris atliks praktiką. 

 

8. Draudimo brokerių įmonėje praktikai atlikti skirtais kompiuteriais tuo pačiu metu 

naudosis:  

a) 1 studentas, kuris atliks praktiką; 

b) daugiau nei 1 studentas, kuris atliks praktiką. 

 

9. Draudimo brokerių įmonė naudojasi specifine programine įranga, kuri reikalinga 

studentui atlikti praktikos užduotis: 

a) taip; 

b) ne. 

 

10.  Draudimo brokerių įmonė naudojasi draudimo įmonių parengtomis 

skaičiuoklėmis, kurios reikalingos studentui atlikti praktikos užduotis: 

a) taip; 

b) ne. 

 

Tuo atveju, jeigu į klausimą atsakoma „Taip“, draudimo brokerių įmonės tinkamumo 

įvertinime yra skiriamas 1 balas. Geriausiai kriterijus atitinkanti draudimo brokerių bendrovė 

yra įvertinama 10 balų, o minimalus surenkamų balų skaičius, kurį gavusi draudimo brokerių 
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bendrovė dar gali priimti praktikantą, yra 5 balai. Gavusi 4 ir mažiau balų draudimo brokerių 

įmonė nėra pasirengusi priimti praktikantųus. 

 

 

                                                                                   Draudimo brokerių įmonės atstovas: 

 

          A.V.                                                                                   _________________________ 
                                                                                                          Vardas, pavardė, pareigos 
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Priedas Nr. 6 
 
Nacionalinei draudimo                  Draudimo brokerių įmonės adresas 

brokerių įmonių asociacijai                            __________________________                                               

Algirdo g. 8-1, 03221 Vilnius                                

 

 

P R A Š Y M A S 

201_ – __ – __  

 

 

Prašau įvertinti draudimo brokerių įmonės „XXX“ tinkamumą priimti studentus atlikti 

praktiką ir leisti priimti X studentų. Studentų praktikai vadovaus X darbuotojų: Vardeniai 

Pavardeniai.  

 

 

 

Draudimo brokerių įmonės „XXX“ vadovas                              Vadovas Vadovaitis 

 


