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ĮVADAS 
 

 

Profesinio rengimo sistemai, kurios procesą įtakoja vykstanti globalizacija, nuolatinė kaita 

ir rinkos ekonomikos sąlygos, iškyla būtinybė ne tik įvertinti kaitos pokyčius, bet ir lanksčiai 

prisitaikyti prie darbo rinkos keliamų reikalavimų, atsižvelgti į socialinio, kultūrinio, ekonominio 

gyvenimo reiškinius. Keliami nauji reikalavimai švietimo sistemai, siekiančiai teikti profesines 

kvalifikacijas, atitinkančias darbo rinkos sąlygas, skatina tobulinti studijų programas, diegti naujas 

mokymo(si) technologijas, strategijas bei modelius. Lietuvą ir jos aukštojo mokslo sistemą taip pat 

įtakoja globaliu mastu vykstantys pokyčiai.  

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 patvirtintose 

Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatose (Žin., 2003, 71 – 3216) švietimo 

kokybės užtikrinimas įvardijamas kaip vienas pagrindinių švietimo plėtotės siekių. Studentų 

praktikai, kaip sudėtinei aukštojo mokslo studijų daliai, padedančiai prisitaikyti prie darbo rinkos 

reikalavimų, įgyti konkrečius įgūdžius bei išplėsti savo supratimą apie tam tikros srities 

funkcionavimo principus, švietimo sistemoje tenka vis didesnė reikšmė. Didžioji dalis mokslininkų 

ir praktikų pripažįsta, jog daugumą kompetencijų galima įgyti tik realioje darbo aplinkoje, atliekant 

praktinius veiksmus, funkcionaliai ir neformaliai perimant ir įvaldant veiklos standartus. taigi, 

praktinė veikla ir mokymasis profesiniame rengime tarsi sudaro vieną nedalomą visumą, todėl, esant 

glaudesniems ryšiams su praktikos institucijomis, atsiranda didesnė galimybė teorinį studentų 

patyrimą sustiprinti realiomis situacijomis. (Kondratavičienė ir kt., 2004) 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme pabrėžiama, kad už švietimo kokybę atsako 

švietimo teikėjas. Tačiau aukštosios mokyklos neturi galimybių sukurti ir nuolat atnaujinti 

praktiniams įgūdžiams formuoti reikalingą materialinę – techninę bazę, atitinkančią naujausias 

nuolat besikeičiančių technologijų tendencijas, be to, mokymo įstaigoms trūksta žmogiškųjų išteklių, 

galinčių užtikrinti praktinį būsimųjų specialistų parengimą.  

Pastaruoju metu vis dažniau aktualizuojama švietimo ir darbo pasaulio interesų dermė. 

Intensyvūs globalizacijos procesai, mokslo ir technologijų pažanga kelia vis didesnius reikalavimus 

darbo vietai, įtakoja žmonių veiklos pobūdžio kaitą. Palaipsniui didėja skirtumas tarp kvalifikacijos, 

įgytos profesinio mokymo institucijoje ir kvalifikacijos, reikalingos patenkinti šiuolaikinio veiklos 

pasaulio reikalavimus (Baltoji knyga, 2000). Tokia tendencija stebima ir Lietuvoje: darbdavių 

viešojoje erdvėje išreiškiamas neigiamas Lietuvos absolventų praktinių įgūdžių vertinimas leidžia 

teigti, kad šiuo metu praktinis studentų rengimas neatitinka verslo atstovų lūkesčių ir yra esminė 
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jaunų specialistų integracijos darbo rinkoje kliūtis. Darbdaviai, aukštosios mokyklos ir studentai 

dažniausiai įvardija tas pačias praktinius įgūdžius trukdančias ugdyti priežastis:  vieningos studentų 

praktikos sistemos nebuvimas, kompetentingų ir kvalifikuotų praktikos vadovų trūkumas, 

nepakankamas aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimas, finansinio ar kitokio pobūdžio 

mechanizmų, skatinančių įmonių suinteresuotumą priimti studentus praktikai, nebuvimas.   

Darbo objektas: studentų praktikų sistemos Lietuvoje sukūrimas. 

Darbo tikslas – remiantis gerosios Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių patirties ir 

mokslinių šaltinių analize, pateikti siūlymus dėl efektyvios studentų praktikų pramonės įmonėse 

organizavimo sistemos (modelio) sukūrimo bei šios sistemos įgyvendinimo priemonių planą. 

Siekiant pagrindinio tikslo, darbe yra keliami šie uždaviniai:  

 apžvelgti Lietuvos aukštojo mokslo sampratą, dabartinę situaciją ir studijų sistemą;   

 išanalizuoti praktinio mokymo teorinius aspektus, praktinio mokymo požymius ir 

tipus; 

 įvertinti  praktinio mokymo teikiamą naudą bei problemas; 

 atlikti teorinio ir praktinio mokymo sąveikos modelio analizę; 

 atlikti Lietuvos ir užsienio šalių studentų praktikos organizavimo teisinės aplinkos 

analizę; 

 atlikti studentų lūkesčių ir poreikių tyrimą; 

 išanalizuoti tarptautinę gerąją patirtį; 

 atlikti tutoriaus sampratos, vaidmens ir funkcijų, tutoriaus kompetencijų tobulinimo 

patirties ir taikymo galimybių analizę; 

 palyginti alternatyvius studentų praktikų organizavimo ir vykdymo modelius, 

sumodeliuoti studentų praktinio mokymo sistemas; 

 suformuluoti prielaidas efektyviam studentų praktikų organizavimo sistemos 

funkcionavimui, pateikti pasiūlymus dėl jos įgyvendinimo. 

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, Lietuvos ir užsienio valstybių teisės aktų 

analizė, statistinių duomenų analizė, kiekybinė tikslinių grupių apklausa, kokybinė diskusija su 

tikslinių grupių atstovais.  

Darbas susideda iš septynių dalių. Pirmoje dalyje analizuojama teorinių žinių ir praktinio 

mokymo sąveika, praktinio mokymo bruožai, fazės ir tipai. Antroje dalyje pateikiama Lietuvos 

aukštojo mokslo sistemos bei studentų praktikų teisinio reglamentavimo Lietuvoje apžvalga. 

Trečiojoje dalyje atlikta studentų lūkesčių ir poreikių, susijusių su praktikos atlikimu, analizė, 

įvertinant praktiko tikslus, motyvuojančius veiksnius, praktinio mokymo kokybę ir naudą, 
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analizuojamos su praktikos atlikimu susijusios problemos. Ketvirtojoje dalyje analizuojama 

praktikos organizavimo tvarka kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose užsienio šalyse, pateikiama 

kai kurių studentų praktikų biržų apžvalga. Penktojoje dalyje apibrėžiama tutoriaus samprata, 

funkcijos ir kompetencijos, analizuojamos tutorių kompetencijų tobulinimo galimybės. Šeštojoje 

dalyje analizuojami galimi praktikos organizavimo modeliai, jų taikymo patirtis užsienio šalių 

aukštosiose mokyklose, pateikiamos praktikų organizavimo sistemos sukūrimo ir efektyvaus 

funkcionavimo prielaidos bei strategija. Septintoje darbo dalyje analizuojama praktikos vietų 

atrankos problematika, praktikos institucijai keliami kriterijai bei pramonės įmonių tinkamumo 

studentų praktikoms nustatymo būdai. 
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I. AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ PRAKTIKOS 

ORGANIZAVIMO TEORINIŲ ASPEKTŲ ANALIZĖ 
 

1.1. Aukštojo mokslo samprata 

Aukštasis mokslas – tai atvira sistema, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai veikia visuomenę ir 

pati yra jos veikiama (Samalavičius, 2003).  

Aukštasis mokslas yra viena iš socialinių institucijų, kuriame dalyvaujančius žmones 

vienija bendri tikslai, panašūs planai ir sistemiška veiklos struktūra. Tradicinis klasikinis požiūris į 

liberalų ugdymą aukštajame moksle nusakomas tokiais požymiais kaip atvirumu visiems 

ateinantiems, jo korporaciniu pobūdžiu, mokymosi procese naudojamomis diskusijomis. Studijos 

turi padėti individui suprasti jėgas, darančias jiems poveikį, praeiti savianalizės, savęs supratimo 

ciklą ir sukurtų galimybę pamatyti save naujomis akimis (Palionytė, 2008). 

Mokslinėje literatūroje yra išskiriama keletas aukštojo mokslo modelių, atspindinčių 

kintančią sąveiką tarp aukštojo mokslo, žinių ir visuomenės. Iki XX a. pabaigos vyravo klasikinis 

aukštojo mokslo modelis, kuriame sąveiką tarp aukštojo mokslo, kuriamų žinių ir visuomenės 

Barnett (1994) iliustruoja tokia ryšio grandine (1 pav.): 

  

 

1 pav. Aukštojo mokslo, žinių ir visuomenės grandininis ryšys 
Šaltinis: Šiaučiukėnienė, 1998 
 

 

Šiame klasikiniame aukštojo mokslo modelyje buvo daroma prielaida, kad 

fundamentaliosios žinios yra svarbiausias aukštojo mokslo elementas. Nei praktinėms žinioms, nei 

jų perdavimui nebuvo teikiama didelės reikšmės, todėl praktinių žinių suteikimas buvo visiškai 

atskirtas nuo aukštojo mokslo institucijų. 

XX a. pabaiga pasižymėjo sparčiais technologinio vystymosi bei informacijos sklaidos 

tempais. Vykstant permainoms ekonomikoje bei politikoje, visuomenė pradėjo kelti didesnius 

reikalavimus aukštajam mokslui, ir tai lėmė pokyčius švietimo sistemos konceptualiame ir 

praktiniame lygyje. Akademinėje bendruomenėje buvo siekiama įteisinti institucijas, kurios 
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koncentruotųsi ne į fundamentaliųjų žinių, o į taikomojo pobūdžio žinių perteikimą studentams. 

Nuo XX a. pabaigos perteikiant žinias vis labiau  atsižvelgiama į visuomenės poreikius, vis 

didesnis dėmesys skiriamas žinių ir gebėjimų poreikiui darbo rinkoje (žr. 2 pav.). 2 paveiksle 

pateiktas aukštojo mokslo, žinių perteikimo ir visuomenės grandininio ryšio modelis, taikomas nuo 

nuo XX a. pabaigos.  

 

 

2 pav. Šiuolaikinė aukštojo mokslo, žinių ir visuomenės sąveika 

Šaltinis: Kraujutaitytė, 2002 

 

 

Modernioje visuomenėje vyksta nauja interaktyvi sąveika tarp aukštojo mokslo, kuriamų 

žinių ir visuomenės. Šią jų sąveiką Barnett (1994) išreiškė trikampiu (žr. 3 pav.) 

 

 

3 pav. Aukštojo mokslo, žinių ir visuomenės sąveika 

Šaltinis: Barnett, 1994. 

 

Ši interaktyvi pateiktų trikampio elementų sąveika yra išreiškiama tokiais ryšiais: 

1a: aukštajame moksle yra kuriamos žinios, universitetai yra linkę akcentuoti 

fundamentaliąsias žinias; 

1b: naujai sukurtos žinios po kurio laiko, patikrintos realiame gyvenime, tampa 

akademinėmis ir grįžta į universitetus naujų studijų programų, kursų, „vadovėlinių tiesų“ pavidalu; 

2a: visuomenė tikisi iš aukštojo mokslo konkrečiai aukšto lygio profesinei veiklai 

parengtų specialistų; 

2b: aukštasis mokslas įtakoja visuomenės vystymąsi ne tik užtikrindamas aukšto lygio 

profesionalų parengimą, bet taip pat teikdamas jiems visapusišką išsilavinimą; 

3a: visuomenė išreiškia pakankamai selektyvų poreikį naujai kuriamoms žinioms: ji 

daugiau akcentuoja taikomojo pobūdžio žinias; 
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3b: naujos žinios yra dvejopo pobūdžio: fundamentaliosios ir taikomosios. Abiejų tipų 

žinios yra svarbios visuomenei: taikomojo pobūdžio žinios daugiau įtakoja „kasdieninį“ jos 

gyvenimą, tuo tarpu fundamentaliosios žinios kartais sukelia revoliucinius, esminius jos pokyčius 

(Samalavičius, 2003). 

Aukštasis mokslas nuo kitų švietimo grandžių skiriasi aukšto lygio intelektinės veiklos 

realizavimu, kritinio mąstymo plėtojimu bei tuo, kad čia įvaldomi ir taikomi mokslinės veiklos 

metodai. Mokslas ir studijos lemia mokslo žiniomis pagrįsto išmanymo ir kultūros lygį valstybėje. 

Plėtoti ūkį ir kultūrą, perimti pasaulio patirtį visuomenė gali tik turėdama pakankamai mokslininkų 

ir kitų aukščiausio lygio specialistų, kurių būtina rengimo grandis yra aukštasis mokslas ir 

moksliniai tyrimai (Lietuvos mokslo taryba, 1999). 

Aukštojo mokslo sampratoje akcentuojamas aukštas edukacinio reiškinio lygis, tyrimai ir 

intelektinė veikla, kurie yra realizuojami asmenybės tobulinimo kryptimi, skatinant jos kritinį 

mąstymą, laisvą ir sąmoningą pasirinkimą, taip pat institucinę autonomiją, kuri įgalina objektyvių 

ir racionalių žinių kaupimą, tobulinimą, kūrimą bei platinimą visuomenėje, savo ruožtu visuomenę 

įgalinant tas žinias patikrinti bei pritaikyti praktikoje (Samalavičius, 2003). 

Galima teigti, kas aukštasis mokslas yra specifinė švietimo posistemė su jai būdingais 

bruožais, kurių pasireiškimo būdas bei tradicijos daro ją unikalia. Pagal Jucevičienę ir kt. (2000), 

išskiriami tokie aukštojo mokslo bruožai: 

 studijų veikla; 

 paritetiniai santykiai; 

 mokslinė veikla; 

 kritinis mąstymas; 

 autonomiškumas; 

 akademinė laisvė; 

 atvirumas visuomenei. 

Studijų veikla. Viduramžiais pagrindinis aukštojo mokslo uždavinys buvo ugdyti 

visuomenės elitą. Šiuolaikiniame aukštajame moksle visas dėmesys turi būti sutelkiamas į 

inteligentiškumo skatinimą bei ugdymą, o ne į išskirtinių visuomenės narių rengimą. Mokymo 

programose plečiasi dėstytojų vaidmuo: nuo žinių teikėjų iki dėstytojų patarėjų, vadovų ar netgi 

partnerių. Nuolatinis intelektinis tobulėjimas dėstytojui ne tik suteikia žinių tam tikroje mokslo 

srityje, bet ir akademinę kompetenciją, reikalingą įtraukti studentą į intelektinio tobulėjimo 

procesą. Apibendrinat galima teigti, jog šis bruožas aukštajame moksle pasireiškia įvairiose 

plotmėse: nuo integralios asmenybės ugdymo iki visuomenėje atliekamo intelektinio variklio 
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vaidmens ir gali būti apibrėžiamas kaip aukšto lygio studijų veikla, vedanti į savirealizaciją 

(Jucevičienė, 2000). 

Paritetiniai santykiai. Tokiuose santykiuose vyrauja bendravimas „duok ir imk“, kai 

grįžtamasis ryšys yra ypač svarbus ir stiprus, o nauda abipusė (Samalavičius, 2003). Paritetiniuose 

santykiuose leidžiama vieniems iš kitų mokytis, diskutuoti, tokiu būdu yra sumažinamas nuotolis 

bei neprarandama abipusė pagarba. Esant paritetiniams santykiams, laimi tiek individai, tiek ir ta 

institucija, kuriai jie atstovauja, bei visa aukštojo mokslo sistema. Paritetiniai santykiai atspindi ne 

tik studento – dėstytojo tarpusavio santykius, bet ir tai, kaip jie įtakoja universiteto padalinių ir 

visos institucijos gyvenimą. Paritetiniai santykiai – tai aukštojo mokslo bruožas, vienijantis 

akademinės bendruomenės narius lygiateisiam dalykiniam bendravimui, atsižvelgiant į skirtingus 

interesus ir požiūrius.  

Mokslinė veikla. Tai vienas iš aukštojo mokslo skiriamųjų bruožų, kuriam ypatingą 

dėmesį skiria kiekvienos šalies valdžia bei visas akademinis pasaulis. Mokslinė veikla – tai 

aukštojo mokslo ir visuomenės jungiamoji grandis. Nuo mokslinės veiklos kokybės ir 

kompetencijos priklauso abipusiai santykiai. Ji aprėpia įvairias visuomeninio gyvenimo sritis ir yra 

susijusi su tam tikru visuomenės, jos gyvenimo, individų tobulinimu. Galima teigti, kad mokslinė 

veikla yra instrumentas, kurį pasitelkus vykdomi įvairūs fundamentalieji ir taikomieji tyrimai 

atliekant naujų žinių ekspertizę, taikant mokslinius tyrimus ir jų metodus studijų procese.  

Kritinis mąstymas. Aukštajame moksle kritinis mąstymas atveria naujas galimybes 

formuotis įvairioms idėjoms bei pozicijoms, kurios gali egzistuoti viena šalia kitos. Pažymėtina, 

jog šis aukštojo mokslo bruožas ypač akivaizdus mokslinėje veikloje, kai senos žinios ar rezultatai 

yra daug kartų tikrinami įvairiais tyrimo metodais, kai abejojama ir ieškoma objektyvesnės tiesos, 

kurią aukštasis mokslas galėtų paskelbti visuomenei. Kritinis mąstymas, kaip aukštojo mokslo 

bruožas, pasireiškia ir mokslininkams išsakant savo kritinę nuomonę įvairiais visuomenės 

gyvenimo klausimais žiniasklaidoje, diskutuojant su visuomene. Kritinis mąstymas – tai aukštojo 

mokslo bruožas, kuris, analizuojant objektus ir reiškinius, ieškant optimaliausių sprendimo būdų ir 

siekiant kuo objektyvesnės tiesos, skatina individą keistis.  

Autonomiškumas. Aukštojo mokslo institucijos, pasitelkusios žinias bei kompetenciją, 

gali užsitikrinti visuomenės pasitikėjimą ir paramą bei suformuoti palankų savos institucijos 

įvaizdį ar pakelti prestižą. Institucinės kompetencijos ir kokybės palaikymas yra tiesiogiai susijęs 

su autonomiškumu. Aukštąjį mokslą įvertinant kaip visuomenės intelektinį variklį, galima teigti, 

kad esant aukštai institucinei kompetencijai, sustiprėja edukacinis poveikis ne tik institucijos 

nariams, bet ir visai visuomenei. Vadinasi, institucija gali laisvai nustatyti valdymo struktūras 

akademinių teisių lygyje, spręsti finansinius klausimus, studentų priėmimą, studijų programas, 
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išorinius santykius su visuomene ir pan. Autonomiškumas yra sąlyga, kuri suteikia institucijai 

nepriklausomybę veikti viduje ir išorėje pagal tam tikras normas bei taisykles, kurios suteikia jai 

teisę į savirealizaciją per savivaldą ir savikontrolę (Samalavičius, 2003). 

Akademinė laisvė. Ji garantuoja akademinės bendruomenės nariams intelektinę laisvę 

siekti tiesos nesikoncentruojant į galimas pasekmes, galinčias pakenkti jų užimam statusui. 

Pažymėtina, kad tradicinis akademinės laisvės supratimas šiuolaikiniame aukštajame moksle, ypač 

universitetuose, keičiasi, nes akademinei bendruomenei priklauso vis daugiau naujų narių iš įvairių 

organizacijų, kurie ne tik keičia tradicinę akademinę laisvę, bet taip pat įtakoja nuolatinių narių 

požiūrį į nusistovėjusias vertybes, normas ir net į akademinę veiklą.  

Nei akademinė laisvė, į kurios sąvoką įeina galimybė laisvai tyrinėti ir mokyti studentus, 

nei universiteto autonomija nėra privilegijos. Tai yra pagrindinės ir būtinos sąlygos, kurios turi būti 

suteiktos universitetui, kad jis galėtų gyvuoti kaip mokslo ir mokymo įstaiga. Taip pat to reikia 

kiekvienam universiteto darbuotojui, kad būtų įvykdyti visi universiteto įsipareigojimai 

visuomenei (Salinka, 2000). 

Akademinė laisvė yra glaudžiai siejama su autonomiškumu aukštajame moksle, tačiau 

pirmoji išryškina akademiniu narių teisių ir pareigų pusiausvyrą, kuri reikalauja individualios 

atsakomybes prieš instituciją ir visuomenę (Samalavičius, 2003). 

Atvirumas visuomenei. Mokslinių ir kvalifikacinių laipsnių įgijimas – unikalus aukštojo 

mokslo bruožas, suteikiantis galimybę institucijoms įvertinti narių intelektinį tobulėjimą ir 

profesinę kompetenciją. Galimybė tobulėti, būti vertinam ir įvertintam, įgyjant mokslinį ar 

kvalifikacinį laipsnį aukštajame moksle, skatina ir kitus – ne akademinės visuomenės narius – 

studijuoti ir siekti laipsnio. Tokiu būdu akademinės bendrijos ratas vis labiau plečiasi, o institucijos 

tampa dar atviresnės visuomenei. Atvirumas visuomenei – tai aukštojo mokslo bruožas, nusakantis 

žinių įgijimu, taikymu ir platinimu pagrįstą aukštojo mokslo ryšį su visuomene. 

Aukštasis mokslas yra viena iš socialinių institucijų, kuriame dalyvaujančius žmones 

vienija bendri tikslai, panašūs planai ir sistemiška veiklos struktūra. Aukštojo mokslo sistemai, 

kurios procesą įtakoja vykstanti globalizacija, nuolatinė kaita ir rinkos ekonomikos sąlygos, iškyla 

būtinybė ne tik įvertinti kaitos pokyčius, bet ir lanksčiai prisitaikyti prie darbo rinkos keliamų 

reikalavimų, atsižvelgti į socialinio, kultūrinio, ekonominio gyvenimo reiškinius. Keliami nauji 

reikalavimai švietimo sistemai, siekiančiai teikti profesines kvalifikacijas, atitinkančias darbo 

rinkos sąlygas, skatina tobulinti studijų programas, diegti naujas mokymo(si) technologijas, 

strategijas bei modelius. Darbo rinkos pokyčiai skatina aukštąsias mokyklas peržiūrėti studijų 

programas ir daugiau dėmesio skirti studentų praktiniam mokymui, kuris yra itin svarbus rengiant 

žiniomis grįstos ekonomikos poreikius atitinkantį specialistą. 
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Įvairiuose moksliniuose lygmenyse pastarąjį dešimtmetį nuolat diskutuojama apie naujos, 

žiniomis grįstos ekonomikos (angl. the knowledge-based economy) raišką ir svarbą darniam 

modernios visuomenės vystymuisi. Vienas iš svarbiausių žinių ekonomikos dimensijų – ilgalaikis 

bei stabilus ekonomikos augimas, sąlygotas mokslo, žinių bei technologijų pažangos. Svarbiausiu 

modernios visuomenės ištekliu pripažįstamos žinios (angl. knowledge). Siekiant konceptualizuoti 

žinias, galima išskirti šias žinių sampratos dimensijas (http://www.systems-

thinking.org/dikw/dikw.htm): 

- informacijos, faktų, idėjų, tiesos, principų supratimas arba turėjimas;  

- aiškus supratimas arba išreikšta informacija, pavyzdžiui, apie tam tikrą situaciją 

arba faktą;  

- visa informacija, faktai, tiesos bei principai, išmokstami per gyvenimą;  

- žinojimas arba supratimas, įgyjamas per mokymąsi arba patirtį. 

Žinias galima charakterizuoti keturiomis dimensijomis (Nonaka, 1991):  

Patirtis: žinios formuojamos palaipsniui, praktikoje pritaikant tai, ką galima išmokti iš 

vadovėlių, paskaitų, darbinės veiklos, bendraujant su kolegomis ir pan. Patirtis padeda susivokti 

situacijoje pagal tai, kas nutiko praeityje. Ekspertai – tai patyrę specialistai, kurie yra įgudę ir 

greitai orientuojasi, įvairiose situacijose pritaikydami sukauptą patirtį novatoriškų sprendimų 

paieškai ir įgyvendinimui.  

Praktikoje patikrinta tiesa: šia sąvoka apibūdinama tokia patirtis, kuri gaunama praktinės 

veiklos metu. Dauguma praktinės patirties įgijimo metodų yra perimti iš kariniuose veiksmuose 

naudojamų žinių kaupimo būdų. Prie šių metodų priskiriama atvejų simuliacija, galimų situacijų 

modeliavimas, atliktų veiksmų stebėjimas ir analizė.  

Vertinimas: skirtingai nuo duomenų ir informacijos, žinioms būdingas vertinimas, 

reiškiantis, jog turimos žinios yra vertinamos pagal tai, kas yra žinoma ir kas įvyksta. Žinios – tai 

dinamiška sistema, kuri nuolatos keičiasi dėl interakcijos su išorine aplinka. intuicija - naujose 

situacijose intuicija padeda priimti sprendimus, kurie laikomi sukauptos patirties rezultatu. 

Intuityvus sprendimas yra paprasčiausia sprendimo priėmimo automatizavimo forma, leidžianti 

sprendimus priimti žymiai greičiau. 

Apibendrinant žinių sampratą ir jos dimensijas, galima konceptualizuoti, kad iš esmės 

žinios yra  integruojant turimą patirtį tam tikrai situacijai adaptuota informacija. 

 

http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm
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1.2. Praktinio mokymo teorinė analizė 

Aukštųjų mokyklų studentų praktinio mokymo kontekste galima daryti prielaidą, kad 

aukštos kvalifikacijos specialistas, generuojantis pridedamąją vertę žiniomis grįstai ekonomikai, 

turi būti rengiamas kuriant žinias – t.y. integruojant universiteto teorinėse studijose gaunamą 

informacija ir realios praktikos metu įgytą patirtį.  Kitaip tariant, aukštųjų mokyklų studentų 

teorinis ir praktinis mokymas modernios ekonomikos kontekste turėtų būti grįstas teorinio ir 

praktinio mokymo sinergija (žr. 4 pav.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Teorinio ir praktinio mokymo sąveikos modelis 
Šaltinis: Kondratavičienė ir Sajienė, 2007 

 

Teorinis ir praktinis mokymai yra vientiso mokymo proceso dalys, sustiprinantys viena 

kitos tikslų įgyvendinimą. Kondratavičienės ir Sajienės (2007) teigimu,  teorines žinios ir tam tikri 

mąstymo gebėjimai įgyjami mokymo institucijoje; tuo tarpu pirmieji praktiniai įgūdžiai įgyjami 

imitacinėje aplinkoje ir tik vėliau sustiprinami realiose veiklos situacijose. Praktinių įgūdžių 

ugdymo tikslai formuluojami atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas. 

Vieningo praktinio mokymo apibrėžimo nėra. Skirtingi autoriai savo darbuose pateikia 

įvairią studijų metų įgyjamos praktinės patirties, dar vadinamos praktika, stažuote, praktiniu 

mokymu, sampratą.  
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Jonienė (2006) teigia, jog praktika yra studijų proceso dalis, kurios metu studentai pagal 

specialybę dirba praktikos institucijoje. Praktikos metu studento žinios patikrinamos, pritaikomos 

bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Dikšaitis (2010) praktiką apibrėžia kaip realią 

galimybę panaudoti įgytas teorines žinias. Kondratavičienė ir Sajienė (2007) praktiką apibūdina 

kaip darbuotojų rengimo proceso dalį, kurios tikslai yra taikyti teorines žinias ir skatinti tokių žinių 

poreikį, susipažinti su praktinio mokymo įstaigomis, kaip būsima darbo vieta, ugdyti 

savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, atsakingą požiūrį į profesinę veiklą ir pareigas, praktiškai 

patirti, kokius vaidmenis atlieka praktikos specialistai. Daugherty (2000) teigimu, praktika yra 

studijų proceso dalis, kurios metu teorinės žinios, įgytos paskaitų metu, verčiamos į praktiką arba 

kitaip – praktinė patirtis. Hill (2009) praktiką apibrėžia kaip unikalią galimybę įgyti praktinės 

patirties, nukreiptos į akademinį mokymąsi, bei kartu sujungti darbo ir mokymosi galimybes. 

Chapman (2004) teigia, jog stažuotė suteikia galimybę integruoti patirtį, susijusią su karjera, į 

aukštąjį mokslą, dalyvaujant suplanuotame ir koordinuojamame darbe. Henry (1979) pateikia tokį 

praktikos apibrėžimą: praktika – tai karjeros vystymo galimybė, jungianti darbdavius ir švietimo 

įstaigas. Praktika jungia studijų metu įgytą teorinę patirtį su realiu mokymusi, atitinkančiu 

pagrindinį studento specializacijos dalyką. Lietuvių kalbos žodyne (2002) praktika apibūdinama 

kaip mokymosi proceso dalis, kai studentai, moksleiviai pratinami įgytas teorines žinias panaudoti 

darbe. 

Lietuvos mokymo įstaigų studentų praktikos reglamentuose bei nuostatuose praktinio 

mokymo apibūdinimai taip pat skiriasi. Vytauto Didžiojo universiteto praktikos nuostatuose 

praktika apibrėžiama kaip studento mokymasis darbo vietoje. Vilniaus universiteto praktikos 

reglamente teigiama, jog praktika – tai studijų programos dalis, kurios metu studento įgytos 

programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, 

pritaikomi ir tobulinami praktinėje profesinėje veikloje. Praktika – tai dėstytojų arba dėstytojų ir 

praktikos vadovų vadovaujamos studijos, kurių metu studento žinios ir įgūdžiai išbandomi 

praktinėje veikloje (VU Studijų nuostatai). Kauno kolegijos praktikos nuostatuose praktika 

apibrėžiama kaip studijų programos sudedamoji dalis, kurios tikslas pagilinti ir įtvirtinti teorines 

žinias, įgyti būtinus mokėjimus, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe/veikloje pagal būsimą 

specialybę. 

Nors įvairių autorių pateikiami praktinio mokymo apibrėžimai skiriasi tam tikrais 

aspektais, tačiau dauguma autorių sutinka, jog pagrindiniai praktinio mokymo bruožai yra teorinių 

žinių pritaikymas praktikoje ir praktinės patirties įgijimas. 
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1.3. Praktinio mokymo bruožai, fazės ir tipai 

Moksliniuose šaltiniuose  aprašomi įvairūs praktikos bruožai, fazės ir tipai. 

Baidenko (2006), apibrėždamas praktinio mokymo sąvoką, išskiria šiuos praktinio 

mokymo bruožus: 

 praktinio mokymo metu įgyta patirtis atliekant sudėtingas darbo užduotis prisideda 

prie studento asmeninio ir profesinio ugdymo bei tobulėjimo; 

 praktika atliekama dar nepabaigus universiteto akademinio mokymo, nors kai kuriais 

atvejais praktika gali būti atliekama vasaros metu bakalauro studijų pabaigoje, prieš pradedant 

magistro studijas; 

 praktika yra suplanuota ir suderinta su universitetu, atitinka bakalauro studijų 

reikalavimus; 

 praktika yra kontroliuojama ir kuruojama; 

 praktinio mokymo metu įgyta patirtis, susijusi su studento karjera, papildo teorines 

žinias, įgytas universitete paskaitų metu; 

 praktikos pabaigoje ji bus aptariama ir vertinama; 

 praktika grindžiama santykiais ir ryšiais tarp fakulteto/universiteto ir darbdavių; 

 praktika yra sėkmingiausia kuomet studentas, universitetas ir darbdavys dalinasi 

atsakomybę siekiant įgyti vertingos patirties. 

Poulsen (1987) išskiria septynis geros praktikos bruožus/principus: 

1. Gera praktika skatina bendradarbiavimą tarp studentų ir fakulteto. Studento ir jo 

fakulteto ryšiai universitete ir už jo ribų yra vienas svarbiausių faktorių, skatinantis ir didinantis 

studento motyvaciją ir dalyvavimą universitetiniame gyvenime. Kontaktų užmezgimas su 

universiteto darbuotojais didina studento intelektinius įsipareigojimus ir skatina galvoti apie 

asmenines vertybes bei ateities planus. 

2. Gera praktika skatina bendradarbiavimą tarp studentų. Geras mokymasis gali 

būti prilyginamas efektyviam darbui, kuriame bendradarbiaujama, o ne konkuruojama tarpusavyje. 

Bendradarbiavimas su kitais dažniausiai labiau įtraukia į mokymosi procesą, o dalinimasis 

idėjomis ir reagavimas į kitų nuomonę skatina mąstymą ir didina supratimą. 

3. Gera praktika skatina aktyvų mokymąsi. Dalyvavimas paskaitose, dėstytojų 

pateikiamos medžiagos išklausymas ir teorinių užduočių atlikimas studentams nesuteikia 

pakankamai žinių. Siekdami visapusiškai suvokti studijuojamą dalyką, studentai privalo aktyviai 

dalyvauti tarpusavio diskusijose ir rodyti iniciatyvą praktiškai pritaikyti įgytas žinias.  
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4. Gera praktika duoda greitą ir tikslų grįžtamąjį ryšį. Praktikos metu tiek praktikos 

vadovas, tiek pats studentas gali įvertinti, ar studijų metu įgytos teorinės žinios yra išsamios ir 

pakankamos.  

5. Gerai praktika padeda išmokti efektyviai valdyti laiką. Studentams, siekiantiems 

būti savo srities profesionalais, yra svarbu išmokti efektyviai išnaudoti laiką.  

6. Gera praktika skatina didelius lūkesčius.  

7. Gera praktika gerbia skirtingus talentus ir mokymosi būdus. Praktikos metu 

studentams suteikiama galimybė parodyti savo gebėjimus ir naudoti jiems labiausiai priimtinus 

mokymosi metodus. 

Studentų praktika jos analizei skirtoje mokslinėje literatūroje ir kituose šaltiniuose yra 

skirstoma į tipus, rūšis arba fazes. 

Daugherty (2000) išskiria du praktikų tipus – akademinį ir neakademinį. Akademinės 

praktikos metu procese dalyvauja studentas, darbdavys ir universitetas. Studento darbas įmonėje ar 

organizacijoje turi būti susijęs su pagrindiniu studento specializacijos dalyku ir universitete yra 

vertinamas  remiantis įvairiais faktoriais, pavyzdžiui, dirbtų valandų skaičiumi, atliktomis 

pareigomis bei jų ryšiu su studento studijomis, ir kt. Neakademinė praktika apima tik studentą ir 

darbdavį. Šį praktikos tipą, nesuteikiantį akademinių kreditų, studentas pasirenka savanoriškai, 

siekdamas įgyti darbo patirties. 

D‘Abate, Youndt ir Wenzel (2009) išskiria šias praktikos rūšis: 

 mokomąją, kurios atskiras porūšis yra  profesinė praktika;  

 mokslinę.  

Mokomoji praktika gali būti: 1) studijų programų sudedamoji dalis, kurios metu studentas 

praktikantas tęsia dalyko studijas; 2) studijų programos specialaus lavinimo dalis, kurios metu 

studentas praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla, formuoja įgūdžius, gilina teorines 

žinias. Profesinė praktika – studijų programos dalis, kurios metu praktinėje profesinėje veikloje 

studentas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir 

specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus.  

Mokslinės praktikos tikslas – skatinti akademinį jaunimą domėtis moksliniais 

tyrinėjimais, supažindinant jį su mokslininko karjeros perspektyvomis ir vykdomais moksliniais 

tyrimais. 

Noah (2009) išskiria du pagrindinius Jungtinėse Amerikos Valstijose paplitusius praktikos 

tipus: 
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 Praktika, skirta įgyti darbo patirties. Dažniausiai ši praktika atliekama antraisiais arba 

trečiaisiais studijų metais. Praktika gali tęstis iki 2 mėnesių, kartais – iki vienerių metų. Praktikos 

atlikimo laikotarpiu studentas turi paskaitų metu įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje.  

 Mokslinė (studijų baigimo) praktika arba praktika, skirta disertacijai rašyti. 

Dažniausiai ši praktika atliekama paskutiniaisiais studijų metais, ir jos metu studentas atlieka 

tyrimą pasirinktoje įmonėje ar organizacijoje. Tyrimo rezultatai turi būti pristatomi viešai ir 

pateikiami ataskaitoje. 

Boylan, Malley, Reilly (2007)  išskiria šias praktikos fazes: 

 Praktikos eiga yra kryptinga ir hierarchinė. Ankstyvas studento ugdymas sukuria 

pamatus (žinių bazę) tolimesniam mokymuisi ir įgūdžių tobulinimui.  

 Diferenciacija tarp studentų atsiranda kartu su nauju mokymosi būdu. Mokymosi 

eiga prasideda nuo paprastų ir nesudėtingų būdų, kurie palaipsniui tampa sudėtingesni. 

 Pastebimas studentų atsiskyrimas arba individualizacija. Mokymosi proceso metu 

studentas palaipsniui tampa savarankiškesnis ir mažiau priklausomas nuo praktikos vadovo. 

  

1.4. Teorinio ir praktinio mokymo sąveikos modelis 

Teorinis ir praktinis mokymas yra vientiso proceso komponentai, sudarantys skirtingų, bet 

vienas kitą papildančių patyrimų visumą. Teorinės žinios ir tam tikri mąstymo gebėjimai įgyjami 

mokymo institucijose; pirmieji praktiniai įgūdžiai įgyjami imitacinėje aplinkoje ir tik vėliau 

sustiprinami realiose veiklos situacijose. Praktinių įgūdžių ugdymo tikslai formuluojami 

atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas (Kondratavičienė ir Sajienė, 

2007).  

Teorija yra abstraktus, supaprastintas realaus reiškinio atspindys. Siekiant visiškai suprasti 

teoriją, studentai pirmiausiai turi pažinti reiškinį ir jo charakteristiką. Taikydami teoriją realiose 

situacijose, jie turi galimybę sustiprinti savo supratimą (Walkington, 1994). 

Sėkmingam praktiniam mokymuisi reikalingas didelis mokymosi savarankiškumo 

laipsnis bei atsakomybė už mokymosi pasiekimus (Chapman, 2004). Savaiminis mokymasis, 

skirtas profesiniam tobulėjimui bei kompetencijoms įgyti, neatsiejamas nuo konkrečios darbo 

vietos, sprendžiamų problemų, individualių atvejų. Bet koks konteksto pasikeitimas sudaro naujas 

galimybes mokytis darbo vietoje, suprantant tai kaip mokymąsi dabarčiai ir mokymąsi iš patirties 

(Teresevičienė ir kt., 2006). Laužackas, Pukelis (2000), akcentuodami savaiminį mokymąsi, 

pabrėžia, kad tarp darbuotojo patyrimo ir jo turimų įgūdžių yra aiški koreliacija, kad darbuotojų 
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įgyta profesinė kvalifikacija labai dažnai atspindi formalų (norimą, siekiamą), o ne realų darbo 

kokybės atlikimo laipsnį. Profesinis tobulėjimas matomas kaip nuolatinis procesas, neatsiejamas 

nuo mokymo ir mokymosi; tai nuolatinis veiklos vertinimas ir perkonceptualizavimas. 

Mokymasis praktikoje leidžia mokymosi procese panaudoti jau turimą patirtį. Kiekviena 

nauja patirtis „statoma“ ant prieš tai buvusios ir padeda studentams vystyti įgūdžius ir žinias 

siekiamų rezultatų link (Rowntree, 1996). Realioje darbo vietoje studentams sąveikaujant su 

aplinka bei labiau patyrusiu mokytoju, sudaromos galimybės atrasti ir vystyti naujus praktinius 

įgūdžius (Kolb, 1984). 

Laužackas (2005), apibūdindamas profesinio rengimo procesą, teorinio ir praktinio 

mokymo vienovę išskiria kaip vieną iš profesinio rengimo kaitos principų, teigdamas, jog šis 

principas reiškia vieną svarbiausių profesinio rengimo turinio nuostatų. Teorinio ir praktinio 

mokymo tarpusavio santykį nusako tikslų (siekiamų kompetencijų) charakteristikos, įgyvendinimo 

formos ir būdai, profesinio rengimo patirtis, tradicijos, socialinių partnerių vaidmuo, valstybės 

prioritetai. Anot autoriaus, teorinio ir praktinio mokymo santykį apsprendžia konkretūs standartai 

ir reglamentai, apibrėžiantys, kiek ir kokių praktinių gebėjimų turi įgyti besimokantieji. 

Su praktine veikla susijusių žinių prigimtis yra pabrėžiama atkreipiant dėmesį į socialinį 

kontekstą, kur žinios įgyjamos, tobulinamos ir pritaikomos. Aktualiausia žinių dalis yra suvokiama 

kaip patirties, paremtos išskirtine struktūra bei vienu metu teikiančios naudą ir kartu apribojančios 

asmeninius prasmės kūrimo procesus, interpretavimas (Resnick, 1991). Pažinimas – tai situacija, 

kurios metu vyksta pažintiniai veiksmai ir atsiskleidžia pažintinės mintys. Pastarosios pristato 

sudėtingą informacijos struktūrą (pasikeitimas informacija, dėmesys atvejams, renginiams, 

bendradarbiavimas ir kt.), kuri ilgainiui suteikia asmeninėms žinioms ribas ir nustato žinių 

socialinę sandarą. Suvokus šį būdą sukuriama pusiausvyra tarp ką žinių teorijos ir kaip žinių 

praktikos. Iš esmės tai priklauso nuo glaudžios tarpusavio priklausomybės, nuo bendro teorinių ir 

praktinių žinių sudarymo (Brown et al, 1989). 

Profesinio mokymo teorijos ir praktikos integracija, pasak Baidenko (2005), leidžia: 

 pereiti nuo žinių atgaminimo prie orientacijos į pritaikymą ir trūkstamų žinių įgijimą 

(organizavimą); 

 „nuimti“ veiklos objekto diktatą neignoruojant paties objekto; 

 praplėsti sprendžiamų veiklos uždavinių apimtis; 

 mokymo procesui kelti tarpdalykinio-integracinio pobūdžio tikslus; 

 tampriau susieti mokymo proceso tikslus su realiomis veiklos situacijomis; 

 besimokančiųjų veiklą orientuoti į profesinių ir gyvenimiškųjų situacijų įvairovę. 
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Teorinio ir praktinio bendrakultūrinio bei profesinio mokymo integracija praplečia 

bendrąjį ir profesinį akiratį, leidžia greičiau orientuotis naujose ekonominėse, technologinėse ir 

organizacinėse situacijose, greičiau įsisavinti naują darbo turinį, formas ir būdus. Tokiu būdu 

žinios tampa ne vieninteliu mokymo tikslu, o priemone veikimui/veiklai. 

Žvelgiant iš aukštosios mokyklos studento (būsimo darbuotojo) perspektyvos, jam itin 

svarbu įgyti įsidarbinimo kompetenciją (angl. employability), kuri mokslinėje literatūroje 

apibrėžiama kaip mokėjimas pasirinkti darbo vietą, pasirengti darbinei veiklai, įsidarbinti bei 

išlaikyti darbo vietą remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma (Kagaari, 

2007).  

Sweitzer ir King (2009) išskiria tris naudos, kurią studentui suteikia praktika, aspektus: 

1. Asmeninis tobulėjimas (angl. personal development), kuris gali reikštis tiek 

intelektualiu, tiek emociniu praktiką atliekančio studento tobulėjimu. Tokie gebėjimai kaip  kritinis 

gautos informacijos vertinimas, kūrybinis mąstymas, aiškus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, 

gebėjimas priimti sprendimą bei dirbti komandoje, patikimumas, nuoseklus ir savalaikiškas 

užduočių vykdymas, tikslus prioritetų pasirinkimas, etiškos elgsenos principų suvokimas bei 

gebėjimas konstruktyviai priimti kritiką yra esminiai tiek profesinėje veikloje, tiek kasdieniame 

socialiniame bendravime. Gault et al. (2010) teigimu, minėti gebėjimai, įgyti studento praktikos 

metu, yra kriterijai, pagal kuriuos darbdavys vertina absolvento įdarbinimo galimybę. Studentas, 

atlikdamas praktiką, taip pat turi galimybę patikrinti įgytas teorines žinias realiose praktinėse 

situacijose, panaudoti savo gebėjimus savarankiškai priimant sprendimus bei būti įvertintu 

kvalifikuotų vadovų (angl. supervisor). 

2. Profesinis tobulėjimas (angl. professional development) studento praktikos metu 

dažniausiai reiškiasi šiomis dimensijomis: suvokti praktinį realų darbą kompleksiškai, suprasti 

konkrečios profesijos darbo normas ir vertybes, išmokti pritaikyti turimas teorines/akademines 

žinias realiose praktinėse situacijose. 

3. Studentų atliekama praktika gali įtakoti ir studentų pilietinių savybių vystymąsi  

(angl. civic development). Kitaip tariant, praktikos metu studentai dažniausiai įgyja žinių, gebėjimų 

bei susiformuoja vertybes, padedančias visaverčiai ir produktyviai dalyvauti visuomeninėje 

veikloje. Pilietiniai gebėjimai atspindi studento ugdomą gebėjimą adekvačiai reaguoti į išorinės 

aplinkos pokyčius. Studentas, atlikdamas praktiką, turėtų įsisąmoninti, kad socialinių problemų 

suvokimas yra privalomas kiekvienam visuomenės nariui. 

Studentai teigiamai vertina ir naudinga pripažįsta tokią praktiką, kurios metu studentams 

yra skiriami aiškiai apibrėžti, jų studijuojamą dalyką/sritį atitinkantys uždaviniai, tarp studento ir 
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įmonės ar organizacijos yra nuolatinis grįžtamasis ryšys, kai įmonėje ar organizacijoje studentas 

traktuojamas kaip lygiavertis kolektyvo narys (Rothman, 2007). 

Didžiausia praktinio mokymo nauda – didesnės įsidarbinimo galimybės ateityje, nes 

studentas įgyja praktikos realiame darbe, be to, stažuotės yra geriausias būdas susipažinti su realia 

darbo aplinka. Praktinė patirtis padeda studentams kryptingiau siekti norimos karjeros, treniruoti 

darbo įgūdžius, dirbti susitelkiant į konkretų tikslą. 

Taip pat praktinės patirties įgijimas padeda studentams tiesiogiai gauti informaciją apie 

darbo šaltinius, padaryti įspūdį potencialiems darbdaviams, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi 

ieškant darbo, ugdyti darbo vertybes ir įgyti socialinių įgūdžių, naudingų pokalbyje dėl darbo 

(French, 1998; Smith, 1996; Taylor, 1988). Molseed, Alsup ir Voyles (2003) pažymi, jog 

darbdaviai įvairių problemų sprendimo praktikos metu įgytą patirtį vertina kaip vieną svarbiausių 

įgytų įgūdžių, kuris didina įsidarbinimo galimybes. 

Studentų praktikos naudą pripažįsta ir švietimo specialistai, nurodydami, kad įgyta 

praktinė patirtis studentams gali padėti greičiau rasti darbą, bei suteikti patirties, kuri leistų 

studentui įvertinti karjeros galimybes bei motyvuotai jos siekti.  

Studentai, turintys praktinės patirties, įgyja pranašumą darbo rinkoje: jie ne tik po studijų 

greičiau susiranda darbą, bet ir gauna didesnį darbo užmokestį nei asmenys, neturintys praktinės 

darbo patirties. Praktikos privalumu galima laikyti tai, kad jos metu studentai turi galimybę 

susikurti realius, ekonominę ir socialinę situaciją atitinkančius lūkesčius dėl būsimo darbo. 

Taylor (1998) pateikia tris pagrindinius studentų praktikos privalumus, padedančius 

adaptuoti darbo rinkoje: profesinio savarankiškumo ir darbo vertybių įgijimas, realūs su darbu 

siejami lūkesčiai  bei geresnės įsidarbinimo galimybės ateityje. 

 Profesinių savarankiškumo ir darbo vertybių įgijimas. Praktikos tikslas – padėti 

studentui įvertinti įgytas žinias, identifikuoti su profesija susijusius gebėjimus, interesus ir vertybes 

(Hall, 1976).  

 Realūs su darbu siejami lūkesčiai. Studentai, atlikę praktiką, lengviau adaptuojasi 

darbo aplinkoje (Hall, 1976; Kramer, 1974). Realūs darbe taikomi reikalavimai, standartai ir 

procedūros dažnai skiriasi nuo aukštosiose mokyklose dėstomos teorijos, todėl studentai praktikos 

metu turi galimybę įvertinti šį skirtumą ir prisitaikyti prie situacijos. Planuodami karjerą ir 

ieškodami nuolatinio darbo, praktiką atlikę studentai jau būna susipažinę su būsimo darbo 

specifika ir galimomis problemomis. 

 Geresnės įsidarbinimo galimybės. Praktiką atlikę studentai po studijų turi didesnes 

galimybes įsidarbinti dėl dviejų priežasčių. Pirma, atlikę praktiką studentai turi geresnę prieigą prie 

neformalių darbo šaltinių, t.y. praktikos metu profesinėje srityje užmegztų kontaktų. Studentai, 
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neatlikę praktikos, informaciją apie darbo galimybes dažniau gauna iš formalių šaltinių – 

įdarbinimo įstaigų ar darbo skelbimų. Pastebėta, kad neformaliais darbo šaltiniais besinaudojantys 

studentai randa labiau jų lūkesčius atitinkantį darbą (pvz., aukštesnes pareigas, didesnį darbo 

užmokestį) nei studentai, kurie naudoja formalius darbo šaltinius (Taylor, 1984). Antra, darbdaviai 

pozityviau vertina studentus, kurie turi praktinės patirties ir yra labiau linkę samdyti juos nei kitus 

studentus.  

Carroll ir Schneier (1982) išskiria šiuos studentų praktikos privalumus: 

 studentai, atlikdami praktiką, ugdo būsimai karjerai reikalingus įgūdžius; 

 praktika, padėdama įgyti darbo patirties ir naudingų kontaktų, didina darbinį studentų 

potencialą; 

 svarbūs studentų, atlikusių praktiką, sprendimai, susiję su karjera, visada yra 

apgalvoti ir pagrįsti. Teorijos ir praktikos integracija sukuria studentų pasitenkinimą įgyta 

mokymosi patirtimi; 

 darbdaviai, priimantys studentus praktikai, formuoja teigiamą savo įvaizdį tarp 

būsimų absolventų; 

 darbdaviai turi galimybę įdarbinti motyvuotus, gerai paruoštus studentus. 

Baidenko (2006) praktikos teikiamą naudą skirsto į naudą, gaunamą studento, darbdavio 

ir aukštosios mokyklos. Anot autoriaus, studentas, atlikdamas praktiką: 

 įgyja galimybę dirbti su karjera susijusioje ir/ar profesionalioje aplinkoje; 

 gauna informaciją apie karjeros galimybes ateityje; 

 gauna galimybę įvertinti ir išbandyti save naujoje darbo aplinkoje, įvertinti karjeros 

perspektyvas; 

 įgyja vertingos patirties, padidinančios įsidarbinimo galimybes ateityje; 

 gauna galimybę užsidirbti pinigų arba kreditų aukštojoje mokykloje; 

 įgyja naudingų kontaktų; 

 teorinis mokymasis auditorijoje pasidaro įdomesnis; 

 vystosi studento darbo ieškojimo įgūdžiai; 

 didėja studento pasitikėjimas savimi, identifikuojami studento  įgūdžiai, gebėjimai ir 

talentai. 

Nauda, kurią gauna darbdavys:  

 gali įvertinti studento gebėjimus galimam įdarbinimui ateityje; 

 turi galimybę išsirinkti geriausią kandidatą; 

 studentai gali pasiūlyti darbdaviui naujų idėjų ar inovatyvių sprendimų; 
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 darbdavys gali taikyti jo reikmes atitinkantį lankstų darbo grafiką;  

 jei studentui mokamas darbo užmokestis, jis paprastai būna minimalus. 

Nauda , kurią gauna aukštoji mokykla: 

 praktika stiprina ryšius tarp absolventų ir aukštosios mokyklos bendruomenės; 

 geri darbdavių atsiliepimai gali pagerinti universiteto reputaciją. 

Bet kurios valstybės švietimo sistema yra itin suinteresuotą efektyvia teorinio ir praktinio 

mokymo sinteze (Hongzhen et al., 2010). Clements (2009) pateikia penkias aukštosios mokyklos 

(kaip suinteresuotojo), lūkesčių, susijusių su studentų praktiniu mokymu, kategorijas: sklandi ir 

pastovi studentų lavinimo aplinka, galimybė vystyti bendradarbiavimą su pramonės 

organizacijomis, išlaikyti stiprias pozicijas studentų praktinių žinių vystyme (per teorinių žinių 

prizmę), pritaikyti gerąsias pramonės organizacijų praktikas savo veikloje (angl. benchmarking) ir 

prisidėti prie visuomenės gerovės. 

Martinez (2006) teigimu, praktika studentui suteikia galimybę: 

 studijuojant universitete užsidirbti pinigų; 

 teorines žinias, įgytas paskaitų metu, pritaikyti realioje darbo vietoje, ir atvirkščiai – 

pasiremti praktine patirtimi analizuojant teorinę medžiagą; 

 įgyti įvairių profesinių įgūdžių; 

 įgyti darbo paieškoms naudingos patirties, kuri taptų pranašumu konkurencingoje 

darbo rinkoje; 

 užmegzti kontaktus su studijuojamos srities profesionalais, taip padidinant 

įsidarbinimo ateityje galimybes; 

 pamatyti realią situaciją realioje įmonėje – personalą, lūkesčius, iššūkius, įvertinimą, 

skatinimą. 

Dauguma autorių, analizavusių studentų praktikos naudą, kaip pagrindinius privalumus 

įvardija dėl įgytos praktinės patirties padidėjusias įsidarbinimo ateityje galimybes, realių su 

būsimu darbu susijusių lūkesčių susiformavimą bei naujų įgūdžių įgijimą.  

Siekiant didesnio studentų praktikos efektyvumo, būtina spręsti jos metu iškylančias 

problemas. 

Vaitkaitis (2010) kaip vieną iš praktinio mokymo problemų nurodo fiktyvią praktiką, 

kurią sąlygoja prasta studentų finansinė padėtis, praktikos neatitikimas keliamiems lūkesčiams, per 

mažas praktikų veiksmingumo koordinavimas šalies mastu, ir t.t.  

Dar viena įvairių autorių minima problema – aiškios, vieningos praktikų sistemos 

nebuvimas. Nėra efektyviai funkcionuojančio mechanizmo, padedančio apjungti visus praktikos 
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procese dalyvaujančius subjektus ir leidžiančio jiems operatyviai keistis informacija, dalintis 

patirtimi ar teikti pasiūlymus. 

Dodge ir McKeough (2003) teigimu, modernios aukštųjų mokyklų studentų praktikų 

programos turėtų integruoti ir, gerosios praktikos atvejais, integruoja visų į praktikos procesą 

įtrauktų subjektų – studento, universiteto bei darbdavio – tikslus. 

 

Išvados. 

Aukštasis mokslas nuo kitų švietimo grandžių skiriasi aukšto lygio intelektinės veiklos 

realizavimu, kritinio mąstymo plėtojimu bei tuo, kad čia įvaldomi ir taikomi mokslinės veiklos 

metodai. Mokslas ir studijos lemia mokslo žiniomis pagrįsto išmanymo ir kultūros lygį valstybėje. 

Aukštos kvalifikacijos specialistas, generuojantis pridedamąją vertę žiniomis grįstai 

ekonomikai, turi būti rengiamas kuriant žinias – t.y. integruojant universiteto teorinėse studijose 

gaunamą informacija ir realios praktikos metu įgytą patirtį. 

Teorinio ir praktinio bendrakultūrinio bei profesinio mokymo integracija praplečia 

bendrąjį ir profesinį akiratį, leidžia greičiau orientuotis naujose ekonominėse, technologinėse ir 

organizacinėse situacijose, greičiau įsisavinti naują darbo turinį, formas ir būdus. 

Lietuvos aukštojo mokslo sistemos funkcionavimui iš esmės yra būdingos pasaulinės 

aukštojo mokslo raidos tendencijos bei su tuo susijusios problemos, kurių aktualiausios yra 

aukštojo mokslo kokybės bei finansavimo klausimai, sąlygojami aukštojo mokslo masiškėjimo, 

diversifikacijos, internacionalizacijos reiškinių. 

Praktika yra neatskiriama studijų proceso dalis. Jos tikslas – patikrinti ir įvertinti teorines 

žinias, studentų įgytas mokantis specialybės bei specializacijos dalykų, padėti studentams 

suformuoti profesinius įgūdžius ir pasirengti savarankiškam darbui. 

Praktinis mokymas teigiamai įtakoja aukštojoje mokykloje studijuojančių studentų 

rezultatus bei suteikia daugiau galimybių susirasti darbą po studijų baigimo. Studijuojant įgyta 

praktinė patirtis padeda vystyti mokymosi kokybę įtakojančius tiesioginius įgūdžius: studentai 

išmoksta efektyviai planuoti laiką, imtis iniciatyvos, įgyja bendravimo įgūdžių, išsiugdoma 

savikontrolė bei pagerėja savo sugebėjimų vertinimas. 

Dauguma autorių, analizavusių studentų praktikos naudą, kaip pagrindinius privalumus 

įvardija dėl įgytos praktinės patirties padidėjusias įsidarbinimo ateityje galimybes, realių su 

būsimu darbu susijusių lūkesčių susiformavimą bei naujų įgūdžių įgijimą 
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II. STUDENTŲ PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS LIETUVOS 

AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE 
 

2.1. Lietuvos aukštojo mokslo sistema 

Lietuvoje aukštosios mokyklos yra dviejų tipų – universitetai ir kolegijos. 

Universitete vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, 

eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir (arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis 

menas. 

Pagrindiniai universiteto tikslai: 

 vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį 

pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo 

kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę; 

 darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius 

tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, rengti mokslininkus, mokslo srityje 

bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais; 

 bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline, šviečiamąja, meno ir 

kita kultūrine veikla skatinti regionų ir visos šalies raidą;  

 ugdyti švietimui, mokslui, menui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią veiksmingai 

naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje (Mokslo ir 

studijų įstatymas). 

Kolegijoje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) 

profesionalusis menas. 

Pagrindiniai kolegijos tikslai: 

 vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo 

mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės bei visuomenės ir ūkio reikmes ir 

atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

 plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos 

valdžios ir ūkio subjektus; 

 sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti;  
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 ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų 

kaitos sąlygomis (Mokslo ir studijų įstatymas). 

Aukštojo mokslo Baltojoje knygoje (1999) pateikiamos šie pagrindiniai universitetų ir 

kolegijų skirtumai:  

 universitetuose pabrėžiamas gilesnis teorinis išsimokslinimas, o kolegijose daugiau 

dėmesio skiriama pasirengimui konkrečiai praktinei veiklai; 

 universitetai vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, o kolegijose 

vyrauja mokslo ir technologijų plėtros veikla; 

 dauguma universiteto dėstytojų – mokslininkai, todėl jų karjerą lemia mokslinis 

aktyvumas; kolegijų dėstytojų mokslinė veikla irgi skatinama, bet jiems svarbiausia turėti 

pakankamai profesinės veiklos patirties; 

 dauguma universitetų yra į visos Lietuvos poreikius orientuotos institucijos, o 

kolegijos dirba regioninės veiklos principu, t.y. sprendžia pirmiausia savo regiono problemas, 

užtikrina regiono gyventojų tęstinio mokymosi galimybes (Lietuvos aukštasis mokslas. Baltoji 

knyga, 1999).  

Apibendrinus įvairių autorių atliktą Lietuvos švietimo sistemos analizę (Čižas, 2001; 

Jucevičienė 2002, 2005; Savickienė 2005; Klimašauskienė, 2003; Želvys 2004, 2005, 2006; 

Bulajeva, 2005; kt.), galima išskirti šiuos Lietuvos aukštajam mokslui aktualius aspektus: 

1. Aukštasis mokslas Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra tapęs masiniu procesu. 

Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2009–2010 mokslo metais 

aukštojo mokslo siekė 49 proc. abiturientų, tuo tarpu 2000 – 2001 mokslo metais – tik  22 proc. Šis 

procesas turi ir neigiamų pasekmių aukštojo mokslo raidai: pasak Želvio (2005), aukštasis mokslas 

dėl savo masiškumo visuomenėje netenka įvaizdžio, dėstytojo darbas ir akademinė karjera 

praranda savo prestižą ir yra palyginti menkai apmokama. 

2. Vyksta sparti aukštojo mokslo diversifikacija. Nuo 1990 m. labai išsiplėtė Lietuvos 

aukštųjų mokyklų tinklas, dauguma buvusių institutų tapo universitetais. 2000 metais priimtas 

aukštojo mokslo įstatymas įteisino binarinę aukštojo mokslo sistemą – lygiagrečiai su 

universitetais formavosi kitų neuniversitetinių aukštojo mokslo institucijų – kolegijų – tinklas. 

Kiekviena aukštoji mokykla skiriasi savo misija, auditorija, veiklos sritimi. Universitetai siūlo 

akademinių ir profesinių studijų programas, pagal kurias studentai įgyja išsamų teorinį 

išsilavinimą. Universitetinės studijos turėtų teikti absolventui įvairiapusių žinių, gebėjimų ir 

įgūdžių pagrindą, kuris įgalina žmogų lengvai adaptuotis bet kuriose plataus veikimo darbo 
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vietoje. Neuniversitetinės studijos yra orientuotos į profesinių studijų programas, konkrečią 

praktinio ar technologinio pobūdžio profesiją. 

3. Vyksta aukštojo mokslo internacionalizacija, pasireiškianti studentų bei dėstytojų 

mainais, tarptautinėmis konferencijomis, bendrais moksliniais projektais. Šis procesas, pasak 

Želvio (2005), gali būti vertinamas dvejopai: viena vertus, aukštojo mokslo internacionalizacija 

padeda kelti personalo, dėstytojų, studentų kvalifikaciją, plėsti akiratį ir perimti pasaulinę patirtį, 

antra vertus, atsiranda „protų nutekėjimo“ pavojus. 

4. Aukštojo mokslo institucijos vis labiau įgauna komercinį pobūdį. Sparčiai daugėjant 

studijuojančiųjų savo lėšomis, daug diskusijų kelia aukštųjų mokyklų, kaip švietimo paslaugas 

teikiančių institucijų, vaidmuo. Didėjantis savo lėšomis studijuojančių studentų skaičius sąlygoja 

tai, kad aukštosios mokyklos pradeda dažniau taikyti komercinį veiklos modelį – didėja 

dėstytojams keliami reikalavimai, dėstytojai priversti atsižvelgti į studentų nuomonę ir traktuoti 

juos kaip savo klientus, dėl to aukštosiose mokyklose atitinkamai keičiasi dėstymo ir bendravimo 

pobūdis (Tinfavičienė, 2007). 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytos šios aukštojo mokslo studijų 

pakopos: pirmoji – profesinio bakalauro, bakalauro, antroji – magistrantūros, trečioji – 

doktorantūros. Universitetuose yra trys studijų pakopos, tuo tarpu kolegijose studijuojama tik pagal 

pirmąją studijų pakopą. Minėtame įstatyme taip pat teigiama, jog pirmosios pakopos profesinio 

bakalauro studijas gali vykdyti tik kolegijos, o bakalauro – tik universitetai. Antrosios ir trečiosios 

pakopos studijas vykdo tik universitetai. 

Pirmosios pakopos studijų programos skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams 

studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, 

formuoti. Universitetinių studijų programos yra labiau orientuotos į universalųjį bendrąjį 

išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus, o koleginių – į 

pasirengimą profesinei veiklai. Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos universitetinių studijų 

programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties (krypčių) bakalauro laipsnis arba bakalauro 

laipsnis ir profesinė kvalifikacija (Mokslo ir studijų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nurodytais 

atvejais), baigusiems koleginių studijų programas, – atitinkamos studijų krypties profesinio 

bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija (Mokslo ir studijų 

įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais).  

Magistrantūros studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) 

darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Magistrantūros 

studijos vyksta universitetuose, kuriuose vykdoma studijų kryptį atitinkanti mokslo (meno) veikla. 

Asmenims, baigusiems magistrantūros studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties 
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magistro laipsnis. Asmenims, baigusiems antrosios pakopos teologijos studijų programas, 

suderinus su Katalikų bažnyčios vadovybe, gali būti suteikiamas teologijos licenciato laipsnis 

(Mokslo ir studijų įstatymas). 

Mokslo doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo 

problemas. Doktorantūros teisę universitetams ir universitetams kartu su mokslinių tyrimų 

institutais, kuriuose atliekami mokslo kryptį atitinkantys aukšto lygio moksliniai tyrimai, arba 

universitetams kartu su užsienio mokslo ir studijų institucijomis suteikia švietimo ir mokslo 

ministerija. Teisė suteikiama remiantis į mokslo doktorantūrą pretenduojančių institucijų 

atitinkamo mokslo krypties mokslinių tyrimų lygio įvertinimu, kuris atliekamas doktorantūros 

nuostatų nustatyta tvarka. Doktorantūros nuostatus tvirtina vyriausybė Lietuvos mokslo tarybos 

teikimu. Disertaciją apgynusiems asmenims suteikiamas mokslo daktaro laipsnis (Mokslo ir 

studijų įstatymas). 

Meno doktorantūros paskirtis – rengti tyrėjus menininkus, kurie gebėtų kurti, 

interpretuoti ir plėtoti meno praktika pagrįstus tyrimus. Meno doktorantūros teisę universitetams 

suteikia švietimo ir mokslo ministerija. Teisė suteikiama remiantis į meno doktorantūrą 

pretenduojančios institucijos meno ir mokslinės veiklos lygio įvertinimu, kuris atliekamas meno 

doktorantūros nuostatų nustatyta tvarka. Meno doktorantūros nuostatus tvirtina Vyriausybė 

Lietuvos mokslo tarybos teikimu. Meno projektą apgynusiems asmenims suteikiamas meno 

daktaro laipsnis (Mokslo ir studijų įstatymas). 

Remiantis Atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos (AIKOS) 

duomenimis, Lietuvos valstybiniuose universitetuose pirmos pakopos studijos organizuojamos 

pagal 6 studijų sritis, kurias sudaro 58 studijų kryptys (1 lentelė): 

 

1 lentelė. Studijų kryptys valstybiniuose universitetuose 

 

Biomedicinos mokslų studijų srities kryptys 

Agronomija Gyvulininkystės technologija Reabilitacija 

Biofizika Miškininkystė Slauga 

Biologija Odontologija Visuomenės sveikata 

Ekologija ir aplinkotyra   

Humanitarinių mokslų studijų srities kryptys 

Archeologija Filosofija Religijos mokslai 

Etnologija Istorija Teologija 

Filologija Menotyra  

Meno studijų srities kryptys 
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Architektūra Dailė Teatras 

Audiovizualinis menas Muzika  

Fizinių mokslų studijų srities kryptys 

Biochemija Geografija Matematika 

Chemija Geologija Statistika 

Fizika Informatika  

Socialinių mokslų studijų srities kryptys  

Edukologija Psichologija Sportas 

Ekonomika Rekreacija ir turizmas Teisė 

Komunikacija ir informacija Socialinis darbas Vadyba ir verslo administravimas 

Politikos mokslai Sociologija Viešasis administravimas  

Technologijos mokslų studijų srities kryptys 

Aplinkos inžinerija Energetika Medžiagų mokslas 

Bioinžinerija Informatikos inžinerija Pramonės inžinerija 

Chemijos inžinerija Kraštotvarka Saugos inžinerija 

Elektronikos inžinerija Matavimų inžinerija Statybos inžinerija 

Elektros inžinerija Mechanikos inžinerija Transporto inžinerija 

Šaltinis: Sudaryta naudojant atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos (AIKOS) duomenis 

 

Daugiausia Lietuvos valstybinių universitetų siūlo studijų programas, priklausančias 

šioms studijų kryptims: 

 vadyba ir verslo administravimas (9 universitetuose); 

 informatika (8 universitetuose); 

 ekonomika (8 universitetuose); 

 matematika (7 universitetuose); 

 ekologija ir aplinkotyra (7 universitetuose). 

 

Remiantis AIKOS duomenimis, Lietuvos valstybinėse kolegijose studijos 

organizuojamos pagal 6 studijų sritis, kurias sudaro 34 studijų kryptys (2 lentelė): 

 

2 lentelė. Studijų kryptys valstybinėse kolegijose 
 

Biomedicinos mokslų studijų srities kryptys 

Ekologija ir aplinkotyra Odontologija Veterinarinė medicina 

Farmacija Reabilitacija Visuomenės sveikata 

Miškininkystė Slauga Žemės ūkis 

Humanitarinių mokslų studijų srities kryptys 

Filologija    
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Meno studijų srities kryptys 

Audiovizualinis menas Muzika Teatras 

Dailė   

Fizinių mokslų studijų srities kryptys 

Informatika     

Socialinių mokslų studijų srities kryptys 

Edukologija Rekreacija ir turizmas Vadyba ir verslo administravimas 

Ekonomika Socialinis darbas  

Komunikacija ir informacija Teisė  

Technologijos mokslų studijų srities kryptys 

Aplinkos inžinerija Energetika Mechanikos inžinerija 

Chemijos inžinerija Informatikos inžinerija Pramonės inžinerija 

Elektronikos inžinerija Kraštotvarka Statybos inžinerija 

Elektros inžinerija Matavimų inžinerija Transporto inžinerija 

Šaltinis: Suaryta  naudojant atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos (AIKOS) duomenis 

 

Daugiausia Lietuvos valstybinių kolegijų siūlo studijų programas, priklausančias šioms 

studijų kryptims: 

 vadyba ir verslo administravimas (11 kolegijų); 

 informatikos inžinerija (8 kolegijose); 

 transporto inžinerija (8 kolegijose); 

 elektros inžinerija (7 kolegijose); 

 socialinis darbas (7 kolegijose). 

Aukštąjį mokslą reglamentuojantys teisės aktai nustato, kad studijų turinio (studijų 

programų) planavimas ir realizavimas yra aukštųjų mokyklų autonomijos objektas. Tai reiškia, kad 

studijų turinį nustato, keičia ir tobulina, o taip pat už jį atsako pačios aukštosios mokyklos. Studijų 

turinys kuriamas ir tobulinamas atsižvelgiant į šalies ir pasaulio mokslo, kultūros ir ekonomikos 

kaitos tendencijas ir poreikius. Aukštosios mokyklos remiasi nacionaliniame lygmenyje nuolat 

atliekamais profesinės veiklos sistemos poreikių tyrimais ir prognozėmis, veiklos sektorius ir 

rengtinų specialistų kvalifikacijas ir kompetencijas apibrėžiančiais profesiniais standartais, mokslo 

sričių pasiekimais, kitų šalių patirtimi ir kt. Studijų turinys derinamas su nacionaline kvalifikacijų 

sąranga. Aukštųjų mokyklų studijų turinio formavimo schema pateikiama  5 paveiksle.  



 36 

 

5 pav.  Studijų turinio formavimo schema 

Šaltinis: Laužackas, (2009) 

 

Remiantis Mokslo ir studijų įstatymu, studijos gali būti  nuolatinės ir ištęstinės formų. 

Studijų apimtis yra matuojama kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, 

kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų 

atitinka 60 kreditų. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-

501 patvirtintame Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 

reikalavimų apraše numatyta, kad pirmosios pakopos universitetinių studijų programoje bendra 

praktikų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 10) kreditų (17 p.), o 

koleginių studijų programoje praktikos ir kitas praktinis rengimas turi sudaryti ne mažiau kaip 

trečdalį studijų programos apimties (26 p.).  

Remiantis 2008 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto tyrimo (darbdavių 

apklausos) duomenimis, buvo parengtas skirtingų aukštųjų mokyklų atskirų profesijų absolventų 

parengimo darbo rinkai kokybės įvertinimas, kuris pateiktas 3 lentelėje. 

  
3 lentelė. Darbdavių teigiamai įvertinti (dažniausiai paminėti) specialistai pagal skirtingas studijų kryptis ir 

aukštąsias mokyklas (proc.) 
 

Studijų kryptis Aukštosios mokyklos Teigiamų įvertinimų 

procentas 

Vadyba ir ekonomika 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

 

▪ 45,1 proc. 

▪ 22,5 proc. 
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▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

▪ Šiaulių universitetas; 

▪ Vytauto Didžiojo universitetas. 

▪17,5 proc. 

▪ 9,8 proc. 

▪ 8,3 proc. 

▪ 7,3 proc. 

Teisė 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Lietuvos teisės universitetas; 

▪ Vytauto Didžiojo universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

 

▪ 58,9 proc. 

▪ 34,6 proc. 

▪ 3,2 proc. 

▪ 1,6 proc. 

 

Informatika 

 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

▪ Šiaulių universitetas; 

▪ Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

▪ 43,6 proc. 

▪ 24,6 proc. 

▪22,9 proc. 

▪ 6,4 proc. 

▪ 5,1 proc. 

▪ 2,1 proc. 

 

Statybos inžinerija 

▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Šiaulių universitetas; 

▪ Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

▪ 51,9 proc. 

▪ 30,6 proc. 

▪ 5,6 proc. 

▪ 3,7 proc. 

▪ 3,7 proc. 

▪ 0,9 proc. 

 

Transporto inžinerija 

▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

▪ Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

▪ 63,5 proc. 

▪ 14,9 proc. 

▪ 10,8 proc. 

▪ 10,8 proc. 

▪ 1,4 proc. 

 

Biotechnologija 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Lietuvos žemės ūkio universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

▪ Vytauto Didžiojo universitetas; 

▪ Kauno medicinos universitetas; 

▪ Šiaulių universitetas; 

 

▪ 48,4 proc. 

▪ 29,0 proc. 

▪ 12,9 proc. 

▪ 6,5 proc. 

▪ 3,2 proc. 

▪ 3,2 proc. 

▪ 3,2 proc. 

▪ 3,2 proc. 

 

Biochemija 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

▪ Kauno medicinos universitetas; 

▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

▪ Klaipėdos universitetas; 

 

▪ 56,7 proc. 

▪ 13,3 proc. 

▪ 6,7 proc. 

▪ 3,3 proc. 

▪ 3,3 proc. 

  

Biofizika 

▪ Vilniaus universitetas; 

▪ Kauno medicinos universitetas; 

▪ Kauno technologijos universitetas; 

▪ Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

 

▪ 34,7 proc. 

▪ 14,3 proc. 

▪ 14,3 proc. 

▪ 7,1 proc. 

 

Šaltinis: Sudaryta remiantis Darbo ir socialinių tyrimų instituto tyrimų duomenimis (2008 m.) 
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Rengiant būsimus specialistus, vienas iš pagrindinių darbdavių siūlymų yra atsižvelgti į 

darbo rinkos poreikius ir prognozuojamas tendencijas.  

2008 m. atlikto Darbo ir socialinių tyrimų instituto specialistų poreikio tyrimo 

duomenimis, darbdavių nuomone, daugiausia Lietuvoje per penkerius metus labiausiai turėtų 

išaugti vadybos, verslo ir viešojo administravimo bei ekonomikos specialistų poreikis, mažesnis 

numatomas informatikų, teisininkų, statybos inžinierių ir kitų inžinerijos krypčių ir kraštotvarkos 

specialistų skaičiaus padidėjimas. Kitų studijų krypčių darbuotojų skaičius turėtų kisti mažiau. 

Atsižvelgiant į šias prognozes, turėtų būti subalansuotas aukštasis ir profesinis išsilavinimas, turėtų 

būti siūloma daugiau ir įvairesnių studijų programų, parengtų atsižvelgiant į trūkstamas absolventų 

žinias ir įgūdžius (užsienio kalbos, ekonominių, vadybos, teisinių žinių, darbo komandoje, 

analitinio mąstymo, psichologijos, ir kt.). 

 

2.2. Studentų praktikų Lietuvoje organizavimo ir vykdymo prielaidos 

 

Lietuvos aukštosiose mokyklose dažniausiai organizuojamos kelių rūšių praktikos: 

 Pažintinė praktika – tai praktika, kurios metu studentai lankosi jų specialybę 

atitinkančiose institucijose, artimiau susipažįsta su pasirinkta profesija.  

 Mokomoji praktika – tai praktikos vadovų ir dėstytojų vadovaujamos studijos, kurių 

metu studentai mokosi taikyti įgytas žinias bei tobulinti įgūdžius ir mokėjimus tiesiogiai praktinės 

profesinės veiklos vietose. 

 Gamybinė praktika – tai praktika, kurios metu studentas taikydamas teorines žinias 

dirba jo specialybę atitinkančioje institucijoje. 

Pastaraisiais metais Lietuvos viešojoje erdvėje vis dažniau keliamas klausimas dėl 

aukštojo mokslo studijas baigusių absolventų pasirengimo integruotis darbo rinkoje. Nemažai 

darbdavių mano, kad aukštosiose mokyklose rengiami specialistai, kuriems trūksta ne tik gebėjimo 

taikyti teorines žinias praktikoje, bet ir praktinių įgūdžių, kurie pirmiausia turėtų būti formuojami 

studijų aukštojoje mokykloje metu. Nors šiam tikslui daugelyje studijų programų yra numatytos 

studentų praktikos, tačiau jų rezultatai dažnai neatitinka nei studentų, nei darbdavių lūkesčių. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos kokybę įtakoja šie veiksniai: 

 bendro praktikos modelio aukštosiose mokyklose nebuvimas; 

 teisės aktų spragos; 

 nepakankamas aukštojo mokslo finansavimas; 
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 silpni ryšiai su darbdaviais ir menkas jų įtraukimas į studijų procesą bei reikšmingą 

studijų grandį - praktikos organizavimą; 

 tutorių kompetencijos stoka; 

 studentų motyvacijos stoka. 

2010 m. atliktų verslo lyderių ir Lietuvos valstybinių universitetų bei kolegijų studentų 

požiūrio į aukštojo mokslo kokybę tyrimų rezultatai parodė, jog 74 proc. verslo lyderių, priimdami 

darbuotojus, didelį dėmesį skiria jau turimai kandidato praktinei patirčiai. Dėl šios priežasties 

kokybiškos studentų praktikos organizavimu turėtų būti suinteresuotos ne tik aukštosios mokyklos 

ir studentai, bet ir darbdaviai, kurių dalyvavimas šiame procese teigiamai įtakotų studentų praktinį 

pasirengimą bei tolimesnę sėkmingą integraciją darbo rinkoje. 

Studentų praktikos Lietuvos aukštosiose mokyklose dažniausiai organizuojamos 

paskutiniuose studijų kursuose, kai studentai jau turi sukaupę pakankamai teorinių žinių, tačiau kai 

kuriais atvejais praktikos organizuojamos nuo pirmo kurso ir yra atliekamos kiekvienais studijų 

metais. Nesant vieningos studentų praktikos aukštosiose mokyklose sistemos, praktikos atlikimo 

laiką, atsižvelgdami į atitinkamos studijų programos reikalavimus bei kitus aspektus, nustato 

fakultetas arba katedra.  

Studentų praktika atliekama praktinius įgūdžius ugdyti pritaikytoje aplinkoje. Dažniausiai 

aukštųjų mokyklų praktikas reglamentuojančiuose dokumentuose išskiriamos šios galimos 

praktikos atlikimo vietos: 

 aukštosios mokyklos; 

 įmonės; 

 imitacinės praktinio mokymo firmos; 

 kūrybinės dirbtuvės; 

 laboratorijos; 

 tyrimo institutai, ir kt. 

Paprastai praktikos vietas studentai turi susirasti patys, tačiau kartais jas pasiūlo mokymo 

įstaiga, kurioje studentas studijuoja. Tais atvejais, kai praktikos vietą susiranda pats studentas, jis 

apie tai nustatyta tvarka turi informuoti aukštąją mokyklą, kurios atstovai, remdamiesi studijų 

programa bei praktikos tikslais, įvertina įmonės ar organizacijos tinkamumą studentų praktikai 

atlikti. Tarp studento, aukštosios mokyklos ir įmonės/organizacijos, priimančios studentą praktikai, 

sudaroma trišalė sutartis, kurios pavyzdinė forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-432. Visos sutartys, sudarytos pagal 
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nurodytą pavyzdinę formą, turi būti registruojamos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka per 10 

dienų nuo sudarymo dienos. 

Praktikos kokybė bei galutinis studento praktinio pasirengimo rezultatas tiesiogiai 

priklauso nuo praktikos užduoties formulavimo. Siekiant studentų praktikos efektyvumo ir 

kryptingo atitinkamos srities specialistams reikalingų praktinių įgūdžių ugdymo, praktikos 

užduoties formulavimo etape aukštosioms mokykloms tikslinga bendradarbiauti su įmonėmis. 

Tačiau, kaip rodo praktika, dažnai praktikos užduotis, neatsižvelgdami į darbdavio lūkesčius, skiria 

aukštosios mokyklos praktikos vadovas, atitinkamos katedros vedėjas ir pan., ir tik maža dalis 

aukštųjų mokyklų užduotis skiria suderinę jas su įmone ar organizacija, kurioje bus atliekama 

praktika. Trišalėje praktikos sutartyje nėra numatyta jokių apribojimų įmonės ar organizacijos, 

kurioje atliekama praktika, praktikos vadovui skirti studentui papildomų užduočių, tačiau 

įmonės/organizacijos atstovai šia galimybe dažniausiai nesinaudoja. Viena iš tokio pasyvumo 

priežasčių – motyvacijos stoka aktyviau įsitraukti į profesinio rengimo sistemą. Kitos svarbios 

priežastys – laiko, kompetencijos bei lėšų stoka. 

Kai kurios aukštosios mokyklos reikalauja, jog praktikos atlikimo metu studentai pildytų 

praktikos dienoraščius, kuriuose būtų pateikiamas kiekvienos praktikos dienos detalus vykdytų 

darbų, laboratorinių ar lauko tyrimų, paruoštų (perskaitytų) dokumentų arba apmokymams 

panaudotų matavimo prietaisų ir programinės įrangos aprašymas, trukmė bei įmonės/organizacijos 

praktikos vadovo pastabos ir praktikos įvertinimas.  

Pasibaigus praktikai, paprastai studentas aukštosios mokyklos praktikos vadovui pateikia 

praktikos ataskaitą, kuri turi apimti visus praktikos programos klausimus. Tolesnis atsiskaitymo už 

praktiką etapas – viešas praktikos gynimas atitinkamoje katedroje, kurio metu 

Tolimesniame, atsiskaitymo už praktiką etape, vyksta viešas gynimas katedroje nustatytu 

laiku. Gynimo metu studentas savo ataskaita ir jos pristatymu bei atsakymais į klausimus turi 

pademonstruoti žinias ir gebėjimus, įvardintus praktikos modulyje bei praktikos užduotyje. 

Praktika įskaitoma gynimo metu gavus teigiamą įvertinimą. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos organizavimo ir vykdymo stiprybių, 

silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) vertinimas pateiktas 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Esamos studentų praktikos sistemos SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

Dalyvavimas Bolonijos procese 
Bendro praktikos modelio aukštosiose mokyklose 

nebuvimas 
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Aukštojo mokslo sistemos pertvarkymas pagal ES 

reikalavimus 
Teisinės bazės spragos 

Dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose, 

gerinančiuose studijų ir studentų praktikų kokybę 
Nepakankamas aukštojo mokslo finansavimas 

  

Silpni ryšiai su darbdaviais ir menkas jų įtraukimas į 

studijų procesą bei reikšmingą studijų grandį - 

praktikos organizavimą 

  Tutorių kompetencijos stoka 

  Studentų motyvacijos stoka 

Galimybės Grėsmės 

Aukštųjų mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimo 

plėtojimas 
Studijų ir studentų praktikų kokybės blogėjimas  

Darbdavių įsitraukimo į studentų praktikų 

organizavimą skatinimas 

Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų 

konkurencingumo darbo rinkoje mažėjimas 

Mokymų tutoriams organizavimas Aukštojo mokslo įvaizdžio smukimas 

ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas  

Sėkmingas bendrų Bolonijos proceso reikalavimų 

vykdyti reformą drauge su kitomis Europos šalimis 

įgyvendinimas 
 

Studentų praktikos modelių kūrimas  

 

 

Stiprybės. Lietuva nuo 1999 m. kartu su kitomis 45 Europos valstybėmis dalyvauja 

Bolonijos procese, kuris yra sukurtas tam, kad būtų sprendžiamos šios Europos aukštojo mokslo 

erdvės problemos:  

 visuomeninė atsakomybė už aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus; 

 aukštojo mokslo valdymas; 

 socialinė aukštojo mokslo dimensiją ir moksliniai tyrimai; 

 aukštojo mokslo ir tyrimų vertybės bei vaidmuo modernioje, globalioje ir vis 

sudėtingesnėje visuomenėje reikalaujančioje kvalifikacijų (Švietimo mainų paramos fondas, 2007). 

Bolonijos proceso dalyvių 2009 m. pasirašyto Liuveno komunikato tikslas – iki 2020 m. 

pasiekti, kad, skatinant gerosios Europos patirties sklaidą, mažiausiai 20 proc. Europos aukštojo 

mokslo erdvėje studijas baigusių asmenų būtų dalinai studijavę arba atlikę praktiką užsienyje. 

Lietuvos aukštosios mokyklos, siekdamos aukštesnės studijų kokybės, intensyviai 

dalyvauja projektuose, finansuojamuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (5 lentelė).  
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5 lentelė. Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose įgyvendinami Europos Sąjungos lėšomis finansuojami 

projektai 

 

Valstybiniai universitetai
Įgyvendinamų 

projektų skaičius
Valstybinės kolegijos

Įgyvendinamų 

projektų skaičius

Kauno medicinos universitetas 3 Alytaus kolegija 4

Kauno technologijos universitetas 12 Kauno kolegija 11

Lietuvos kūno kultūros akademija 3 Kauno technikos kolegija 2

Lietuvos veterinarijos akademija 2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija
1

Vytauto Didžiojo universitetas 5 Klaipėdos valstybinė kolegija 5

Lietuvos žemės ūkio universitetas 6 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 1

Klaipėdos universitetas 2 Marijampolės kolegija 2

Šiaulių universitetas 3 Panevėžio kolegija 2

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademija
0 Žemaitijos kolegija 3

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 1 Šiaulių valstybinė kolegija 4

Mykolo Romerio universitetas 5 Utenos kolegija 3

Vilniaus dailės akademija 6 Vilniaus kolegija 5

Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas
13 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 8

Vilniaus pedagoginis universitetas 7

Vilniaus universitetas 24

Viso: 92 51  
Šaltinis: Sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis 

 

Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvos 

valstybinėse aukštosiose mokyklose yra įgyvendinami 143 ES lėšomis finansuojami projektai, iš 

kurių dalis yra skirta studentų praktinių įgūdžių ugdymui. 

Jungtinių Tautų vystymo programos tarptautinės organizacijos biuras, veikiantis 

Lietuvoje, kartu su Vilniaus Universitetu, Mykolo Riomerio universitetu, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetu bei Vilniaus ir Kauno kolegijomis planuoja sukurti nacionalinę Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemą („Tarptautinės 

praktikos ir stažuočių banką“). 

Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su partneriais planuoja sukurti Lietuvos 

aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bakalaurų bei magistrų tarptautinių praktikų, stažuočių modelį 

Europos Sąjungos (ES), Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) ir Šiaurės Atlanto 

sutarties organizacijos (NATO) šalyse reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose. 

Pastarasis modelis bus pagrįstas bendradarbiavimu su studijų ir mokslo institucijomis, verslo 

įmonėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Konsorciumas bus atviras 

visoms Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms. Abu projektai papildys vienas kitą per skirtingas 

veiklas, įtraukdami studentų bei darbdavių grupes (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija). 

Pasak švietimo ir mokslo viceministrės N. Putinaitės „...projektai įgyvendins judėjimą 

dviem kryptim – Lietuvos studentams bus suteikiama galimybė atlikti praktikas užsienio įmonėse 
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ir įgyti naujų patirčių, o įmonės galės įvertinti jų pasirengimą ir gebėjimus. Laimės abi pusės, nes 

projektai skatins keistis patirtimi ir žiniomis, stiprins akademinį bendradarbiavimą, suteikiantį 

progą daugiau sužinoti apie Lietuvą ir įvertinti jos aukštojo mokslo sistemos privalumus.“.  

Silpnybės. Viena iš studentų praktikos organizavimo Lietuvos aukštosiose mokyklose 

problemų – bendro praktikos modelio nebuvimas. Daugelyje aukštųjų mokyklų yra patvirtinti 

studentų praktiką reglamentuojantys nuostatai, tačiau dalis mokymo įstaigų neturi jokių studentų 

praktikai skirtų norminių aktų. 

Dėl teisės aktuose esančių spragų įmonės nėra suinteresuotos ir pakankamai motyvuotos 

įsitraukti į studijų procesą bei reikšmingą studijų grandį – praktikos organizavimą. Darbdaviai savo 

dalyvavimą profesiniame studentų mokyme pirmiausia vertina ekonomine nauda, todėl svarbu 

koreguoti nuostatas, reguliuojančias finansinius darbdavių ir profesinio rengimo sistemos 

bendradarbiavimo svertus. Darbdaviams aktualu, kad investicijos į profesinį rengimą atsipirktų ne 

vien gerinant mokymo rezultatų kokybę, tačiau būtų įskaitomos į gamybos kaštus (Šileikis, 2002). 

Be to, teisės aktais nėra reglamentuotas praktikos vadovų darbo apmokėjimas. Darbdaviams 

papildoma našta tampa darbuotojų, vadovaujančių studentų praktikai, atitraukimas nuo pagrindinės 

veiklos ir papildomų funkcijų, už kurias nėra mokama, darbuotojams delegavimas. Dėl laiko, 

kompetencijos bei lėšų stokos darbdaviai pasyviai įsitraukia ir į mokymo turinio sudarymo, 

vertinimo, konsultavimo, baigiamųjų egzaminų vertinimo veiklas. 

Darbdaviai gali būti skatinami aktyviai įsitraukti į studentų praktikos organizavimo veiklą 

ne tik ekonominiais svertais (pvz., suteikiant mokestines lengvatas), tačiau ir kitomis priemonėmis: 

teigiamo įmonės/organizacijos įvaizdžio formavimu, galimybių įmonės/organizacijos 

darbuotojams mokytis ir kelti kvalifikaciją mokymosi institucijoje sudarymu, galimybe naudotis 

sukaupta mokymo institucijos moksline patirtimi,  ir kt. 

Studentams praktikos vietoje yra paskiriamas praktikos vadovas (tutorius), kuris 

tiesiogiai atsakingas už studento praktinių įgūdžių ugdymą. Šiuo metu Lietuvoje nėra 

organizuojami tutorių kompetencijas ugdantys mokymai, todėl trūksta profesionalių, studentų 

praktikai vadovauti pasirengusių tutorių, gebančių kvalifikuotai atlikti tutoriams keliamas užduotis 

– integruoti studentus į įmonę/organizaciją, koordinuoti studentų veiklą įmonėje/organizacijoje, 

prisidėti prie praktikos užduočių formulavimo ir tinkamo jų įgyvendinimo, ir kt.  

Kita svarbi praktikos metu kylanti problema – studentų motyvacijos stoka. Dalis Lietuvos 

aukštosiose mokyklose studijuojančių studentų praktikos nelaiko pakankamai svarbiu studijų 

programos dalyku, todėl, esant galimybei, praktiką atlieka fiktyviai arba neskiria tam pakankamai 

dėmesio. 
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Galimybės. Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuojamos studentų praktikos kokybę 

bei efektyvumą teigiamai įtakotų aukštųjų mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimo plėtojimas, jų 

įsitraukimo į studentų praktikų organizavimą skatinimas, tutorių kompetencijas ugdančių mokymų 

organizavimas bei tolimesnis sėkmingas ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas ir bendrų 

Bolonijos proceso reikalavimų vykdyti reformą drauge su kitomis Europos šalimis įgyvendinimas. 

Taip pat, siekiant bendros Lietuvos valstybines aukštąsias mokyklas vienijančios studentų 

praktikos sistemos sukūrimo, būtina sukurti bendrą studentų praktikų modelį. 

Grėsmės. Nevykdant studentų praktikų organizavimo Lietuvos aukštosiose mokyklose 

reformos, didžiausia potenciali grėsmė – studijų ir studentų praktikų kokybės blogėjimas, 

įtakojantis aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų konkurencingumo darbo rinkoje mažėjimą bei 

prisidedantis prie neigiamo aukštojo mokslo įvaizdžio visuomenėje formavimosi.  

 

2.3. Studentų praktikų organizavimo ir vykdymo teisinis reglamentavimas 

Lietuvoje 

Pagrindinis teisės aktas, apibrėžiantis Lietuvos švietimo sistemą, yra Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymas. Šio įstatymo preambulėje įvardijama švietimo paskirtis nurodant, 

kad „švietimas – asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas. <...> Švietimas <...> 

perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir 

solidarų, valstybės – pažangų ir saugų.“  

Švietimo įstatymo 6 str. nurodoma, kad:  

„Lietuvos švietimo sistema apima:  

1) formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą, 

aukštesniąsias ir aukštojo mokslo studijas); 

2) neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir kitą neformalųjį vaikų 

bei suaugusiųjų švietimą); 

3) savišvietą; <...>“  

Svarbus vaidmuo švietimo sistemoje tenka formaliajam ugdymui, kurio metu kiekvienas 

asmuo įstatyme nustatyta tvarka pagal atitinkamas ugdymo programas įgyja specializaciją ir 

formuoja šalies darbo jėgos bazę, kuri yra būtinas kiekvienos šalies ekonominės ir socialinės 

aplinkos plėtros pagrindas. Šalies švietimo sistema grindžiama lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais, iš kurių, formuojant šalies darbo jėgos bazę, pabrėžtini 

kontekstualumo ir tęstinumo principai, įpareigojantys švietimo sistemą organizuoti taip, kad ši 

sistema atsinaujintų, atitiktų nuolat kintančias visuomenės reikmes, būtų lankti ir atvira. Aukštojo 
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mokslo studijos yra itin reikšmingas šalies švietimo sistemos elementas, nes, kaip nurodoma 

Švietimo įstatymo 14 str. 1 d., „aukštojo mokslo studijų paskirtis – padėti asmeniui įgyti aukštąjį 

išsilavinimą bei atitinkamą kvalifikaciją ir pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei 

veiklai.“ 

Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis šalies aukštojo mokslo sistemą, yra Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymas. Šio įstatymo paskirtis – vykdyti mokslo ir studijų 

valstybinį reguliavimą bei nustatyti mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo principus, kuriais 

vadovaujantis būtų organizuojama šalies aukštojo mokslo sistema. Pagrindiniai studijų principai 

įvardyti įstatymo 3 str. 2 d.: 

1) akademinės laisvės ir autonomijos;  

2) atvirumo ir atsakomybės visuomenei; 

3) akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimo; 

4) studentų asmeninio suinteresuotumo; 

5) įsipareigojimo ugdyti akademinės bendruomenės narių visuomeninį atsakingumą;  

6) aukštųjų mokyklų ir studentų sąžiningos konkurencijos; 

7) lituanistikos prioriteto; 

8) Europos humanistinės ir demokratinės tradicijos; 

9) suderinamumo su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis; 

10) nuolatinio mokymosi siekio;  

11) integracijos į valstybės ir visuomenės gyvenimą.  

Pažymėtina, kad tokių principų, kaip nuolatinis mokymosi siekis ir integracija į valstybės 

ir visuomenės gyvenimą, įgyvendinimas šalies aukštojo mokslo sistemoje yra itin reikšmingas 

formuojant šalyje kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius, gebančius efektyviai vykdyti šalies 

ekonominio ir socialinio gyvenimo plėtrą. 

Įstatymo 6 str. 1 d. nurodoma, kad aukštosios mokyklos, vykdančios mokslo ir studijų 

veiklą, yra dviejų tipų: universitetai ir kolegijos. Būtent šiose institucijose pagal aukštojo mokslo 

studijų programas yra rengiami atitinkamo išsilavinimo lygmens specialistai Lietuvos darbo rinkai. 

Įgyjant specializaciją aukštojoje mokykloje pirmoji pakopa yra profesinio bakalauro ir  bakalauro 

studijos, kurias vykdo atitinkamai kolegijos ir universitetai. Remiantis Mokslo ir studijų įstatymo 

48 str. 3 d., „bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (studijų krypties, krypčių grupės arba 

studijų srities aprašus) pirmosios pakopos, vientisųjų studijų <...> programoms tvirtina Švietimo ir 

mokslo ministerija“. Ši įstatymo nuostata įgyvendinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministrui 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501 patvirtinus Laipsnį suteikiančių pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą  (toliau – aprašas). Šio aprašo 
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17 p. nuostata leidžia teigti, kad praktika yra privaloma sudedamoji kiekvienos laipsnį 

suteikiančios universitetinių pirmosios pakopos studijų programos dalis. Minėtame aprašo punkte 

nurodoma, kad universitetinių pirmosios pakopos studijų programose bendra praktikų apimtis nuo 

2011 m. rugsėjo 1 d. turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Šiuo metu galiojanti nuostata nurodo, 

kad praktikos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 kreditų. Atsižvelgiant į šios nuostatos 

pasikeitimus pastebėtina, kad šie praktikos apimties reglamentavimo pokyčiai valstybiniame 

lygmenyje galėtų būti traktuojami kaip praktikos reikšmės universitetinių studijų procese 

didinimas.  

Aprašo 26 p. įtvirtintas analogiškas reikalavimas koleginių studijų programoms, t.y., kad 

praktika privalo būti sudedamoji kiekvienos koleginių studijų programos dalis. Praktikos ir kitas 

praktinis rengimas turi sudaryti ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties. Kartu šio 

punkto nuostatos detaliau reglamentuoja praktikos trukmę priklausomai nuo praktikos paskirties ir  

koleginių studijų krypties, t.y. praktikų (mokomųjų, pažintinių, profesinės veiklos ir kitų) apimtis 

turi būti ne mažesnė kaip 30 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 20) kreditų, tačiau meno studijoms 

profesinės veiklos praktikų bendra apimtis turi būti ne mažesnė kaip 18 (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 

12) kreditų, kitoms studijoms – ne mažesnė kaip 24 kreditai (iki 2011 m. rugsėjo 1 d. – 16). Apraše 

taip pat nustatomas reikalavimas, kad baigiamosios profesinės veiklos praktikos vieta turi būti 

suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas. Ši 

nuostata vertintina kaip nurodanti baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo laiką studijų 

proceso metu. Apibendrinant pažymėtina, kad didesnis dėmesys praktikos procesui reglamentuoti 

apraše skiriamas koleginių studijų programoms. Tai susiję su Mokslo ir studijų įstatymo 

nuostatomis, akcentuojančiomis mokslo ir studijų vienovės kolegijose užtikrinimą per glaudų ryšį 

su praktika.  

Dar vienas svarbus reikalavimas, reglamentuojantis praktikos organizavimo ir vykdymo 

tvarką Lietuvos aukštosiose mokyklose, yra nustatytas Mokslo ir studijų įstatymo 48 str. 8 d. Ši 

nuostata nurodo, kad studijų programoje numačius studentų praktiką, įmonė, įstaiga ar 

organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką, ir studentas bei aukštoji mokykla, kurioje jis 

studijuoja, turi sudaryti praktinio mokymo sutartį. Pavyzdinė šios sutarties forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-432.  

Vadovaujantis šiuo įsakymu, visi Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinės 

formos punktai yra privalomi, tačiau sutartys, sudaromos pagal nurodytą pavyzdinę formą, gali 

būti pildomos kitomis nuostatomis, neprieštaraujančiomis pavyzdinei sutarties formai. Visos 

sutartys, sudarytos pagal nurodytą pavyzdinę formą, turi būti registruojamos aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka per 10 dienų nuo sudarymo dienos. 
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Pažymėtina, kad pavyzdinėje praktinio mokymo sutarties formoje (toliau – pavyzdinė 

sutarties forma) numatyta aukštosios mokyklos teisė atšaukti studentą iš praktikos, jeigu studentas 

yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui atlikti, taip pat pareiga praktikos institucijai 

užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų darbuotojų (arba 

valstybės institucijos valstybės tarnautojų), turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo 

stažą. Remiantis minėtomis pavyzdinės sutarties nuostatomis, pastebėtina, jog valstybė yra 

suinteresuota, kad studijuojantis ir praktiką atliekantis studentas turėtų galimybę kuo efektyviau 

pritaikyti įgytas teorines žinias praktikoje bei studijuojant įgyti naudingų praktinių įgūdžių. 

Neretai darbdaviams ir studentams aktualus tampa klausimas dėl studento, atliekančio 

praktiką, darbo įforminimo ir darbo apmokėjimo, kitų praktikos atlikimo sąlygų. Šis aspektas taip 

pat svarbus nagrinėjant darbo, kuris atliekamas su tikslu įgyti darbinių įgūdžių, teisinį 

reglamentavimą. 

Vadovaujantis pavyzdinės sutarties formos 6 punktu, įmonė, įstaiga arba ūkininkas turi 

teisę leisti studentui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas funkcijas 

gaminant prekinę produkciją arba teikiant mokamas paslaugas, tik tais atvejais, jeigu įmonė, 

įstaiga arba ūkininkas sudaro su studentu laikinąją darbo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka. Tai 

reiškia, kad su studentu nesudarius darbo sutarties, pastarasis gali atlikti užduotis tik padedant 

praktikos vadovui. Jeigu nesant darbo sutarties studentas atlieka tam tikras darbo funkcijas 

savarankiškai, tai galėtų būti kvalifikuojama kaip šio reikalavimo pažeidimas, t. y. toks studento-

praktikanto darbas gali būti traktuojamas ne kaip praktinis mokymasis, bet kaip nelegalus darbas. 

Studentui, atliekančiam praktiką, galima pavesti savarankiškai atlikti tam tikras užduotis, dirbti 

tam tikrą darbą tik tuomet, jei su juo sudaryta laikinoji darbo sutartis. 

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsniu bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų 

patvirtinimo“, laikinoji darbo sutartis gali būti sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. 

Tai reiškia, kad studento, praktikos metu atliekančio užduotis savarankiškai,  praktika negali tęstis 

ilgiau negu 2 mėnesius. 

Pagal minėto Vyriausybės nutarimo nuostatas laikiniesiems darbuotojams išbandymo 

laikotarpis nenustatomas, atostogos nesuteikiamos, o nutraukiant laikinąją darbo sutartį išmokama 

piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Taip pat dirbantiems pagal 

laikinąsias darbo sutartis darbuotojams taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų nuostatos su minėtame Vyriausybės nutarime nustatytomis išimtimis. Vadinasi, studentams, 

atliekantiems praktiką be laikinosios darbo sutarties ir studentams, praktikos laikotarpiui 

sudariusiems laikinąją sutartį su darbdaviu, iš esmės taikomas skirtingas teisinis reguliavimas. 
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Atliekantiems praktiką be laikinosios darbo sutarties Darbo kodekso nuostatos netaikomos, nors 

pavyzdinėje sutarties formoje yra numatyta, kad darbdavys įsipareigoja organizuoti būtinus 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus (5.3 p.) ir užtikrinti studentui 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; esant reikalui, 

aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, 

kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose 

nustatyta tvarka (5.4 p.). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 6 d. 1 

p. ir 5 str. 5 d., aukštųjų mokyklų studentai jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje 

metu nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomai draudžiami 

valstybės lėšomis, skaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo 

įmokas nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos. Pagal to paties įstatymo 9 str. 

7 d. už šiuos asmenis socialinio draudimo įmokas valstybės biudžeto lėšomis sumoka Biudžeto 

sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 20.17.1 punktu, 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas į valstybinio socialinio 

draudimo fondą už profesinių mokyklų mokinius, aukštųjų mokyklų studentus, atliekančius 

profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje, moka Švietimo ir mokslo ministerija.  

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 3 p. 

numatyta, kad profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių 

darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos 

praktikos įstaigoje ar įmonėje laikui yra draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu 

draudimu, o to paties įstatymo 5 str. numato, kad tokių asmenų draudėjai yra įmonės ar įstaigos, 

kuriose mokiniai, studentai ir darbo biržos siųsti mokytis ar reabilituotis asmenys atlieka profesinės 

veiklos praktiką. Darytina išvada, kad tai atvejais, kai su studentu jo praktikos laikotarpiui yra 

sudaryta darbo sutartis, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimo įmoką 

moka darbdavys (įmonė/organizacija), o tais atvejais, kai studentas praktiką atlieka nesudarius su 

juo darbo sutarties, draudimo įmoką moka Švietimo ir mokslo ministerija.  

Vienas klausimas, susijęs su studentų, atliekančių praktiką, minėtos rūšies draudimu, lieka 

neišspręstas. Nei Valstybinio socialinio draudimo, nei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatymuose nediferencijuojama, kokios aukštosios mokyklos – Lietuvos 

ar užsienio valstybės (ar konkrečiai Europos Sąjungos valstybės narės) – studentas, atliekantis 

praktiką, yra draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimu. 
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Šiuo metu Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir 

norintys praktiką atlikti Lietuvos įmonėje/organizacijoje, nelaimingų atsitikimų darbe bei 

profesinių ligų socialiniu draudimu nėra draudžiami, t.y. Švietimo ir mokslo ministerija nurodytos 

rūšies draudimo įmokas moka tik už Lietuvos Respublikoje registruotų ir veikiančių švietimo 

įstaigų studentus, nors teisinio pagrindo tam nėra. Remiantis galiojančiais teisės aktais, tokio 

draudimo įmokos galėtų būti mokamos netgi ne už Lietuvos Respublikos piliečius: pavyzdžiui, 

užsienio valstybės aukštajai mokyklai, sudariusiai sutartį dėl joje studijuojančio ne Lietuvos 

Respublikos piliečio praktikos atlikimo su Lietuvos įmone/organizacija, nėra jokių teisinių kliūčių  

būti apdraustam nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimu. Didėjant 

jaunų žmonių migracijai, tikėtina, kad šis klausimas netolimoje ateityje iškils dar aštriau, todėl 

būtinas aiškesnis ir tikslesnis teisinis reglamentavimas, kuris padėtų išvengti neapibrėžtų situacijų. 

Privalomuoju sveikatos draudimu pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 3 d. 7 p. 

valstybės lėšomis draudžiami Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir 

aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir 

kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, 

studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. Tai 

reiškia, kad privalomuoju sveikatos draudimu studentai yra apdrausti visą mokymosi aukštojoje 

mokykloje laikotarpį – tiek teorinių studijų metu, tiek praktikos atlikimo laikotarpiu, ir sveikatos 

draudimas jau apibrėžia baigtinį draudžiamųjų asmenų sąrašą, į jį įtraukdamas tiek Lietuvos 

Respublikos piliečius, studijuojančius kitų Europos Sąjungos šalių aukštųjų mokyklų dieniniuose 

skyriuose, tiek kitų valstybių (nebūtinai Europos Sąjungos valstybių narių) piliečius ar asmenis be 

pilietybės, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose.  

Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra numatyta, kiek turi ar gali trukti studento 

praktika. Vis dėlto praktikų organizavimo ir vykdymo procesas turi būti įgyvendinamas 

atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemos ir aukštojo mokslo sistemos principus bei švietimo 

sistemos politiką. 

Praktikos trukmę nustato pačios aukštosios mokyklos, sudarydamos studijų programas, 

kai kuriose aukštosiose mokyklose yra patvirtinti ir praktikos nuostatai. Sudarant sutartį dėl 

praktikos atlikimo, yra privaloma nurodyti jos trukmę, ir tai užkerta kelią darbdaviams 

piktnaudžiauti neapmokamu studentų darbu neribotą laiką. 

Nors atskiro teisės akto, skirto studentų praktikai, Lietuvoje nėra, vis dėl to galima teigti, 

kad praktikos reglamentavimas, užpildžius kai kurias aukščiau paminėtas spragas, būtų pakankamai 

veiksmingas. Juolab, kad ir išskirti kurį nors vieną praktikos modelį kaip geriausią būtų sudėtinga – 

pasaulinė praktika rodo, kad esant bet kuriam modeliui susiduriama su panašiomis problemomis. 
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Kaip jau buvo minėta, praktikos efektyvumą daugiausiai lemia visų suinteresuotų šalių – aukštųjų 

mokyklų, darbdavių bei studentų - glaudus bendradarbiavimas. 2010 m. Lietuvos studentų 

atstovybių sąjunga atliko tyrimą (http://www.lsas.lt/?id=7&nid=553 ), kuris patvirtino, kad tik 

maža dalis Lietuvos įmonių/organizacijų noriai priima studentus praktikai. Dažniausiai darbdaviai 

nurodo, kad dėl lėšų ir darbuotojų stokos negali užtikrinti tinkamų praktikai sąlygų (skirti studentui 

praktikos vadovą, užtikrinti, jog studentas įgis reikiamas žinias, ir kt.).  

Tikėtina, kad geriausias prielaidas studentų praktikai sudarytų mokestinių teisės aktų 

pakeitimas, numatantis arba tam tikrų lengvatų suteikimą studentus praktikai priimantiems 

darbdaviams, arba papildomų finansavimo šaltinių aukštosioms mokykloms skyrimą, sudarantį 

prielaidas pačioms aukštosioms mokykloms finansuoti savo studentų praktiką. 

 

Išvados. 

Absolventams tampa vis aktualiau ne tik įgyti darbo su naujausiomis technologijomis 

įgūdžių, bet ir sugebėti dirbti dinamiškoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje, nuolat mokytis ir 

diegti inovacijas. Šiandieniniam verslui, kai veikiama dinamiškų pokyčių sąlygomis,  reikalingas 

personalas, kuris užduotis galėtų atlikti ne po ilgo adaptacijos darbo vietoje laikotarpio, o 

nedelsiant, todėl praktinius įgūdžius būsimi specialistai turi pradėti tobulinti dar studijuodami 

aukštojoje mokykloje.  

Lietuvoje aukštosios mokyklos yra dviejų tipų – universitetai, kuriuose vykdomos 

universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir 

(arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis menas, ir kolegijos, kuriose vykdomos koleginės 

studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. 

Apibendrinus įvairių autorių atliktą Lietuvos švietimo sistemos analizę, galima išskirti 

šiuos Lietuvos aukštajam mokslui aktualius aspektus: aukštasis mokslas Lietuvoje, kaip ir visame 

pasaulyje, yra tapęs masiniu procesu; vyksta sparti aukštojo mokslo diversifikacija; vyksta 

aukštojo mokslo internacionalizacija ir aukštojo mokslo institucijos vis labiau įgauna komercinį 

pobūdį. 

Studijų turinį nustato, keičia ir tobulina pačios aukštosios mokyklos, ir nors praktikos yra 

numatytos daugelyje studijų programų, tačiau jų rezultatai dažnai neatitinka nei studentų, nei 

darbdavių lūkesčių. 

Aukštąjį mokslą reglamentuojantys teisės aktai nurodo privalomą praktikos organizavimą 

ir vykdymą Lietuvos aukštosiose mokyklos rengiant asmenis tiek pagal universitetinių pirmosios 

pakopos studijų, tiek pagal koleginių studijų programas.  

http://www.lsas.lt/?id=7&nid=553
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Didesnis dėmesys teisės aktuose skiriamas kolegines studijų programas vykdančių 

aukštųjų mokyklų praktikos organizavimo tvarkos reglamentavimui, atsižvelgiant į šių institucijų 

paskirtį rengti profesinės srities specialistus. Atsižvelgus į teisės aktuose praktikai keliamus 

reikalavimus, pastebėtina, kad studijų procese organizuojant ir vykdant studentų praktikas, 

aukštosios mokyklos turi gana plačią veiklos laisvę nustatant praktikos atlikimo laiką, tvarką, 

praktikos modelį ir kitus aspektus, kurie nėra reglamentuojami teisės aktais. 

Lietuvos aukštosiose mokyklose dažniausiai organizuojamos kelių rūšių praktikos – 

pažintinė, mokomoji ir gamybinė. 

Nors atskiro teisės akto, skirto studentų praktikai, Lietuvoje nėra, daugelį esminių 

klausimų – studentų socialinio ir sveikatos draudimo, darbo saugos, draudimo nuo nelaimingų 

atsitikimų  – reglamentuoja atskiri teisės aktai.  
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III. STUDENTŲ LŪKESČIŲ IR POREIKIŲ TYRIMAS 

 

Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmę darbo rinkoje, yra gebėjimas studijų metu 

įgytas žinias naudoti bei taikyti praktikoje. Tokių gebėjimų stygius dažnai pastebimas jaunų, 

neseniai aukštąsias mokyklas baigusių absolventų tarpe. Ši problema aktuali ne tik jauniems, 

praktikos neturintiems žmonėms, bet ir įmonėms, ieškančioms kvalifikuotų specialistų, gebančių 

kokybiškai atlikti pavestas užduotis. Pažymėtina, jog daugelis pramonės įmonių vadovų ne kartą 

yra viešai kritikavę aukštąsias mokyklas dėl prasto absolventų pasirengimo praktinei profesinei 

veiklai. Dažniausiai aukštosios mokyklos priekaištų susilaukdavo dėl to, kad neretas absolventas 

neturi praktinių įgūdžių vadovauti pavaldiniams, nesugeba būti reiklus ir pavyzdingas, stokoja 

atsakingumo, punktualumo vykdant tarnybines užduotis, menkai išmano gamybą, jos valdymą.  

Kuriant praktikų organizavimo modelį, tikslinga išanalizuoti užsienio šalių patirtį 

organizuojant studentų praktikas pramonės sektoriuje ir išsiaiškinti pagrindinius su praktika 

įmonėse/organizacijose susijusius studentų lūkesčius.  

 

3.1. Tyrimo metodologija 

 

Pasak Kardelio (1997), kiekvieną mokslinių tyrimų procesą galima suskirstyti į keturis 

pagrindinius etapus (6 pav.):  

1. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Šis etapas susijęs su tyrimo planavimu 

arba, kitaip tariant, – tai tyrimo (temos) metodologinis pagrindimas. Jame išskirtinas:  

 literatūros studijavimas;  

 temos formulavimas;  

 tyrimo problemos (tiriamojo klausimo) aptarimas;  

 tyrimo objekto apibūdinimas;  

 hipotezės formulavimas;  

 tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas.  

2. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo metodų ir procedūrų aptarimas, tiriamųjų 

kontingento - imties tūrio parinkimas ir kiti klausimai.  

3. Empirinių duomenų rinkimas. Šiame etape renkami duomenys, kurie turi patvirtinti 

arba paneigti tyrimo hipotezę.  
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4. Tyrimo duomenų apdorojimas. Čia išskirtinas:  

 statistinis gautų duomenų apdorojimas, jeigu tyrime buvo taikyti kiekybiniai tyrimo 

metodai arba panaudotos skaitmeninės kokybinių tyrimų rezultatų reikšmės;  

 teorinis duomenų apdorojimas (duomenų aptarimo skyrius);  

 gautų rezultatų praktinis pritaikymas (siūlomi būdai arba konkrečios rekomendacijos, 

tačiau tik tais atvejais, kada tyrimo rezultatai leidžia tai padaryti). 

 

 

6 pav. Statistinio tyrimo etapai 

Šaltinis: K. Kardelis,1997 

 

Siekiant nustatyti studentų, atliekančių ar planuojančių atlikti praktiką 

įmonėse/organizacijose poreikius ir lūkesčius, buvo išanalizuoti šią problemą nagrinėjantys 

antriniai duomenys (literatūros šaltiniai) bei atlikta anketinė Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų studentų apklausa (anketos forma pateikta 1 priedas1 priede). 

6 lentelėje pateikiamas naudoto kiekybinio metodo (anketinės apklausos) apibūdinimas. 

 

6 lentelė.   Kiekybinio tyrimo apibūdinimas 

 

 Kiekybinis tyrimas 

Klausimų pobūdis Ne bandomasis (informacijai gauti) 

Imties dydis Didelis 

Informacijos kiekis gaunamas iš vieno respondento 
Ribotas, bet įvairių rūšių: apklausos, stebėjimo 

duomenys 

Tyrimo administravimas 
Reikalingas vadovas, turintis daug specifinių 

gebėjimų 

Analizės tipas Statistinis, apibendrintas 

Reikalinga technika tyrimui atlikti Klausimynai, spausdinta medžiaga 

Galimybės standartizuoti tyrimą Didelės 

Reikalingas tyrėjo pasiruošimas Statistikos, sprendimų modeliavimo žinios 
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Tyrimo tipas Aprašomasis 

Šaltinis: Sudaryta remiantis Pranuliu ,1998 

 

Tyrimas buvo vykdomas 2 etapais: 

1 etape buvo analizuojami literatūros šaltiniai, nagrinėjantys praktikų metu kylančias 

problemas, studentų poreikius bei lūkesčius, taip pat užsienio šalių geroji patirtis šioje srityje. 

2 etape buvo vykdoma tyrime dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų studentų anketinė apklausa. Šiame etape kiekvienas respondentas 

savarankiškai pildė pateiktą klausimyną. Respondentams buvo sudarytos sąlygos pildyti 

klausimyną jiems patogiu laiku, išsaugoti informacijos konfidencialumą, išvengti interviuotojo 

įtakos. Informacija buvo renkama naudojant standartines procedūras, kurių pagalba kiekvienas 

atrinktas asmuo vienodu būdu atsakė į tuos pačius klausimus.  

Atliekant anketinę apklausą, respondentams buvo pateikiama anketa, sudaryta iš 28 

įvairaus tipo – atvirų, uždarų ir dichotominių (dichotominiais vadinami klausimai į kuriuos galima 

atsakyti tik “taip-ne”) – klausimų. Toks klausimų skaičius pasirinktas siekiant gauti kuo didesnį 

apklausos patikimumą, kurį įtakoja anketą sudarančių klausimų skaičius. Statistinis patikimumas 

kinta ribose nuo 0 iki 1, todėl jei anketa yra labai trumpa (3 – 4 klausimai), tokios anketos 

patikimumas 0,5 būtų ypatingai geras. Gerai sudarytų ilgų anketų (15-30 klausimų) patikimumas 

turėtų būti 0,70 ir didesnis (Virvilaitė, Jefimov, 2008). 

Anketos respondentams buvo pateikiamos elektroninėje versijoje, nuorodos į jas buvo 

išplatintos aukštųjų mokyklų ir jų fakultetų internetiniuose puslapiuose. 

Tyrimo imtis – 426 studentai. 

Pagal kolegijų ir universitetų internetiniuose tinklapiuose pateiktus statistinius  duomenis,  

2008 – 2009 m. kolegijose ir universitetuose studijavo 154,447 tūkst. pirmos pakopos ir vientisųjų 

studijų studentų. Žinant populiacijos dydį ir užsibrėžtą ne didesnę kaip 5 proc. paklaidą, 

reprezentatyvios imties dydis nustatomas remiantis Paniotto (1986) formule: 

 

 Kur:  n – reikiamas respondentų skaičius; 

Δ – paklaida; 

N – visumos narių skaičius.  

Įstačius turimus duomenis į šią formulę, gaunamas respondentų skaičius, lygus 399. 

Norint pasiekti ne mažesnį kaip 95 proc. (p=1-Δ; p=1-0,05) tyrimo patikimumą, tyrimo imtis turi 

būti ne mažesnė nei 399 respondentai. 
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Studentų poreikių ir lūkesčių tyrimui nustatyta reprezentatyvi imtis buvo paskirstoma 

kiekvienai aukštajai mokyklai proporcingai jose studijuojančių studentų skaičiui (7 lentelė). 

Tyrimo metu buvo apklausti 439 studentai, tačiau atlikus užpildytų apklausos anketų 

patikrinimą, 13 anketų duomenys nebuvo vertinami dėl netinkamo jų užpildymo. Planinės tyrimo 

imties (430 studentų) įgyvendinimas – 99,1%. 

 

7 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal aukštąsias mokyklas 

 

  

Universiteto/ 

kolegijos pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

2008 - 

2009 m. 

pradžioje 

Dalis, 

% 

Tyrimo 

imtis 

Planinė 

tyrimo 

imtis  

Įvykdymas, 

vnt. 

Įvykdymas, 

% 

1 Alytaus kolegija 1871 1,2 

430 

5 3 57,6 

2 

Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademija 286 0,2 1 0 0,0 

3 Kauno kolegija 8646 5,6 24 17 70,6 

4 

Kauno medicinos 

universitetas 4037 2,6 11 13 115,7 

5 

Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija 745 0,5 2 1 48,2 

6 Kauno technikos kolegija 1501 1,0 4 3 71,8 

7 

Kauno technologijos 

universitetas 12791 8,3 36 42 117,9 

8 Klaipėdos universitetas 8101 5,2 23 17 75,4 

9 

Klaipėdos valstybinė 

kolegija 4675 3,0 13 18 138,3 

10 Kolpingo kolegija 681 0,4 2 0 0,0 

11 

Lietuvos jūreivystės 

kolegija 1076 0,7 3 1 33,4 

12 

Lietuvos kūno kultūros 

akademija 2121 1,4 6 4 67,7 

13 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija 912 0,6 3 0 0,0 

14 

Lietuvos veterinarijos 

akademija 1459 0,9 4 2 49,2 

15 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 6590 4,3 18 13 70,9 

16 Marijampolės kolegija 2043 1,3 6 3 52,7 

17 

Mykolo Riomerio 

universitetas 9647 6,2 27 39 145,2 

18 Panevėžio kolegija 2480 1,6 7 5 72,4 

19 

Socialinių mokslų 

kolegija 2497 1,6 7 4 57,5 

20 Stasio Šalkauskio kolegija 105 0,1 0 0 0,0 

21 Šiaulių kolegija 2722 1,8 8 8 105,6 

22 Šiaulių universitetas 9419 6,1 26 34 129,7 

23 

Tarptautinė teisės ir 

verslo aukštoji mokykla 1839 1,2 5 7 136,7 

24 Utenos kolegija 2646 1,7 7 4 54,3 

25 Vilniaus dailės akademija 1594 1,0 4 6 135,2 

26 

Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 13070 8,5 36 42 115,4 
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27 Vilniaus kolegija 8976 5,8 25 28 112,0 

28 

Vilniaus kooperacijos 

kolegija 2024 1,3 6 4 71,0 

29 

Vilniaus pedagoginis 

universitetas 9005 5,8 25 15 59,8 

30 

Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegija 3982 2,6 11 8 72,2 

31 Vilniaus universitetas 17945 11,6 50 56 112,1 

32 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 6742 4,4 19 25 133,2 

33 Žemaitijos kolegija 2219 1,4 6 4 64,7 

  Iš viso: 154447 100,0 430 426 99,1 

 

Apklausai duomenys buvo renkami taip, kad respondentų visuma kuo tiksliau atitiktų 

visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų proporcijas pagal lytį, amžių, mokymo įstaigą bei studijų 

kryptį. Socialinės – demografinės apklaustųjų charakteristikos pateikiamos 13 pav8 lentelėje. 

 

8 lentelė. Socialinės-demografinės apklaustųjų charakteristikos 
 

           Lytis                                                                                                N                                         % 

 Moteris 278 65,3 

 Vyras 148 34,7 

 Nenurodyta 0 0,0 

            Amžius  

 18-20 metų 23 5,5 

 21-22 metai 69 16,1 

 23-25 metai 171 40,2 

 26 ir vyresni 158 37,1 

 Nenurodyta 5 1,1 

           Studijų kryptis, kurioje respondentas studijuoja/studijavo 

 Archeologija 0 0,0 

 Architektūra 2 0,5 

 Biologija 3 0,7 

 Chemija 12 2,8 

 Elektros/elektronikos inžinerija 8 1,9 

 Energetika 7 1,6 

 Fizika 6 1,4 

 Informatika 26 6,1 

 Istorija 7 1,6 

 Mechanikos inžinerija 12 2,8 

 Medicina 13 3,0 

 Medžiagų mokslas 14 3,3 

 Pramonės inžinerija 17 4,0 

 Sociologija 16 3,8 

 Statybos inžinerija 19 4,5 

 Teisė 15 3,5 

 Transporto inžinerija 9 2,1 

 Vadyba, verslo administravimas, ekonomika 122 28,6 

 Veterinarinė medicina 2 0,5 

 Žemės ūkis 13 3,1 

 Kita 88 20,7 
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3.2. Tyrimo rezultatų vertinimas 

3.2.1. Bendrųjų praktikos bruožų vertinimas 

Didžioji dalis (78,6 proc.) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų nurodė, jog praktika jų 

aukštojoje mokykloje yra privaloma (yra mokymo programos dalis) (žr. 7 pav.). Tačiau 14,6 proc. 

respondentų į šį klausimą atsakymo nepateikė, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, kad visose 

Lietuvos aukštosiose mokyklose praktika yra privaloma. 

Privaloma 

78,6%

Neatsakė 

14,6%

Neprivaloma 

6,8%

 

7 pav.  Praktikos privalomumas 

 

Pirmosios studijų pakopos metu praktiką atliko daugiau moterų nei vyrų (žr. 8 pav.). 

60,1%

62,2%

39,9%

37,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Vyrai

Moterys

Taip Ne

 

8 pav.  Pirmosios studijų pakopos metu atlikusių praktiką studentų pasiskirstymas pagal lytį 

 

Bakalauro studijų metu praktiką atliko 62,2 proc. moterų ir 60,1 proc.vyrų.  

Remiantis tyrimo duomenimis, daugiausiai studentų (51,6 proc.) praktiką atliko 

trečiaisiais studijų metais. Mažiausia dalis studentų (11, 4 proc.) praktiką atliko pirmaisiais studijų 

metais (žr. 9 pav.). 
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Ketvirtieji 

20,8%

Pirmieji

11,4% Antrieji

16,2%

Tretieji

51,6%

 

9 pav.   Bendras metų, kuriais studentai atlikinėjo praktiką, vertinimas 

 

Dažniausiai (42,1 proc.) studijų metu atliekama praktika truko nuo 1 iki 3 mėnesių (žr. 10 

pav.). 

6 mėnesiai ir 

daugiau

5,8%3-6 mėnesiai 

6,8%

1-3 mėnesiai 

42,1%

3-4 savaitės 

32,0%

1-2 savaitės 

13,3%

1-2 savaitės 3-4 savaitės 1-3 mėnesiai 3-6 mėnesiai 6 mėnesiai ir daugiau

 

10 pav.   Praktikos trukmė 

32 proc. respondentų teigė, jog jų praktika truko 3 – 4 savaites. Mažiausiai studentų (5,8 

proc.) praktiką atlikinėjo 6 mėnesius ir daugiau. Procentu daugiau respondentų (6,8 proc.) nurodė, 

kad praktinis mokymas truko nuo 3 iki 6 mėnesių, o 1 – 2 savaites praktiką atliko 13,3 proc. tyrimo 

dalyvių. 

Paprašyti nurodyti ar praktikos metu buvo mokamas darbo užmokestis, teigiamai atsakė 

mažiau nei trečdalis (30,7 proc.) respondentų (žr. 11 pav.). 



 59 

Ne

69,3%

Taip

30,7%

 

11 pav.  Ar praktikos metu buvo mokamas darbo užmokestis? 

69,3 proc. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, atlikusių praktiką Lietuvos 

įmonėse/organizacijose, darbo užmokestis nebuvo mokamas. 

Didžioji dalis (93,1 proc.) tyrimo dalyvių, paklausti, ar praktikos atlikimo metu teko 

susidurti su įmonėje praktiką atliekančiais kitų šalių studentais, atsakė neigiamai (žr. 12 pav.). 

Taip

6,9%

Ne

93,1%

 

12 pav. Ar praktikos metu susidūrėte su įmonėje praktiką atliekančiais kitų šalių studentais? 

6,9 proc. respondentų teko susidurti su užsienio šalių studentais, praktiką atliekančiais 

Lietuvos įmonėse/organizacijose. Dažniausiai buvo minimos trys šalys, iš kurių atvyko studentai, – 

Vokietija, Italija ir Ispanija. 

 

3.2.2. Praktikos tikslų vertinimas 

Tiek vyrų, tiek moterų visose amžiaus grupėse vertinimu, pagrindinis praktikos tikslas  

yra praktinių įgūdžių įgijimas, todėl jie noriai atlieka visas pavestas užduotis (žr. 13 pav.). 
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13 pav. Praktikos tikslo vertinimas pagal respondentų lytį ir amžių 

Be anketoje pateiktų atsakymų variantų dalis respondentų išskyrė dar vieną tikslą – siekį 

po praktikos atlikimo įsidarbinti toje pačioje įmonėje/organizacijoje. Tačiau tik šiek tiek daugiau 

nei pusei apklaustųjų (56,9 proc.) atlikus praktiką buvo pateikti nuolatinio darbo 

įmonėje/organizacijoje pasiūlymai (žr. 14 pav.). 43,1 proc. respondentų nurodė, kad apie 

įsidarbinimo galimybes įmonėje po praktikos atlikimo kalbama nebuvo. 

Taip

56,9%

Ne

43,1%

 

14 pav. Ar įmonė, kurioje studentas atliko praktiką, kalbėjo apie įsidarbinimo galimybes? 

 

Tyrimo metu respondentų buvo prašoma nurodyti kiek laiko, jų manymu, turėtų trukti 

studentų praktika, kad būtų pasiekti jai keliami tikslai (žr. 15 pav.). Didžioji dalis (41,6 proc.) 

atsakiusiųjų nurodė, jog norint, kad būtų pasiekti praktikai keliami tikslai, praktika turėtų būti 

integruota į studijų sistemą ir vykti nuosekliai visos bakalauro studijų programos metu. 36,0 proc. 

respondentų mano, kad įgyvendinti praktikos tikslus reikėtų daugiau nei dviejų mėnesių, o 15,6 

proc. teigia, kad praktinis mokymas turėtų trukti iki dviejų mėnesių. Tik 6,8 proc. respondentų 

mano, jog įgyvendinti praktikos tikslus užtektų ir vieno mėnesio. 
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15 pav. Praktikos tikslui pasiekti reikalingas laikotarpis 

 

Daugumos studijų sričių atstovų nuomone, siekiant įgyvendinti praktikos metu keliamus 

tikslus, praktika turėtų būti integruota į studijų sistemą ir vykti nuosekliai visos bakalauro studijų 

programos metu (žr. 16 pav.). Tik fiziką, istoriją, mechanikos, pramonės ir statybos inžineriją 

studijuojantys respondentai nurodė, kad visiems praktikos tikslams pasiekti praktinis mokymas 

turėtų trukti daugiau nei du mėnesius. 

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad žemės ūkio (23,1 proc.), vadybos, verslo 

administravimo ir ekonomikos (9,0 proc.), statybos (15,8 proc.) ir pramonės (11,8 proc.) 

inžinerijos, medžiagų mokslo (14,3 proc.) ir chemijos (8,3 proc.) srityse praktikos tikslams pasiekti 

užtektų ir vieno mėnesio. 

 

 

Daugiau nei du  

mėnesius 

36,0% 

Iki dviejų  

mėnesių 

15,6% 

Iki 1 mėnesio  

6,8% 
Praktika turėtų  

būti integruota į  

studijų sistemą  

ir vykti  

nuosekliai  
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46,20%

44,40%

43,80%

42,90%

41,70%

41,70%

37,50%

35,70%

35,30%

33,30%

33,30%

30,70%

26,30%
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Praktika turėtų būti integruota į studijų sistemą ir vykti nuosekliai visos bakalauro studijų programos metu
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16 pav. Praktikos trukmės vertinimas pagal studijų sritį 
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3.2.3. Motyvaciją atlikti praktiką lemiančių veiksnių vertinimas 

Paklausti, kokie veiksniai labiausiai motyvuoja atlikti praktiką, 85 proc. vykdytos 

apklausos respondentų nurodė, kad jiems labai svarbus praktinės patirties įgijimo veiksnys. 

Antroje vietoje pagal svarbumą yra naujų žinių įgijimas, trečioje – problemų sprendimo įgūdžių 

lavinimas (žr. 17 pav.). Mažiausiai šalies studentams svarbus yra atlygio už praktiką galimybės 

veiksnys: 28,8 proc. respondentų atlygio už praktiką galimybė neįtakoja sprendimo atlikti praktiką 

ir 11,9 proc. respondentų šis veiksnys yra nesvarbus. Nežiūrint į tai, kad šis veiksnys yra aštuntoje 

vietoje pagal daromą įtaką studentų apsisprendimui, atlygio už praktiką galimybė išlieka 

reikšmingu veiksniu – daugiau nei pusė (59,2 proc.) respondentų nurodė, kad šis veiksnys jiems 

yra labai svarbus, svarbus ar vidutiniškai svarbus (atitinkamai 15,2 proc., 16,0 proc. ir 28,0 proc.).  
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61,0%

56,3%

48,5%

40,2%

37,3%

15,2%

10,6%
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17 pav. Motyvaciją atlikti praktiką lemiančių veiksnių vertinimas 

 

Savarankiškas darbų atlikimas kaip praktikai motyvuojantis veiksnys 3,8 proc. 

respondentų yra visai nesvarbus ir 4,5 proc. – nesvarbus veiksnys. 48,5 proc. Lietuvos studentų 

teigė, kad savarankiško darbų atlikimo veiksnys yra labai svarbus, 22,3 proc. – svarbus ir 20,8 

proc. – vidutiniškai svarbus. 

Analizuojant studentų prioritetus pagal lytį, pastebėtina, kad atlikti praktiką moteris 

labiau negu vyrus motyvuoja vadovaujamo darbo įgūdžių lavinimas: vadovaujamo darbo įgūdžių 

lavinimas yra labai svarbus veiksnys 53,8 proc. moterų, tuo tarpu tik 28,4 proc. vyrų šį veiksnį 

nurodė kaip labai svarbų (žr. 18 pav.). Taip pat statistiškai moterims svarbesnis savarankiško darbų 

atlikimo veiksnys nei vyrams: 62,6 proc. moterų ir tik 41 proc. vyrų šį veiksnį nurodė kaip labai 

svarbų. Atliekant praktiką, tiek vyrams, tiek moterims pirmoje vietoje pagal svarbumą yra 
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praktinės patirties įgijimas, antroje – naujų žinių įgijimas, trečioje – problemų sprendimo įgūdžių 

lavinimas. 

82,4%

76,9%

72,8%

62,6%

60,4%

53,8%

51,1%

39,6%

89,2%

79,1%

54,1%

57,2%

41,0%

34,7%

28,4%

12,2%

9,9%

16,5%

15,4%

22,0%

11,0%

25,6%

12,1%

11,0%

25,0%

13,8%

26,0%

29,5%

21,9%

16,3%

17,4%

12,1%

12,1%

14,3%

13,3%

26,4%

9,3%

14,5%

25,4%

19,9%

26,6%

25,6%

11,8%

32,6%

3,3%

2,3%

6,6%

5,5%

5,7%

8,1%

4,3%

5,5%

2,2%
15,4%

5,6%

6,6%

1,7%

1,2%

6,4%

8,8%

4,0%
8,5%

11,2%

13,4%

15,4%

1,1%

1,1%

2,2%

4,4%

3,3%

5,5%

4,4%

1,1%

0,6%

5,2%

5,7%

3,5%

7,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Naujų žinių įgyjimas

Praktinės patirties įgyjimas

Problemų sprendimo įgūdžių lavinimas

Savarankiškas darbų atlikimas

Naujų kontaktų užmezgimas

Vadovaujamo darbo įgūdžių lavinimas

Saviraiškos galimybė

Atlygio už praktiką galimybės

Praktinės patirties įgyjimas

Naujų žinių įgyjimas

Naujų kontaktų užmezgimas

Problemų sprendimo įgūdžių lavinimas

Savarankiškas darbų atlikimas

Saviraiškos galimybė

Vadovaujamo darbo įgūdžių lavinimas

Atlygio už praktiką galimybės

M
o

te
ry

s
V

y
ra

i

Labai svarbu Svarbu Vidutiniškai svarbu Nesvarbu Visai nesvarbu
 

18 pav. Motyvaciją atlikti praktiką lemiančių veiksnių vertinimas pagal respondentų lytį 

 

Panašiai respondentų prioritetai pasiskirstę atskirose amžiaus grupėse (žr. 19 pav.). 

Pirmoje vietoje pagal svarbumą visose amžiaus grupėse yra praktinės patirties įgijimas, antroje – 

naujų žinių įgijimas. Tarp 18-20 metų amžiaus grupės atstovų stebimos šiek tiek kitokios 

tendencijos: mažiausiai motyvaciją įtakojantys veiksniai yra vadovaujamo darbo įgūdžių lavinimas 

(36,8 proc. respondentų šį veiksnį nurodė kaip visai nesvarbų, 10,5 proc. – kaip nesvarbų) ir 

problemų sprendimo įgūdžių lavinimas (35,3 proc. šio segmento respondentų šį veiksnį vertina 

kaip visai nesvarbų, 5,9 proc. – kaip nesvarbų). 
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19 pav. Motyvaciją atlikti praktiką lemiančių veiksnių vertinimas pagal respondentų amžių 

 

Mažiausiai svarbus praktikos atlikimą įtakojantis veiksnys visose amžiaus grupėse, 

išskyrus 18 – 20 metų respondentus, yra atlygio už praktiką galimybė. 
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3.2.4. Lietuvos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų žinių ir įgūdžių vertinimas 

Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad aukštosiose mokyklose rengiamų 

specialistų teorinės žinios geros, tačiau trūksta praktinių įgūdžių (žr. 20 pav.). Taip teigia didžioji 

(55,2 proc.) respondentų dalis. 19,2 proc. respondentų tiek teorines, tiek praktines rengiamų 

specialistų žinias vertina kaip vidutiniškas. 

Teorinės žinios 

geros, tačiau 

praktinių žinių 

trūksta

55,2%

Teorinės ir 

praktinės žinios 

labai geros 

12,0%

Tiek teorinės, 

tiek praktinės 

žinios silpnos 

4,6%

Teorinės žinios 

vidutiniškos, 

tačiau turi 

praktinių žinių 

9,1%

Tiek teorinės, 

tiek praktinės 

žinios 

vidutiniškos 

19,2%

 

20 pav. Aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų žinių vertinimas 

 

Tyrimų rezultatų pasiskirstymas pagal aukštąsias mokyklas pavaizduotas 21 paveiksle. 

Remiantis šiais duomenimis, palankiausiai rengiamų specialistų žinias vertina Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno bei Šiaulių kolegijos. Šių aukštųjų mokyklų atstovų nuomone, 

tiek teorinės, tiek praktinės rengiamų specialistų žinios yra labai geros (atitinkamai 100 proc., 52,9 

proc. ir 62,5 proc.). Mažiausiai patenkinti rengiamų specialistų žiniomis yra Klaipėdos valstybinės, 

Kauno technikos, Socialinių mokslų, Utenos, Vilniaus kooperacijos ir Žemaitijos kolegijų 

studentai, kurių teigimu, Lietuvos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų teorinės ir praktinės 

žinios yra silpnos.  
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21 pav. Rengiamų specialistų žinių vertinimas pagal aukštąsias mokyklas 
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Nepaisant keleto aukštųjų mokyklų atstovų labai aukštų arba labai žemų vertinimų, 

galima teigti, kad Lietuvos universitetuose ir kolegijose rengiamų specialistų teorinį parengimas 

yra geras, tačiau trūksta praktinių įgūdžių. 

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad, vertinant žinias ir savybes, reikalingas integruojantis 

darbo rinkoje, darbo patirtis atitinkamoje srityje yra svarbiausias veiksnys – 68,5 proc. respondentų 

nurodė, kad, jų manymu, šis veiksnys yra labai svarbus, 14,8 proc. – svarbus (žr. 22 pav.). 
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22 pav. Žinių ir savybių, reikalingų integruojantis darbo rinkoje, vertinimas 

Antroje vietoje pagal svarbumą yra atitinkamos srities išsilavinimas. Daugiau nei pusei 

(57,9 proc.) respondentų šis veiksnys yra labai svarbus, 23,1 proc. – svarbus. Mažiausią įtaką 

ieškantis darbo bet kokioje srityje daro išvaizda/įvaizdis: tik 13,9 proc. respondentų mano, kad šis 

veiksnys yra labai svarbus. Tyrimo dalyvių nuomone, didelę įtaką ieškantis darbo turi profesinės 

užsienio kalbos žinios. Net 97,4 proc. respondentų mano, kad šis veiksnys yra labai svarbus, 

svarbus ar vidutiniškai svarbus (atitinkamai 34,3 proc., 37,1 proc. ir 26,0 proc.) ir tik 2,6 proc. 

teigia, kad šis veiksnys yra nesvarbus. Nė vienas respondentas nenurodė, jog profesinės užsienio 

kalbos žinios yra visai nesvarbios. 

Didžioji dalis moterų ir vyrų (atitinkamai 82,4 proc. ir 80,4 proc.) mano, kad studentų 

praktika įmonėse/organizacijose pagerina Lietuvos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų 

kvalifikaciją ir pasirengimą integruotis darbo rinkoje (žr. 23 pav.).  
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23 pav. Ar studentų praktikos įmonėse pagerina Lietuvos aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų 

kvalifikaciją ir pasirengimą įsilieti į darbo rinką? 

 

Tik maža dalis respondentų (6,1 proc. vyrų ir 5,4 proc. moterų) teigė negalintys įvertinti, 

ar praktinis mokymas pagerina specialistų kvalifikaciją. 

 

3.2.5. Praktinio mokymo kokybę lemiantys veiksniai  

Respondentų vertinimu, visos priemonės, galinčios pagerinti Lietuvos aukštosiose 

mokyklose suteikiamų žinių ir įgūdžių kokybę, yra svarbios (žr. 24 pav.). Mažiausiai efektyvia 

priemone respondentai įvardija suteikiamų teorinių žinių kokybės gerinimą. Tik 9,5 proc. 

respondentų mano, kad ši priemonė padėtų siekiant pagerinti universitetuose ir kolegijose 

suteikiamų žinių ir įgūdžių kokybę. 

Pagrindinė priemonė pagerinti suteikiamų žinių ir įgūdžių kokybę, apklaustųjų teigimu, 

yra aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimo organizuojant studentų praktikas skatinimas (taip 

mano 27,1 proc. respondentų). Aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimo skatinimas rengiant 

studijų programas pagal svarbą yra antroje vietoje. Trečioje vietoje yra studentų požiūrio į studijas 

bei diplomą keitimas, skatinant atsakingumą ir iniciatyvą. Svarbi yra ir inovatyvių mokymo 

metodų taikymo priemonė. 18,9 proc. respondentų manymu, ši priemonė gali pagerinti aukštosiose 

mokyklose teikiamų žinių ir įgūdžių kokybę. 

 



 70 

Skatinti aukštųjų 

mokyklų ir verslo 

bendradarbiavimą 

organizuojant 

studentų praktikas

27,1%

Skatinti aukštųjų 

mokyklų ir verslo 

bendradarbiavimą 

rengiant studijų 

programas

21,6%

Taikyti 

inovatyvius 

mokymo metodus

18,9%

Gerinti suteikiamų 

teorinių žinių 

kokybę

9,5%

Kita

2,7%

Keisti studentų 

požiūrį į studijas 

bei diplomą, 

skatinant 

atsakingumą ir 

iniciatyvą

20,2%

 

24 pav. Priemonių, galinčių pagerinti Lietuvos aukštosiose mokyklose suteikiamų žinių ir 

įgūdžių kokybę, vertinimas 

 

Vertinant priemones, galinčias pagerinti Lietuvos universitetuose ir kolegijose teikiamų 

žinių ir įgūdžių kokybę, pagal respondentų amžių, prioritetai pasiskirsto panašiai kaip ir bendros 

tendencijos (žr. 25 pav.). 
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25 pav. Priemonių, galinčių pagerinti Lietuvos aukštosiose mokyklose suteikiamų žinių ir įgūdžių 

kokybę, vertinimas pagal respondentų amžių 
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Visos amžiaus grupės kaip svarbiausią priemonę nurodo aukštųjų mokyklų ir verslo 

bendradarbiavimo organizuojant studentų praktikas skatinimą. Pažymėtina, kad respondentai, be 

anketoje pateiktų atsakymų variantų, išskyrė dar vieną priemonę, teigdami, jog dėstytojai turėtų 

daugiau dėmesio skirti savo kvalifikacijos kėlimui, nes tai pagerintų teikiamų žinių kokybę. 

3.2.6. Praktikos naudos vertinimas 

Trečdalis respondentų (33,6 proc.) nurodė, kad atlikta praktika buvo vidutiniškai 

naudinga (žr. 26 pav.). Beveik tokiam pačiam respondentų procentui (28,9 proc. ir 28,7 proc.) 

praktinis mokymas buvo labai naudingas arba naudingas. Tik 8,8 proc. apklaustųjų praktiką 

vertino neigiamai ir teigė, jog ji buvo visiškai nenaudinga. 

Praktika buvo 

visiškai 

nenaudinga 

8,8%

Praktika buvo 

labai naudinga 

28,9%

Praktika buvo 

naudinga

28,7%

Praktika buvo 

vidutiniškai 

naudinga

33,6%

 

26 pav. Praktikos naudingumo vertinimas 

 

Praktikos naudingumo vertinimas pagal respondentų lytį pateikiamas 27 paveiksle. 

Didžioji dalis (43,9 proc.) vyrų atliktą praktinį mokymą vertina kaip vidutiniškai naudingą, tuo 

tarpu didžioji dalis (33,6 proc.) moterų teigia, kad praktika buvo labai naudinga. 

Tik maža dalis (7,0 proc.) moterų praktiką vertina kaip visiškai nenaudingą, tačiau beveik 

dvigubai daugiau (13,1 proc.) vyrų teigia, kad praktinis mokymas nesuteikė jokios naudos. 
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27 pav. Praktikos naudingumo vertinimas pagal respondentų lytį 

 

Praktinio mokymo naudingumo vertinime atskirose respondentų amžiaus grupėse 

atsispindi panašios tendencijos kaip ir bendrame praktikos naudingumo vertinime ar vertinime 

pagal respondentų lytį (žr. 28 pav.). 
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28 pav. Praktikos naudingumo vertinimas pagal respondentų amžių 

 

Praktikos suteiktą naudą vidutiškai įvertino pusė (50,0 proc.) 18 – 20 metų grupės 

respondentų, didžioji dalis 23 – 25 metų (44,3 proc.) apklaustųjų ir 34,8 proc. 26 metų ir vyresnių 

respondentų. Pažymėtina, kad 18 – 20 metų amžiaus grupėje nebuvo nė vieno manančio, kad 

praktinis mokymas nedavė jokios naudos. 42,6 proc. asmenų, priklausančių 21 – 22 metų amžiaus 

grupei, teigė, kad praktika buvo labai naudinga. Žemiausiai praktiką vertino 26 metų ir vyresni 

respondentai – 12,1 proc. nurodo, kad praktika buvo visiškai nenaudinga. 

Vertinant respondentų atsakymus dėl praktikos naudingumo pagal aukštąją mokyklą, 

pažymėtina, kad praktiką kaip labai naudingą dažniausiai vertino kolegijų studentai (žr. 29 pav.).  
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29 pav. Praktikos naudingumo vertinimas pagal respondentų aukštąją mokyklą 
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Didžioji Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų dalis mano, kad praktika buvo naudinga 

arba vidutiniškai naudinga. Žemiausiai praktikos teikiamą naudą vertino Lietuvos veterinarijos 

akademijos, Klaipėdos ir Kauno technologijos universitetų studentai, nurodę, jog praktika buvo 

visiškai nenaudinga (atitinkamai 50 proc., 31,3 proc. ir 29,3 proc.). 

 

3.2.7. Problemų, susijusių su praktikos atlikimu, analizė 

Tyrimo metu respondentų buvo prašoma nurodyti problemas, su kuriomis jie susidūrė 

ieškodami praktikos vietos ir/arba praktikos atlikimo metu. 

Vykdytos apklausos respondentai, paklausti kokios priemonės jiems padėjo susirasti 

praktikos vietą, 34 proc. nurodė, kad ieškodami įmonės ar organizacijos, kurioje būtų galima atlikti 

praktiką, tiesiogiai kreipėsi į įmonę/organizaciją (žr. 30 pav.). 23,9 proc. tyrime dalyvavusių 

asmenų nurodė, jog susirasti praktikos vietą jiems padėjo giminės ar pažįstami. Tik trečioje vietoje 

buvo nurodytas aukštųjų mokyklų tarpininkavimas – šiek tiek daugiau nei 20 proc. respondentų 

praktikos vietą susirasti padėjo jų aukštoji mokykla. 
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30 pav. Priemonės, padėjusios susirasti praktikos vietą 

 

Likusi respondentų dalis praktikos vietą susirado pagal skelbimą internete ar laikraštyje, 

pagal draugų rekomendacijas ar karjeros dienų metu. 7,5 proc. studentų vietą praktikai atlikti 

susirado kitų, anketoje nenurodytų, priemonių pagalba (pvz., tuo metu jau dirbo įmonėje, ir pan.). 

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog, nepriklausomai nuo aukštosios mokyklos, statistiškai 

dažniausiai praktikos vietą studentai randa tiesiogiai kreipdamiesi į pageidaujamą įmonę, 

giminaičių, pažįstamų pagalba arba tarpininkaujant universitetui (žr. 31 pav.). 
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31 pav. Praktikos vietą padėjusių susirasti priemonių vertinimas pagal aukštąją mokyklą 

 

Kaip dažniausiai pasitaikančią problemą ieškant praktikos vietos respondentai, tiek vyrai, 

tiek moterys, nurodė vieningos praktikos sistemos nebuvimą (atitinkamai 38 proc. ir 35,7 proc.) 
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(žr. 32 pav.). Beveik toks pats procentas respondentų, tiek moterų, tiek vyrų, mano, jog yra sunku 

rasti įmonę, kuri sutiktų priimti studentą praktikai. 25,9 proc. vyrų bei 25,6 proc. moterų kaip vieną 

iš dažniausiai pasitaikančių problemų nurodė tai, kad įmonės už praktiką nemoka jokio atlygio. 
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32 pav. Problemų, su kuriomis susiduriama ieškant praktikos vietos, vertinimas pagal respondentų lytį 

Pažymėtina, jog tik labai maža dalis respondentų, pasirinkusių galimą atsakymo variantą 

„Kita“, nurodė, kad ieškant praktikos vietos nesusidūrė su jokiomis problemomis.  

Problemas, su kuriomis susiduriama ieškant praktikos vietos, vertinant atskirose amžiaus 

grupėse, pastebėtina, jog trečdalis (33,3 proc.) 18 – 20 metų grupei priklausančių asmenų 

netinkamą praktikos organizavimo laiką išskiria kaip vieną svarbiausių problemų (žr. 33 pav.). Tuo 

tarpu kitos amžiaus grupės šios problemos nelaiko itin aktualia. Visose amžiaus grupėse dažniausia 

problema ieškant praktikos vietos – vienigos praktikos organizavimo sistemos nebuvimas. 
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t

 

33 pav. Problemų, su kuriomis susiduriama ieškant praktikos vietos, vertinimas pagal respondentų 

amžių 
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Analizuojant problemas, su kuriomis susiduriama praktikos atlikimo metu, pažymėtina, 

kad tiek vyrai, tiek moterys neišskiria vienos pagrindinės problemos kaip dažniausiai 

pasitaikančios (žr. 34 pav.). 

17,3%

10,9%

10,7%

11,6%

9,6%

10,2%

9,9%

16,3%

16,5%

9,5%

18,8%

12,2% 15,6% 13,6%

3,3% 4,0% 9,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Moterys

Vyrai

Nebuvo aiškiai apibrėžti praktikos palanai ir tikslai

Praktikos užduotys neatitiko specialybės

Praktinių užduočių atlikimas nedavė jokios praktinės naudos

Praktikos metu gautos žinios buvo nepakankamos parengti reikalaujamą praktikos ataskaitą

Praktikos vadovas skyrė per mažai dėmesio

Darbo krūvis buvo per mažas

Darbo krūvis buvo per didelis

Buvo sudėtinga tuo pačiu metu derinti praktiką ir studijas

Kita

 

34 pav. Problemų, su kuriomis susiduriama praktikos atlikimo metu, vertinimas pagal respondentų lytį 

 

Moterys kaip dažniausiai pasitaikančią problemą įvardijo per mažą darbo krūvį (18,8 

proc.). 17,3 proc. moterų nurodė, jog praktikos planai ir tikslai yra neaiškiai apibrėžti, o 16,5 proc. 

respondenčių mano, jog praktikos vadovas skiria per mažai dėmesio praktikantui. 

Respondentai vyrai dažniausiai praktikos atlikimo metu pasitaikančia problema nurodo 

tai, kad praktikos metu gautos žinios yra nepakankamos parengti reikalaujamą praktikos ataskaitą. 

Taip pat nurodoma, kad sudėtinga tuo pačiu metu derinti praktiką ir studijas. 

Pastebėtina, kad, didėjant respondentų amžiaus grupei, didėja aiškiai apibrėžtų praktikos 

planų ir tikslų svarba (žr. 35 pav.). 
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35 pav. Problemų, su kuriomis susiduriama praktikos atlikimo metu, vertinimas pagal respondentų 

amžių 

 

26 metų ir vyresnio amžiaus respondentai šią problemą išskiria kaip dažniausiai 

pasitaikančią praktikos atlikimo metu (19,9 proc.). 23 – 25 metų grupei aktualiausia yra per mažo 

darbo krūvio problema (17,4 proc.). 21 – 22 metų amžiaus grupė kaip dažniausiai pasitaikančią 

problemą nurodo praktinių užduočių atlikimo beprasmiškumą, nes negaunama jokios realios 

praktinės naudos. Dauguma 18 – 20 metų amžiaus respondentų mano, jog viena dažniausiai 

praktikos atlikimo metu pasitaikančių problemų yra per mažas darbo krūvis. 

Pažymėtina, kad, be anketoje pateiktų atsakymų variantų, respondentai išskyrė 

praktikantų išnaudojimo ir realios praktinės vertės neturinčių užduočių atlikimo problemas, 

teigdami, kad praktikantai buvo verčiami atlikti mažą realią vertę studentui teikiančius darbus, 

kurie visiškai nemotyvuoja praktikantų (dokumentų kopijavimas, rūšiavimas, bylų 

administravimas). Kai kurie respondentai nurodė, kad dažnai aukštojoje mokykloje įgytos teorinės 

žinios neatitinka realybės ir yra sunkiai pritaikomos praktikoje. 

Viena pagrindinių problemų yra ta, kad įmonės nenori priimti studentų praktikai. 

Paprašyti įvertinti pagrindines tokios įmonių/organizacijų pozicijos priežastis, respondentai 

nurodė, kad praktikantų priėmimas atima laiką iš įmonės darbuotojų ir neatneša atitinkamos 
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naudos (41,8 proc. respondentų), taip pat egzistuoja per didelė biurokratija, susijusi su praktikų 

administravimu (24,2 proc. respondentų) (žr. 36 pav.). 
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Kita
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Praktikantų 
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41,8%

 

36 pav. Pagrindinės priežastys, dėl ko įmonės nesudaro galimybių studentams atlikti praktikos 

Būtina pabrėžti, kad, be pateiktų pagrindinių priežasčių, respondentai įvardijo dar vieną – 

konfidencialumo – problemą. Anketos atsakymuose buvo teigiama, kad ne visi darbdaviai nori 

atskleisti įmonės komercines/gamybines paslaptis pašaliniams asmenims (praktikantams). 

 

Išvados. 

Didžiojoje dalyje Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktika yra privaloma. 

Studentai, vertindami savo žinias ir sugebėjimus, pripažįsta, kad, aukštosiose mokyklose 

įgiję pakankamai gera teorinį pagrindą, neturėdami praktinių įgūdžių nėra visapusiškai pasirengę 

profesinei veiklai. Atsižvelgdami į tai, svarbiausiu motyvaciniu veiksniu atlikti praktiką 

respondentai laiko praktinės patirties įgijimą, neakcentuodami finansinio aspekto – atlyginimo už 

praktikos metu atliktą darbą.  

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad dažniausiai studentų praktika 

Lietuvoje pasižymi šiomis savybėmis: 

 ji atliekama trečiaisiais studijų metais;  

 praktika trunka 1-3 mėnesius;  

 yra neapmokama;  

 beveik nėra užsienio studentų – praktikantų;  

 vyraujantis praktikos tikslas ir motyvuojantis veiksnys – įgyti praktinių 

įgūdžių. 
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Atsižvelgiant į tai, kad didžioji tyrimo dalyvių dalis su įmonėje praktiką atliekančiais kitų 

šalių studentais nesusidūrė, galima teigti, kad organizuojant praktikas bendradarbiavimas su 

užsienio šalių universitetais nevyksta arba vyksta nedideliu mastu. 

Palankiausiai praktikos teikiamą naudą vertina kolegijų studentai. 

Dažniausiai susirasti praktikos vietą padeda tiesioginis kreipimasis į įmonę ar 

organizaciją. 

Siekdami maksimalios praktikos naudos, studentai yra pasirengę atlikti visas praktikos 

metu jiems pavedamas užduotis, tačiau efektyviam praktikai skirto laiko išnaudojimui trukdo 

neaiškiai apibrėžti praktikos planai ir tikslai bei per mažas darbo krūvis. 

Studentų nuomone, maksimalių rezultatų atliekant praktiką būtų įmanoma pasiekti, jeigu 

praktika būtųintegruota į studijų sistemą ir vyktų nuosekliai visos bakalauro studijų programos 

metu. 

Nesant vieningos praktikų organizavimo sistemos, studentams yra sudėtinga rasti 

labiausiai jų studijų profilį, pageidaujamą darbo sritį ir profesinius lūkesčius atitinkančią praktikos 

vietą, todėl turėtų būti  užtikrintas aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimo 

skatinimas.  
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IV. STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO ES IR KITOSE 

ŠALYSE SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

4.1. Gerosios patirties atvejų (modelių, standartų, organizacijų) analizė 

4.1.1. Gerosios patirties atvejų ES šalyse analizė 

 Švietimo sistemos teisiniam reglamentavimui yra skiriamas didelis dėmesys visose 

pasaulio šalyse. Studentų praktikai, kaip sudėtinei aukštojo mokslo studijų daliai, padedančiai 

prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų, įgyti konkrečius įgūdžius bei išplėsti savo supratimą 

apie tam tikros srities funkcionavimo principus, švietimo sistemoje tenka vis didesnė reikšmė. 

Studentų praktikos teisinis reglamentavimas įvairiose šalyse yra skirtingas, o praktikos 

organizavimo modelis gali priklausyti nuo daugelio socialinių ir ekonominių veiksnių. Praktika 

gali būti efektyviausia ir geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai glaudžiai bendradarbiauja visos 

suinteresuotos šalys – aukštosios mokyklos, darbdaviai (jų asociacijos) bei studentai.  

Toliau yra pateikiama kai kurių užsienio valstybių studentų praktikos teisinio 

reglamentavimo apžvalga.  

 

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (toliau – Jungtinė 

Karalystė) nėra vieningo teisės akto, reglamentuojančio studentų praktikos organizavimą: 

įvairiuose sektoriuose ir pramonės šakose praktikos (arba stažuotės) turinys, trukmė ir 

organizavimo forma skiriasi. Analizuojant bendras praktikos atlikimo tendencijas Jungtinėje 

Karalystėje, galima išskirti keletą aspektų: 

 - praktikos trukmė. Paprastai praktika trunka ne trumpiau negu 3 mėnesius ir gali trukti 

iki 6 – 12 mėnesių;  

- praktikos grafikas. Dažniausiai darbdaviai pageidauja, kad studentas praktikos metu 

dirbtų tokiu pačiu grafiku, kaip ir kiti įmonės darbuotojai, t.y. pilną darbo dieną;  

- darbdavio lūkesčiai. Darbdaviai tikisi, kad studentas pilnai atliks jam pavestą darbą, t.y. 

pasieks nustatytą tikslą per numatytą terminą;  

 - studento indėlis. Praktikantai suteikia galimybę darbdaviui sutaupyti, nes dažniausiai 

atlieka užduotis, kurias kitu atveju atliktų samdytas darbuotojas.  

Jungtinės Karalystės Viešosios politikos tyrimų instituto (Kayte Lawton, Institute for Public 

Policy Research) 2010 m. atliktas tyrimas parodė, kad apie 50 proc. įmonių ir organizacijų jose 

atliekantiems praktiką studentams moka ne mažiau negu minimalų teisės aktais nustatytą 
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atlyginimą. 18 proc. įmonių ir organizacijų atlyginimo nemokėjo,  o 28 proc. mokėjo mažesnį nei 

nustatytas minimalus atlygis.   

Tyrimas atskleidė keletą su neapmokama praktika susijusių problemų. Pirma, yra 

apribojamos studentų iš nepasiturinčių šeimų galimybės. Absoliuti dauguma įmonių /organizacijų, 

kuriose galima atlikti kvalifikuotą praktiką, yra sukoncentruota Jungtinės Karalystės sostinėje 

Londone, kuriame pragyvenimo lygis yra aukštas, todėl atlikti neapmokamą praktiką studentams, 

esantiems iš kitų Jungtinės Karalystės regionų, tampa sudėtinga: tam tikrą laikotarpį jie negauna 

jokių pajamų, o daugeliu atveju galimybės dengti kasdienes išlaidas iš kitų finansavimo šaltinių 

(pvz., tėvų paramos) yra ribotos. Tai reiškia, kad studentams iš mažiau pasiturinčių šeimų 

prielaidos praktikai tampa daugiau teorinės nei praktinės. Galima teigti, kad iš dalies tokia 

neapmokama praktika skatina ir socialinę - ekonominę nelygybę arba bent jau jos nemažina. 

Prestižinėse, gerai apmokamose specialybėse paprastai galioja „kartos į kartą“ perėjimo sistema, 

t.y. tokių profesijų atstovais tampa žmonės, kurių šeimos nariai jau dirba toje srityje. Tokiai 

atvejais karjeros galimybės labiau priklauso ne nuo talento ir sugebėjimų, o nuo socialinio 

sluoksnio ir naudingų kontaktų turėjimo. Atlikdamas praktiką, studentas turi galimybę 

potencialiems darbdaviams pademonstruoti savo žinias ir gebėjimus bei užmegzti profesinėje 

srityje reikalingus kontaktus, tačiau visai tai įmanoma su sąlyga, kad studentas apskritai turėtų 

galimybę praktiką atlikti. 

Dar viena problema – studento, atliekančio praktiką, nelygiavertis traktavimas 

įmonėje/organizacijoje. Paprastai tokias atvejais, kai studentas atlieka praktiką jam už tai 

nemokant, jis nėra oficialiai įdarbinamas. Toks asmuo nėra traktuojamas kaip visavertis kolektyvo 

narys, jis negali naudotis visais įmonės/organizacijos resursais ir išnaudoti visų tobulinimosi 

galimybių.  

Jungtinėje Karalystėje nėra teisės akto, apibrėžiančio studentų praktiką ir jos 

apmokėjimą, tačiau daugeliu atveju šiems klausimams reglamentuoti yra taikomas Minimalaus 

darbo užmokesčio įstatymas  (National Minimum Wage Act, 1998, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/39/contents, toliau – MDU įstatymas). Šiame įstatyme 

yra pateikiamas „darbuotojo“ apibrėžimas, nurodant, kad su tam tikromis išimtimis visiems 

darbuotojams, dirbantiems pagal sutartį, turi būti mokamas bent minimalus darbo užmokestis. 

Teisiškai net nėra svarbu, kaip ta sutartis tarp darbdavio ir darbuotojo vadinasi – tai gali būti darbo 

sutartis, stažuotės sutartis, praktikos sutartis, ir pan. Sutartis neprivalo būti rašytinė – pakanka 

žodinės formos. Esminis dalykas yra realiai atliekama darbuotojo veikla, ir jei studentas, 

atliekantis praktiką, turi aiškiai apibrėžtas pareigas, dirba nustatytą valandų skaičių ir įneša savo 

indėlį į įmonės/organizacijos produktyvumo didinimą, studentui turi būti taikomas MDU 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/39/contents
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įstatymas. Praktikoje šios nuostatos ne visada paisoma, ir dažnai darbdaviai atvirai siūlo 

studentams neapmokamą, tik išlaidas dengiančią (pvz., transporto išlaidas) praktiką. Tarp 

darbdavių vyrauja klaidinga nuostata, jog MDU įstatymas neapima studentų praktikos ir jai 

neturėtų būti taikomas. Pagrindinė priežastis, leidusi tokiam požiūriui įsigalėti darbo rinkoje, yra 

nepakankamas MDU įstatymo vykdymo užtikrinimas, todėl, remiantis apklausų duomenimis, tokia 

nelegali studentų praktika yra plačiai paplitusi. Mokesčių ir muitų tarnyba (angl.  Her Majesty’s 

Revenue and Customs), kurios kompetencijai yra priskirta MDU įstatymo vykdymo kontrolė, 

labiau koncentruojasi ties kitomis problemomis, kaip, pavyzdžiui, migrantų išnaudojimas 

nekvalifikuotos darbo jėgos reikalaujančiuose sektoriuose,  be to, patys studentai nenori skųsti 

įmonės/organizacijos vadovų ir taip gadinti santykių su potencialiais darbdaviais. Dažnai studentai 

net nežino apie savo teisę gauti bent minimalų darbo užmokestį. 

MDU įstatymas numato ir keletą išimčių, kada užmokestis nėra ar gali būti nemokamas. 

Viena iš išimčių numato, kad už praktiką studentui gali būti nemokama tada, jei praktika yra 

studijų dalis ir yra išskirtinai susijusi su darbo patirties įgijimu (įgūdžių lavinimu). Tokiu atveju 

studijų įstaiga tai turi būti akredituota Jungtinėje Karalystėje, o praktika trukti ne ilgiau nei 

vienerius metus. 

Minėtame Viešosios politikos tyrimų instituto tyrime yra pateikta ir keletas pasiūlymų, 

kaip galima būtų patobulinti studentų praktiką, kiek tai susiję su jos apmokėjimu. Siūloma 

pirmiausia išgyvendinti neapmokamą studentų praktiką iš valstybinių įstaigų ir organizacijų, 

skatinti darbdavius vienijančias organizacijas informuoti savo narius apie privalomus teisės aktų 

reikalavimus studentų praktikai, skatinti kontroliuojančias ir ginčus nagrinėjančias valstybines 

institucijas griežčiau vertinti nelegalios studentų praktikos atvejus. Antra vertus, įvertinus 

praktikos svarbą darbo jėgos kokybei, būtina rasti mechanizmą, kurio pagalba būtų galima 

kompensuoti arba sumažinti darbdavių patiriamas išlaidas susijusias su studentų atliekamomis 

praktikomis. 

 

Prancūzijoje minimali praktikos trukmė šalies įstatymais nėra reglamentuota. Praktika 

gali trukti nuo kelių valandų iki kelių mėnesių. Tais atvejais, kai praktika yra sudėtinė mokymo 

programos dalis, ji negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius.  

Teisinis praktikos atlikimo pagrindas – trišalis aukštosios mokyklos, 

įmonės/organizacijos, kurioje bus atliekama praktika, ir studento susitarimas (pranc. convention de 

stage) dėl praktikos atlikimo. Toks trišalis susitarimas yra būtinas visais atvejais, kai praktika yra 

sudedamoji aukštosios mokyklos mokymo programos dalis, t.y. kai praktika yra privaloma 

studentui. Jei praktika yra atliekama studento iniciatyva, t.y. nėra privaloma pagal mokymo 
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programą, toks trišalis susitarimas gali būti ir nepasirašomas. Tokiu atveju studentas gali tiesiogiai 

su įmone/organizacija pasirašyti susitarimą dėl praktikos atlikimo. 

Pasibaigus praktikai, įmonė/organizacija išduoda pažymą apie praktikos (stažuotės) 

atlikimą, kurioje nurodo praktikos trukmę, praktikos pobūdį bei atliktas užduotis. 

Įstatymai numato, kad visais atvejais, kai praktika trunka ilgiau negu tris mėnesius iš 

eilės, praktikantui turi būti mokamas atlygis (ši nuostata taikoma tiek privalomai, tiek ir 

savanoriškai praktikai). Šis atlygis teisiškai nėra laikomas darbo užmokesčiu. Atlygio dydis 

priklauso nuo sektoriaus (šakos), kurioje veikia įmonė/organizacija, kadangi tokio atlygio dydis, 

t.y. minimali jo reikšmė paprastai yra darbdavių ir profesinių sąjungų derybų objektas ir yra 

numatomas sektoriniame susitarime (http://www.praktikum-frankreich.de/praktika/gesetz.php). 

Minimalų mėnesinį darbo užmokestį (SMIC - salaire minimum interprofessionnel de 

croisance) reglamentuojantis įstatymas Prancūzijoje (pranc. salaire national minimum 

interprofessionnel garanti) buvo priimtas 1950 m. vasario mėn. 11 dieną. 1970 m. sausio 2 dieną 

išleista nauja minėto įstatymo redakcija. Minimalaus darbo užmokesčio dydį kiekvenais metais 

peržiūri ir sausio 1 dienai tvirtina vyriausybė, atsižvelgdama į kainų lygio pokyčius šalyje. Nuo 

2010 m. sausio 1 dienos Prancūzijoje galioja 8,86 € minimalus valandinis darbo užmokestis. 

Minimalus darbo užmokestis 2010 m. dididėjo 0,5%, 2009 – 1,3% ir 2008 – 3,2%. Remiantis 

įstatymu, minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio reikalavimas gali būti netaikomas tam tikroms 

asmenų kategorijoms/grupėms, tarp kurių patenka asmenys, jaunesni nei 18 metų ir turintys 

mažesnį nei 6 mėnesių darbo stažą, stažuotojai ir praktikantai (http://www.botschaft-

frankreich.de/spip.php?article353).  

Teisinį praktikanto statusą Prancūzijoje gali gauti tik aukštojoje ar profesinėje mokykloje 

besimokantys asmenys, o tam tikrais įstatymuose numatytais atvejais - ir moksleiviai. Prancūzijos 

socialinio draudimo įstatymo  (pranc. Code de la Sécurité Sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=vi

g) 412-6 ir 412-8 straipsniai numato, kad asmuo yra laikomas praktikantu (įgyja praktikanto 

statusą) tik tokiu atveju, jei praktika yra privaloma (arba bent jau rekomenduojama) kaip mokymo 

programos dalis. Praktikos įmonėje/organizacijoje tikslu gali būti tik teorinių žinių, įgytų mokymo 

įstaigoje, praktinis taikymas. Be to, visais atvejais, kai praktika trunka ilgiau negu tris mėnesius iš 

eilės, praktikantui privalo būti mokamas atlygis, kuris privalo sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. 

vyriausybės patvirtinto minimalaus darbo užmokesčio. Nors praktikos metu studentas (mokinys) 

išlaiko studento (mokinio) statusą mokymo įstaigoje ir yra prižiūrimas vadovo (mentoriaus), jis 

privalo laikytis įmonės/organizacijos vidaus tvarkos taisyklių, įskaitant ir konfidencialumo 

reikalavimą. Visa tai detalizuojama trišaliame susitarime dėl praktikos (pranc. convention de 

http://www.praktikum-frankreich.de/praktika/gesetz.php
http://www.botschaft-frankreich.de/spip.php?article353
http://www.botschaft-frankreich.de/spip.php?article353
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=vig
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stage). Kadangi praktikos metu studentas išlaiko studento statusą, jam galioja visa aukštosios 

mokyklos studentams taikoma  draudiminė apsauga. 

Bet kokia praktika, kuri yra atliekama studento iniciatyva, t.y. nėra privaloma mokymo 

programos dalis, teisiškai nėra laikoma praktika (pranc. stage conventionné) kaip tai apibrėžia 

Socialinio draudimo įstatymas. Tokiu atveju tarp praktikanto ir įmonės turėtų būti pasirašoma 

terminuoto darbo (pranc. CDD - contrat à durée déterminée) arba sezoninio darbo sutartis. 

Socialinio draudimo įstatymo 124-2 straipsnis detalizuoja ūkinės veiklos sritis, kurioms 

priklausantiems darbams galima sudaryti sezoninio darbo sutartis. Jos apima viešbučių verslą, 

turizmą, žemės ūkį, mokslinių tyrimų veiklą, kultūrinius projektus, ir kt. Remiantis Socialinio 

draudimo įstatymo 121-2 straipsniu, tose pačiose veiklos srityse galima sudaryti ir terminuoto 

darbo sutartis. Minėto įstatymo 121-1 straipsnis numato, kad terminuoto darbo sutartis gali būti 

pasirašoma su užsieniečiais, kurie atvyksta į Prancūziją profesinės praktikos įgijimo tikslu. Tiek 

terminuoto, tiek ir sezoninio darbo sutartims taikomos minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio 

įstatymo nuostatos. 

Užsienio studentams, atliekantiems praktiką Prancūzijos įmonėje/organizacijoje, galioja 

visos aukščiau paminėtos Prancūzijos praktikantams taikomos teisinės nuostatos. 

Darbo kodekso (pranc. Code du travail) 211-1 straipsnis numato ir moksleivių praktikos 

galimybę. Moksleivių praktika yra galima tik paskutiniais dvejais vidurinio mokymo metais 

(trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų kolegijoje (collèges) metais). Tuo metu moksleivių amžius 

svyruoja nuo 14 iki 16 metų. Trišalis susitarimas ir šiuo atveju yra teisinis praktikos pagrindas 

(http://www.centre-francais.de/seiten/d/praktikum_frz.html). 

 

Vokietijoje studentu yra laikomas asmuo, studijuojantis profesinėje mokykloje, 

aukštojoje mokykloje, universitete ar akademijoje. Dirbančio studento statusas Vokietijoje suteikia 

tam tikras lengvatas draudžiant / draudžiantis privalomuoju socialiniu draudimu.  

Socialinio draudimo (sveikatos draudimo ir draudimo nuo nedarbo) lengvatos dirbančiam 

studentui yra taikomos, jei darbo intensyvumas yra ne didesnis negu 20 val. per savaitę / 26 

savaitės per metus. Studentų darbas laisvu nuo paskaitų metu (pvz., savaitgaliais ar vasaros 

atostogų metu) prie šios darbo trukmės nėra priskaičiuojamas. Darbo intensyvumui viršijus 20 val. 

per savaitę / 26 savaites per metus, asmuo praranda studento statusą, o kartu ir dirbantiems 

studentams taikomas socialinio draudimo lengvatas, kadangi dirbdamas praleidžia daugiau laiko 

negu studijuodamas  

Atostogų metu studentas gali sudaryti trumpalaikę darbo sutartį (vok. kurzfristige 

Beschäftigung). Pagal tokią darbo sutartį gaunamos studentų pajamos yra neapmokestinamos 

http://www.centre-francais.de/seiten/d/praktikum_frz.html
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socialinio draudimo mokesčiais. Tokio pobūdžio trumpalaikė darbo sutartis negali tęstis ilgiau kaip 

50 dienų/2 mėnesius per vienerius kalendorinius metus (www.infosteuern.de) 

(http://www.jobber.de/_1_myjobber/jobforum,arbeitsrecht.html). 

Praktikantas yra apibrėžiamas kaip asmuo, dirbantis įmonėje ar organizacijoje, kai jo 

darbinė veikla, skirtingai negu dirbančio studento, yra susijusi su jo mokymosi aukštojoje 

mokykloje procesu, t.y. yra sudedamoji šio proceso dalis.  

Praktikos, skirtingai negu studentų darbinės veiklos, Vokietijoje nereglamentuoja jokie 

teisės aktai. Socialinio draudimo teisės atžvilgiu yra skiriama prieš studijas atliekama, studijų metu 

atliekama ir pasibaigus studijoms atliekama praktika. Tais atvejais, kai praktika yra privaloma, t.y. 

yra studijų programos dalis bei vyksta studijų aukštojoje mokykloje metu, studento pajamos, 

gautos praktikos metu, socialinio draudimo mokesčiais yra neapmokestinamos. 

Tais atvejais, kai yra atliekama praktika, kuri nėra privaloma mokymo programos dalis 

(pvz., praktika atliekama studento iniciatyva) arba praktika atliekama prieš studijas (dar nepriėmus 

studento į aukštąją mokyklą) arba po jų (studentui praradus studijuojančiojo aukštojoje mokykloje 

statusą), asmens darbas yra apmokestinamas socialinio draudimo mokesčiais net ir tais atvejais, kai 

asmuo realių pajamų negauna.  

Prieš studijas arba po studijų atliekamai praktikai yra taikomos tam tikros socialinio 

draudimo mokesčių lengvatos tik tais atvejais, kai praktika yra privaloma, t.y. yra mokymo 

programos dalis, o studentas praktikos atlikimo metu jau yra priimtas (praktikos, atliekamos prieš 

studijas, atveju) arba dar neatleistas (praktikos, atliekamos po studijų, atveju) iš aukštojo mokslo 

įstaigos (http://www.jobber.de/_1_myjobber/jobforum,praktikum.html).  

 

Austrijoje privalomąja praktika yra laikoma tik tokia praktika, kuri yra numatyta 

aukštosios mokyklos mokymo programoje. Privalomoji praktika gali būti atliekama atostogų, 

mokslo metų metu ar pasibaigus studijoms (pvz. juristams ar mokytojams). 

Austrijoje studentų atliekama praktika gali įgauti tris formas: būti įforminta kaip darbo 

santykiai, neatlygintino darbo santykiai (savanorystė) ar kaip mokymo proceso dalis 

www.help.gv.at).  

Praktikai, atliekamai pagal darbo sutartį, taikoma darbo teisė. Pagal darbo sutartį 

atliekamai praktikai, kaip ir bet kuriai kitai darbo sutarčiai, yra taikomos visos socialinio draudimo 

įstatymų bei kolektyvinių sutarčių nuostatos. Socialinio draudimo įstatyme (vok. Allgemeiner 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG)) numatyta, kad tais atvejais, kai mėnesinis darbo užmokestis 

didesnis negu nereikšmingumo lygis (2010 m. pradžioje - 366,33 €), dirbantysis, tarp jų ir praktiką 

atliekantis studentas, yra draudžiamas pilnu socialiniu draudimu, apimančiu sveikatos, nelaimingų 

http://www.infosteuern.de/
http://www.jobber.de/_1_myjobber/jobforum,arbeitsrecht.html
http://www.jobber.de/_1_myjobber/jobforum,praktikum.html
http://www.help.gv.at/
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atsitikimų ir senatvės pensijų draudimą (www.sozialversicherung.at). Tuo atveju, kai mėnesinis 

darbo užmokestis yra mažesnis negu nustatytas nereikšmingumo lygis, asmuo yra draudžiamas tik 

nelaimingų atsitikimų draudimu. Praktiką pagal darbo sutartis atliekantiems studentams privalo 

būti mokamas ne mažesnis negu toje šakoje nustatytas minimalus darbo užmokestis. Pagal darbo 

sutartis studentai gali dirbti ir vasaros metu. Tokio darbo tikslas gali būti ne tik praktinių žinių 

įgijimas, bet ir, tarkime, finansinių lėšų uždirbimas. Tačiau toks studentų darbas nėra laikomas 

praktika, kadangi jis nėra susijęs su mokymosi aukštojoje mokykloje procesu 

(www.arbeitsinspektion.gv.at).  

Savanorystės forma atliekamai praktikai darbo teisės normos nėra taikomos. Nepaisant 

to, teisinės nuostatos reglamentuoja kai kuriuos savanorystės aspektus, kaip antai savanorystės 

sutartinių santykių nutraukimą pirma laiko (darbdavio ar studento iniciatyva). Savanorystės 

pagrindu atliekamai praktikai nėra taikomos nei tarnautojų, nei atostogų, darbo laiko, motinystės 

(tėvystės) draudimo įstatymų nei kolektyvinių sutarčių nuostatos. Savanorystės pagrindu praktiką 

atliekantys studentai, remiantis socialinio draudimo įstatymu yra privalomai apdrausti tik 

nelaimingų atsitikimų draudimu.  

Praktikai, kuri yra atliekama įmonėje/organizacijoje kaip mokymo proceso aukštojoje 

mokykloje dalis, taip pat nėra taikomos darbo teisės nuostatos. Šia forma praktiką atliekančiam 

studentui nėra taikomos nei socialinio draudimo, nei minimalaus darbo užmokesčio įstatymų, nei 

kolektyvinių sutarčių nuostatos. Tokia forma atlikdamas praktiką studentas, remiantis Socialinio 

draudimo įstatymo nuostatomis, yra apdraustas (kaip ir visi studentai ir moksleiviai) tik nelaimingų 

atsitikimų draudimu (www.sozialversicherung.at). 

Šiuo metu Austrijoje yra diskutuojama dėl specialaus įstatymo, skirto studentų 

praktikoms reglamentuoti, tikslingumo. Žaliųjų partija pasisako už įstatymo, kuris reglamentuotų 

studentų praktikos laiką, atostogas bei atlygį už praktiką, priėmimą. Įstatymas taip pat turėtų 

apibrėžti savanorystės, privalomosios praktikos ir darbo atostogų metu sąvokas bei sąlygas 

(http://burgenland.orf.at/stories/363261/). 

 

4.1.2. Gerosios patirties atvejų kitose užsienio šalyse analizė 

Rusijoje pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis studentų praktiką, yra Rusijos 

Federacijos švietimo ministerijos 2003 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1154 patvirtinta Aukštųjų 

mokyklų studentų praktikos atlikimo tvarka (toliau – Tvarka) (http://www.ed.gov.ru/prof-

edu/vish/rub/457/ ), parengta remiantis šalies Švietimo įstatymu (http://www.ozpp.ru/zknd/obra/) 

bei Darbo kodeksu (http://base.garant.ru/12125268/ ). 

http://www.sozialversicherung.at/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
http://www.sozialversicherung.at/
http://burgenland.orf.at/stories/363261/
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/vish/rub/457/
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/vish/rub/457/
http://www.ozpp.ru/zknd/obra/
http://base.garant.ru/12125268/
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Tvarkoje nurodyta, kad praktikos programą,atsižvelgdama į valstybinį standartą, rengia ir 

tvirtina kiekviena aukštoji mokykla savarankiškai. Taip pat numatyta, kad vykdomosios valdžios 

institucijos, atsižvelgdamos į atskirų sektorių ypatumus, gali teikti aukštosioms mokykloms 

rekomendacijas dėl praktikos organizavimo tvarkos.  

Tvarkoje yra išskiriamos dvi pagrindinės studentų praktikos rūšys – mokomoji ir 

gamybinė, apimanti ir priešdiplominę praktiką. Mokomoji praktika gali susidėti iš keleto etapų, 

kurių eiliškumą, atsižvelgdama į studijų programą, nustato pati aukštoji mokykla: pirminių 

profesinių gebėjimų įgijimas, susipažinimo su darbo specifika, ir kt. Gamybinę praktiką paprastai 

sudaro šie etapai: praktika pagal specializaciją (technologinė, laboratorinė, ir kt.), moksliniai 

tyrimai, pedagoginė praktika ir priešdiplominė praktika.  

Mokomąją praktiką studentai gali atlikti aukštosios mokyklos struktūriniuose 

padaliniuose arba įmonėse/organizacijose. Gamybinė (įskaitant priešdiplominę) praktika atliekama 

tik įmonėse/organizacijose.  

Atliekant praktiką, yra paskiriamas praktikos vadovas tiek iš aukštosios mokyklos, tiek iš 

įmonės/organizacijos. Tais atvejais, kai mokomoji praktika yra sudėtinė studijų dalis, jai vadovauja 

tik atitinkamos srities aukštosios mokyklos dėstytojai.  

Mokomoji ir gamybinė praktika įmonėse/organizacijose yra organizuojama dvišalės 

sutarties tarp aukštosios mokyklos ir įmonės/organizacijos pagrindu. Sutartyje privalo būti 

nurodyta:  

- sutarties šalys – studentą praktikai siunčianti aukštoji mokykla ir įmonė/organizacija, 

kurioje studentas atliks praktiką;  

- sutarties dalykas, nurodant, koks/kokie studentas/studentai atliks praktiką;  

- šalių teisės ir pareigos;  

- sutarties galiojimo (o tuo pačiu – ir praktikos) trukmė;  

- praktikos apmokėjimo tvarka ir  šaltiniai;  

- už praktiką atsakingi aukštosios mokyklos ir įmonės/organizacijos asmenys.  

Praktikos apmokėjimo tvarka priklauso nuo to, kokį teisinį statusą įgyja studentas, 

atlikdamas praktiką. Paprastai yra išskiriami keturi variantai: 

- studentas įtraukiamas į etatinių darbuotojų sąrašą;  

- studentas priimamas į pareigas neįtraukiant jo į etatinių darbuotojų sąrašą;  

- praktika atliekama pagal darbo sutartį, sudarytą tam tikram darbui atlikti;  

- praktika atliekama pagal paslaugų sutartį. 

Į etatinių darbuotojų sąrašą studentas gali būti įtraukiamas tada, kai pareigybė atitinka 

studijų profilį ir gamybinės praktikos kvalifikacinius reikalavimus. Tokiais atvejais su studentu yra 
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sudaroma laikinoji darbo sutartis ir jo vardu įforminama darbo knygelė, kaip to reikalauja Rusijos 

Federacijos darbo kodeksas. Studentams yra taikomi visi darbo teisės aktai bei įmonės vidaus 

darbo tvarkos taisyklės. Jiems taip pat yra taikomi visi socialinę apsaugą ir socialines garantijas 

užtikrinantys teisės aktai.  

Antrasis atvejis, kai studentas priimamas į pareigas neįtraukiant jo į etatinių darbuotojų 

sąrašą, nuo pirmojo skiriasi tuo, kad taikoma skirtinga darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, be 

to, darbo užmokestis apskaičiuotas įmonėje/organizacijoje, kurioje studentas atlieka praktiką, 

vėliau pervedamas į aukštosios mokyklos sąskaitą, o studentui jį išmoka pati aukštoji mokykla.   

Trečiuoju atveju įmonė/organizacija pasirašo su studentu tipinę darbo sutartį tam tikram 

darbui atlikti. Šiuo atveju atlyginimas mokamas už konkrečiai atliktą darbą, o ne už praktikos 

trukmę.  

Paskutinį, ketvirtąjį variantą, aukštosios mokyklos linkusios naudoti siekdamos gauti lėšų 

į aukštosios mokyklos biudžetą. Šiuo atveju aukštoji mokykla sudaro sutartį su įmone/organizacija 

dėl atlygintinų paslaugų teikimo, ir už darbus, atliktus studentų, lėšos yra pervedamos į aukštosios 

mokyklos sąskaitą.  

Tvarkoje numatyta, kad leidžiama atlikti praktiką ir specifinėse darbo organizavimo 

formose – studentų darbo būriuose, taip pat dirbant sezoninius darbus ar dirbant individualiai pas 

atitinkamą kvalifikaciją turintį specialistą.  

Aukštųjų mokyklų administracija yra įpareigota laiku paskirti studentus į praktikos 

atlikimo vietą bei padengti jų transporto išlaidas. Praktikos trukmę nustato pati aukštoji mokykla, 

įvertinusi studentų teorinį pasirengimą, savo ir įmonės/organizacijos mokomosios – gamybinės 

bazės galimybes bei pajėgumus ir atsižvelgdama į studijų planus ir grafikus.  

Studentams, atliekantiems praktiką, darbo dienos trukmė nustatoma remiantis Rusijos 

Federacijos darbo kodekso nuostatomis (studentams nuo 18 m. amžiaus – ne daugiau kaip 40 val. 

per savaitę). Darbo kodekso 227 str. numato, kad studentai, atliekantys gamybinę praktiką 

įmonėje/organizacijoje, yra darbdavio gamybinėje veikloje dalyvaujantys asmenys, kuriems be 

išimčių taikomos darbo saugos normos, ir visi įvykę nelaimingi atsitikimai apskaitomi ir tiriami 

bendra tvarka.  

Studentams, atliekantiems praktiką ir turintiems teisę gauti stipendiją, nepriklausomai 

nuo įmonėje/organizacijoje gaunamo atlyginimo, stipendija mokama visą praktikos atlikimo 

laikotarpį. 

Tvarkoje nurodyta, kad tais atvejais, kai atlikti bet kurios rūšies praktiką reikia vykti į 

kitą vietovę negu yra aukštoji mokykla, studentams yra mokami 50 proc. teisės aktais numatytų 

dienpinigių bei padengiamos visos kelionės išlaidos.  
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Baltarusijoje studentų praktiką reglamentuoja 2010 m. birželio 3 d. Ministrų Tarybos 

nutarimu Nr. 860 patvirtinta Baltarusijos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų praktikos 

organizavimo, atlikimo, rezultatų įvertinimo ir materialinio užtikrinimo tvarka 

(http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=13941) (toliau – Tvarka), parengta vadovaujantis 

Baltarusijos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu (2007 m., 

http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H10700252 ).  

Tvarkos 2 p. pabrėžiama, kad praktika yra neatsiejama aukštojo mokslo studijų dalis. 

Tvarkoje numatyta, kad praktikos trukmė ir turinys yra nustatomi praktikos programoje, kurią 

rengia ir tvirtina kiekviena aukštoji mokykla. Išskiriamos dvi praktikos rūšys – mokomoji ir 

gamybinė, apimanti ir priešdiplominę praktiką. Mokomąją praktiką galima atlikti aukštosios 

mokyklos padaliniuose arba atitinkamo profilio įstaigoje/organizacijoje, o gamybinė (įskaitant 

priešdiplominę) praktika atliekama tik atitinkamo profilio įstaigose/organizacijose. Tvarkoje 

numatyta, kad tik atliekantys gamybinę (priešdiplominę) praktiką studentai gali būti įdarbinami 

įstaigoje/organizacijoje, kurioje tą praktiką atlieka. Su įmonėje/organizacijoje įdarbintu studentu 

praktikos atlikimo laikui sudaroma laikinoji sutartis ir įforminama darbo knygelė.  

Praktikos organizavimo pagrindas – dvišalė sutartis tarp aukštosios mokyklos ir 

įstaigos/organizacijos, kurioje studentas atliks praktiką, taip pat kiekvienu atveju dėl praktikos 

atlikimo turi būti priimamas aukštosios mokyklos vadovo įsakymas.  

Tvarkoje nustatyta, kad praktikos metu studentams taikomos darbo saugos normos ir 

vidaus darbo tvarkos taisyklės, o įmonėje įdarbintiems studentams – visos darbo teisės normos. 

Darytina išvada, kad praktikos metu studentai įgyja gali įgyti dvejopą teisinį statusą, ir 

įmonėje/organizacijoje neįdarbintiems studentams nėra taikomos tokios socialinės garantijos kaip 

atostogos, priemokų ir kompensacijų skyrimas, ir kt. Baltarusijos Respublikos Prezidento 2006 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 530 patvirtintoje Draudimo veiklos Baltarusijos Respublikoje tvarkoje 

(http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=P30600530) nurodyta, kad privalomu draudimu 

nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga draudžiami visų švietimo įstaigų 

studentai, atliekantys gamybinę praktiką, t.y. nėra išskirti įmonėje/organizacijoje įdarbinti ir 

neįdarbinti studentai. 

Tvarkoje yra detaliai išvardintos funkcijos, teisės ir pareigos, kurias studento praktikos 

metu turi vykdyti įmonė/organizacija, kurioje atliekama praktika, aukštosios mokyklos praktikos 

vadovas, atitinkamas fakultetas ir katedra.  

Įmonės/organizacijos darbuotojams, tiesiogiai vadovaujantiems studento praktikai, už tai 

yra mokamas atlygis iš pačios įmonės/organizacijos, aukštosios mokyklos, valstybės ar 

http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=13941
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H10700252
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=P30600530
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savivaldybių biudžetų lėšų, priklausomai nuo studijų krypties, studijų finansavimo šaltinio, taip pat 

nuo to, kokios teisinės formos įmonėje/organizacijoje (privačioje ar biudžetinėje) ir kokios rūšies 

praktiką studentas atlieka. Atkreiptinas dėmesys, kad aukštoji mokykla turi sudaryti atskirą sutartį 

su tiesioginiu praktikos vadovu (įmonės/organizacijos darbuotoju) pagal civilinės teisės normų 

reikalavimus (t.y. tai nėra darbo santykius įforminanti sutartis), pagal kurią tiesioginis praktikos 

vadovas gauna atlygį už savo darbą su studentu. 

Tais atvejais, kai atlikti praktiką reikia vykti į kitą vietovę negu yra aukštoji mokykla, 

studentams yra mokami 10 proc. teisės aktais numatytų dienpinigių ir padengiamos kelionės 

išlaidos, tačiau ši nuostata taikoma tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentams ir tik tais atvejais, 

kai praktiką studentai atlieka įmonėje, kuri nėra jų įdarbinusi.  

Studentams, atliekantiems praktiką ir turintiems teisę gauti stipendiją, stipendija mokama 

visą praktikos atlikimo laikotarpį. 

 

Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV) nėra teisės akto, tiesiogiai skirto 

studentų praktikos reglamentavimui, tačiau galima teigti, kad netiesiogiai pagrindinius aspektus 

reguliuoja Sąžiningo darbo standartų įstatymas (Fair Labor Standards Act, 1938, 

http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.pdf ) su vėlesniais pakeitimais. 

JAV studentų praktika iš esmės yra neapmokama. Siekiant mažinti nelegalios praktikos 

atvejus, JAV Darbo departamentas išleido aiškinamąjį raštą „Dėl studentų praktikos programų 

atitikimo Sąžiningo darbo standartų įstatymą“ (Fact Sheet #71: Internship Programs Under The 

Fair Labor Standards Act, http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs71.pdf ). Šiame rašte 

buvo išskirti 6 kriterijai, kuriais remiantis darbo santykius galima atskirti nuo praktikos: 

1) praktika, net jei jos metu, panaudojant darbdavio infrastruktūrą ir išteklius, yra 

atliekami tam tikri darbai, turi būti  tiesiogiai nukreipta į praktinių įgūdžių įgijimą;  

2) praktika turi būti naudinga studentui;  

3) praktiką atliekantis studentas nepakeičia įmonės/organizacijos darbuotojų, o dirba 

jiems atidžiai prižiūrint;  

4) darbdavys, leidžiantis studentams įmonėje/organizacijoje atlikti praktiką, iš to negauna 

jokios tiesioginės naudos, o kartais net gali patirti tam tikrų nuostolių; 

5) nėra jokių garantijų ar išankstinių prielaidų, kad, pasibaigus praktikos laikotarpiui, 

studentui bus pasiūlyta nuolatinio darbo vieta toje įmonėje;  

6) tiek darbdavys, tiek studentas supranta, kad už praktikos metu įmonėje/organizacijoje 

pradirbtą laiką studentui nebus mokamas atlygis.  

http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.pdf
http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs71.pdf
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Tik visus šiuos kriterijus atitinkanti veikla gali būti laikoma praktika, kuriai netaikomi 

minimalaus darbo užmokesčio ir viršvalandinio darbo apmokėjimo reikalavimai.  

Kalbant apie pirmąjį kriterijų, praktika turėtų būti orientuota į studento teorinių žinių 

palaipsnį pritaikymą praktinėje veikloje, be to, praktiniai įgūdžiai turėtų būti formuojami 

atsižvelgiant į įvairialypius būsimo darbo aspektus, o ne į kokią nors siaurą tos 

įmonės/organizacijos, kurioje atliekama praktika, veiklos sritį.  

Be to, remiantis trečiuoju kriterijumi, studentas negali būti priimamas neapmokamai 

praktikai vietoj laikinai nesančio darbuotojo ar siekiant padidinti įmonės pajėgumus. Atvirkščiai, 

praktikos metu paprastai būna labiau apkraunami vienas ar keli įmonės/organizacijos darbuotojai, 

kadangi jie turi prižiūrėti praktiką atliekantį studentą. 

Ketvirtąjį kriterijų galima vertinti kaip esminį atskiriant praktiką nuo darbo santykių. 

Tiesioginę naudą teikiančiu darbu laikomas toks darbas, kuriam atlikti darbdavys turi skirti 

papildomus resursus arba samdyti papildoma darbuotoją. Todėl, pavyzdžiui, įmonės/organizacijos 

dokumentų tvarkymas, ataskaitų rašymas, apklausų vykdymas ar net vadovo darbotvarkės 

sudarymas yra traktuojamas kaip darbas, už kurį turi būti mokama. Šį kriterijų labiausiai kritikuoja 

darbdavių atstovai, teigdami, kad abipusės naudos gavimas būtų papildoma paskaita darbdaviams 

priimti studentus praktikai.  

Jei tam tikroje įmonėje/organizacijoje vyrauja tendencija, kad atlikę praktiką studentai 

dažniausiai yra priimami į tą įmonę/organizaciją nuolatiniam darbui, tai gali būti vertinama kaip 

penktojo ir šeštojo kriterijų pažeidimas, ir tokia studentų veikla būtų nepripažįstama praktika, o 

vertinama kaip darbiniai santykiai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad minėti kriterijai taikomi tik praktikai, atliekamai pelno 

siekiančioje įmonėje/organizacijoje, o apie kitokiais pagrindais dirbančiuose subjektuose atliekamą 

praktiką aiškinamajame rašte nepasisakyta.  

JAV neretai pasitaiko atvejų, kai šiuos kriterijus bandoma apeiti arba jie, sąmoningai ar 

ne, yra neteisingai interpretuojami. Dažniausiai pasitaikantis pažeidimas – neapmokamas studentų 

darbas, duodantis įmonei/organizacijai pelną. Tokia praktika itin dažna tam tikruose verslo 

sektoriuose, pvz., pramogų industrijoje, žiniasklaidos versle, ir kt. Taip pat pasitaiko atvejų kai 

studentai priimami praktikai vietoj laikinai nesančio darbuotojo – ligos ar motinystės atostogų 

laikotarpiui.  

 

Argentinoje studentų praktiką reglamentuoja 2008 m. Mokomosios praktikos sistemos 

sukūrimo įstatymas (isp. Ley 26.427 Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del 
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sistema educativo nacional,  http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000 

149999/148599/norma.htm ) (toliau – Įstatymas).  

Studentų praktika atliekama remiantis dvišalėmis sutartimis tarp aukštosios mokyklos ir 

biudžetinės ar privačios įmonės/organizacijos. Sutartyje privalo būti išsamiai nurodytas praktikos 

turinys ir tikslai, sutarties šalių teisės ir pareigos, praktikos atlikimo sąlygos 

įmonėje/organizacijoje, galimų priimti praktikai studentų skaičius bei praktikos trukmė, taip pat 

aptarti atostogų egzaminams laikyti, ligos ir nelaimingų atsitikimų socialinio draudimo studentams 

klausimai, intelektinės nuosavybės, atsirandančios praktikos atlikimo metų, teisinio statuso 

klausimai, medicinos išlaidų draudimas, sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo tvarka. 

Pasirašiusi tokią sutartį, aukštoji mokykla informuoja studentus apie galimybę atlikti praktiką 

atitinkamoje įmonėje/organizacijoje, reikalavimus norintiems atlikti praktiką studentams, prašymų 

pateikimo terminus, ir kt. Informaciją apie pasirašytą sutartį aukštoji mokykla turi pateikti 

Švietimo ministerijai, kuri tvarko tokių sutarčių unifikuotą registrą.  

Praktikai pasirinktas studentas vėliau turi pasirašyti dar vieną susitarimą su aukštąja 

mokykla ir įmone/organizacija, kurioje atliks praktiką, dėl konkrečių praktikos sąlygų. 

Neatsiejama šio susitarimo dalis yra aukštosios mokyklos ir įmonės/organizacijos dvišalė sutartis.  

Įstatymo 12 str. pabrėžiama, kad praktika nėra prilyginama darbiniams santykiams, ir 

praktikantas negali užimti samdomų darbuotojų vietos. Taip pat numatyta, kad jei 

įmonė/organizacija, pasibaigus praktikai, studentą priima nuolatiniam darbui, jam nebegali būti 

taikomas bandomasis laikotarpis, numatytas darbo teisės aktuose.  

Įstatyme nurodyta, kad studentų praktika negali trukti trumpiau kaip 2 mėnesius ir ilgiau 

kaip vienerius metus, o darbo savaitė gali trukti ne daugiau nei 20 valandų. Studentams, 

atliekantiems praktiką, taikomi darbo saugos ir higienos reikalavimai kaip tai numatyta Argentinos 

Respublikos darbo teisės aktuose. Studentams yra mokamas atlygis už praktiką (pabrėžiama, jog 

tai nėra darbo užmokestis), kurio minimalus dydis nustatytas aukštosios mokyklos ir 

įmonės/organizacijos sutartyje, o kiekvienu konkrečiu atveju paskaičiuojamas atsižvelgiant į 

studento praktikos valandų skaičių.  

Kontroliuojančioms institucijoms nustačius, kad studento veikla įmonėje/organizacijoje 

neatitinka praktikai nustatytų kriterijų ir reikalavimų, įmonei/organizacijai gali būti taikomos 

sankcijos dėl nelegalaus darbo naudojimo, o studento, aukštosios mokyklos ir 

įmonės/organizacijos susitarimas dėl praktikos perkvalifikuojamas į neterminuotą darbo sutartį 

tarp studento ir įmonės/organizacijos.  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000%20149999/148599/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000%20149999/148599/norma.htm
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Kiekvienai įmonei/organizacijai Argentinos Respublikos darbo ir socialinės apsaugos 

ministerija, atsižvelgdama į įmonės dydį ir praktikai galinčių vadovauti kvalifikuotų darbuotojų 

skaičių, nustato maksimalią galimą studentų – praktikantų kvotą.  

2009 m. Argentinos Respublikos darbo ir socialinės apsaugos ministerija ir Švietimo 

ministerija priėmė nutarimą Nr. 825-338/2009 dėl Mokomosios praktikos įstatymo įgyvendinimo 

(http://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/ley_26427_resolucion_conjunta_n_825338.pdf) 

(toliau – nutarimas), kuriame detalizuojamos tam tikros įstatymo nuostatos bei įtvirtinama keletas 

papildomų reikalavimų. Šiame dokumente nurodyta, kad praktiką studentai gali atlikti tik tose 

įmonėse/organizacijose, kurios yra oficialiai užsiregistravusios kaip darbdaviai ir turi bent vieną 

darbuotoją, dirbantį pagal neterminuotą darbo sutartį. Studentams, atliekantiems praktiką, turi būti 

taikomos ne blogesnės nei įmonės/organizacijos darbuotojams sąlygos dėl atostogų suteikimo, 

ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejais.  

Susitarimo dėl praktikos  tarp studento, aukštosios mokyklos ir įmonės/organizacijos 

negalima nutraukti dėl studento ligos, nelaimingo atsitikimo ar nėštumo. Nėštumo atveju praktika 

sustabdoma nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui (90 dienų), kurio metu atlygis už praktiką 

nėra mokamas, o pasibaigus šiam laikotarpiui, studentė turi teisę praktiką pratęsti. 

Praktikos metu padarytiems išradimams, atradimams, kūriniams, esantiems autorių teisių 

apsaugos objektu, yra taikomas toks pat teisinis režimas kaip ir įmonės/organizacijos darbuotojų 

išradimams, atradimams bei kūriniams. 

Remiantis nutarimu, draudžiama studentams pavesti atlikti itin sudėtingus, keliančius 

riziką ar sveikatai kenksmingus darbus.  

Darbo ir socialinės apsaugos ministerija, kontroliuodama teisės aktų 

įmonėse/organizacijose laikymąsi, privalo ypač atkreipti dėmesį į keletą esminių dalykų: 1) 

studentų veikla turi būti tiesiogiai nukreipta į profesinių gebėjimų ugdymą ir tobulinimą; 2) 

studentais praktikos metu negali būti pakeičiami nuolatiniai įmonės/organizacijos darbuotojai, 

laikinai negalintys dirbti dėl ligos, motinystės atostogų ar kitų priežasčių; 3) studentų praktika 

negali būti naudojama kaip piktnaudžiavimo nemokamu darbu įrankis, kai studentas atlieka 

darbus, kuriems kitu atveju atlikti įmonė/organizacija turėtų samdyti papildomą darbuotoją; 4) 

studentams skiriamos užduotys ir įpareigojimai negali viršyti tų, kurie numatyti aukščiau minėtose 

dvišalėse sutartyse ir trišaliuose susitarimuose.  

 

Kai kuriose kitose Lotynų Amerikos šalyse taip pat yra atskiri teisės aktai, 

reglamentuojantys studentų praktiką, pavyzdžiui, Peru 2005 m. priimtas Darbinės praktikos formų 

įstatymas, 1995 m. Ekvadore – įstatymas Dėl studentų praktikos privačiame sektoriuje. 

http://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/ley_26427_resolucion_conjunta_n_825338.pdf
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4.1.3. Europos Sąjungos politika studentų praktikų organizavimo ir vykdymo srityje  

Tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, Lietuva kartu su kitomis ES šalimis formuoja ir 

vykdo bendrą atitinkamų sričių ES politiką. Visuotinis švietimo politikos koordinavimo procesas 

ES stebimas nuo 2000 metų, kai buvo priimta Lisabonos strategija, Europos Sąjungos ekonominės 

ir socialinės plėtros planas, kuriame taip pat buvo skirta daug dėmesio švietimo sričiai. (Europos 

Komisija, 2009, http://ec.europa.eu/education/at-a-glance/about141_en.htm). Nuo 2010 m. birželio 

mėn. Lisabonos strategiją, atsižvelgiant į ekonomikos nuosmukio tiek pasaulyje, tiek Europoje 

sukeltus pokyčius ir būtinybę sėkmingai prisitaikyti prie globaliniu lygmeniu pakitusių 

ekonominės ir socialinės aplinkos sąlygų, pakeitė atnaujintas Europos Sąjungos ekonominės ir 

socialinės plėtros planas „2020 m. Europa“ (toliau - EU2020, angl. Europe 2020 Strategy) 

(Europos Komisija, 2010, http://ec.europa.eu/education/focus/focus479_en.htm). Minėtame 

dokumente švietimui skirtas itin didelis dėmesys, nurodant, kad švietimo politika yra pagrindinė 

sritis, kurioje ES šalims narėms būtina vykdyti tarpusavio bendradarbiavimą siekiant teigiamų 

rezultatų įgyvendinant atnaujintą ES ekonominės ir socialinės plėtros planą EU2020 (Europos 

Komisija, 2010). ES teikiamas dėmesys švietimo politikai apima beveik visas švietimo pakopas, 

pradedant mokykliniu išsilavinimu ir baigiant aukštojo mokslo studijomis. 

Lygiagrečiai 2009 m. Europos Taryba patvirtino specialias strategines gaires Europos 

bendradarbiavimui švietimo ir ugdymo srityse „ET 2020“ (angl. strategic framework for European 

cooperation in education and training) (Europos Komisija, 2009). Jomis remiantis formuojama 

Aukštojo mokslo modernizavimo darbotvarkė (angl. The Higher Education Modernisation 

Agenda) Pažymėtina, kad rengiant šia programą ES lygmeniu buvo integruoti ir Bolonijos proceso 

tikslai.  

Bolonijos procesas prasidėjo 1999 m. po Bolonijos deklaracijos „Europos aukštojo 

mokslo erdvė" (EHEA) paskelbimo, ją pasirašius 29 Europos šalių Bolonijoje (Italija) 

susirinkusiems švietimo ministrams. Bolonijos deklaracija numatė pagrindinius tikslus ir gaires, iki 

2010 m. sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. Bolonijos Deklaracija įvardijo kaip ir 

kokiais įrankiais naudojantis bus kuriama bendra Europos aukštojo mokslo erdvė – pasirenkant 

aiškių ir palyginamų laipsnių sistemą, pagrįstą dviem ciklais aukštajame moksle, įvedant kreditų 

sistemą, skatinant studentų ir dėstytojų mobilumą, užtikrinant aukštojo mokslo kokybę bei, 

apskritai, stiprinant ir plečiant Europinio aukštojo mokslo idėją. Šios deklaracijos dėka buvo 

pradėta eilė reformų, Europos aukštojo mokslo suderinamumo, palyginamumo, konkurencingumo 

ir patrauklumo europiečiams ir kitų kontinentų studentams bei mokslininkams didinimui. 

http://ec.europa.eu/education/at-a-glance/about141_en.htm
http://ec.europa.eu/education/focus/focus479_en.htm
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Yra paplitusi klaidinga nuomonė, kad Bolonijos procesas tai Europos Sąjungos 

iniciatyva. Bolonijos procese šiuo metu dalyvauja 46 šalys iš kurių tik 27 valstybės yra ES narės. 

Nors Europos Komisija vaidina svarbų indėlį skatinant Bolonijos procesą, tačiau prie jo prisideda 

ir Europos Taryba bei Europos regiono UNESCO nariai, kurie paruošė Lisabonos pripažinimo 

konvenciją. Taip pat prie proceso skatinimo prisideda ir įvairios tarptautinės organizacijas bei 

Europos asociacijos atstovaujančios aukštojo mokslo institucijas, darbuotojus ir darbdavius. 

Bolonijos procesas buvo sukurtas spręsti tokias Europos aukštojo mokslo erdvės 

problemas: visuomeninė atsakomybė už aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus, aukštojo mokslo 

valdymas, socialinė aukštojo mokslo dimensiją ir moksliniai tyrimai, aukštojo mokslo ir tyrimų 

vertybės bei vaidmuo modernioje, globalioje ir vis sudėtingesnėje visuomenėje reikalaujančioje 

kvalifikacijų. 

Įgyvendinant Bolonijos procesą aukštojo mokslo sistemos Europos šalyse turi būti 

organizuojamos taip, kad užtikrintų: 

- bendros aukštojo mokslo erdvės kūrimą; 

- aukšto lygio išsilavinimo užtikrinimą tiek Europos piliečiams, tiek užsienio studentams; 

- Europos švietimo sistemos konkurencingumo ir patrauklumo skatinimą; 

- aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą Europos darbo rinkai; 

- dėstytojų ir studentų mobilumo skatinimą; 

- aukštojo mokslo sistemos skaidrumo ir lankstumo didinimą. 

Kaip vienas iš 2009 m. balandžio 28-29 d. Belgijoje vykusioje šeštojoje Bolonijos 

proceso ministrų, savo šalyse atsakingų už aukštąjį mokslą, konferencijoje suformuluotų Europos 

aukštojo mokslo erdvės tobulinimo per ateinantį dešimtmetį prioritetų buvo nurodytas absolventų 

įsidarbinamumas, kuris įmanomas tik glaudžiai bendradarbiaujant visiems socialiniams 

partneriams ir remiasi nuoseklaus kvalifikacijų (tiek akademinių, tiek įgytų praktikoje) kaupimo ir 

pripažinimo idėja. 

Pačios Europos Sąjungos teisinėje bazėje tiesioginio studentų praktikos reglamentavimo 

nėra. Galima teigti, kad kai kuriuos studentų praktikos aspektus tam tikra apimtimi reglamentuoja 

šie teisės aktai: 

 - Komisijos komunikatas „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms. Darbo rinkos ir 

gebėjimų poreikių numatymas ir derinimas“ (KOM(2008)0868) (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0868:LT:HTML );  

- Komisijos komunikatas „Bendras įsipareigojimas užimtumo srityje“ (KOM(2009)0257) 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0257:FIN:LT:HTML );  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0868:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0868:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0257:FIN:LT:HTML
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- 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 

užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML );  

- Komisijos komunikatas „Jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir dalyvavimo 

visuomenės gyvenime skatinimas“ (KOM(2007)0498) (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:LT:HTML ); 

- Komisijos komunikatas „ES jaunimo strategija. Investicijos ir galimybių suteikimas. 

Atnaujintas atvirasis koordinavimo metodas, taikomas sprendžiant jaunimo problemas ir suteikiant 

jiems daugiau galimybių“ (KOM(2009)0200) (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:LT:HTML );  

- Komisijos Žalioji knyga „Besimokančio jaunimo judumo skatinimas“ 

(KOM(2009)0329) (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0329:LT:HTML ). 

Siekdamas aiškesnio studentų praktikos reglamentavimo, Užimtumo ir socialinių reikalų 

komitetas Europos Parlamentui 2010 m. pateikė pasiūlymą Dėl Europos Parlamento rezoliucijos 

Dėl jaunimo galimybių dalyvauti darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos 

padėties stiprinimo (2009/2221(INI)) (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0197+0+DOC+XML+V0//LT), toliau – rezoliucijos projektas).  

Rezoliucijos projekto preambulėje, nurodančioje pagrindines tokio pasiūlymo pateikimą 

priežastis, atkreipiamas dėmesys į tai, kad jaunimo nedarbo lygis, ypač ekonominės krizės metais, 

auga labiau nei vidutinis nedarbo lygis, o jaunimas į darbo rinką dažniausiai ateina taikant 

netipines, ypač lanksčias, nesaugias ir neužtikrintas užimtumo formas (mažai apmokamas darbas 

ne visą darbo dieną arba darbas pagal terminuotą sutartį, ir t. t.), o tikimybė, kad po tokio darbo jie 

susiras pastovų darbą, maža be to, tokia padėtimi vis dažniau naudojasi darbdaviai, norėdami 

pakeisti nuolatinius darbuotojus ir tam pasinaudodami jauniems žmonėms kylančiomis kliūtimis 

patekti į darbo rinką. Akcentuojama, kad bandydami patekti į darbo rinką, taip pat naikinant darbo 

vietas, jauni žmonės dažnai patiria diskriminaciją dėl amžiaus, kadangi jaunimo nedarbas ir 

nepakankamas darbas visuomenei tampa sunkia socialine ir ekonomine našta, dėl kurios 

prarandama ekonomikos augimo galimybė, gali būti suardyta mokesčių bazė – tai kenkia 

investicijoms į infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, padidėja gerovės užtikrinimo sąnaudos, 

nepakankamai panaudojamos mokymo ir lavinimo investicijos, kyla ilgalaikio nedarbo ir 

socialinės atskirties grėsmė. 

Rezoliucijos projekte Europos Parlamentas ragina universitetus iš anksto užmegzti ryšius 

su darbdaviais ir suteikti galimybę studentams įgyti darbo rinkoje būtinų gebėjimų. Valstybės 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0329:LT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0329:LT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0197+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0197+0+DOC+XML+V0//LT
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narės raginamos kurti imlios ir į tam tikrą tikslą orientuotos darbo rinkos politiką, kuri užtikrintų 

nemenką jaunimo įtrauktį ir galimybę jaunimui įgyti prasmingą profesiją, pavyzdžiui, kuriant 

įkvepiančio pobūdžio tinklus, sudarant sąlygas stažuotojams, įskaitant finansinės pagalbos 

suteikimą, kad jie galėtų persikelti ir gyventi netoli stažuotės vietos, kuriant tarptautinius karjeros 

centrus ir jaunimo centrus, skirtus individualioms konsultacijoms, apimančioms tokius klausimus 

kaip kolektyvinis organizavimas ir su jų stažuote susijusių teisinių aspektų išmanymas. 

Rezoliucijos projekte siūloma Europos Komisijai ir Tarybai parengti Europos stažuočių 

kokybės chartiją, kurioje būtų numatyti tam tikri minimalūs reikalavimai ir standartai, taikomi 

studentų praktikai ir stažuotėms, siekiant užtikrinti jų mokomąją vertę ir vengti išnaudojimo, 

atsižvelgiant į tai, kad praktika ir stažuotės yra švietimo dalis, todėl neturėtų būti atliekamos vietoj 

tikro darbo. Į šiuos minimalius reikalavimus ir standartus įeitų pareiginės instrukcijos ar įgysimos 

kvalifikacijos santrauka, praktikų ir stažuočių trukmė, minimalių išmokų, apskaičiuojamų pagal 

gyvenimo lygį toje vietoje, kurioje praktika ar stažuotė vyksta, remiantis nacionalinėmis 

tradicijomis, draudimas darbo vietoje, socialinio draudimo išmokos pagal vietos normas ir aiški 

sąsaja su atitinkama švietimo programa. 

Rezoliucijos projekte reikalaujama, kad viešajame ir privačiame sektoriuje būtų užtikrinta 

jaunų žmonių apsauga nuo tokių darbdavių, kurie per darbo patirties įgijimo programas, praktiką ir 

stažuotes gali pigiai arba visiškai veltui tenkinti savo pagrindinius poreikius, pasinaudodami jaunų 

žmonių noru išmokti ir nesuteikdami jiems jokios perspektyvos ateityje tapti visateisiais jų 

darbuotojais. Valstybės narės raginamos stažuotę, darbo patirties įgijimo programą ar praktiką 

atliekantiems jauniems žmonėms užtikrinti visavertę darbo vietą ir socialinės apsaugos teises, 

prireikus ir subsidijuojant dalį socialinio draudimo įmokų, o taip pat praktikos, stažuočių ir darbo 

patirties įgijimo schemas įtraukti į socialinės apsaugos sistemas. 

4.2. Gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžiai 

Gerosios praktikos pavyzdžiai  jau buvo analizuoti šio darbo 4.1.1 ir 4.1.2 dalyse, dar 

keletas pavyzdžių pateikiama analizuojant alternatyvius studentų praktikų organizavimo modelius 

6.3 dalyje.  

Vertinti tam tikrą studentų praktikų organizavimo modelį kaip blogą yra sudėtinga: pats 

savaime modelis paprastai nėra ydingas, tačiau dėl vieno ar kelių elementų nefunkcionavimo (ar 

nepakankamo funkcionavimo), nesuderintos ar nereglamentuotos atskirų sistemos grandžių veiklos 

studentų praktika gali nesuteikti laukiamo rezultato. 

Analizuojant blogosios studentų praktikos pavyzdžius, juos galima skirtyti į dvi sąlygines 

kategorijas: praktikos neefektyvumą gali įtakoti studentus praktikai priimančios 
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įmonės/organizacijos (jos atstovų) veiksmai (ar neveikimas), arba studentai praktikos metu jokių 

teigiamų rezultatų  nepasiekia dėl savo kaltės. 

Australijos nacionalinė mokymo tarnyba (angl. Australian National Training Authority), 

siekdama identifikuoti praktikos organizavimo ir atlikimo problemas, problemas, 2001 m. atliko 

praktikantų apklausą. Atlikus tyrimą, buvo akcentuotos šios problemos: 

 studentams skiriamas nekvalifikuotas darbas, neatitinkantis praktikos planų. 

Praktikos vadovų skiriamos užduotys neatitinka praktikos planų ir yra netinkamos ugdant 

specialybinius įgūdžius. Studentai praktikos metu dirbo nekvalifikuotus darbus, nesusijusius su 

studijuojama specialybe ir neturinčio tiesioginės įtakos būtinų gebėjimų ugdymui; 

 studentams buvo skiriama per mažai užduočių konkretiems įgūdžiams suformuoti. 

Visos praktikos metu studentas atlieka siaurą darbų spektrą, nesuteikiantį galimybės įgyti 

reikiamas kompetencija ir praktinius gebėjimus;  

 studento, atliekančio praktiką, nelygiavertis traktavimas įmonėje/organizacijoje 

Įmonės, priimančios studentus praktikai, susiduria su komercinių paslapčių atskleidimo ir 

informacijos nutekėjimo rizika, todėl vengiama skirti užduotis, kurias atlikdamas studentas 

supažindintų su specialiosiomis technologijomis, gamybos ypatumais ar kita konfidencialia 

informacija; 

 praktikos vadovas įmonėje per mažai skiria dėmesio praktikantui, todėl dažnai 

studentai ne visiškai supranta skiriamas užduotis, negali perprasti konkretaus darbo specifikos; 

 netinkamas darbo krūvio paskirstymas. Neretai pasitaiko atvejų, kai praktikantams 

nurodoma dirbti pažeidžiant darbo ir poilsio režimą, praktikantai skiriami dirbti švenčių ar poilsio 

dienomis, nepaliekama laiko studijoms. 

Dar viena tyrimo metu paaiškėjusi problema – kitataučių studentų integracija. Praktikos 

vadovai, priimdami kitų šalių studentus, nemokančius ar nepakankamai mokančius šalies 

valstybinę kalbą, dažnai nėra pasirengę dirbti ir prisitaikyti prie tokių studentų poreikių.   

Netinkamas praktikos problemų identifikavimas, netiksliai įvertintos įmonės galimybės 

priimti studentus praktikai, problemų, su kuriomis praktikos metu susiduria studentai, neviešinimas 

ir nepakankamas praktikos organizavimo proceso partnerių dalyvavimas šių problemų sprendime 

įvardijamos kaip pagrindinės priežastys, trukdančios studentams praktikos metų pasiekti 

maksimalių rezultatų. 

L. Shaffer (1997) atliktame tyrime išskiriamos tokios pačių studentų elgsenos nulemtos 

blogos praktikos priežastys:  
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 praktikai nepasiruošę ir motyvacijos neturintys studentai. Aukštųjų mokyklų 

rengiamos mokymo programos ne visada  atitinka darbo rinkos poreikius, todėl kartais studentams 

trūksta teorinių žinių darbui realioje įmonėje/organizacijoje. Šioje situacijoje dalis atsakomybės 

tenka ir aukštosioms mokykloms, kurioms, rengiant mokymo programas,  kartais trūksta 

lankstumo ir greitesnio reagavimo į darbo rinkos pokyčius; 

 neadekvatūs studentų lūkesčiai dėl praktikos vadovų. Studentai kartais kelia 

nepagrįstai didelius reikalavimus praktikos vadovams: studentai preziumuoja, kad praktikos 

vadovas jiems turėtų skirti visą savo laiką, be to, praktikos vadovui yra priskiriamas ir dėstytojo 

vaidmuo, tikintis, kad jis be savo tiesioginių pareigų dar gali padėti užpildyti teorinių žinių 

spragas; 

 neadekvatūs studentų lūkesčiai dėl praktikos užduočių. Dažnai studentai praktikos 

užduotis vertina kaip neatitinkančias jų kvalifikacijos ir nereikalaujančias jokių specifinių 

gebėjimų, tačiau neįvertinamas tas faktas, kad sudėtingoms užduotims atlikti paprastai reikalingos 

specifinės, konfidencialią informaciją apimančios žinios apie įmonę (jos veiklą), kurias įmonė gali 

teikti tik savo darbuotojams. 

Carifio (1992) akcentuojama studentų praktikų organizavimo problema – netinkamas 

praktikos vadovų elgesys ir kompetencijos trūkumas. Profesinė kompetencija remiasi gebėjimais 

atlikti tam tikras užduotis tinkamai ir rezultatyviai. Epstein ir Hundert (2002) praktikos vadovo 

kompetencijas įvardija kaip nuolat ir apgalvotai naudojamas komunikacijas, žinias, techninius 

įgūdžius, emocijų valdymą ir  kasdienės praktikos praktikantui įtaką. Vadovavimo praktikai 

reikalingos kompetencijos trūkumas tiesiogiai įtakoja praktikos kokybę: netiksliai formuluojami 

praktikos uždaviniai, parenkami netinkami praktinio mokymo būdai ir metodais, slopinamas 

studentų iniciatyvumas ir motyvacija, kyla konfliktinės situacijos, ir kt. 

Neetiško ir neprofesionalaus praktikos vadovų elgesio problemą 2008 m. analizavo 

Oregono ir Pitsburgo universitetų mokslininkai Forrest ir Elman. Buvo nustatyta, jog dėl neetiško 

praktikos vadovų elgesio nukenčia atliekamos praktikos kokybė ir objektyvus vertinimas. 

Pagrindine tokios situacijos priežastimi nurodomas netinkamas praktikos vadovų pasirengimas 

vadovauti studentų praktikai.  

Mistry ir Lato (2009) nuomone, pagrindinė neefektyvios studentų praktikos priežastis –  

praktikos vadovų ir praktikantų komunikacijos ir abipusio supratimo trūkumas. Pasaka autorių, 

visų problemų ištakos yra nepakankama praktikos vadovų kompetencija ir netikslus praktikos 

užduočių formulavimas bei išaiškinimas. Dalykiški, abipuse pagarba pagrįsti santykiai tarp 

praktikos vadovo ir praktikanto yra viena iš esminių sėkmingos praktikos prielaidų. M. Mistry ir J. 

Lato nuomone,  išvengti ar sumažinti blogos praktikos atvejų padėtų aukšta praktikos vadovų 
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kompetencija, aiškiai apibrėžti ir interpretavimo galimybių nesuteikiantys praktikos tikslai ir 

uždaviniai, aiškiai nustatytos studento ir praktikos vadovo teisės, pareigos ir atsakomybė 

2001 m. Williamson ir Hudson atlikto tyrimo duomenys išskyrė geros, blogos ir 

netoleruotinos praktikos bruožus. Blogoms studentų praktikoms priskiriamos praktikos, 

pasižyminčios šiomis savybėmis: 

 nesudaryti tikslūs praktikų planai; 

 nenustatytas tikslus darbo laikas praktikos vietoje; 

 per mažas praktikanto užimtumas praktikos metu, arba atliekamos užduotys neturi 

reikšmės profesinių įgūdžių tobulinimui; 

 praktikanto poreikių ir privalomų užduočių ignoravimas; 

 praktikos vadovo skiriamas laikas praktikantui yra nepakankamas profesiniams 

įgūdžiams formuotis; 

 neužtikrintas grįžtamasis ryšys su praktikos vadovu. 

Netoleruotini praktikų organizavimo bruožai: 

 praktikos institucija, praktikos tikslai ir užduotys aukštosios mokyklos iniciatyva 

keičiami jau prasidėjus studentų praktikos laikui, ar likus per mažai laiko studentui pasiruošti; 

 netinkamai identifikuojami praktikos tikslai; 

 neskiriamas praktikos vadovas/ arba jis keičiamas įpusėjus praktikos laikui; 

 praktikos institucijoje nėra sudarytų tinkamų sąlygų praktikai atlikti (nėra techninės 

bazės, įrangos, neįrengta darbo vieta praktikantui, ir kt.). 

Tyrimo metu nustatyti geros praktikų organizavimo patirties bruožai: 

 tinkamai suformuluoti praktikų tikslai ir uždaviniai; 

 kvalifikuotas praktikos vadovas; 

 savarankiškas užduočių atlikimas ir tinkama užduočių atlikimo kontrolė; 

 lengva praktikanto adaptacija įmonėje ir praktikanto kaip lygiaverčio kolegos, 

turinčio nustatytas atsakomybės ribas, traktavimas; 

 sklandus iškilusių problemų spendimas, dalyvaujant aukštųjų mokyklų ir 

įmonių/organizacijų atstovams. 

Apibendrinant galima teigti, jog, analizuodami blogąją studentų praktikų patirtį ir ją 

lemiančias priežastis, daugelis autorių akcentuoja praktikos vadovų pasiruošimo ir kvalifikacijos 

trūkumo problemą bei studentų motyvacijos stoką.  
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4.3. Studentų praktikų biržos 

Vienas iš paprasčiausių ir efektyviausių aukštųjų mokyklų, studentų ir darbdavių 

bendradarbiavimo studentų praktikos klausimais būdų – virtualios studentų praktikų biržos. 

Studentų praktikų birža – tai paprastai virtualioje erdvėje veikianti duomenų bazė, kurioje 

kaupiama ir skelbiama darbdavių informacija apie galimybę atlikti praktiką jų 

įmonėje/organizacijoje, taip pat talpinami studentų, ieškančių praktikos vietos, skelbimai. Ši 

priemonė leidžia socialiniams partneriams bendradarbiauti konkrečios šalies, regiono ar pasauliniu 

mastu. 

Virtuali praktikų/praktikantų birža www.topinternships.com – tai nemokamas ir paprastas 

būdas surasti praktikos vietą įvairiuose sektoriuose visame pasaulyje. Svetainėje pateikiama 

naujausia informacija apie laisvas praktikantų vietas. Norint naudotis šios virtualios biržos 

paslaugomis, privaloma užsiregistruoti sistemoje. 

Praktikos vietos paieška šioje svetainėje yra nesudėtinga: reikia pasirinkti sritį bei 

pageidaujamo darbo pobūdį (žr. 37 pav.). Galima naudotis ir detalesne paieškos funkcija, 

pasirenkant šalį, miestą, kuriame pageidaujama atlikti praktiką, praktikos atlikimo  datą, ir t.t. 

 

 

37 pav. www.topinternships.com  svetainės pagrindinis puslapis 

 

http://www.topinternshipd.com/
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Studentui, norinčiam užsiregistruoti šioje virtualioje praktikų/praktikantų biržoje, reikia 

užpildyti internetinę paraiškos formą, nurodant savo duomenis. Prieš priimant studentus praktikai, 

reikalaujama, kad studentas atliktų keletą testų (pvz., pokalbis su vertinimo centro darbuotoju).  

Praktikų/praktikantų birža www.topinternships.com yra orientuota į bakalauro ir magistro 

studentus iš viso pasaulio. Jos privalumas yra tas, jog prieš pradedant praktikos vietos paiešką yra 

galimybė iš karto pasirinkti šalį/šalis, kuriose norima atlikti praktiką, tačiau rinktis galima tik iš 

Jungtinių Amerikos Valstijų arba Europos Sąjungos šalių. Svetainėje studentams, ieškantiems 

praktikos vietos, pateikiama daug kitos naudingos informacijos – patariama, kaip tinkamai rašyti 

gyvenimo aprašymą, kaip elgtis pokalbyje su organizacijos, kurioje norima atlikti praktiką, 

atstovais, pateikiamos įvairios publikacijos studentų praktikų tema, ir t.t. 

 

Praktikos vietos paieška studentų praktikų biržose yra tapusi įprastu ir populiariu reiškiniu 

JAV. Vienas iš tokių virtualių biržų yra www.usa-internships.com. Ši virtuali birža orientuojasi tik į 

JAV gyvenančius ar iš kitų šalių atvykusius studentus. Studentams teikiamos paslaugos yra 

mokamos, o darbdaviai informaciją apie praktikos vietas gali talpinti nemokamai. Studentai, 

norintys naudotis www.usa-internships.com paslaugomis, turi tapti nariu ir sumokėti narystės 

mokestį metams. Virtualios biržos personalą sudaro asmenys, turintys daugiau nei septynių metų 

darbo patirtį su įvairių šalių praktikantais ir studentais. 

Peržiūrėti praktikų pasiūlymus, suskirstytus pagal kategorijas, tinklalapyje galima 

peržiūrėti nemokamai, tačiau norint gauti daugiau informacijos arba norint susisiekti su potencialu 

darbdaviu, būtina tapti nariu. Šioje praktikų/praktikantų biržoje siūloma praktiką atlikti mados, 

verslo, prekybos, sporto, žurnalistikos, apskaitos, viešųjų ryšių, psichologijos, inžinerijos, 

reklamos, muzikos, dizaino, kino, medicinos, pramogų, teisės srityse (žr. 38 pav.). 

 

http://www.topinternships.com/
http://www.usa-internships.com/
http://www.usa-internships.com/
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38 pav.  www.usa-internships.com svetainės pagrindinis puslapis 

 

Tinklapyje akcentuojami šie narystės www.usa-internships.com privalumai: 

 patogi paieškos sistema ir galimybė greitai susirasti tinkamą vietą praktikai atlikti; 

 biržos duomenų bazėse yra didelis praktikų/stažuočių pasirinkimas įvairiose srityse; 

 studentai gali tiesiogiai kreiptis į JAV darbdavius; 

 dauguma praktikos/stažuočių pasiūlymų yra neskelbiami niekur kitur, nes darbdaviai 

tiesiogiai biržai teikia informaciją apie siūlomas praktikos vietas. 

Biržos duomenų bazė atnaujinama ir papildoma kiekvieną savaitę, tačiau kai kurios 

kategorijos, atsižvelgiant į gaunamus darbdavių pasiūlymus, atnaujinamos rečiau. Virtualioje 

biržoje galima rasti praktikos pasiūlymų iš daugiau nei 100 bendrovių ar ne pelno siekiančių 

organizacijų. 

 

Studentų praktikų biržoje www.internships.com įdiegta aiški ir nesudėtinga nemokama 

praktikų vietų JAV paieškos sistema, vienijanti studentus, įmones/organizacijas ir aukštąsias 

mokyklas.  

Studentai, ieškantys praktikos vietos, turi užsiregistruoti tinklapyje. Registracija yra 

nesudėtinga, prašoma pateikti tik pagrindinius studento duomenis. Taip pat studentams patariama 

pateikti savo gyvenimo aprašymą, nes tai padidina tikimybę greičiau rasti praktikos vietą. 

http://www.usa-internships.com/
http://www.internships.com/
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Praktikos vietos ieškantiems studentams reikia pasirinkti praktikos sritį, vietą, 

įmonę/organizaciją, kurioje nori atlikti praktiką bei praktikos trukmę (žr. 39 pav.). Taip pat šioje 

virtualioje biržoje studentai gali rasti patarimų, kaip rašyti gyvenimo aprašymą ar motyvacinį 

laišką, pateikiamas atitinkamo pobūdžio praktiką pasirinkti padedantis testas. 

 

39 pav. Praktikos vietos paieška 

 

Įmonė/organizacija, ieškanti praktikantų ir/ar siūlanti atlikti praktiką, turi užsiregistruoti 

(žr. 40 pav.). Registruojantis pateikiama pagrindinė įmonės/organizacijos  kontaktinė informacija, 

pagal kurią yra biržoje yra sukuriama įmonės/organizacijos anketa.  
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40 pav. Įmonės registracija 

 

Įmonė/organizacija, skelbdama informaciją apie laisvas praktikos vietas, turi pateikti 

praktikos aprašymą: įmonė gali pildyti naują formą ir apibūdinti praktikos vietą arba, siekdama 

sutaupyti laiko, gali pasinaudoti vienu iš anksto paruoštų ir tinklapyje pateiktų pavyzdžių. 

Naudojant antrąjį variantą, reikia pasirinkti praktikos pozicijos pavadinimą ir sistema automatiškai 

pateikia aprašymą. Aprašymo tekstą įmonė gali redaguoti, atsižvelgdama į  savo veiklos specifiką.  

Įmonės gali peržiūrėti kandidatus, kurie domisi siūloma praktikos vieta, matyti kandidatų 

gyvenimo aprašymus bei nustatyti statusą (pvz., „svarstomas“, „susisiekta“, ir t.t.). 

Aukštosios mokyklos, norėdamos naudotis www.internships.com biržos paslaugomis, 

taip pat turi užsiregistruoti tinklapyje ir pateikti pagrindinius kontaktinius duomenis.  

Aukštosios mokyklos šioje virtualioje biržoje turi galimybę peržiūrėti įvairius statistinius 

duomenis bei ataskaitas, rodančias, kokios praktikos dažniausiai tinklapyje ieško jų studentai (žr. 

41 pav.). Taip pat aukštosios mokyklos gali skelbti tik tos aukštosios mokyklos studentams 

prieinamą informaciją apie laisvas praktikos vietas. Tinklapyje pateikiamos aktualios aukštosioms 

mokykloms naujienos, filmuota medžiaga, ataskaitos bei kita naudinga informacija. 

http://www.internships.com/
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41 pav. Nauda aukštosioms mokykloms 

 

 

Studentų praktikų birža www.linguastage.com (žr. 42 pav.) atlieka tarpininko funkciją 

ieškant praktikos vietos Ispanijos miestuose Valensijoje, Madride ir Barselonoje. Birža siūlo atlikti 

praktiką aukštosiose mokyklose ar universitetuose bakalauro ar magistro studijose studijuojantiems 

studentams, taip pat suteikia galimybę susirasti praktikos vietą studentams, jau baigusiems 

universitetą ir ieškantiems būdų įgyti praktinės patirties bei patobulinti ispanų kalbos žinias 

profesinėje aplinkoje. Biržos paslaugos yra mokamos. 

http://www.linguastage.com/
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42 pav. www.linguastage.com svetainės pagrindinis puslapis 

 

www.linguastage.com virtualioje biržoje kiekvienam studentui siūloma jo asmeninius 

prioritetus ir universiteto nustatytus reikalavimus atitinkanti praktika/stažuotė. Praktikos vietos, 

remiantis studento pateikta informacija ir reikalavimais, duomenų bazėje ieškoma kartu su vietos 

koordinatoriumi. 

Norint naudotis šios biržos paslaugomis, būtina registracija. Biržos duomenų bazėje 

siūlomos praktikos/stažuotės marketingo, komunikacijų, viešųjų ryšių, rinkodaros, ryšių su 

visuomene, viešbučių ir aptarnavimo, eksporto ir tarptautinio verslo, IT ir inžinerijos, transporto ir 

logistikos, turizmo, švietimo, socialinio darbo, architektūros, žurnalistikos, dizaino (grafikos ir 

interjero), žmogiškųjų išteklių, mažmeninės prekybos srityse. Studento prašymas surasti praktiką 

pradedamas vykdyti tik tuomet, kai užpildomi visi reikalaujami dokumentai. Praktikos paieškos 

procesas trunka apie 8 darbo dienas. Mokestis už suteiktas paslaugas sumokamas tik tada, jeigu 

biržos pateiktas praktikos pasiūlymas tenkina studentą. Sumokėjus mokestį, tarp biržos atstovo ir 

studento yra pasirašoma sutartis. 

Į biržą dėl praktikos vietos besikreipiantis studentas privalo: 

 būti 18-30 metų amžiaus;  

 studijuoti arba būti neseniai įgijęs bakalauro ar magistro laipsnį; 

 turėti galiojantį ES pasą ar vizą; 

 kalbėti ir rašyti anglų kalba atitinkamu lygiu; 

http://www.linguastage.com/
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 kalbėti ir rašyti ispanų kalba pradedančiųjų lygiu arba būti pasirengęs lankyti ispanų 

kalbos kursus prieš prasidedant praktikai; 

 turėti sveikatos draudimą, kuris padengtų medicininį draudimą užsienyje. 

Tinklapyje akcentuojami šie naudojimosi www.linguastage.com biržos paslaugomis 

privalumai: 

 užtikrinama, kad studentui bus pasiūlyta labiausiai jo poreikius ir gebėjimus 

atitinkanti praktikos vieta ir pobūdis; 

 praktikos vietą galima rinktis iš kelių Ispanijos miestų; 

 birža vienija didelį įmonių/organizacijų tinklą; 

 studentams teikiama visokeriopa metodinė parama ruošiantis praktikai ir praktikos 

metu; 

 yra sudaryta galimybė lankyti individualius ispanų kalbos kursus; 

 pasiūlomos apgyvendinimo už prieinamą kainą paslaugos. 

 

www.internship-exchange.org yra uždaros studentų praktikos biržos pavyzdys (žr. 43 

pav.). Europos arabų studentų praktikų birža sukurta bendradarbiaujant YAL ir Daimler AG, 

siekiant skatinti socialinį dialogą tarp arabų studentų ir Europoje įsikūrusių tarptautinių bendrovių. 

YAL (Young Arab Leaders) užsiima verslo vystymu ir plėtojimu, ugdo viešojo sektoriaus ir 

pilietinės visuomenės lyderius, Daimler AG – pasaulyje pirmaujanti lengvųjų automobilių bei 

komercinių transporto priemonių gamintoja. Ši birža orientuojasi į arabų studentus ir siūlo praktikas 

atlikti Vokietijoje bei Egipte. 

Praktika Vokietijoje susideda iš trijų mėnesių programos, padedančios įgyti praktinės 

darbo patirties prižiūrint kvalifikuotiems vadovams. Siūloma atlikti praktiką pardavimų ir 

rinkodaros, finansų ir valdymo, informacinių technologijų, pirkimo ir logistikos, gamybos ir kitose 

srityse.  

 

http://www.linguastage.com/
http://www.internship-exchange.org/
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43 pav.   www.internship-exchange.org svetainės pagrindinis puslapis 

 

Studentas, norintis naudotis šios studentų praktikų biržos paslaugomis, turi būti 

deleguotas YAL organizacijos. YAL organizacija, delegavusi kandidatą, nusiunčia kandidato 

kontaktinius duomenis Daimler AG, kuri studentui suteikia prisijungimo prie biržos duomenis. 

Studentui prisijungus prie biržos ir pateikus prašymą dėl praktikos vietą, vyksta kandidatų atrankos 

procesas (pvz., pokalbis telefonu su Daimler AG atstovais). Atrinktiems kandidatams suteikiama 

įvairiapusė pagalba praktikos administravimo klausimais. 

 

www.praktikpladsen.dk yra Danijos švietimo ministerijos sukurta virtuali studentų 

praktikų birža. Praktikų biržos paslaugos teikiamos nemokamai. Nors www.praktikpladsen.dk yra 

labiau orientuota į praktikos vietos ieškančius studentus, ši studentų praktikos birža yra naudinga ir 

įmonėms/organizacijoms, nes pagal tinklapyje pateiktus duomenis studentas į įmonę/organizaciją 

gali kreiptis tiesiogiai. Be to, šiame tinklapyje įmonės/organizacijos mato joms aktualius 

statistinius bei kitą jas dominančią informaciją.  

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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Biržos svetainėje studentai mato visas bendroves, kuriose yra laisvų praktikos vietų arba 

jos greitai atsilaisvins, t.y. dabartiniai praktikantai greitai baigs savo praktiką arba bendrovė pradės 

naujų praktikantų paiešką. Be to, yra galimybė peržiūrėti vaizdo interviu su studentais, rasti 

naudingos informacijos apie mentorių veiklą bei verslą. 

Virtualioje praktikų biržoje studentai visas įmones, siūlančias praktikos vietas, gali rasti 

paspaudę nuorodą „Patvirtintos įmonės“. Naudodamiesi vartotojo vardu ir slaptažodžiu, studentai 

gali siųsti užklausas įmonėms dėl juos dominančių praktikos vietų. Įmonės, naudodamos savo 

vartotojo vardą ir slaptažodį, gali ieškoti studentų praktikai įmonėje, juos vertinti pagal pateiktas 

trumpas biografines apybraižas. Studentai savo sukurtą profilį gali bet kada koreguoti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 pav.  Paieškos pasirinkimo galimybės 

 

Biržos svetainėje yra trys pasirinkimo galimybės (žr. 44 pav.):  

 praktikos vietų. Paieška pradedama pasirenkant vieną ar keletą iš pateikiamų 

siūlymų. Jei tarp jų yra laisvų praktikos vietų, atitinkančių pageidaujamus kriterijus, pvz., norima 

šalis ar miestas, tuomet paieška baigta. 

 „Patvirtintų įmonių“. Jei nepavyksta tinkamos praktikos vietos rasti pirmuoju būdu, 

rekomenduojama ieškoti pagal konkrečias įmones, pasirenkant nuorodą „Patvirtintos įmonės“. 

Šioje dalyje pateikiamos įmonės, kuriose studentams, atliekantiems joje praktiką, iki praktikos 

sutarties pabaigos yra likę 6, 3 arba 1 mėnuo.  

 Informacijos dėl pasirengimo praktikai ir profesinei karjerai. Šioje praktikų biržoje 

yra galimybė rasti praktikos vietas statybos, elektros įrangos, santechnikos ir kitose pramonės 

srityse. 

Paieškos lange (žr. 45 pav.) pateikiamos 5 pasirinkimo galimybės. Pasirenkant pateiktis, 

sistema automatiškai atrenka su konkrečia tema susijusią informaciją. Specialybių sąraše galima 
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pasirinkti norimą praktikos sritį. Pateikiamas skaičius rodo kiek laisvų praktikos vietų yra šioje 

srityje. Kriterijų pasirinkimo galimybės padeda greitai surasti reikalavimus atitinkančią 

praktiką/stažuotę.  

 

45 pav.   Paieškos langas 

 

Jeigu pasirinkus norimus kriterijus, sistema rodo, jog juos atitinkančios praktikos nėra, tai 

reiškia, jog praktikos vieta jau yra užimta arba atnaujinama. Tokiu atveju rekomenduotina paiešką 

po tam tikro laiko pakartoti arba pakoreguoti paieškos kriterijus. 

Prisijungus prie praktikų biržos sistemos, savo asmeninį profilį galima naudoti siunčiant 

elektronines užklausas bendrovėms tiesiogiai iš biržos svetainės. Paprastai sistema paieškos metu 

pateikia apie 500 pasirinktus kriterijus atitinkančių įmonių/organizacijų. 

Šioje praktikų biržoje galima rasti visas įmones, kurios Švietimo ministerijos įsakymu 

privalo priimti praktikantus. Kiekvienais metais Švietimo ministerija nustato į aukštąsias mokyklas 

priimamų studentų skaičių. Tokio reglamentavimo tikslas – paruošti optimalų specialistų, turinčių 

realias įsidarbinimo galybes, skaičių.  

Jei, remiantis atliktais tyrimais ar statistiniais duomenimis, nustatoma, kad rinkoje 

konkrečios srities specialistų pasiūla yra per didelė,  šioje srityje praktikos nebeorganizuojamos. 

Biržos paieškos sistemos lange atsiradusi pastaba  „Prieiga prie praktikos ribota“ reiškia, kad daug 

studentų jau atlieka praktiką šioje srityje ir poreikio priimti daugiau studentų nėra, arba tikimybė 

ateityje rasti darbą, susijusį su šia specialybe, labai maža. 

 

 

46 pav. Paieškos kriterijų susiaurinimo įrankiai 

 

Sistema automatiškai rodo praktikos konkrečioje srityje situaciją visoje šalyje, tačiau yra 

trys skirtukai, kuriuos galima naudoti norint susiaurinti paiešką (žr. 46 pav.): 
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 „Situacija regionuose“ suteikia galimybę apžvelgti situaciją konkrečiuose šalies 

regionuose. 

 „Palyginimas su susijusiomis sritimis“ leidžia įvertinti pasirinktos praktikos srities 

padėtį ir palyginti su kitomis panašiomis sritimis. 

 „Konkrečių specialybių palyginimas“. 47 paveiksle pateikiamas pavyzdys, kaip 

ieškoma informacija palyginama su pasirinktais kriterijais. 

 

 

47 pav. Specialybių palyginimas 

 

Biržos svetainė taip pat pateikia nuorodų į internetines svetaines, kuriose studentai ir 

bendrovės gali rasti naudingos su praktikų pasiūla ar paklausa susijusios informacijos. 

 

Minėtos virtualios studentų praktikų biržos – tik keli šios socialinių partnerių 

bendradarbiavimo formos pavyzdžiai. Konkretaus tinklapio struktūra ir informacijos turinys 

priklauso nuo keleto veiksnių: orientavimosi į tam tikrą tikslinę grupę (pvz., tinklapis gali būti 

labiau orientuotas į studentus arba labiau pritaikytas darbdavių poreikiams), geografinės veiklos 

zonos (gali būti siūlomos praktikos keliose valstybėse, vienoje valstybėje, viename regione ar 

kitame siaurame administraciniame vienete), siūlomų paslaugų apimties (teikiama tik 

tarpininkavimo paslauga surandant praktikos vietą ar siūlomas visas su praktikos organizavimu ir 

administravimu susijęs paslaugų paketas), ir kt. 

Vertinant studentų praktikos biržos sukūrimo Lietuvoje galimybes, galima teigti, kad 

šiuolaikinėje informacinių technologijų visuomenėje virtuali duomenų bazė būtų prieinamiausias ir 

efektyviausias informacijos šaltinis visiems studentų praktikų organizavimo proceso dalyviams. 

Duomenų bazės sukūrimui ir palaikymui dalis lėšų galėtų būti skiriama iš valstybės biudžeto, kitą 

dalį skirtų suinteresuotos pramonės įmonės/organizacijos. Šiame etape svarstytinos alternatyvos: 

 praktikos biržos orientacija į tam tikras tikslines grupes. Vieningos visus Lietuvos 

aukštojo mokslo studijų profilius vienijančios praktikų biržos sukūrimas būtų efektyviausias 

sprendimas; kita vertus, gali būti sudėtinga pasiekti bendrą visų aukštojo mokslo institucijų bei 
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šalies ūkio sektorių susitarimą ir užtikrinti visų jų aktyvų dalyvavimą kuriant bei palaikant 

duomenų bazę; 

 mokesčio už registraciją duomenų bazėje klausimas. Tam tikras besiregistruojančių 

studentų ir/ar praktikos institucijų mokamas mokestis leistų dalinai finansuoti duomenų bazės 

palaikymą; antra vertus, net minimalus mokestis susiaurintų duomenų bazėje besiregistruojančių 

suinteresuotų asmenų ratą;  

 duomenų bazės administratoriaus parinkimas. Priklausomai nuo duomenų bazės 

kūrime ir palaikyme dalyvaujančių subjektų (visos ar tik dalis aukštųjų mokyklų, atskiri pramonės 

sektoriai, ir kt.), administravimo funkcijos galėtų būti priskirtos pramonės įmones/organizacijas 

vienijančiai asociacijai, studentų sąjungoms/atstovybėms, ir pan.  

 

Išvados. 

Studentų praktikos organizavimo modelis įvairiose šalyse gali priklausyti nuo daugelio 

socialinių ir ekonominių veiksnių. 

Užsienio šalyse studentų praktikų organizavimo reglamentavimas yra skirtingas: vienur 

yra išleisti atskiri šį procesą gana detaliai reguliuojantys teisės aktai, kitur tik kai kurie pagrindiniai 

klausimai yra reglamentuoti atskiroms sritims (socialinio draudimo, minimalaus darbo 

užmokesčio, darbo) skirtuose teisės aktuose.  

Daugelyje užsienio šalių aktualiausi yra du su studentų praktika susiję aspektai: 

užmokesčio studentui už praktiką mokėjimas ir praktikos atskyrimo nuo nelegalaus darbo 

problematika.  

Europos Sąjungos teisinėje bazėje tiesioginio studentų praktikos reglamentavimo nėra, o 

kai kuriuos studentų praktikos aspektus tam tikra apimtimi reglamentuoja atskirų sričių teisės 

aktai. 

Siekiant suvienodinti studentų praktikos reglamentavimą Europos Sąjungos mastu, 

siūloma parengti  Europos stažuočių kokybės chartiją, kurioje būtų numatyti tam tikri minimalūs 

reikalavimai ir standartai, kurie apimtų įgysimos kvalifikacijos santrauką, praktikų ir stažuočių 

trukmę, minimalių išmokų, apskaičiuojamų pagal gyvenimo lygį toje vietoje, kurioje praktika ar 

stažuotė vyksta, nustatymą, draudimą darbo vietoje, pagal valstybės narės įstatymus numatytas 

socialinio draudimo išmokas ir aiškią sąsają su atitinkama švietimo programa. 

Jokia studentų praktikų organizavimo sistema savaime negali būti vertinama kaip bloga 

ar gera: praktikos efektyvumas ir rezultatyvumas priklauso nuo visų sistemos elementų tinkamo 

funkcionavimo ir sklandžios jų tarpusavio sąveikos.  
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Daugelio užsienio autorių nuomone, studentų praktika vertintina kaip bloga, jei 

studentams skiriamas nekvalifikuotas darbas, netinkamai identifikuojami praktikos tikslai, 

netinkamai paskirstomas ir su studijomis nederinamas darbo krūvis, neįvertinamos įmonės 

galimybės priimti studentus praktikai, praktikos vadovui trūksta reikiamos kvalifikacijos, o 

studentams – motyvacijos. 

Vienas iš prieinamiausių ir efektyviausių aukštųjų mokyklų, studentų ir darbdavių 

bendradarbiavimo studentų praktikos organizavimo klausimais būdų – virtualios studentų praktikų 

biržos, kuriose būtų kaupiama, saugoma ir nuolat atnaujinama informacija apie siūlomas praktikų 

vietas, praktikos vietų ieškančių studentų duomenys, praktiką atlikusių studentų vertinimai, 

aktualūs statistiniai duomenys bei kita naudinga informacija.  
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V. GEROSIOS PATIRTIES ANALIZĖ TUTORIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SRITYJE 
 

5.1. Tutoriaus vaidmuo, samprata, funkcijos ir kompetencijos  

5.1.1. Tutoriaus samprata  

Viena iš sėkmingos studentų praktikos prielaidų – kvalifikuotas vadovavimas praktikai, 

kurį gali atlikti tik pakankamai patirties ir kompetencijos šiai veiklai turintis specialistas. Nuo 

praktikos vadovo – tutoriaus – pasirengimo vadovauti studento praktikai didele dalimi priklauso 

tai, ar pavyks išugdyti aukštos kvalifikacijos, lankstų, konkurencingą, nuolat tobulėjantį 

specialistą. 

Šiandien Lietuvoje trūksta profesionalių, specialiai vadovavimui studentų praktikai 

pasirengusių tutorių. Tutoriaus vaidmens ir funkcijų sfera iki šiol yra pakankamai nauja ir 

neapibrėžta, nors kai kurie Lietuvos mokslininkai yra analizavę tutoriaus kompetencijas ir 

funkcijas, etinius tutoriaus veiklos aspektus, bendravimą tutoriaus veikloje, tutoriaus sampratą ir 

funkcijas. 

Tutorius paprastai suprantamas kaip pedagoginių gebėjimų turintis specialistas, 

individualiai globojantis studentą, skatinantis jo asmeninę saviugdą bei profesinių praktinių 

kompetencijų tobulėjimą, laiduojantis integracijos į organizaciją ir karjeros sėkmę. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. 

ISAK-1525 „Dėl 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 

„Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, 

tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 

92 – 3954) tutorius apibrėžiamas kaip studento profesinės praktikos vadovas arba koordinatorius 

įmonėse ir (arba) kitose organizacijose, kurio funkcijos yra koordinuoti stažuotės organizavimą, 

atsakyti už stažuotojų praktinių profesinių (ne dalykinių) kompetencijų įgijimą ir vertinimą 

Tutoriaus sąvoka skirtingose valstybėse ir jų ugdymo institucijose apibrėžiama 

nevienodai. Įvairūs autoriai skirtingai apibrėžia tutoriaus sąvoką, tačiau dauguma jų sutinka, kad 

pagrindinis tutoriaus vaidmuo – padėti aukštųjų mokyklų studentams įgyti praktinio darbo 

gebėjimų, vadovauti jų praktikai ir stažuotei. Taigi tutorius yra vyresnis, labiau patyręs, išmintingas 

pedagogas, perteikiantis savo patirtį kitam – jaunesniam, pradedančiam profesinę veiklą asmeniui. 
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Tutoriumi norintis tapti žmogus privalo būti profesionalas visomis prasmėmis. Tutorius turėtų būti 

ne tik patyręs savo srities specialistas, bet ir turėti specialių, tutorystei būtinų kompetencijų. 

Apibendrintos skirtingų autorių tutoriaus sampratos interpretacijos pateikiamos 9 

lentelėje. 

 

9 lentelė. Tutoriaus sąvokos apibrėžimai 

 

Autorius Tutoriaus apibrėžimas 

 Shea, 1999 

Tai asmuo, gebantis daryti svarbią, ilgalaikę, teigiamą įtaką kito asmens gyvenimui 

individualiai su juo bendraudamas. Tai asmuo, perteikiantis savo žinias, įžvalgas, išmintį ir 

patirtį, naudingą kito asmens profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. 

Jonson, 2002 
Tai vadovas, rėmėjas, patarėjas, modelis, patikimas draugas, dvasinis vadovas, patyręs 

mokytojas, mokytojas rėmėjas, mokytojas specialistas, kolega, porininkas. 

Sajienė ir kt., 

2003 

Tai asocijuotas mokytojas, klinikų vadovas, bendradarbiaujantis mokytojas, paramos, 

palaikymo tiekėjas, treneris, konsultuojantis mokytojas. 

Ponick, 2003 

Tai asmuo, kuris padrąsina, palaiko, motyvuoja. Tuo pat metu jis yra globėjas, užtarėjas, 

tarpininkas, pristatantis praktikantą žmonėms, kuriuos jis turėtų pažinoti, su kuriais jam teks 

bendrauti. 

Mačianskienė ir 

kt., 2004 

Tai individas, su kuriuo mažiau patyręs asmuo yra nustatęs formalius santykius su aiškiai 

nusakytais tikslais. 

 

Remiantis aukščiau pateiktais apibrėžimais galima teigti, kad tutoriaus darbo esmė – 

užtikrinti sąveikos tarp teorijos ir praktikos efektyvumą. Mačianskienės ir kt. (2004) teigimu, 

tutoriavimas yra sąmoningas kvalifikuoto ar patyrusio žmogaus bendravimas su mažiau patyrusiu ar 

kvalifikuotu, kad mažiau kvalifikuotas asmuo tobulintų tam tikrą kompetenciją. Tai abipusiai 

naudingos partnerystės kūrimas, tobulinant gebėjimus, elgseną bei požiūrį, stengiantis padėti 

globotiniui pasiekti tikslus. Laužackas (2005) tutoriavimą apibūdina kaip patyrusio asmens 

(tutoriaus) veiklą patariant ir remiant mažiau patyrusių ir pradedančių dirbti žmonių profesinę 

adaptaciją organizacijoje bei perimant būtinus vaidmenis, žinias ir gebėjimus. 

Užsienyje jau prieš keletą dešimtmečių suvokta tutoriaus vaidmens svarba padedant 

pradedantiems profesinę veiklą specialistams tobulėti ir integruotis darbo vietoje. Tutorystė 

oficialiai įteisinta daugelyje valstybių – Australijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, 

Singapūre, JAV, Honkonge, ir kt. Tutoriavimas jose praktikuojamas rengiant įvairių sričių 

specialistus. (Nasvytienė ir kt., 2007). 

Tutoriavimo (angl. tutoring) sąvoka kartais yra tapatinama su treniravimo, instruktavimo 

terminais (angl. coaching). Tačiau tai yra klaidingas požiūris, nes tutorius gali atlikti instruktoriaus 

funkcijas, bet instruktorius negali atlikti tutoriaus darbo. Tutoriavimas yra daugiau „santykinis“ 
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procesas, pagrįstas psichologiniais veiksniais, o treniravimą sąlyginai galima vadinti „funkciniu“, 

orientuotu į praktinių įgūdžių įgijimą. Užsienio literatūroje vartojamas dar ir priežiūros, stebėjimu 

grįsto vadovavimo terminas – supervizija (angl. supervision) (Šlenterienė, Zaksaitė, 2007). 

Šiandieninėje aplinkoje tutoriavimo samprata turėtų būti suvokiama ne tik kaip tutoriaus 

vadovavimas studentui praktikos metu, bet ir kaip tam tikra globos sistema, susidedanti iš 

daugybės elementų, švietimo sistemos dalis, kurios siekis – užtikrinti profesinio rengimo kokybę. 

 

5.1.2. Tutoriaus vaidmuo ir funkcijos 

Remiantis užsienio autorių analize, galima išskirti 13 tutoriaus vaidmenų: 

1. Padėjėjo vaidmuo, kai tutorius:  

 yra patikimas, rodantis pagarbą ir pasitikėjimą; 

 padeda įtemptose  situacijose, besimokant ir profesiškai tobulėjant; 

 yra patirties ir informacijos šaltinis; 

 tarpininkauja renkant informaciją; 

 yra atidus, inicijuojantis, padrasinantis, paremiantis. 

Geras tutorius supranta, jog efektyviausias vaidmuo dirbant su suaugusiais globotiniais – 

pagalbininko vaidmuo. Dinamiškame pagalbos globotiniui procese, tutoriaus ir jo globotinio 

mokymosi santykiai išsivysto tik per tam tikrą laiką, nes pradedantis dirbti praktikantas ima jaustis 

drąsiau ir tampa vis savarankiškesnis. (Nasvytienė ir kt., 2007). 

2. Tutorius – pagalbininkas, kuris:  

 skatina praktikantą numatyti savo mokymosi tikslus; 

 įtraukia globotinį į jo mokymosi planavimą;  

 skatina praktikantą (siekiant mokymosi tikslų) naudotis įvairiais ištekliais ir 

galimybėmis; 

 padeda globotiniui realizuoti ir įsivertinti mokymąsi (Jonson, 2002). 

3. Kolegos vaidmuo. Tutorius yra: 

 atsakingas už planavimo ir mokymo kokybę, efektyvų vadovavimą, profesionalumą ir 

sėkmingą patyrimą;  

 sužinantis bendruomenės idėjas, poreikius, susitarimus ir lūkesčius; 

 empatiškas partneris; 

 draugas, kuris padeda globotiniui jaustis lygiaverčiu komandos nariu; 

 vadovas, kuris atpažįsta pasiekimus ir švenčia sėkmę. 
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Tutorius yra globotinio kolega, dirbantis toje pačioje institucijoje tokį patį arba labai 

panašų darbą. Tutorius ir jo globotinis palaiko bei skatina vienas kitą, teikia emocinę paramą, daug 

bendrauja neformaliai. Tutorius turi galimybę įtraukti globotinį į įvairius projektus, suteikti progų 

bendrauti su kitais kolegomis, mokytis iš jų patirties neformaliai kartu atliekant tuos pačius darbus. 

(Lacey, 1999) 

4. Modelio vaidmuo, kai tutorius:  

 demonstruoja pozityvų požiūrį į profesiją ir veiklą;  

 turi aiškią veiklos viziją ir formuluoja realius tikslus bei lūkesčius; 

 yra mąstytojas, skatinantis globotinio savianalizę, refleksiją, problemų sprendimą, 

veiksmo tyrimus, siekiant profesinio tobulėjimo; 

 savo pavyzdžiu skatina mokytis visą gyvenimą, nuosekliai tobulinti profesines 

kompetencijas (Jonson, 2002). 

 

5. Partnerio vaidmuo, kai tutorius: 

 skatina abipusį pasikeitimą informacija; 

 sukuria aplinką atvirai sąveikai; 

 išklauso ugdytinio problemas ir atitinkamai reaguoja; 

 sudaro globotinio susitikimų su tutoriumi tvarkaraštį; 

 veikia kaip įsiklausantis į bendruomenės idėjas ir reikalus (Fisher, 1994). 

Suaugusieji geriausiai mokosi tada, kai yra aktyvūs partneriai, o ne pasyvūs žinių 

perėmėjai. Suaugę globotiniai pageidauja kiek įmanoma daugiau savarankiškumo, galimybės 

dalyvauti visuose mokymosi etapuose (diagnozuojant, planuojant, vertinant) (Jonson, 2002). 

Tutoriaus keliami tikslai globotiniui nebūtinai skatina jo norą mokytis ar tobulinti 

kompetenciją. Bendras darbas, bendra veikla, bendrų idėjų įgyvendinimas veikia efektyviau.  

Patyrę tutoriai išlaiko pusiausvyrą tarp globotinio kontrolės ir visiškos laisvės suteikimo. 

Suaugusiųjų mokymas reikalauja laiko išbandymams ir klaidoms, refleksijai, savo elgesio 

korekcijai. Geras tutorius gerbia globotinio individualią „augimo kreivę“, žino, jog praktiką 

atliekantis studentas gali efektyviai mokytis darbo vietoje, kaupdamas praktinę patirtį. Tutorius turi 

būti pasirengęs teikti globotiniui patarimus tuo momentu, kai šis pajus patarimų poreikį ir bus 

pasirengęs juos priimti (Jonson, 2002). 

6. Konsultanto vaidmuo. Tutorius: 

 padeda globotiniams identifikuoti ir suprasti sėkmingai karjerai būtinus gebėjimus, 

interesus ir vertybes; 
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 padeda globojamajam įvertinti karjeros pasirinkimo tinkamumą; 

 padeda globojamajam planuoti prasmingų tikslų kėlimo, siekiant profesinės brandos, 

strategijas; 

 kelia iššūkius, skatina tobulėti, padeda išvengti klaidų. 

Institucija, parinkdama tutorių pradedančiajam globoti, pirmiausia turi įsitikinti, ar 

tutoriaus gebėjimas konsultuoti yra reikiamo lygio. Tutorius turi gebėti sukurti pasitikėjimo 

atmosferą, kelti klausimus tinkamu momentu, padėti globotiniui suprasti problemas ir mokytis jas 

spręsti, suvokti globotinio galimybes, lūkesčius, ir padėti sėkmingai siekti karjeros (Bloch, 1993).   

7. Instruktoriaus vaidmuo, kai tutorius:  

 padeda išsiaiškinti profesinės raidos poreikius ir siekinius; 

 moko vadybinių ir technologinių įgūdžių;  

 įžvelgia pasiekimus darbe, stiprina tobulėjimo motyvaciją; 

 stiprina tobulėjimo sėkmę garantuojančią elgseną; 

 informuoja apie organizacinius tikslus ir uždavinius; 

 savo pavyzdžiu modeliuoja sėkmę garantuojantį profesinį elgesį. 

Instruktoriaus vaidmuo yra formalesnis nei kiti vaidmenys. (Lacey, 1999). 

8. Profesinės priežiūros (supervizoriaus) vaidmuo. Tutorius: 

 formaliai ir neformaliai bendrauja siekdamas organizacijos progreso; 

 rekomenduoja kvalifikacijos kėlimo renginius; 

 rekomenduoja tinkamas karjeros raidos strategines kryptis; 

 sistemingai apžvelgia organizacijos ir globojamojo raidos planus; 

 padeda globotiniams identifikuoti karjeros siekimo kliūtis ir pasirinkti jų įveikimo 

būdus (Jonson, 2002). 

9. Tarpininko vaidmuo, kai tutorius: 

 padeda globotiniui užmegzti profesinius kontaktus; 

 skatina globotinių tarpusavio bendravimą inicijuodamas vienų pagalbą kitiem; 

 padeda globotiniui pasimokyti iš kitų gerosios darbo patirties; 

 teikia globotiniui informaciją apie karjeros progresui naudingus šaltinius (Nasvytienė 

ir kt., 2007). 

10. Sprendimų priėmėjo vaidmuo, kai tutorius: 

 padeda globotiniams priimti sprendimus kilus specifinėms problemoms; 

 pasiūlo globotiniams efektyvius specifinių problemų sprendimo būdus (Nasvytienė ir 

kt., 2007). 
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11. Advokato vaidmuo. Tutorius: 

 atstovauja globotiniui ir jo reikalams visose profesinės veiklos srityse; 

 atstovauja globotinio teisei dalyvauti organizacijos bendruomenės veikloje ir veikloje 

už jos ribų (Jonson, 2002). 

12. Globėjo vaidmuo. Tutorius: 

 paslaugus, linkęs padėti; 

 skiria laiko neformaliam asmeniniam bendravimui ; 

 kuria konfidencialius, pasitikėjimu grindžiamus santykius; 

 padeda nesėkmės atveju;  

 padrąsina naujiems darbams (Nasvytienė ir kt., 2007). 

 

13. Rėmėjo vaidmuo. Tutorius: 

 aprūpina pradedančiuosius mokymo ištekliais; 

 moko efektyviai naudotis ištekliais sprendžiant su darbu susijusias problemas; 

 dalinasi su globotiniu asmeninėmis darbo priemonėmis (Zey, 1984). 

Šie apibūdinimai atskleidžia skirtingų autorių nuomonę, kas turėtų vykti tutoriui 

globojant praktiką atliekantį studentą – būsimą specialistą. Schoroškienė ir kt. (2006) pastebi, kad 

tutoriaus veikla efektyvi, jeigu jis praktikos metu, atsižvelgdamas į profesinės stažuotės etapą, 

lengvai pereina nuo vieno vaidmens prie kito (profesinės globos pradžioje daugiau reikalinga 

tiesioginė parama, pabaigoje – netiesioginė), įvertindamas emocinius poreikius, globotinio 

aktyvumą, patirtinio mokymosi stilių, profesinės veiklos sritį ir tutorystės ryšių ypatumus. 

Tyrimai rodo, jog skirtingose šalyse akcentuojamos skirtingos tutoriaus savybės ir 

atliekami vaidmenys. Pavyzdžiui, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės tutoriai kaip vieną iš 

svarbiausių nurodo konsultanto vaidmenį. Vokietijos tutoriai konsultanto vaidmenį pirmiausia 

supranta kaip profesinės patirties skleidimą ir globotinio vertinimą. Jiems svarbu, jog tutorius 

pasižymėtų dalykiška kritika. Jungtinėje Karalystėje tutoriai daugiau akcentuoja paramą 

globotiniui, o Vokietijoje – nuoširdumą, sąžiningumą. Jungtinėje Karalystėje tutoriui dažniau 

priskiriamas instruktoriaus ir vertintojo vaidmuo, o Vokietijoje – kolegos ir partnerio (Jones, 

2001). 

Kiekvienas tutoriaus atliekamas vaidmuo reikalauja skirtingų tutoriaus asmeninių savybių, 

žinių bei gebėjimų. Tutoriai turi būti gerais pažinimo proceso skatintojais, mokymosi proceso 

planavimo, realizavimo, vertinimo, konsultavimo, motyvavimo, mokymo technologijų parinkimo 
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ir taikymo, socialinių inovacijų bei komandinio darbo specialistais, tobulinančiais savo 

kvalifikaciją (Butrimavičienė, 2005). 

Tutoriui, kaip praktikos vadovui, priskiriamos šios funkcijos: 

 praktikanto integracija į organizaciją; 

 aprūpinimas informacija, kuri ypač svarbi studentui pradinėje stadijoje; 

 pagalba planuojant, sudarant dienotvarkę praktikos vietoje; 

 parama ir vadovavimas, reikiama kryptimi nukreipiant besimokančiuosius atlikti 

darbą, didinantį jų kompetenciją; 

 pagalba  skatinant emocinę ir mokymosi plėtrą; 

 žinių ir kompetencijų įvertinimas (Constable, Kulys, 1995). 

Apibendrintos tutoriaus veiklos pateiktos 10 lentelėError! Reference source not 

found.je.  
 

10 lentelė.   Tutoriaus veiklos studentų praktikos metu 
 

Tutoriaus veiklos 
Tutoriaus veiklos 

etapai 

 Padėti besimokančiajam aklimatizuotis ir integruotis institucijoje  

 Susipažinti su institucijos vidaus taisyklėmis 

 Rodyti besimokančiajam kelią institucijoje: padėti perskaityti nerašytas įstaigos 

taisykles 

 Padėti besimokančiajam suprasti institucijoje dirbančių žmonių atliekamus darbus, 

pareigas 

Įvedimas 

Supažindinimas 

Informavimas 

 Padėti besimokančiajam siekti profesinių interesų ir nustatyti realius profesinės 

veiklos tikslus 

 Įgalinti besimokantįjį veikti, siekti tikslų 

Planavimas 

 Nubrėžti veiklos kontūrus ir pasidalinti patirtimi, patarti kokių klaidų nedaryti 

 Mokyti žinių ir įgūdžių, padedančių besimokančiajam sėkmingai dirbti  

 Bendrauti su besimokančiuoju, sukurti saugią, pasitikėjimą keliančią aplinką  

 Padrąsinti besimokantįjį mokantis ugdyti problemų sprendimo įgūdžius 

 Konsultuoti, kaip spręsti problemas, padėti pačiam besimokančiajam surasti 

sprendimo būdus  

 Motyvuoti besimokantįjį atlikti sunkią užduotį ar tęsti pradėtus darbus siekiant tikslo 

 Padėti kitiems galvoti, mokytis ir augti  

 Stebėdamas situacijas, turėtų padėti pasirinkti pačią tinkamiausią mokymosi metodą  

 Padėti užmegzti profesinius ryšius, atrasti problemos sprendimui reikalingus 

išteklius 

 Padėti besimokančiajam susipažinti su profesinės aplinkos žmonėmis  

Įgyvendinimas 

Pagalba sprendžiant 

problemas 

Bendra veikla 

Konsultavimas 
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 Nurodyti informacijos šaltinius, naudingus profesinėje veikloje 

 Besimokančiajam atlikus užduotis ar siekiant tikslo, suteikti teigiamą grįžtamąjį ryšį  

 Naudoti teigiamą ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį 
Vertinimas 

Šaltinis: D.Staniulevičienė, 2008 

 

Pasak Mačianskienės ir kt. (2004) tutoriaus veikla – tai pagalba mokymosi procese, 

pasitikėjimo savimi skatinimas, pagalbos suteikimas, apmąstymų (refleksijų) skatinimas, 

globotinių nukreipimas į kitus paramos šaltinius.  

Mačianskienė ir kt. (2004) išskiria keturias svarbias funkcijas tutoriaus veikloje: 

sutarimą, įvertinimą, pagalbą ir vadovavimą.  

Sutarimo funkcija – tai santykių su besimokančiuoju formavimas ir palaikymas. Santykiai 

paremti abipuse pagarba, pasitikėjimu ir profesionalumu.  

Įvertinimo funkcija – tai duomenų apie globotinio mokymo ir mokymosi rezultatus 

rinkimas.  

Pagalbos funkcija skirta padėti besimokančiajam pritaikyti savo profesines žinias, rasti ir 

pritaikyti mokymosi šaltinius. 

Vadovavimo funkcija – tai globotinio atpratinimas nuo priklausomybės, padedant 

apmąstyti savo darbo veiksmus, priimti sprendimus, skatinti besimokantįjį savarankiškai konstruoti 

savo mokymo ir mokymosi metodus (Mačianskienė ir kt., 2004). 

 

5.1.3. Tutoriaus kompetencijos 

Mačianskienė ir kt. (2004), remdamasi Doring ir Ritter – Mamczen, įvardina ir apibrėžia 

keturias tutorių charakterizuojančias kompetencijas: socialinę, asmeninę, dalykinę ir didaktinę.  

Socialinė kompetencija - tai tutoriaus pasirengimas padėti besimokančiajam perprasti 

organizacijos (praktikos vietos) kultūrą, užmegzti ir plėtoti socialinius ryšius, ugdyti socialinius 

gebėjimus, pasinaudoti mokymosi socialinėje aplinkoje galimybėmis (Monkevičienė ir kt., 2007). 

Ši kompetencijas pasižymi tokiomis charakteristikomis:  

 socioemocinis jautrumas, žinios ir įgūdžiai, gebėjimas parodyti globotiniams 

pritarimą ir priėmimą, užtikrinti konfidencialumą ir saugumą;  

 gebėjimas identifikuoti ir spręsti konfliktus ir problemas;  

 sugebėjimas inicijuoti bendradarbiavimą ir partnerystę;  

 vadovavimo žinios ir įgūdžiai.  
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Asmeninė kompetencija - tai tutoriaus aktyvi pozicija, nuostata ir gebėjimas palaikyti 

draugystę, globoti ir teikti emocinę paramą besimokančiajam (Monkevičienė ir kt., 2007). Jai 

būdinga:  

 autentiškumas ir charizma. Skatinama neslopinti jausmų ir gebėti juos adekvačiai 

išreikšti – jausmai labai įtakoja elgesį, todėl reikia sugebėti pažinti emocijas ir jas parodyti;  

 intelektinis gyvybingumas ir įvairiapusiškumas;  

 dvasinė energija ir žvalumas, entuziazmas dalykui ar tam tikrai sričiai ir gebėjimas 

tuo sudominti kitus;  

 humoro jausmas.  

Dalykinė kompetencija - tai tutoriaus kompetencija, apimanti dalyko žinias, gebėjimus 

bei vertybines nuostatas ir dalyko turinio perteikimo studentui technologijas (Monkevičienė ir kt., 

2007). Dalykinės kompetencijos elementai:  

 erudicija;  

 dalykinės žinios;  

 sugebėjimas reflektuoti.  

Didaktinė kompetencija - tai tutoriaus nuostata, išmanymas ir gebėjimas padėti 

besimokančiajam perprasti praktinius mokymosi pagrindus (Monkevičienė ir kt., 2007). Ją 

apibūdina šios charakteristikos:  

 mokymosi veiklos struktūrizavimas – gebėjimas kartu su globotiniu planuoti 

mokymą;  

 plačios didaktinių priemonių ir technikų pasirinkimo galimybės; 

 komunikaciniai gebėjimai, kurie susideda iš tokių gebėjimų kaip aktyvus klausymas 

(mokėjimo parodyti susidomėjimą ir pasiruošimą klausyti, teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį ir jį 

gauti), perfrazavimas (sugebėjimo savais žodžiais išreikšti kito mintis, tuo parodant, kad atidžiai 

klausosi ir supranta), gebėjimas kitam leisti išsakyti mintį (paskatinti pasakoti laisvai apie 

problemas, jausmus ir idėjas), pajėgumas mesti iššūkį (būtinas siekiant paskatinti globotinį geriau 

suprasti savo elgesį, suprasti būtinybę keistis), ir kt. 

Efektyviai dirbantis tutorius, pasak Mačianskienės ir kt. (2004), turi turėti gebėjimus ir 

dirbti, ir mokyti globotinį. Esminis gebėjimas - bendravimo, nes didelė dalis tutoriaus laiko tenka 

bendravimo veiklai. Iš esmės, anot autorių, šios srities gebėjimų tobulinimas yra tutoriaus karjeros 

sėkmės pagrindas. Efektyvus tutorius turėtų gebėti rodyti gerą pavyzdį ir aktyviai teikti globotiniui 

patarimus šiose efektyvaus bendravimo srityse:  

 bendravimo raštu – popierine ir elektronine forma;  
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 žodžiu – vienas prieš kitą;  

 žodžiu – prisistatymai mažoms grupėms;  

 žodžiu – prisistatymai didelėms grupėms;  

 klausymosi – nerizikinga analizė;  

 grįžtamojo ryšio ieškojimas ir mokymasis iš konstruktyvios kritikos;  

 komandinis darbas ir derybiniai gebėjimai;  

 dalyvavimas susitikimuose ir vadovavimas jiems. 

Skirtingi autoriai pateikia įvairius kompetencijų sąrašus. Vienas iš modelių, remiantis 

Clutterbuck (2003), yra grindžiamas vaidmenų teorija (žr. 48 pav.). Šiame paveiksle išskirtos 

pagrindinės tutoriaus kompetencijų poros:  

 asmeninė – socialinė;  

 informavimo – komunikavimo;  

 ugdymo planavimo, modeliavimo, didaktinė – profesinių ryšių skatinimo;  

 vertinimo, ekspertavimo – refleksijos skatinimo;  

 vadybinė: karjeros vadybos, profesinės priežiūros – tarpininkavimo;  

 suaugusiųjų mokymo – konsultavimo (Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų 

rengimui, 2007). 

 

 
48 pav. Tutoriaus kompetencijų struktūros modelis 

Šaltinis: D. Clutterbuck, 2003 
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Informavimo kompetencija – tai tutoriaus gebėjimas kaupti ir teikti besimokančiajam 

būtiną informaciją apie instituciją, kurioje besimokantysis atlieka praktiką, vykdomas programas, 

jų įgyvendinimo procesą bei priemones (Monkevičienė ir kt., 2007). 

Komunikavimo kompetencija – tai tutoriaus gebėjimas išklausyti, taikyti verbalinius ir 

neverbalinius komunikavimo būdus, bendrauti, bendradarbiauti, taikyti atviro dialogo, 

apmąstymus skatinančių klausimų kėlimo, padrąsinimo ir kt. strategijas (Monkevičienė ir kt., 

2007). 

Ugdymo planavimo modeliavimo, didaktinė kompetencija – tai patyrusio tutoriaus 

nuostata, išmanymas ir gebėjimas padėti pradedančiajam perprasti praktinius darbo pagrindus. 

(Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui, 2007). 

Profesinių ryšių skatinimo kompetencija - tai patyrusio tutoriaus nuostata ir gebėjimas 

padėti besimokančiajam tapti aktyviu organizacijos bendruomenės nariu.  

Suaugusiųjų mokymo kompetencija – tai tutoriaus gebėjimas, remiantis suaugusiųjų 

mokymosi ypatumais, skatinti ir organizuoti besimokančiojo mokymąsi bendradarbiaujant, 

modeliuojant, sprendžiant problemas (Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui, 

2007). 

Konsultavimo kompetencija – tai tutoriaus nuostata ir gebėjimas taikyti įvairias 

konsultavimo strategijas ir būdus, skatinančius besimokančiojo profesinį augimą (Monkevičienė ir 

kt., 2007). 

Refleksijos skatinimo kompetencija – tai tutoriaus nuostata ir gebėjimas paskatinti 

besimokančiojo kompetencijų ir ugdymo apmąstymą, praktinės veiklos apmąstymą (Monkevičienė 

ir kt., 2007). 

Vertinimo, ekspertavimo kompetencija – tai tutoriaus gebėjimas skatinti besimokančiojo 

savęs vertinimą bei vertinti jo kompetenciją ir mokymosi kokybę (Monkevičienė ir kt., 2007). 

Išskirtos tutoriaus kompetencijos jungia tiesioginio ir netiesioginio poveikio 

besimokančiajam būdus. Tutoriaus veikla tuo veiksmingesnė, kuo lengviau jis sugeba atlikti 

įvairius vaidmenis, įvertindamas globotinio aktyvumą, emocinius poreikius, patirtinio mokymo 

stilių, profesinės veiklos sritį, tutorystės ryšių ypatumus (Monkevičienė ir kt., 2007). 

 

5.1.4. Tutorystės teikiama nauda 

Įvairių autorių teigimu, tutorystė daro teigiamą poveikį tiek studentui, tiek 

įmonei/organizacijai, kurioje studentas atlieka praktiką, tiek pačiam tutoriui.  
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Tutorystės teikiama nauda studentui skirstoma į asmeninę bei profesinę. Philip (2000) 

prie asmeninės naudos priskiria padidėjusį pasitikėjimą savimi, išaugusią savivertę, motyvaciją, 

įgautą patirtį, patenkintus individualius poreikius, atsiradusius realius tikslus, atrastas naujas 

potencijas. Hoffman-Lun ir Schonfeld (1999) teigia, jog studentai, atlikę praktiką, sąmoningai 

atstovauja savo apsisprendimą, lengviau kalba prieš dideles grupes, atsiranda pasitenkinimas 

darbu, padidėja motyvacija dirbti, studentu ima vertinti kolegos ir viršininkai, o patiems 

studentams atsiranda poreikis prisiimti daugiau atsakomybės. 

Hoffman-Lun ir Schonfeld (1999) teigimu, prie studento gaunamos profesinė naudos 

galima priskirti paramą karjeros planavimui, orientavimąsi organizacijos struktūroje, atsivėrusias 

karjeros perspektyvas, naujus kontaktus.  

Hoffman-Lun ir Schonfeld (1999) teigimu, tutoriaus gaunama nauda pasireiškia tuo, kad 

vystomi bendravimo įgūdžiai ir tolerancija, tobulėjama profesinėje srityje, gerėja  vadovavimo 

stilius ir didėja kompetencija.  

Vertinant tutorystės naudą įmonei/organizacijai, kurioje studentas atlieka praktiką, 

pastebima, kad tutorystė gali motyvuoti bendradarbius, padėti pritaikyti žmogišką potencialą, 

pagerinti komunikaciją tarp skirtingų hierarchinių lygių ir generacijų, padidinti identifikaciją su 

organizacija (Hoffman-Lun, Schonfeld, 1999). 

 

5.2. Tutorių kompetencijų tobulinimo patirtis Europos Sąjungos šalyse 

Studentų praktikos metu kiekvienam studentui įmonėse/organizacijose turėtų būti 

paskiriamas kompetentingas praktikos vadovas (tutorius), gebantis studentui perduoti savo patirtį 

bei išugdyti gebančio savarankiškai dirbti specialisto įgūdžius. Tutorius turėtų būti ne tik patyrusiu 

savo srityje specialistu, bet ir turėti specialių, tutoriui būtinų kompetencijų,  todėl tutoriams rengti 

yra kuriamos įvairios programos, tutoriavimo praktikai nustatomi tam tikri standartai. 

Remiantis užsienio literatūros šaltiniais, daugelyje valstybių yra parengti tutoriaus veiklos 

standartai bei tutoriaus rengimo programų kokybės vertinimo kriterijai. Europoje viena pagrindinių 

organizacijų, rengiančių šiuos standartus, yra Europos mentoriavimo
1
 ir instruktavimo taryba 

(angl. The European Mentoring and Coaching Council, EMCC). EMCC turi teisę akredituoti 

mentoriavimo ir instruktavimo mokymosi ir stažuotės kursus.  

Europos mentoriavimo ir instruktavimo taryba sukurta tam, kad skatintų kokybiškos 

tutorystės ir instruktavimo gerąją praktiką. Šią organizaciją sudaro atstovai iš nacionalinių Europos 

                                                 
1
 Užsienio literatūros šaltiniuose praktikos vadovas įmonėje įvardijamas kaip mentorius, o jo, kaip praktikos vadovo veikla - 

mentoriavimas. 
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mentoriavimo ir instruktavimo tarybų tiesioginių narių tose šalyse, kur vietinės Europos 

mentoriavimo ir instruktavimo tarybos dar nėra. EMCC narystę sudaro individualūs 

instruktoriai/tutoriai, instruktavimo/tutoriavimo organizacijos, mokymo ir švietimo organizacijos, 

instruktavimo/tutoriavimo paslaugų vartotojai ir instruktavimo/tutoriavimo asociacijos – visi, kurie 

remia ir padeda įgyvendinti EMCC viziją skatinti kokybiškos tutorystės ir instruktavimo gerąją 

praktiką Europoje. 

Akademiniai standartai ir kokybės garantijos 

Tam, kad būtų užtikrinta tutorių programos kokybė, EMCC taiko bendruosius kokybės 

standartus (angl. general quality standards) ir programos įvertinimo standartus (angl. programme 

assessment standards). 

Pagrindiniai reikalavimai bendriesiems kokybės standartams apima: 

1. vadovavimo ir mokymo valdymą, kuriam būdinga pripažinta aiški valdymo struktūra, 

atskaitomybės bei finansų ir kokybės standartų apsaugos sistema; 

2. mokymo standartų ir kokybės garantiją, kuriai būdinga: 

 kvalifikacijos suteikimo kontrolės sistema; 

 aiškus ir nuoseklus mokymo ir profesinių standartų užtikrinimo mechanizmas; 

 priemonės, užtikrinančios tutorių programų atitikimą nustatytiems mokymosi 

tikslams; 

3. personalo paruoštų programų veiksmingumą, jungiantį priemones, užtikrinančias 

paslaugų teikėjų kompetencijas mokyti, mokymosi palengvinimą ir standartų įvertinimą; 

4. paramą studentams, kuriai būdingos veiksmingos paramą studentams ir 

administracinį pasirengimą kontroliuojančios sistemos (A European Standard for 

Coaching/Mentoring Training Programmes, 2009). 

Vykdant APartMent projektą, 1998 – 1999 m. buvo atlikti  tyrimai, kuriais siekta išskirti 

bendrus komponentus, reikalingus tutoriui. Apibendrinus šiame projekte dalyvavusių valstybių 

atliktų tyrimų duomenis, buvo išskirti keli bendri produktyviam ir rezultatyviam tutoriaus darbui 

reikalingi komponentai. Šie komponentai skirstomi į 3 grupes: 

 asmenybės bruožai;  

 tutoriams reikalingos žinios;  

 gebėjimai.  

Vertinant tutoriaus asmenybės bruožus, visos apklausoje  dalyvavusios valstybės 

akcentavo tuos pačius charakterio bruožus, reikalingus tutoriui (išskyrus Prancūziją, kuri poreikių 

analizėje jų nedetalizavo ir neišskyrė, tačiau palaikė bendrą nuomonę): 
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 gebėjimas nustatyti prioritetus;  

 sąžiningumas ir teisingumas;  

 sisteminis, nuoseklus, logiškas darbo stilius;  

 teigiama nuostata veiklai ir entuziazmas;  

 kantrybė, atjauta, žmogiška šiluma;  

 tikslumas ir kruopštumas;  

 humoro jausmas;  

 realus požiūris į situaciją;  

 sava vizija ir darbo filosofija;  

 aukštų rezultatų siekimas;  

 pavyzdžio rodymas;  

 pasitenkinimo jausmas ugdant;  

 taktas;  

 lankstumas.  

Visos šešios projekte dalyvavusios Europos valstybės sutarė ir dėl šių tutoriui reikalingų 

mokėjimų bei gebėjimų:  

 organizaciniai gebėjimai:  

 suteikti praktikantams ar kitiems ugdytiniams galimybes įgyti kuo įvairesnės 

patirties, 

 pateikti visus reikalingus dokumentus,  

 efektyviai skirstyti ir panaudoti laiką,  

 efektyviai naudoti mokymo medžiagą,  

 būti veiksmingu mokytoju ir rodyti kitiems gero organizavimo pavyzdį;  

 analitiniai gebėjimai:  

 nuodugniai analizuoti praktikos eigą,  

 išsamiai ir konstruktyviai aptarti darbą,  

 kelti aiškius tikslus,  

 padėti planuoti veiklą,  

 analizuoti savo mokymo gebėjimus, ir kt.; 

 sintetiniai gebėjimai (gebėjimai reflektuoti):  

 išklausyti, apmąstyti, apibendrinti ir reaguoti į patarimus,  

 mąstyti perspektyviai ir matyti visumą,  
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 tinkamai įvertinti praktikos darbą,  

 kurti ir apmąstyti savo pačių veiklos filosofiją; 

 tarpasmeniniai (socialiniai) gebėjimai:  

 gebėjimas bendrauti su įvairių charakterių kolegomis,  

 gebėjimas dirbti kolektyve, komandoje,  

 praktikantų (globotinių) skatinimas būti savarankiškiems, smalsiems, 

eksperimentuoti,  

 teigiamų darbinių ryšių kūrimas, išlaikant profesinę distanciją,  

 objektyvus pasiekimų vertinimas ir pagalba,  

 geri bendravimo gebėjimai. 

Analizuojant „gero tutoriaus“ sampratą, tyrime dalyvavusios Europos valstybės vieningai 

sutarė dėl tutoriaus asmenybės bruožų bei reikalingų gebėjimų, tačiau dėl tutoriui reikalingų žinių 

nuomonės išsiskiria. Tai įtakojo ir tutorių rengimo programas (Vaičiulytė, 2006). 

Nagrinėjant užsienio šaltiniuose pateiktą informaciją apie tutorių kompetencijų 

tobulinimo galimybes ES šalyse, matyti, jog Europoje tutorių rengimui paprastai yra 

organizuojami atskiri kvalifikaciniai papildomas kompetencijas suteikiantys kursai. Nors Europos 

Sąjungoje vieningos programos nėra, galima išskirti tokius bendrus tutorių rengimo turinio 

komponentus: 

 tutoriaus vaidmenys ir pareigos; 

 mokymo būdai, metodai ir strategijos; 

 veiklos stebėjimas ir vertinimas bei grįžtamojo ryšio teikimas; 

 šiuolaikinių tyrimų analizė; 

 šiuolaikinė vadyba organizacijoje; 

 konsultacijų veiklos planavime teikimas; 

 tikslų kėlimas; 

 naujovės dalyko teorijoje, praktikoje, ir kt. 

Kiekvienoje šalyje individualiai pasirenkama kursų trukmė bei jų pobūdis. Daugelyje 

šalių yra organizuojami kasmėnesiniai tutorių susitikimai, skiriant tam po atitinkamą valandų 

skaičių. Naudojamas ir toks tutorių rengimo modelis, kai kursas yra tolygiai išdėstomas per metus. 

(Vaičiulytė, 2006). 
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5.3. Tutorių kompetencijų tobulinimo galimybės Lietuvoje 

Lietuvoje studentų praktikoms realiose darbo vietose vadovauja praktikos vadovai, 

dažnai nepakankamai įsigilinę į keliamus konkrečios praktikos tikslus bei uždavinius, todėl 

studentams yra skiriamos praktikos programos tikslų neatitinkančios užduotys, o praktikai 

pasibaigus,  praktikos vadovai neadekvačiai įvertina studentų profesinę veiklą.  

Siekiant Lietuvoje užtikrinti geresnę tutoriavimo kokybę, daugiau dėmesio turėtų būti 

skiriama tutorių kompetencijų ugdymui. Šioje srityje jau galima pastebėti kai kurių pozityvių 

tendencijų. Pvz., Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų studijų centras, spręsdamas 

praktikos kokybės ir tutorių kompetencijų tobulinimo problemą, inicijavo projektą „Sveikatos 

priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo praktinio mokymo sistemos modernizavimas“, 

kurio metu buvo vertinamas sukurtų ir/ar patobulintų priemonių poveikis studentų praktiniam 

mokymui realioje darbo vietoje. Šio projekto metu buvo sudaryti tutorių veiklos aprašai ir parengta 

modulinės mokymo programos medžiaga (Kondratavičienė, 2007). 

Projekto įgyvendinimo metu pagal numatytus kriterijus buvo atrinkta 50 sveikatos ir 

socialinio darbo specialistų, kurie 2 mėnesius dalyvavo tutorių mokymuose.  

Programą sudarė 3 moduliai po vieną kreditą (1 kreditas – 40 val.):  

1) praktinio mokymo planavimas ir organizavimas;  

2) praktinių įgūdžių ugdymas;  

3) bendravimo psichologija (Kondratavičienė, 2007). 

Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimas buvo vertinamas studentų 

požiūriu. Šio vertinimo metu studentai palankiau įvertino tutoriaus, dalyvavusio specialiai 

organizuotuose mokymuose, veiklą. Išsamus studentų tutoriaus veiklos vertinimas pateikiamas  49 

paveiksle. 
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49 pav. Tutorių veiklos vertinimas studentų požiūriu 

Šaltinis: V. Kondratavičienė, l. Sajienė, 2007 
Pastaba: * pažymėti statistiškai reikšmingi skirtumai, tenkinantys sąlygą, kai p≤0,05 

 

Lietuvos universitetuose yra rengiami tutoriai, kurių veikla orientuota į profesijos 

pedagogų rengimą darbui mokyklose, tačiau nėra sukurtos jokios mokymų sistemos praktikos 

vadovams pramonės įmonėse. Siekiant efektyvesnės studentų praktikos, tikslinga sukurti tutorių 

rengimo modelį atsižvelgiant į mokslinėje literatūroje suformuluotas tutorių kompetencijas ir ES 

šalių patirtį. Pasak Nasvytienės ir kt. (2004), tutoriaus mokymo programoje turi būti aiškiai 

suformuluoti programos tikslai ir uždaviniai, apžvelgti filosofiniai srities aspektai, būsimieji 

tutoriai turi būti mokomi stebėjimo metodų ir grįžtamojo ryšio jų globotiniui suteikimo būdų.  

Siekiant Lietuvoje parengti profesionalius  tutorius, būtina išspręsti keletą klausimų: 

 tutorių mokymo programos parengimas. Mokymo programas galėtų rengti tam tikrus 

sektorių įmones/organizacijas  vienijančios asociacijos, bendradarbiaudamos su valstybinėmis ar 

privačiomis mokymo įstaigomis. Taip pat būtina numatyti mokymo programos parengimo, 

vertinimo ir įgyvendinimo šaltinius. Rekomenduojama tutoriaus kompetencijų ugdymo mokymo 

programa pateikiama 2 priede; 

 svarstytina tutorių rengimo bei veiklos koordinacinių centrų tutorių rengimui ir 

veiklai koordinuoti steigimo galimybė arba koordinacinės funkcijos priskyrimas kuriam nors iš 

tutorių rengimo procese dalyvaujančių partnerių. Pagrindinė koordinacinio centro funkcija būtų 
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vykdyti tutorių rengimo ir veiklos stebėseną bei teikti pasiūlymus dėl tutorių programos 

atnaujinimo; 

 duomenų bazės, kurioje būtų kaupiama ir saugoma informacija apie tutorius, 

sukūrimas. Informacija apie įmonėje/organizacijoje esančius tutorių mokymo programą baigusius 

asmenis palengvintų studentų apsisprendimą dėl praktikos vietos pasirinkimo. Tokia informacija 

galėtų būti kaupiama ir saugoma virtualioje studentų praktikų duomenų bazėje. 

 

Išvados. 

Apibendrinant skirtingų autorių pateiktus tutoriaus apibrėžimus, galima teigti, kad 

tutoriaus darbo esmė – užtikrinti sąveikos tarp teorijos ir praktikos efektyvumą. 

Tutoriumi gali būti tik savo srities profesionalas, turintis pedagoginių gebėjimų ir baigęs 

atitinkamą mokymo programą.  

Įvairūs autoriai išskiria daugiau nei dešimt tutoriui priskiriamų vaidmenų, tačiau 

pabrėžiama, kad tutoriaus veikla yra efektyvi tik tada, jeigu jis praktikos metu lengvai pereina nuo 

vieno vaidmens prie kito, atsižvelgdamas į praktikos etapą, profesinės veiklos sritį, įvertindamas 

emocinius studento poreikius, aktyvumą ir patirtinio mokymosi stilių. Kiekvienas tutoriaus 

atliekamas vaidmuo reikalauja skirtingų tutoriaus asmeninių savybių, žinių bei gebėjimų. 

Daugelis mokslininkų, analizuojančių tutoriaus institutą, pripažįsta, kad tutorystė daro 

teigiamą poveikį tiek studentui, tiek įmonei/organizacijai, kurioje studentas atlieka praktiką, tiek 

pačiam tutoriui. 

Daugelyje išsivysčiusių užsienio valstybių yra parengti tutoriaus veiklos standartai bei 

tutoriaus rengimo programų kokybės vertinimo kriterijai.  

Europoje viena pagrindinių organizacijų, rengiančių šiuos standartus, yra Europos 

mentoriavimo ir instruktavimo taryba, kuri turi teisę akredituoti mentoriavimo ir instruktavimo 

mokymosi ir stažuotės  kursus.  

Nors Europos Sąjungoje nėra vieningos tutorių rengimo programos, tačiau galima išskirti 

kai kuriuos bendrus tutorių rengimo programų turinio komponentus. Paprastai tutorių rengimo 

programos apima tutoriaus vaidmenų ir pareigų nustatymą, mokymo būdus, metodus ir strategijas, 

šiuolaikinių tyrimų taikymo analizę, veiklos stebėjimo gebėjimų ugdymą, šiuolaikinės vadybos 

organizacijoje ir veiklos planavimo pagrindus, ir kt.  

Lietuvoje šiuo metu trūksta profesionalių, specialiai vadovavimui studentų praktikai 

pasirengusių tutorių. 

Siekiant Lietuvoje užtikrinti geresnę tutoriavimo kokybę, daugiau dėmesio turėtų būti 

skiriama tutorių kompetencijų ugdymui. 
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Tutorių veiklos efektyvumui užtikrinti būtina numatyti tutorių mokymo programų 

kūrimo, vertinimo ir įgyvendinimo finansavimo šaltinius, apsvarstyti galimybę įsteigti tutorių 

veiklos koordinavimo centrus bei sukurti tutorių duomenų bazę. 
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VI. GEROSIOS UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIES PRITAIKYMAS  

KURIANT STUDENTŲ PRAKTIKŲ SISTEMĄ LIETUVOJE 
 

 

6.1. Užsienio šalyse taikomi studentų praktikų organizavimo modeliai 

 

Kai kurios Europos Sąjungos ir kitose užsienio šalyse taikomos aukštųjų mokyklų 

studentų praktikų organizavimo sistemos jau buvo analizuotos 4.1 ir 4.2 dalyse. Nacionaliniuose 

teisės aktuose paprastai nėra reglamentuojamas konkretus praktikos organizavimo modelis, tačiau 

akcentuojami praktiką atliekantiems studentams aktualūs socialinės apsaugos, draudimo, sveikatos 

ir darbo saugos aspektai.  

Atitinkamo studentų praktikos organizavimo modelio tinkamumo ir efektyvumo 

vertinimas priklauso nuo paties modelio sampratos. Darant prielaidą, kad studentų praktikų 

organizavimo modelis galėtų būti suprantamas kaip tam tikra ryšių  tarp šio proceso dalyvių 

sistema, modelio analizei ir pritaikymo galimybių įvertinimui reikšmingi yra socialinių partnerių – 

aukštųjų mokyklų, studentų ir įmonių/organizacijų – tikslai (lūkesčiai), funkcijų ir atsakomybės 

pasiskirstymas.  

Studentų tikslai ir funkcijos bet kuriame modelyje paprastai yra panašūs: siekiama įgauti 

praktinės studijuojamo dalyko patirties, ugdyti būsimam darbui reikalingas dalykines ir asmenines 

savybes, o pagrindinė priemonė šiems tikslams praktikos metu siekti – praktikos vadovų 

suformuluotų užduočių kokybiškas vykdymas. Kitų socialinių partnerių – aukštųjų mokyklų ir 

įmonių/organizacijų, priimančių studentus praktikai – funkcijos ir atsakomybės ribos priklauso nuo 

keleto aplinkybių: 

 - teisinės aplinkos. Nacionaliniuose teisės aktuose gali būti išsamiai nustatytos tiek 

aukštosios mokyklos, tiek studentus praktikai priimančios įmonės/organizacijos pareigos (pvz., 

Baltarusijoje), arba įteisintas liberalus funkcijų pasiskirstymo mechanizmas (pvz., JAV), kai 

tarpusavio įsipareigojimai nustatomi trišalėse ar dvišalėse sutartyse; 

- darbdavius (praktikai priimančias įmones/organizacijas) vienijančių institucijų statuso ir 

įtakos. Šalyse, kur tam tikrų sektorių įmones vienijančios asociacijos užima stiprias pozicijas šalies 

ekonominiame ir socialiniame gyvenime, jos gali būti patikimais tarpininkais tarp savo narių ir 

studentų, ieškančių praktikos vietos; 

- akademinėje ir verslo bendruomenėse vyraujančio požiūrio į studentų praktiką. Šalyse, 

kur vyrauja ne formalus, o kryptingas ir profesionalus požiūris į studentų praktiką kaip vieną iš 
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esminių kvalifikuotos darbo jėgos sukūrimo prielaidų, didelis dėmesys yra skiriamas praktikos 

vadovų – tutorių – mokymams ir kvalifikacijos kėlimo skatinimui; 

- mokesčių politikos. Vienareikšmiškai galima teigti, kad vienas iš svarbiausių darbdavių 

suinteresuotumo dalyvauti studentų praktikos organizavime veiksnių yra mokestinių lengvatų 

taikymas (pvz., Vokietijoje taikomos socialinio draudimo mokesčio lengvatos) ar tam tikrų 

finansinių subsidijų teikimas įmonėms/organizacijoms, priimančioms studentus praktikai.  

 

6.2. Galimi praktikos organizavimo modeliai Lietuvos pramonės įmonėse 

6.2.1. Imitaciniai aukštųjų mokyklų studentų praktinio mokymo modeliai 

Aukštųjų mokyklų studentų praktika gali būti organizuojama aukštosios mokyklos 

aplinkoje, imituojant realią darbo aplinką. 50 paveiksle pateiktas modelis, pagal kurį tradiciškai 

aukštosiose mokyklose formuojamos studentų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pav. Tradicinis praktinių žinių formavimo modelis 

Šaltinis: Rabayah ir Sartawi, 2008 

 

Modelyje atsispindintys studento praktinio mokymo principai, pasak Rabayah ir Sartawi 

(2008), yra kritikuotini, nes studentas imitacinę darbinę veiklą atlieka aukštojoje mokykloje, 

atlikdamas įvairias su jo įgyjama kvalifikacija susijusias praktines užduotis (pvz., vadovo 

sumodeliuotų situacijų sprendimas). Kitaip tariant, studentas nesąveikauja su realia darbo aplinka 

ir todėl nesiformuoja bei nesivysto praktiniai studento gebėjimai, svarbūs būsimam darbdaviui, 

veikiančiam žinių ekonomikos sąlygomis. Ši priežastis paskatino diegti tokius praktinio mokymo 

metodus, kai dėstytojas, aiškindamas teorinius principus, integruoja savo praktinį patirtį, taip 

formuodamas praktinį studentų supratimą (žr. 51 pav.).  
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51 pav. Dėstytojo patirtimi grįstas praktinių žinių formavimo modelis 

Šaltinis: Rabayah ir Sartawi, 2008 

 

 

Tačiau ir pagal šį modelį organizuojama praktinė veikla nepateisina studentų ir pramonės 

organizacijų lūkesčių – nesuformuoja reikiamų studento įgūdžių, reikalingų darbdaviui.  

Paprastai pagal minėtus du modelius aukštosios mokyklos organizuoja studentų praktiką 

tuomet, kai aukštoji mokykla disponuoja ribotais ištekliais. 

Rabayah ir Sartawi (2008) pateikia dar vieną praktikų modelį, paremtą tokiu 

organizavimu principu, kai pramonės įmonių/organizacijų atstovai (praktikai-specialistai) 

dalyvauja mokymo procese, pateikdami realias situacijas ir klausimus interaktyviai bendraudami 

su studentais (žr. 52 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 pav. Verslo atstovų integracija į imitacinį praktinio mokymo modelį 

Šaltinis: Rabayah ir Sartawi, 2008 
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 Šio studentų praktikos organizavimo modelio esminis trūkumas – pramonės įmonių 

iniciatyvos stoka.  

Galima teigti, kad imitacinių aukštųjų mokyklų studentų praktikų modelių taikymo 

praktiniame mokyme rezultatai tik iš dalies gali patenkinti studentų bei pramonės sektorių 

poreikius ir lūkesčius. Studentas supažindinamas su praktikoje vykstančiais reiškiniais, juos 

analizuoja, bet niekada jų nepatiria tiesiogiai, t.y. nėra realaus kontakto tarp studento ir darbinės 

veiklos.  

Tačiau imitacinio praktinio mokymo principų negalima vertinti kaip nefunkcionalių – šie  

metodai, integruoti su teorinėmis studijomis, dažnai yra būtini prieš studento praktinį mokymą 

realioje darbo vietoje (pvz., būsimieji aviatoriai pilotuoti lėktuvą pirmiausiai išmoksta 

imitaciniame lėktuvo modelyje).  

 

6.2.2. Studentų praktinio mokymo realioje darbo aplinkoje modeliai 

Dodge ir Mckeogh (2003) studentų praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje klasifikuoja 

į tris svarbiausias kategorijas:  

 akademiniais tikslais grįstas praktinis mokymas (angl. educationally driven 

internship); 

 praktinis mokymas, inicijuotas pramonės organizacijų (angl. employer driven 

internship); 

  praktinis mokymas, inicijuotas profesinių asociacijų (angl. professional association 

driven internship). 

Akademiniais tikslais grįsta aukštųjų mokyklų studentų praktika  yra inicijuojama aukštųjų 

mokyklų ir yra studijų programų dalis (žr.  53 pav.). Aukštoji mokykla, remdamasi studijų 

programos tikslais, suformuluoja užduotį studentui, kuris arba pats susiranda praktikos vietą, arba 

organizacijos pasiūlymą pateikia aukštoji mokykla. 
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53 pav. Akademiniais tikslais grįstos praktikos subjektai ir jų sąveika 

 

Dodge ir Mckeogh (2003) akademiniais tikslais grįstas praktikas skaido į kreditais 

vertinamas praktikas (angl. for credits) ir praktikas, kurios nevertinamos kreditais (angl. not for 

credits). Pirmuoju atveju studentų praktika yra griežtai reglamentuojama (pvz., praktikos trukmė, 

praktikos ataskaita, ir pan.) studijų programos dalis, kurios tikslas –atlikti vadovo suformuluotą 

užduotį. Antruoju atveju studentų atliekama praktika yra neformali bei labiau koncentruota į 

studento susipažinimą su realia darbo aplinka – t.y. šios praktikos metu studentas įsisavina 

kritinius įsidarbinimo gebėjimo elementus bei mokymosi (angl. learning) komponentus.  

Tais atvejais, kai praktika yra inicijuota organizacijų (žr.  54 pav.), studentui tenka kitoks 

vaidmuo nei akademiniais tikslais organizuojamoje praktikoje. Organizacijoms studentų praktika 

yra galimybė aplenkiant konkurentus kaip būsimus darbuotojus pritraukti gabius ir energingus 

studentus dar prieš jiems baigiant studijas, todėl dažnai pačios įmonės/organizacijos kreipiasi į 

aukštąją mokyklą pateikdamos praktikos vietos pasiūlymą. Galima sakyti, kad tai yra svarbiausia 

organizacijų (pramonės įmonių) suinteresuotumo bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis 

prielaida.  

 

  

 

 

 

 

 

54 pav. Pramonės organizacijos inicijuotos studentų praktikos subjektų sąveika 
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Toks praktikų organizavimo modelis turi keletą privalumų. Pirmiausia, studentams tampa 

paprasčiau susirasti praktiniams įgūdžiams ugdyti būtiną praktikos instituciją, nes šią informaciją 

jam perduoda aukštoji mokykla, kurioje studentas studijuoja. Be to, į aukštąsias mokyklas 

besikreipiančios įmonės/organizacijos paprastai suformuluoja tam tikrus reikalavimus, kuriuos turi 

atitikti studentas, ir į  šiuos reikalavimus aukštosios mokyklos turėtų atsižvelgti tobulindamos ir 

atnaujindamos studijų programas. Dar vienas modelio privalumas – didesnis praktikai priimančios 

įmonės lankstumas derinant studijų ir praktikos laiką: traktuodama studentą kaip potencialų 

būsimą darbdavį, įmonė yra suinteresuota sėkminga studento studijų baigtimi ir sudaro 

palankesnes sąlygas (lankstų darbo grafiką) paskaitų lankymui, diplominių (baigiamųjų) darbų 

rašymui, ir kt.  

Profesinių asociacijų inicijuota aukštųjų mokyklų studentų praktika yra orientuojama į 

kvalifikuotų būsimų konkrečios specialybės atstovų parengimą (žr. 55 pav.).  Profesinę asociaciją 

galima vadinti tarpininku tarp studento ir potencialaus darbdavio – asociacija siūlo studentui 

praktikos atlikimo vietą ir įvertina jo potencialą bei kompetencijas atlikti konkrečios profesijos 

funkcijas.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

55 pav. Profesinės asociacijos inicijuotos studentų praktikos subjektų sąveika 

 

Lyginant praktinio mokymo realioje ir imitacinėje aplinkose modelius, galima teigti, jog 

efektyvesnis ir daugiau naudos tiek studentui, tiek potencialiam darbdaviui teikiantis yra praktikos 

realioje įmonėje/organizacijoje atlikimas. Esant galimybei, galima šiuos du modelius derinti: 
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studento imitacinėje aplinkoje atliktos užduotys leistų jam geriau adaptuotis praktikos institucijoje, 

be to, galima būtų atlikti analogiškų užduočių vykdymo skirtingose aplinkose lyginamąją analizę. 

Tikėtina, kad profesinių asociacijų inicijuotos praktikos modelis geriausiai atitiktų visų 

socialinių partnerių interesus: paprastesnė taptų praktikos institucijų, suklasifikuotų pagal 

sektorius, paieška, būtų palaikomi aktyvūs ir abipusiai naudingi ryšiai tarp atitinkamo profilio 

akademinės bendruomenės ir atskirų sektorių atstovus vienijančių organizacijų, be to, studentas dar 

prieš pradėdamas dirbti turėtų galimybę užmėgsti kontaktus su daugeliu savo specialybės atstovų. 

Šio modelio pagrindinis trūkumas yra tas, kad jį įmanoma įgyvendinti tik tada, jei šalyje veikia 

stiprios ir įtakingos profesinės organizacijos, vienijančios daugumą konkrečios profesijos atstovų ir 

aktyviai bendradarbiaujančios su aukštosiomis mokyklomis. 

 

6.2.3. Aukštosios mokyklos ir pramonės organizacijos sąveikos praktinio mokymo modelis 

Aukštosios mokyklos ir pramonės organizacijos bendradarbiavimo studentų praktiniame 

mokyme metodiką (angl. school-enterprise cooperation practical teaching model) galima apibrėžti 

kaip į rinkos ir socialinius poreikius orientuotą mokymo modelį, kurio pagrindiniai subjektai – 

aukštoji mokykla  ir organizacija – glaudžiai sąveikauja, pasitelkdami dvi skirtingas mokymo 

aplinkas ir skirtingus resursus, t.y. teorinį studentų mokymą auditorijoje ir studentų realų 

dalyvavimą praktinėje veikloje. Šio mokymo modelio taikymo tikslas – lavinti studentus 

visapusiškai, integruojant jų gabumus ir praktines kompetencijas. 

Tiek mokslinėje, tiek praktinėje edukologinėje literatūroje dažnai sutinkama sąvoka 

„dualinis mokymas“, tapatinamas su aukštosios mokyklos ir pramonės organizacijos 

bendradarbiavimo studentų praktiniame mokyme metodika. Dualinis mokymas – tai toks 

profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei 

vykdomi dviejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę 

dalį, ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje, kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei 

kompetencijų perdavimą. Kitaip tariant, tam tikrą savo studijų dalį studentas praleidžia aukštojoje 

mokykloje, įsisavindamas teorines žinias, o kitą dalį – taikydamas teorines žinias veikiant realioje 

organizacijoje (Hui ir Ling, 2007). 

56 paveiksle pateiktas aukštosios mokyklos ir pramonės organizacijos bendradarbiavimo 

praktiniame studentų mokyme modelis, sudarytas remiantis Vokietijos, kuri laikoma dualinio 

praktinio mokymo metodo pirmtake, praktika. Reikia pastebėti, kad Vokietijoje šis modelis 

dažniausiai taikomas profesiniam mokymui, o, pavyzdžiui, Singapūre ir Kinijoje – pirmosios 

pakopos studentų praktikos organizavimui. 
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56 pav. Aukštosios mokyklos ir pramonės organizacijos bendradarbiavimo praktiniame studentų mokyme 

modelis 

 

 

Įvairios atskirų sektorių įmones apjungiančios asociacijos praktinio studentų mokymo 

organizavime atlieka šias funkcijas: 

 tarpininkauja taip aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų; 

 teikia metodinę pagalbą pramonės įmonėms/organizacijoms rengiant tutorius; 

 teikia metodinę pagalbą pramonės įmonėms/organizacijoms rengiant praktinio 

mokymo užduotis ir aplinką; 

 užsiima lobistine veikla, siekiant palankios mokestinės aplinkos pramonės 

įmonėms/organizacijoms, kurios bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir priima studentus 

praktiniam mokymui. 

Li et al. (2009) išskiria tokius aukštosios mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos 

bendradarbiavimo studentų praktiniame mokyme privalumus: 

 Resursų manai bei vienas kito papildymas. Aukštoji mokykla ne visuose studijų 

etapuose turi galimybę užtikrinti tokias mokymosi sąlygas, kad studentas galėtų pasiekti 

maksimalius rezultatus.  Tokiu atveju praktikos institucijai yra perleidžiama dalis funkcijų ir 

Profesinė asociacija 

Rūmai 

Konfederacijos 

Kt. 

STUDENTAS 

Motyvacija 

Kompetencija 

Žinios 

 

 

MINISTERIJOS 

Socialinės apsaugos 

ir darbo 

Švietimo 

 

PRAMONĖS 

ORGANIZACIJA 

Praktinių 

kompetencijų 

ugdymas 

AUKŠTOJI 

MOKYKLA 

Teorinių žinių 

teikimas 



 143 

atsakomybės už būsimųjų specialistų parengimą. Pramonės įmonėje/organizacijoje dėl greitai 

besikeičiančios konkurencinės aplinkos lengviau išugdyti tokius gebėjimus kaip proaktyvų ir greitą 

reagavimą į pasikeitusias aplinkybes, lankstumą taikant veiklos metodus, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, ir kt. Įmonė/organizacija, dalindamasi šiomis žiniomis su aukštąja 

mokykla, veikia „win-win“ (liet. laimi-laimi) principu. Li et al. (2009) pabrėžia, kad pramonės 

įmonių/organizacijų konkurenciją galima vadinti  talentų (angl. talent) konkurencija, nes gabių ir 

profesionalių darbuotojų stoka riboja įmonės/organizacijos plėtrą.  

 Inovatyvios technologijos. Pramonės įmonės/organizacijos, ypač susijusios su 

aukštosiomis technologijomis, norėdamos prisitaikyti prie nuolatinių rinkos pokyčių, kasdieninėje 

veikloje turi kurti ir taikyti inovatyvius veiklos metodus ir technologijas. Aukštoji mokykla, 

būdama uždaresnė sistema nei dinamiškai besivystanti ir veiklą vykdanti įmonė/organizacija, 

neturi galimybės greitai įsisavinti inovatyvių veiklos technologijų. Bendradarbiavimas su 

pramonės įmonėmis/organizacijomis aukštosioms mokykloms suteikia pateikti studentams 

naujausią informaciją apie atitinkamos srities technologines naujoves.  

 Tobulėjimas. Bendradarbiavimo procesas tarp aukštųjų mokyklų ir pramonės 

įmonių/organizacijų iš esmės yra studentų lavinimas ir geriausių atrinkimas 

įmonėms/organizacijoms bei aukštosiose mokyklose sukuriamo intelektualinio produkto 

integravimas į įmonės/organizacijos veiklą. Visi su aukštąja mokykla bendradarbiaujančios 

įmonės/organizacijos resursai išnaudojami maksimaliai bei tikslingai. Aukštoji mokykla, 

bendradarbiaujanti su pramonės įmone/organizacija, gali užtikrinti geresnę studentų mokymo 

kokybę, plėsti tyrimų interesų sritis bei didinti jų intensyvumą, pasiūlyti daugiau socialinių 

paslaugų.  

Hongzhen et al. (2010) išskiria šiuos galimus aukštosios mokyklos ir pramonės 

įmonės/organizacijos bendradarbiavimo būdus:  

 pramonės įmonė/organizacija lėšų geriausių studentų stipendijoms skyrimas, siekiant 

juos pritraukti dirbti po pirmos pakopos studijų baigimo;  

 žmogiškųjų išteklių mainai;  

 aukštųjų mokyklų dalyvavimas pramonės įmonių/organizacijų tyrimuose;  

 studentų praktikos atlikimo vietų įmonėse/organizacijose sukūrimas;  

 įmonių/organizacijos dalyvavimas steigiant aukštosiose mokyklose tyrimų centrus.  

Apibendrinant aukštosios mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos bendradarbiavimą 

studentų praktinio mokymo kontekste, galima teigti, kad  tai yra į rinką (angl. market-oriented) ir 

visuomenės poreikius (angl. society requirement-oriented) orientuotas studentų mokymo modelis, 
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kurio veikimas grįstas  aukštosios mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos sąveika. 

Didžiausias modelio privalumas yra tas, kad studentas lavinimas dviejose skirtingose aplinkose, 

kooperuojant aukštosios mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos resursus ir taip užtikrinant 

visapusišką studento išsilavinimo kokybę, įsidarbinimo galimybę bei sąveikaujančių pusių 

galimybių integraciją. 

 

6.2.4. Kompetencijomis grįstas praktinio mokymo modelis 

Individo gabumus galima apibrėžti kaip individualias psichologines žmogaus savybes, 

lemiančias konkrečios veiklos sėkmę (http://lt.wikipedia.org/wiki/Gabumai). Siekiant atskleisti ir 

stiprinti individo gabumus, ypač svarbu, kad individas kauptų žinias studijuodamas aukštojoje 

mokykloje (Hui ir Ling, 2007). Šiame kontekste itin svarbus praktinis mokymas, paremtas 

kvalifikuotu tam tikrų teorinių žinių pritaikymu. 

 Kompetenciją galima apibrėžti kaip būtinų darbo funkcijoms atlikti ir tikslams pasiekti 

žinių, įgūdžių, gebėjimų, asmeninių savybių ir motyvų visumą. Kuo sudėtingesnis, 

kompleksiškesnis atliekamas darbas, tuo svarbiau yra darbuotojo kompetencija. Moderniai 

įmonei/organizacijai, veikiančiai žinių ekonomikos sąlygomis, darbuotojų kompetencijos tampa 

reikšmingu organizacijos sėkmės veiksniu (žr. 57 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

57 pav. Darbuotojo kvalifikacijos profilio pokyčiai 

Šaltinis: sudaryta remiantis Wellenborn, 2003 
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Mokslinėje literatūroje sutinkama daug ir įvairių individo kompetencijų klasifikacijų, nes 

individo kompetencija yra multidimensiška sąvoka. Praktinio mokymo metu turėtų būti lavinama 

studento, kaip būsimo darbuotojo, profesinės veiklos kompetencija, susidedanti iš individualios, 

profesinės, socialinės bei metodinės kompetencijų (žr. 58 pav.).  

 

 
58 pav. Profesinės veiklos kompetencijos 

Šaltinis: sudaryta remiantis Wellenborn, 2003 ir Hackett, 2001 

 

 

59 paveiksle pateikta kompetencijų, ugdomų praktinio mokymo metu, sąveika. Studento 

profesinės veiklos kompetencijos ugdymo šaltiniai yra tiek aukštoji mokykla, tiek pramonės 
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praktinio mokymo tikslą – paruošti specialistą, valdantį savo profesinės veiklos gebėjimus. Svarbu 

pabrėžti, kad studentui neužtenka mokėti valdyti turimą profesinės veiklos kompetenciją, būtina 

mokėti šią kompetenciją pritaikyti praktikoje. Wellenborn (2003) veiklą, kurioje atsiskleidžia 

profesinė kompetencija, apibūdina dvejomis dimensijomis: 1) studentas, vieną kartą dalyvavęs 

-Socialumas- 

Elgsenos 
modeliai 

Individuali: 
Ryžtas pasiekti, 

lankstumas, 
prisitaikomumas, 

noras dirbti 
Visuomeninė: 

noras 
bendradarbiauti, ir 

padėti sąžiningi 
veiksmai, 
atvirumas, 

komandinė dvasia. 
 



 146 

formaliuose praktiniuose mokymuose, gali tęsti savo praktinį mokymą savarankiškai, 

prisitaikydamas prie technologinių pokyčių ir naujų organizacinių konceptų; 2) studentas po 

formalių praktinių mokymų gali ne tik absorbuoti ir pritaikyti iš kitų gautas žinias, bet ir generuoti 

naujas idėjas. 

 

 

59 pav. Kompetencijų vystomų praktinio mokymo metu sąveika (Sėkmingos profesinės veiklos kompetencijų 

modelis) 
Šaltinis: sudaryta remiantis Wellenborn, 2003 

 

Siekiant, kad studentas tolygiai išsiugdytų visas profesinės veiklos kompetencijos 

sudėtines dalis, svarbu parinkti efektyvius kompetencijomis grįsto mokymo metodus. 60 paveiksle 

pateikiami Wellenborn (2003) išskirti efektyviausi kompetencijų ugdymo metodai. 

Wellenborn (2003) pabrėžia, kad konkretaus studento praktiką kuruojantis vadovas 

(paskirtas aukštosios mokyklos ar pramonės įmonės/organizacijos) privalo iš rekomenduojamų  

mokymo metodų studentui, kurį kuruoja, parinkti tinkamiausius.  
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60 pav. Kompetencijų vystymo metodai 

Šaltinis: sudaryta remiantis Wellenborn, 2003 

 

 

Sullivan (1995) (http://www.reproline.jhu.edu/english/6read/6training/cbt/cbt.htm) 

išskiria šiuos kompetencijomis grįsto praktinio mokymo privalumus: 

 studentai įgyja kompetencijas, būtinas jų profesijos funkcijoms atlikti; 

 studentai įgyja gebėjimą valdyti savo profesines kompetencijas; 

 studentai po kompetencijomis grįsto praktinio mokymo dažniausiai gauna formalų 

raštišką patvirtinimą apie įgytas kompetencijas; 

 efektyviai išnaudojamas praktikos laikas išnaudojamas, nes praktikos vadovas ne tik 

teikia informacija, bet ir padeda mokyti; 
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 teorinis studentų mokymas rengiant juos kompetencijomis grįstai praktikai 

organizuojamas daugiausiai laiko skiriant individualiam arba labai mažose grupelėse mokymuisi, o 

ne srautinėms paskaitoms; 

 teorinis mokymas integruojamas su praktiniu mokymu; 

 daug dėmesio ir laiko skiriama studentų kompetencijų atlikti savo profesijos 

funkcijas vertinimui.  

 

6.2.5. Imitacinės verslo įmonės modeliu grįstas praktinio mokymo modelis 

Viena populiariausių moksliniame ir praktiniame lygmenyse XXI a. koncepcijų yra 

antrepreniškoji paradigma (angl. entrepreneurship). Antrepreniškumas – tai asmens gebėjimas 

idėjas realizuoti veikloje. Ši kompetencija apima kūrybiškumą, atvirumą naujovėms, gebėjimą 

rizikuoti, taip pat – gebėjimus planuoti ir vadovauti. 

(http://www.ttvam.lt/uploads/documents/konferencijos/antreprenerikumo_mokyklos_element_taik

ymas.pdf). Uus.ir Monkevičienė. (2005)  teigia, kad antrepreneris – tai asmuo, kuris ekonominius 

išteklius tikslingai perkelia iš žemesnio į aukštesnį produktyvumo ir pelningumo lygį, kitaip 

tariant, kuria papildomą vertę organizacijai ir visuomenei. Pateikti apibrėžimai leidžia teigti, kad 

antrepreneriškumas yra individo savybės. Individai sudaro organizacijas, todėl organizacija taip 

gali pasižymėti antrepreneriškumu. Antrepreneriška organizacija – tai organizacija, kurioje 

ekonominiai, socialiniai, vadybiniai mechanizmai veikia taip, kad yra visos galimybės integruoti 

darbuotojų inovacines, kūrybines, vadybines idėjas, mobilizuoti juos ir kitus resursų šių idėjų 

įgyvendinimui (Stripeikis, 2008). Antrepreneriški darbuotojai yra antrepreneriškos organizacijos 

prielaida. Tuo tarpu antrepreneriškumo fenomeno aktualumo ir formavimosi prielaida – dinamiškai 

kintanti išorinė individo ir organizacijos aplinka (žr. 61 pav.) 

Galima teigti, kad kiekvienos modernios organizacijos, siekiančios veikti ir vystytis žinių 

ekonomikos sąlygomis, tikslas yra pritraukti darbuotojus, pasižyminčius antrepreniškomis 

savybėmis. Jau buvo minėta, kad pramonės įmonėms/organizacijoms itin reikšmingas kvalifikuotų 

darbuotojų šaltinis yra aukštosios mokyklos. Įvairių šalių akademinėse ir verslo bendruomenėse 

yra intensyviai diskutuojama apie verslo imitavimo technologijas (angl. enterprise education arba 

independent business practical teaching model), minimaliomis laiko sąnaudomis suteikiančios 

galimybę studentams pasiekti veiksmingų rezultatų, dalyvaujant, stebint ir įsijungiant į verslo 

kūrimo procesus imituojant realios verslo aplinkos darbines situacijas ir taip įgyjant praktinių 

verslumo įgūdžių. Vienas iš tokių modelių įvardinamas kaip inovatyvios – imitacinės verslo 

įmonės metodas (angl. enterprise education).  Imitavimo kaip mokymo metodo veiksmingumą 

http://www.ttvam.lt/uploads/documents/konferencijos/antreprenerikumo_mokyklos_element_taikymas.pdf
http://www.ttvam.lt/uploads/documents/konferencijos/antreprenerikumo_mokyklos_element_taikymas.pdf
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pabrėžia daugelis autorių, teigdami, kad imitavimo metodai ugdo studentų motyvaciją, o pastaroji 

skatina sprendimų priėmimo, vaidmenų atlikimo patirties įgijimą. Tokiu būdu formuojamas 

tarpdisciplininis požiūris, pritaikomos teorinės žinios, skatinama dirbti komandinį darbą ir 

tikroviškai atvaizduojama verslo įmonės aplinka (Strazdienė, 2009; Jones ir Iredale, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 pav. Antrepreneriškumo raiška individo ir organizacijos lygmenyse 

Šaltinis: sudaryta remiantis Stripeikiu, 2008 

 

Ugdomos antrepreneriškos savybės sąlygoja savarankišką antreprenerišką elgseną tiek 

asmeniniame gyvenime, tiek profesinės veiklos aplinkoje (Hytty ir Gorman, 2004). Įgyvendinant 

šiuos tikslus, yra išnaudojamas aukštųjų mokyklų turimas kūrybinis potencialas ir žinios, o tai savo 

ruožtu įtakoja ir verslo plėtrą (Birdthistle et al., 2007). Studentų praktiniuose mokymuose taikant 

imitacinės verslo įmonės modelį, laikomasi principo, kad studentai mokosi: 

 vienas iš kito (iš kolegų); 

 praktiškai atlikdami konkrečias funkcijas;  

 diskutuodami ir besikeisdami informacija; 

 atrasdami dėsningumus; 

 stebėdami kitų individų reakciją;  

 dirbdami lanksčioje bei neformalioje aplinkoje;  

 jausdami atsakomybę dėl būtinybės pasiekti užsibrėžtus tikslus;  
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 analizuodami klaidas;  

 spręsdami problemas (Birdthistle et al., 2007).  

Analizuojama mokymo forma apima daugelį mokymo(si) metodų: mokymąsi per veiklą, 

patirtinį mokymąsi, mokymąsi bendradarbiaujant, integruojant ekonominių dalykų žinias, užsienio 

kalbų mokėjimą, dokumentų valdymo pagrindus, rinkodaros proceso išmanymą, informacinių 

technologijų taikymą ir kt. Mokymo(si) metu vykstantis teorinių žinių taikymas praktinėmis 

sąlygomis leidžia tobulėti ir vystytis daugeliui gebėjimų ir įgūdžių, kurie studentams bus reikalingi 

dirbant realioje įmonėje. 

 

6.3. Alternatyvių studentų praktikos modelių įgyvendinimo analizė 

6.3.1. Aukštosios mokyklos ir pramonės organizacijos sąveika pagrįsto praktinio mokymo 

modelio taikymas 

Aukštosios mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos sąveikos modelis yra labiausiai 

išvystytas ir dažniausiai taikomas Singapūro ir Kinijos regionuose. Šiuose regionuose aukštosios 

mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos bendradarbiauja steigiant vadinamąsias mokymo 

gamyklas (angl. Teaching Factory). Mokymo gamyklos, siekdamos suteikti studentui realią ir 

patikimą patirtį, apjungia į praktiką ir teoriją orientuotą mokymą realioje specialiai įsteigtoje 

įstaigoje (http://www.nyp.edu.sg/SEG/seg_innovative_TeachingFactoryConcept.html). Dėl 

pasitvirtinusio šio mokymo metodo efektyvumo jį perima ir taiko ne tik daugelis Azijos šalių, bet 

ir kitų pasaulio valstybių aukštųjų mokyklų. Kaip pavyzdį galima pateikti Kalifornijos valstijos 

politechnikos universitetą. 

Kalifornijos valstijos politechnikos universitetas, siekdamas adaptuoti inžinerines studijas 

XXI a. gamybos sistemų poreikiams, įsteigė nedidelės gamybinės apimties gamyklą, kurioje 

būsimi absolventai studijų metu įgytas teorines žinias turi galimybę pritaikyti praktikoje. Siekiant 

kuo efektyvesnio užsibrėžto tikslo įgyvendinimo, buvo suformuluoti du uždaviniai: 1) sudaryti 

sąlygas studentams vystyti nedidelio mąsto industrinius ir plataus vartojimo produktus; 2) 

aprūpinti studentus planavimo ir kontrolės įrankiais, kuriais privalu naudotis norint pagaminti 

nedidelius įvairaus dizaino produktų kiekius. Sekantis etapas buvo skirtingų studentų mokymosi 

aplinkų suformavimą: 

 realiai funkcionuojančios gamyklos (angl. "real" actory hardware environment), 

kurioje studentai kuria ir vysto produktų prototipus, realiai susipažįsta su įvairiais masinės 

http://www.nyp.edu.sg/SEG/seg_innovative_TeachingFactoryConcept.html
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gamybos aspektais bei, panaudodami gamyklos įrangą, tikrina produkto dizaino parametrų 

tinkamumą ir įgyvendinamumą;  

 produkcijos planavimo ir kontrolės centro (angl. Production planning and control 

center), kurio svarbiausias tikslas – suformuoti studentų sprendimo priėmimo ir komunikacijos 

gebėjimus, būtinus dirbant modernioje gamykloje. Šio tikslo įgyvendinimui yra naudojamos tokios 

priemonės kaip vartotojų/partnerių užsakymų simuliavimas, būtinybė studentams formuluoti 

specifikacijas, planuoti kiekius, savikainas bei tiekimo kainas bei sudaryti sutartis. 

Pirmiausiai studentai, naudodamiesi  kompiuterizuoto 3D konstravimo laboratorija (angl. 

CAD – computer aided design), sukuria naujo produkto koncepciją, kurią įgyvendina sukurdami  

produkto prototipą, kurį įvertina ir patvirtina arba atmeta kvalifikuoti specialistai. Jei produkto 

prototipas yra patvirtinimas, jo dizaino brėžiniai ir gaminimo data įtraukiama į duomenų bazę. 

Tuomet yra sudaromas produkto gamybos grafikas tam. Bazines produkto detales gamina pirmo 

kurso studentai, jau įgiję pradinių specialybės žinių, bet dar neturintys pakankamo teorinio 

pagrindo sudėtingiems gamybiniams procesams valdyti. Realios gamyklos aplinką palaiko sukurti 

programinės įrangos moduliai, kurie naudoja realiai egzistuojančios inžinerinės duomenų bazės 

duomenis, leidžiančius planuoti gamybai reikalingų žaliavų poreikį tam tikram laiko tarpui. 

Studentai, vadovaudamiesi sudarytais gamybos planais, patys gali valdyti gamybos operacijas. 

Pagaminus produktą, į duomenų bazę įvedama informacija apie užsakymo įvykdymą, žaliavų 

likučių kiekius bei kita reikiama informacija. Studentų praktinės veiklos efektyvumas įvertinamas 

lyginant jiems sudaryto gamybos plano rodiklius su jų pateikto įvykdymo plano rodikliais. 

Studentų praktinio darbo vadovai, vertindami atlikto darbo ataskaitas, kartu su studentais 

analizuoja atliktų užduočių trūkumus, ir jei reikia, rekomenduoja  korekcinius veiksmus. 

Kalifornijos valstijos politechnikos universitetui būtų sudėtinga sukurti ir išlaikyti 

mokymo gamyklą be parterių pagalbos. 11 lentelėje pateiktos organizacijos, įnešančios didžiausią 

indėlį į mokymo gamyklos funkcionavimą ne tik skirdamos finansines dotacijas, bet ir 

generuodamos naujas idėjas dėl mokymo gamyklos koncepcijos tobulinimo bei teikdamos realias 

ir konkrečiam laikotarpiui aktualias praktines užduotis studentams. 

 

11 lentelė. Kalifornijos valstijos politechnikos universiteto mokymo gamyklos partneriai 

 

Verslo organizacija Indėlis Finansinė išraiška 

Epicor Žaliavų planavimo programinė įranga 24,200 USD 

IBM 
Gamybos linija, stebėjimo sistema, 

konvejerių diržai ir kontroleriai 
1,000,000 USD 

Kiran Consulting Gamybos grafiko sudarymo programinė 50,000 USD 
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Šaltinis: sudaryta remiantis http://www.nyp.edu.sg/SEG/seg_innovative_TeachingFactoryConcept.html 

 

Kitas aukštosios mokyklos ir pramonės įmonės/organizacijos sąveikos modelį studentų 

praktiniam mokymui taikančios aukštosios mokyklos pavyzdys yra Zhejiang informacinių 

technologijų universitetas (Kinija). Universitetas studentų praktinius mokymus organizuoja 

vadovaudamasis principu, kad kiekvienas studentas pats turėtų pasirinkti tinkamiausią praktikos 

atlikimui metodą, t.y. praktinis mokymas diversifikuojamas atsižvelgiant į konkretaus studento 

žinių lygį, asmenines bei dalykines savybes, būsimos karjeros planus, ir kt.. Universitete sudarytas 

komitetas, į kurio sudėtį įeina universiteto ir pramonės įmonių/organizacijų atstovai, yra 

suformavęs keturias praktinio mokymo kryptis, iš kurių kiekvienas studentas gali pasirinkti jam 

priimtiniausią. Universiteto ir pramonės įmonių/organizacijų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti 

kiekvienos iš pasirinktų krypčių praktikų efektyvumą, pasireiškia keliomis formomis (žr. 62 pav.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

62 pav. Zhejiang informacinių technologijų universiteto studentų praktikos kryptys 

Šaltinis: sudaryta remiantis Li et al., 2008 

 

Praktikos bazių tinklų kūrimas universiteto ribose ir už universiteto ribų (angl. in or out 

campus).  Zhejiang informacinių technologijų universitetas su partneriais yra įsteigę daugiau nei 

trisdešimt praktikos bazių tiek universiteto ribose, tiek išorinėje aplinkoje. Pavyzdžiui, 

bendradarbiaujant su Handsun organizacija,  universitete buvo įsteigtas programinės įrangos 

praktikos centras. 

Eksperimentines platformas universitetas formuoja bendradarbiaudamas su stipriomis, 

įtakingomis, didelį kapitalą valdančiomis ir naujausias technologijas naudojančiomis 

korporacijomis. 
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Formuodamas instruktorių komandą, universitetas pasitelkia daugiau nei penkiasdešimt 

aukščiausios kvalifikacijos atitinkamos srities specialistų, pavesdamas jiems parengti/atnaujinti 

studentų praktikų programas. 

Zhejiang informacinių technologijų universiteto patirtis rodo, kad aukštosios mokyklos ir 

pramonės įmonės/organizacijos, bendradarbiaudamos organizuojant studentų praktikas, 

suformuoja prielaidas ir bendradarbiavimui vadinamuoju „antru lygiu“ (angl. cooperated second 

class). Siekiant parengti daugiapakopius specialistus, aukštųjų mokyklų ir pramonės 

įmonių/organizacijų bendradarbiavimas turėtų apimti tokius elementus kaip studentų konkursų 

rengimas, dalyvavimas steigiant studentų asociacijas, ir pan.  

Universiteto ir pramonės įmonių/organizacijų bendradarbiavimo efektyvumui užtikrinti 

yra taikomi keli mechanizmai: 

 sąveikos ir komunikacijos mechanizmas (angl. mechanism for interaction and 

communication). Kasmet vyksta aukštosios mokyklos ir pramonės įmonių/organizacijų atstovų 

komiteto suvažiavimas, kurio metu įvertinami praėjusių metų universiteto ir įmonių/organizacijų 

bendradarbiavimo rezultatai, planuojama kitų metų veikla, diskutuojama kitais aktualiais 

klausimais. Atkreiptinas dėmesys, kad einamieji komiteto kompetencijai priklausantys klausimais 

sprendžiami subkomitetų (angl. sub-committee) posėdžiuose. Tokie subkomitetai buvo įsteigti 

nuolatiniam ryšių tarp pramonės įmonių/organizacijų atstovų ir  universiteto struktūrinių padalinių 

(fakultetų, katedrų, ir kt.) palaikymui ir aktualių klausimų sprendimui; 

 abipusės naudos gavimas (angl. win-win) įgyvendinamas taikant aiškaus funkcijų, 

teisių ir pareigų nustatymo ir jų pasiskirstymo mechanizmą. Zhejiang informacinių technologijų 

universitetas ir pramonės įmonė/organizacija pasirašo sutartį, kurioje aiškiai reglamentuojami 

įsipareigojimai kiekvieno iš bendradarbiaujančių partnerių įsipareigojimai; 

 bendradarbiaujant iš esmės skirtingiems subjektams, yra būtinas kokybės kontrolės 

mechanizmas. Studentų praktikos ir bendradarbiavimo kokybė gali blogėti dėl rinkos, kurioje 

veikia pramonės įmonė/organizacija, pokyčių, dėl ribotos universiteto galimybės kontroliuoti 

pramonės įmonės/organizacijos specialistus, ir dėl kitų nuo bendradarbiaujančių partnerių 

nepriklausančių aplinkybių. Zhejiang informacinių technologijų universitetas, siekdamas 

maksimaliai sumažinti neigiamas veiksnių, įtakojančių studentų praktikos ir bendradarbiavimo su 

verslo atstovais kokybę, pasekmes yra sudaręs su pramonės įmonėmis/organizacijomis formalius 

susitarimus dėl profesinio bendradarbiavimo studijų srityje, nustatęs specialistų iš pramonės 

įmonių/organizacijų įdarbinimo taisykles bei jų vertinimo kriterijus, praktikos organizavimo bei 

studentų, atlikusių praktiką, įvertinimo metodus ir pan. Galima teigti, kad tai yra tam tikra kokybės 
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vadybos sistema, reglamentuojanti kiekvieną aukštosios mokyklos ir pramonės 

įmonės/organizacijos bendradarbiavimo aspektą. 

Zhejiang informacinių technologijų universiteto taikomo studentų praktikų organizavimo 

modelio efektyvumą patvirtina faktas, kad, pradėjus bendradarbiauti su pramonės 

įmonėmis/organizacijomis, per penkerius metus nuolat augo šiame universitete studijas baigusių 

absolventų, įsidarbinusių pagal specialybę, procentas.  

Apibendrinant studentų praktikos modelį, pagrįstą aukštosios mokyklos ir pramonės 

įmonės/organizacijos sąveika, galima teigti, kad šio modelio sėkmingą funkcionavimą lemtų: 

 galimybę vystyti studentų gamybines kompetencijas kuo realesnėje gamybinėje 

aplinkoje sudarančios finansinės investicijos ir pramonės įmonių/organizacijų suinteresuotumas 

investuoti; 

 studentų praktikų programų diversifikavimas, leidžiantis studentams pasirinkti 

praktiką pagal savo poreikius, o pramonės įmonėms/organizacijoms – dalyvauti joms aktualių 

praktikų programų rengime ir vykdyme; 

 aukštos kvalifikacijos pramonės įmonių/organizacijų specialistų dalinis integravimas 

į aukštosios mokyklos struktūrą; 

 pramonės įmonių/organizacijų iniciatyva rengiant studentams konkursus, dalyvaujant 

studentų organizacijų kūrime ar kitoje studentų socialinėje veikloje, užtikrinančioje tiesioginį 

kontaktą; 

 abiems bendradarbiaujantiems partneriams – aukštajai mokyklai ir pramonės 

įmonei/organizacijai – priimtinų bendradarbiavimo kokybę kontroliuojančių mechanizmų 

nustatymas. 

6.3.2. Kompetencijomis grįsto  praktinio mokymo modelio taikymas  

Daugelyje Europos ir pasaulio aukštųjų mokyklų kompetencijomis grįstas praktinio 

mokymo modelis dažniausiai taikomas ruošiant įvairios pakraipos medicinos atstovus. Šiame 

kontekste išimtimi galima laikyti Australiją, kurioje kompetencijomis grįstas mokymo modelis yra 

visos valstybės švietimo sistemos, įskaitant vidurinį, profesinį ir aukštąjį mokslą, fundamentalus 

pagrindas.  Australijos švietimo sistemos reforma, grįsta kompetencijų lavinimu, buvo pradėta 

įgyvendinti 1990 metais, priėmus Mokymą užtikrinantį įstatymą (angl. Training Guarantee Act) 

numatantį minimalų studentų ir darbuotojų praktinio mokymo laiką per metus,  bei įsteigus 

Australijos nacionalinę mokymo tarnybą (angl. Australian National Training Authority), kurios 

tikslas – bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis/organizacijomis sudaryti nacionalinį 

kompetencijų standartą. Australijos 1998 – 2003 metų nacionalinėje strategijoje buvo numatyta, 
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kad esamų ir potencialių darbuotojų kompetencijų ugdymas yra gyvybiškai svarbus dviem 

aspektais: globaliam Australijos pramonės konkurencingumui užtikrinti bei suteikti galimybę 

Australijos gyventojams optimizuoti savo profesinį potencialą. 

Australijos švietimo sistemą reglamentuojančiuose teisiniuose aktuose į kompetencijos 

sampratą yra integruoti keturi būtini gebėjimai, kurie reikalingi atliekant įvairių specialybių 

funkcijas ( 12 lentelė).  

 
12 lentelė.  Kompetencijas formuojantys įgūdžiai Australijos švietimo sistemoje 

 

Įgūdis Aprašymas 

Užduočių atlikimo įgūdžiai Gebėjimas efektyviai įvykdyti užduotis 

Užduočių valdymo įgūdžiai Gebėjimas efektyviai vykdyti kelias užduotis 

Emocijų valdymo įgūdžiai 
Gebėjimas kontroliuoti emocijas, iškilus problemos ir 

nesusipratimams. 

Prisitaikymo prie aplinkos įgūdžiai 
Gebėjimas prisitaikyti prie organizacijos vidinės ir išorinės 

aplinkos keliamų reikalavimų 

Šaltinis: sudaryta remiantis 

http://www.volunteeringaustralia.org/files/R3Q9Y0OQY0/Revised%20Writers%20Guide%202.pdf) 

 

Valstybiniu mastu nustatyti standartai ir metodologijos studentų gebėjimams vertinti 

Australijos švietimo sistemoje apibrėžiami kaip praktikos paketai (angl. training packages). Šiuose 

praktikos paketuose nustatomos konkrečių specialybių užduotys bei veiklos, atliekamos praktikos 

vietose, taip pat numatyti svarbiausi įgūdžiai ir žinios, reikalingos tiksliam ir greitam užduočių 

atlikimui. Praktikos paketai kas trejus metus yra atnaujinami, siekiant užtikrinti jų aktualumą 

besikeičiančioms verslo aplinkos sąlygoms. Praktikos paketų koncepcija pateikiama 63 paveiksle.  

2002 metais Australijoje buvo septyniasdešimt šeši patvirtinti praktikos paketai, iš kurių 

septyni – sudaryti pramonės organizacijų, siekiant patenkinti specifinius konkrečių organizacijų 

žmogiškųjų išteklių poreikius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 pav. Praktikos paketų elementai  

Šaltinis: http://www.volunteeringaustralia.org/files/R3Q9Y0OQY0/Revised%20Writers%20Guide%202.pdf 
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Sistemos, funkcionuojančios praktikos paketų pagrindu, dėka pirmos studijų pakopos 

aukštosios mokyklos absolventas būna įgijęs šiuos įgūdžius:   

 turi tvirtą ir įvairiapusį teorinių žinių pagrindą;  

 geba analizuoti ir planuoti galimus techninių problemų sprendimus ar reikalavimus; 

 geba vertinti informaciją ir ją panaudoti planavimui ar įvairių tyrimų tikslais; 

 geba pritaikyti teorines koncepcijas bei kūrybinius gebėjimus sprendžiant įvairias 

situacijas; 

 prisiima atsakomybę už savo profesinius veiksmus ir sprendimus; 

 prisiima dalį atsakomybės už darbo grupėje rezultatus. 

Galima teigti, kad Australijos aukštosios mokyklos pirmos pakopos absolventas turi visas 

sėkmingai veiklai žinių ekonomikos kontekste būtinas kompetencijas – individualią, metodinę, 

socialinę bei profesinę kompetencijas. 

 

6.3.3. Imitacinės verslo įmonės modelio taikymas  

Hebei mokslo ir technologijų universiteto (Kinija) patirtis rodo, kad, siekiant suformuoti 

efektyvią ir turinčią potencialą imitaciniu verslo įmonės modeliu grįstą mokymo programą, kuri 

įgalintų studentus ateityje sėkmingai valdyti antrepreneriškas organizacijas, būtina išpildyti dvi 

sąlygas: radikaliai reformuoti mokymo programas bei suformuoti imitacinės verslo įmonės 

praktinę bendruomenę (angl. Enterprise Education Practical Community) (Wang et al., 2010). 

Įgyvendinti pirmąją sąlygą yra palyginti nesudėtinga, o imitacinės verslo įmonė praktinės 

bendruomenės suformavimas –  kompleksiškas bei atitinkamų resursų reikalaujantis procesas. 

Reformuojant Hebei mokslo ir technologijų universitetas studijų programas, tradiciniai 

praktika grįsti moduliai (pvz., programavimo kalba) buvo papildyti mėnesio trukmės praktika 

realiose technologinėse įmonėse.  

Imitacinės verslo įmonė praktinės bendruomenės formavimo procese galima išskirti šiuos 

sudėtinius elementus: 

 Antrepreneriška bendruomenė. Hebei mokslo ir technologijų universitete įsteigtos 

antrepreneriškos bendruomenės, kurią sudaro studentai bei universiteto dėstytojai, tikslas – 

suformuoti studentų inovacinių pasiekimų praktinę platformą. Tokią bendruomenę 

suformuoja/apjungia aukštoji mokykla, o realizuoti jos tikslus, skirdamos finansavimą, padeda 

konkrečios įmonės/organizacijos. Bendruomenės veikloje gali dalyvauti bet kurios studijų 

programos ar pakopos studentai, nors labiau orientuojamasi į pirmos pakopos studentus. 

Studentams, dalyvaujantiems bendruomenės veikloje, taikomos griežtos taisyklės: turi būti tiksliai 
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laikomasi nustatyto verslo modelio, paskirtos užduotys turi būti įvykdomos iki galo, turi būti 

parengiami verslo ir komandos veikimo planai. Bendruomenę kuruojantys dėstytojai joje adaptuoja 

realios organizacijos procesus, įgyvendina strategiją, apjungiančią darbą komandose ir veikimą 

savarankiškai, ugdančią studentų socialinę atsakomybę bei skatinančią apgalvotą riziką. 

 Finansiniai ištekliai. Antrepreneriškos bendruomenės funkcionavimui reikalingų lėšų 

kaupimui ir paskirstymui buvo įsteigtas Antrepreneriškumo fondas, kuris tapo savotišku 

stimuliatoriumi ir inkubatoriumi pirmosios pakopos studentų antrepreneriškam imitaciniam verslui 

ugdyti. Lėšas fondui skiria bankai bei suinteresuotos įmonės/organizacijos. Studentui, steigiančiam 

imitacinę verslo įmonę, fondas suteikia vienkartinę lengvatinę paskolą (be palūkanų) ar kitokią 

reikalingą finansinę paramą. Skirtų lėšų panaudojimą imitacinėje verslo įmonėje nuolat stebi  

studentą kuruojantis dėstytojas.  

 Kvalifikuoti specialistai. Verslo imitacinis modelis negali būti taikomas, jei aukštoji 

mokykla neturi praktinius aspektus išmanančių kvalifikuotų dėstytojų, todėl Hebei mokslo ir 

technologijų universitetas visapusiškai remia ir skatina nuolatinį dėstytojų kvalifikacijos kėlimą 

bei dėstytų tarptautinius mainus. 

 

6.4. Studentų praktinio mokymo teorinis modelis  

 

Tam tikra imitacinio praktinio mokymo atmaina galima laikyti jau keletą metų Lietuvoje 

veikiančias verslo praktinio mokymo (VPM) firmos. Verslo praktinio mokymo firmų tinklo misija 

– suteikti galimybę studentams ir suaugusiems įgyti verslo įgūdžių dirbant mokomosiose verslo 

praktinio mokymo firmose, kurios prekiauja tarpusavyje sujungtame prekių tinkle Lietuvoje ir 

pasaulyje.  

Nacionaliniai verslo praktinio mokymo firmų centrai Vakarų Europoje pradėjo steigtis 

penktajame dešimtmetyje. Lietuvoje pirmosios dvi VPM firmos įkurtos 1993 m., įgyvendinant 

Danijos Švietimo ministerijos ir Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotą projektą. 

VPM firmos – tai įmonės, kurios imituoja tikrų bendrovių veiklą, tikroje bendrovėje vykstančius 

procesus. VPM firmoje veikia keturi tipiniai skyriai: personalo, pirkimo, pardavimo ir rinkodaros, 

finansų  ir buhalterijos. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 47 VPM firmos,  pasaulyje – daugiau nei 3500.  Lietuvos verslo 

praktinio mokymo firmų veiklą koordinuoja Vilniaus kolegijoje veikiantis respublikinis SimuLith 

centras. Šis centras atstovauja Lietuvos tinklo interesams pasaulinėje verslo praktinio mokymo 

firmų centrų asociacijoje EUROPEN ir yra šios asociacijos narys.  
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Vertinant imitacinės veiklos modelio tinkamumą Lietuvos sąlygoms, galima išskirti 

keletą trūkumų. Pirma, šis modelis nėra universalus, ir daugiau tinka studijų programoms, 

paremtoms aukštojo mokslo žiniomis, tačiau labiau orientuotoms į praktinį mokymą, o ne į mokslo 

inovacijų kūrimą. Be to, imitacinės verslo aplinkos sukūrimas reikalauja pakankamai didelių tiek 

aukštosios mokyklos, tiek verslo subjektų finansinių resursų. Dar vienas trūkumas yra tai, kad net 

tobuliausioje imitacinėje aplinkoje nesukuriamos realios konkurencinės darbo sąlygos. Dėl šių 

priežasčių galima teigti, kad iš analizuotų studentų praktikų organizavimo modelių Lietuvos 

sąlygoms tinkamiausias ir efektyviausias būtų aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų 

sąveika pagrįstas modelis. 

64 paveiksle pavaizduotas teorinis studentų praktikos organizavimo modelis buvo 

sudarytas integruojant teorinį aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų sąveikos 

praktiniame studentų mokyme dėsnių pagrindimą bei pagrindinius užsienio šalių aukštųjų 

mokyklų, organizuojančių studentų praktikas pagal šį modelį, patirčių aspektus.  



 159 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 pav. Hipotetinis efektyvios aukštųjų mokyklų studentų praktikos organizavimo modelis 

 

Užsienio šalių patirtis rodo, kad imitaciniame studentų praktikų organizavimo modelyje 

svarbiausias aukštosios mokyklos indėlis –  kvalifikuoti pedagogai, galintys suteikti ne tik teorinių 

žinių, bet turintys ir praktinės patirties, kuri leistų modeliuoti realias simuliacines situacijas bei 

suderinti visų socialinių partnerių – studento, aukštosios mokyklos ir pramonės 

įmonės/organizacijos tikslus.  

Aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų sąveika pagrįstame studentų praktikų 

organizavimo modelyje didesnė atsakomybės už tinkamą praktikos užduočių suformulavimą ir jų 

įvykdymą dalis tenka  pramonės įmonių/organizacijų paskirtiems tutoriams, ir tai yra papildoma 
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paskata praktikos vadovams nuolat kelti kvalifikaciją bei tobulinti savo profesinę kompetenciją. 

Sprendžiant klausimą dėl subjektų, atsakingų tutorių mokymo programų rengimą ir jų 

kvalifikacijos kėlimą, tikslingiausia būtų šią funkciją priskirti ne atskiroms pramonės 

įmonėms/organizacijoms, o jas vienijančioms asociacijoms: taip būtų užtikrintas vienodas 

sektoriaus įmonių tutorių kvalifikacijos lygis, be to, organizuojant bendrus mokymus, būtų 

mažesni atskirų įmonių/organizacijų kaštai.  

Pramonės įmonės/organizacijos, dalyvaujančios studentų praktikos organizavime, 

svarbiausias tikslas – turimus žmogiškuosius išteklius papildyti kvalifikuotais ir gabiais 

absolventais. Realiose įmonėse/organizacijose praktiką atliekančių studentų gebėjimus, asmenines 

ir dalykines savybes vertina ne aukštosios mokyklos dėstytojai (kaip imitacinio modelio atveju), o 

patys potencialūs darbdaviai, ir ši aplinkybė padidina praktiką atliekančių studentų galimybes po 

studijų baigimo tapti nuolatiniu praktikos institucijos darbuotoju. 

Dar vienas šio studentų praktikos modelio privalumas – studentų galimybė naudotis 

naujausiomis ir moderniausiomis technologijomis, kurias, reaguodama į sparčiai besikeičiančias 

verslo sąlygas, savo veikloje diegia ir atnaujina įmonės/organizacijos. Imitacinėje aplinkoje 

studentai turėtų ribotą techninę bazę, nes įrangos diegimui ar atnaujinimui reikalingos didelės 

finansinės investicijos, be to, nėra galimybių sukurti techninę bazę kiekvienai specializuotai sričiai. 

Aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų sąveika pagrįstame studentų praktikų 

organizavimo modelyje daugiau įtakos turėtų pramonės įmones/organizacijas vienijančios 

asociacijos, kurios galėtų atlikti tarpininko vaidmenį tiek studentams ieškant praktikos atlikimo 

vietos, tiek atstovaujant įmones/organizacijas valstybinėse institucijose sprendžiant su studentų 

praktikomis susijusius klausimus.  

Atkreiptinas dėmesys, kad sėkmingam aukštosios mokyklos ir pramonės 

įmonių/organizacijų bendradarbiavimui ir jo pagrindu organizuojamai studentų praktikai ypač 

svarbi sąveikaujančių pusių komunikacija, kurios pagalba keičiamasi turimais resursais, 

identifikuojami partnerio poreikiai ir lūkesčiai bei operatyviai sprendžiamos kilusios problemos.  

 

 

6.5. Praktikų organizavimo pramonės sektoriuje strategija 

 

Kaip atskleidė atlikta studentų praktikų organizavimo užsienio šalyse teisinės aplinkos ir 

gerųjų pavyzdžių analizė, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atliekamų praktikų ir jų teisinio 

reglamentavimo vertinimas, gerosios patirties analizė, tutorių kompetencijų tobulinimo srityje bei 
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gerosios patirties pritaikymo galimybių analizė, reikalingos tam tikros prielaidos, būtinos 

efektyviai aukštųjų mokyklų studentų praktikų sistemai Lietuvoje sukurti.  

I prielaida. Sklandus aukštųjų mokyklų ir pramonės sektoriaus organizacijų 

bendradarbiavimas, organizuojant studentų praktikas.  

Kaip parodė atlikta Lietuvos studentų praktikos sistemos SSGG analizė, reikšminga 

Lietuvos studentų praktikos organizavimo silpnybė – bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų ir 

pramonės sektoriaus organizacijų nebuvimas, t.y. tik pavieniai/epizodiški aukštųjų mokyklų ir 

pramonės organizacijų ryšiai bei nežymus pramonės organizacijų (darbdavių) įsitraukimas tiek į 

studentų studijų procesą, tiek į vieną iš reikšmingiausių studijų proceso dalių – studentų praktinį 

mokymą. Efektyvesnis aukštųjų mokyklų ir pramonės organizacijų bendradarbiavimas 

organizuojant studentų praktikas yra viena iš galimybių, o tuo pačiu ir priemonių ugdyti studentų 

gebėjimus įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, o kartu ir gerinti Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studijų programų kokybę. Gebėjimas taikyti teorines žinias praktinėje veikloje bei darbinės veiklos 

patirtis, atsiradusi praktikos metu, užtikrintų sklandesnę būsimo absolvento integraciją į darbo 

rinką. Tuo yra suinteresuotos tiek aukštosios mokyklos, siekiančios ruošti darbo rinkai 

pasirengusius specialistus, tiek pramonės įmonės, siekiančios įdarbinti kvalifikuotą ir efektyviai 

dirbti pasirengusią darbo jėgą, tiek ir studentai, kurių tikslas  –  rasti norimą darbą ir kuo brangiau 

parduoti save darbo rinkoje.  

Sklandžiam aukštųjų mokyklų ir pramonės sektoriaus organizacijų bendradarbiavimui, 

organizuojant studentų praktikas, kaip ir bet kokiems kitiems efektyviems kooperatyviniams 

santykiams egzistuoti, reikalingos tam tikros sąlygos. Bendradarbiaujantys partneriai privalo 

pasitikėti vienas kitu ir būti įsipareigoję vienas kitam. Pasitikėjimas reiškia sąveikaujančių 

partnerių, šiuo atveju – aukštųjų mokyklų ir pramonės organizacijų – gebėjimą bendradarbiauti 

remiantis sąžiningumo ir teisingumo principais, kurio rezultatas būtų abipusė kiekvieno partnerio 

lūkesčius atitinkanti nauda. Įsipareigojimas atsiranda tuomet, kai sąveikaujančios pusės tiki, kad 

būsimas bendradarbiavimas atneš naudą ir todėl verta dėti pastangas ir plėtoti ilgalaikius santykius. 

Kitaip tariant, aukštųjų mokyklų ir pramonės organizacijų gebėjimas sąlygoti teigiamas pasekmes 

vieni kitiems nulemia įsipareigojimą palaikyti ilgalaikius santykius.  

Siekiant Lietuvos aukštųjų mokyklų ir pramonės organizacijų bendradarbiavimo, 

organizuojant studentų praktinį mokymą, būtini konkretūs pokyčiai tiek bendradarbiavimo 

siekiančios aukštosios mokyklos, tiek pramonės organizacijos lygmenyse. 

Aukštosios mokyklos privalo būti patrauklios pramonės organizacijoms, t.y. privalo 

formuoti pramonės organizacijų interesą palaikyti ilgalaikius santykius. Siekiant patrauklumo, itin 

svarbu rinkai ir studentams siūlyti naujas studijų programas, atitinkančias šalies ekonomikos 
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poreikius, o esamas studijų programas tam pačiam tikslui adaptuoti. Aukštosios mokyklos, 

siekdamos užtikrinti atnaujintų ar naujai sukurtų studijų programų įgyvendinimą, turėtų užtikrinti 

nuolatinį savo specialistų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijos didinimą. 

Viena iš studentų praktikų organizavimo problemų – pramonės įmonių/organizacijų 

motyvacijos priimti studentus praktikai trūkumas. Aukštųjų mokyklų ir/ar atsakingos valstybės 

institucijos įsteigta ir kasmet skiriama nominacija daugiausiai praktikų priimančiai ir palankiausių 

atsiliepimų sulaukiančiai pramonės įmonei/organizacijai galėtų paskatinti įmones aktyviau priimti 

studentus praktikoms. 

Dar vienas svarbus strateginis uždavinys – patenkinti darbo rinkos poreikį konkrečioms 

specialybėms. Specialistų paklausos ir pasiūlos subalansavimas ne tik leistų optimaliai vystytis 

šalies ekonomikai, bet ir sąlygotų aukštųjų mokyklų, kaip vertę kuriančio partnerio, reputaciją.  

Pramonės organizacijų, organizuojančių (ar siekiančių organizuoti) studentų praktikas, 

uždavinys – nuolat kelti žmogiškųjų išteklių kompetencijas. Optimalaus rezultato ir efektyvaus 

praktinių žinių įsisavinimo galima tikėtis tada, jei studentui, atliekančiam praktiką, vadovaus ir su 

juo bendradarbiaus kompetentingi specialistai. Taip pat pramonės įmonės daug dėmesio turėtų 

skirti tutoriaus kompetencijų ugdymui bei tinkamos techninės bazės, garantuojančios praktikos 

tikslų įgyvendinimą, diegimui. 

Išsprendus pastarąsias problemas, tikėtinas dar glaudesnis aukštųjų mokyklų ir pramonės 

organizacijų bendradarbiavimas. 

Viena iš priemonių aukštųjų mokyklų ir pramonės sektoriaus organizacijų 

bendradarbiavimui užtikrinti –  studentų praktikų kokybės kontrolės komiteto įsteigimas, kurį 

sudarytų pramonės įmones/organizacijas vienijančios asociacijos (Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos), aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų deleguoti atstovai. Pagrindinė 

šio komiteto funkcija būtų vykdyti priimtų sprendimų, susijusių su studentų praktikų kokybės 

gerinimu, įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę. Studentų praktikų kokybės kontrolės komiteto 

veiklos inicijavimas – būdas užtikrinti glaudų ir sklandų studentų praktikos organizavimo sistemos 

partnerių bendradarbiavimą, paremtą visų suinteresuotų pusių poreikių derinimu. 

II prielaida. Valstybės dalyvavimas kuriant efektyvią studentų praktikų organizavimo 

sistemą bei palaikant jos funkcionavimą.  

Atlikus studentų praktikų atlikimo Lietuvoje teisinio reglamentavimo analizę, galima 

teigti, kad nors daugelis klausimų, susijusių su studentų praktikos organizavimu ir vykdymu, yra 

daugiau ar mažiau išspręsti, sklandžiam studentų praktikų sistemos funkcionavimui trūksta 

sistemiškumo ir nuoseklumo bei kai kurių teisės aktų spragų užpildymo. Studijų procese 

organizuojant ir vykdant studentų praktikas, aukštosios mokyklos turi gana plačią veiklos laisvę 



 163 

nustatant praktikos atlikimo laiką, tvarką, praktikos modelį ir kitus aspektus, kurie nėra 

reglamentuojami teisės aktais. Nors nėra tikslinga nustatyti vieną praktikos modelį, kuris turėtų 

būti taikomas skirtingoms studijų kryptims ir profiliams, reikėtų apsvarstyti galimybę nacionaliniu 

mastu reglamentuoti tuos studentų praktikų atlikimo aspektus, kurie leistų užtikrinti didesnį 

studentų atliekamų praktikų efektyvumą/veiksmingumą. Teisiškai būtų tikslinga reglamentuoti 

šiuos praktikų atlikimo aspektus: 

 atlyginimo ar stipendijos už praktiką mokėjimas, nurodant galimus atlyginimo 

(stipendijos) finansavimo šaltinius. Šiuo metu atlyginimas už praktiką studentui yra mokamas tik 

tuo atveju, jei praktikos laikotarpiui yra sudaroma darbo sutartis; 

 minimali ir maksimali praktikos trukmė ir/arba jos nustatymo kriterijai. Šiuo metu 

praktikos trukmę nustato kiekviena aukštoji mokykla savo praktikos nuostatuose (reglamentuose), 

atsižvelgdama į Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą kreditais išreikštą minimalią 

praktikos trukmę; 

 papildomų įmonės kaštų, susijusių su studentų priėmimu praktikai, visiško ar dalinio 

kompensavimo tvarka. Darbdaviai vengimą priimti studentus praktikai dažniausiai grindžia lėšų ir 

darbuotojų stoka, dėl kurios įmonė negali užtikrinti būtinų sąlygų kokybiškai praktikai. Prie 

papildomų kaštų galima priskirti piniginiais vienetais išreikštas praktikos vadovo (tutoriaus) laiko 

sąnaudas, praktikos vietos įrengimo išlaidas, technikos ir įrangos amortizaciją, medžiagų ir 

žaliavų, sunaudotų mokymo tikslais, įsigijimo išlaidas. Prie šių kaštų reikėtų priskirti ir tutorių 

rengimo (kvalifikacijos kėlimo) išlaidas. Vienas iš galimų darbdavio praktikai skirtų lėšų dalinio 

kompensavimo būdų – šių išlaidų priskyrimas įmonės kaštams. Kitas galimas kompensavimo 

būdas – tam tikrų mokestinių lengvatų (pvz., socialinio draudimo įmokų), priklausomai nuo 

praktikai priimamų studentų skaičiaus ir praktikos trukmės, taikymas; 

 įmonių/organizacijų tinkamumo studentų praktikai kriterijai, įmonių/organizacijų 

vertinimo ir atrankos tvarka. Teisės akte turėtų būti aiškiai apibrėžti privalomieji kriterijai, kuriais 

remiantis aukštosios mokyklos galėtų įvertinti konkrečių įmonių tinkamumą organizuoti kokybišką 

studentų praktiką. Išanalizavus užsienio šalių patirtį, galima teigti, kad pagrindiniai kriterijai, 

apsprendžiantys įmonių tinkamumą priimti studentus praktikai, yra finansinis įmonės stabilumas, 

galimybė paskirti kompetentingą praktikos vadovą bei suteikti studentui praktikai būtiną techninę 

bazę. Tarp kitų, papildomų kriterijų, nurodoma skaidri įmonės veikla, verslo etikos principų 

laikymasis, ir kt.. 

Studentų praktikų teisinės bazės tobulinimas gali būti atliktas dviem būdais: užpildant kai 

kurias dabar galiojančių teisės aktų spragas arba priimant specialų praktikoms skirtą teisės aktą, 
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visapusiškai reglamentuojantį studentų praktikų organizavimą ir atlikimą. Nusprendus parengti 

atskirą teisės aktą, skirtą studentų praktikos reglamentavimui, pirmiausiai reikėtų spręsti klausimą 

dėl tokio teisės akto juridinės galios ir vietos teisės aktų sistemoje. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis 

studentų praktikos organizavimui ir vykdymui aktualių klausimų yra reglamentuota įstatymuose 

(Darbo kodekse, Sveikatos draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo įstatymuose, ir kt.), galima teigti, tikslingiausia būtų parengti Vyriausybės nutarimo ar 

ministro/ministrų įsakymo projektą. Tokiu atvejų nereikėtų keisti viso įstatymo paketo, o 

rengiamame teisės akte užtektų nuorodos į atitinkamą klausimą reglamentuojančią teisės normą.  

III prielaida. Įmonių gebėjimas užtikrinti praktikos vadovų (tutorių) kompetencijas, 

reikalingas efektyviam studentų praktiniam mokymui.  

Daugelyje studentų praktiką analizuojančių mokslinių šaltinių pabrėžiama, kad praktika 

gali būti laikoma efektyvia tik tada, kai yra tenkinami keli esminiai kriterijai, iš kurių vienas – 

kompetentingas, patyręs ir specialių pedagoginių įgūdžių turintis praktikos vadovas.  

Vadovauti studentų praktikai turėtų būti skiriamas kompetentingas praktikos vadovas 

(tutorius), gebantis studentui perduoti savo patirtį bei išugdyti gebančio savarankiškai dirbti 

specialisto įgūdžius. Tutorius, vadovaujantis profesinės veiklos praktikai, turėtų būti ne tik patyręs 

savo srities specialistas, bet ir turėti specialių, tutoriui būtinų kompetencijų, kartu apimančių ir 

pedagoginius gebėjimus. Be kitų pedagoginių gebėjimų svarbi reikšmė tenka tutoriaus bendravimo 

ir bendradarbiavimo kultūrai, organizaciniams gebėjimams, pedagoginiam kūrybingumui, 

ekspresijai ir sugestyvumui. Atsižvelgiant į tai, profesionalių tutorių rengimui yra sudaromos 

specialios mokymo programos, tutoriavimo praktikai nustatomi tam tikri standartai. 

Lietuvoje nėra sukurtos mokymų sistemos ar standarto praktikos vadovams pramonės 

įmonėse rengi. Taip pat dažniausiai nėra nustatomi, o tuo pačiu ir keliami jokie reikalavimai 

tutorių pasirengimui ir kvalifikacijai. Siekiant užtikrinti veiksmingą studentų praktikos sistemos 

funkcionavimą, tikslinga nustatyti bendrus nacionaliniu mastu taikomus minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus praktikų vadovams (tutoriams). Rekomendacinė praktikos vadovų (tutorių) mokymo 

programa, parengta atsižvelgiant į mokslinėje literatūroje suformuluotas tutorių kompetencijas ir 

ES šalių patirtį, yra pateikiama šios studijos prieduose. 

IV prielaida. Efektyvi komunikacija ir keitimasis informacija tarp svarbiausių sistemos 

subjektų: įmonių, siūlančių praktikos vietas, aukštųjų mokyklų ir studentų.  

Studentų praktikų vietų informacinės sistemos sukūrimas yra viena iš efektyviausių 

priemonių užtikrinti studentų praktikų sistemoje dalyvaujančių subjektų komunikaciją ir 

apsikeitimą informacija. Studentų praktikų vietų informacinėje sistemoje informaciją gauti ir 

pateikti galėtų aukštosios mokyklos, pramonės organizacijos bei pats studentas. Pramonės 
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organizacija, registruodamasi duomenų bazėje, privalėtų pateikti išsamią informaciją apie save bei 

siūlomą praktikos vietą/-as. Informacinėje sistemoje siūlyti studentams praktikos vietas galėtų tik 

tos įmonės/organizacijos, kurios atitiktų nustatytus įmonių/organizacijų tinkamumo studentų 

praktikoms kriterijus. Duomenų bazėje užsiregistravusios aukštosios mokyklos turėtų galimybę 

pateikti studentų praktikos nuostatas, gauti informaciją apie studentams siūlomas praktikų vietas, 

peržiūrėti praktiką atlikusių studentų įvertinimus, studentų atsiliepimus apie pramonės įmones, 

konkrečius praktikų vadovus (tutorius) ir kt. Studentas, naudodamasis informacine sistema, turėtų 

galimybę pateikti savo gyvenimo aprašymą, ieškoti informacijos apie siūlomas praktikos vietas, 

atlikti praktikos vietos paiešką pagal tam tikrus kriterijus (pvz. praktikos vieta, apmokėjimo 

sąlygos) bei pasiūlyti savo kandidatūrą į konkrečią praktikos vietą.  

 

V prielaida. Gebėjimas užtikrinti studentų praktikų sistemos funkcionavimą. 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomo projekto „Studentų praktikų 

organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“ metu bus sukurta 

studentų praktikų atlikimo šalies pramonės įmonėse sistema, apimanti ir informacinės sistemos, 

efektyviam informacijos pasikeitimui tarp šios sistemos subjektų, sukūrimą. 

Svarbu, kad projekto metu sukurta sistema išliktų gyvybinga ir projektui pasibaigus. 

Sklandų studentų praktikų sistemos funkcionavimą gali užtikrinti tik kiekvieno šios sistemos 

subjekto suinteresuotumas palaikyti sistemos veikimą bei nuoseklus sistemos subjektų veiklos 

koordinavimas. Šiuo atveju, koordinatoriaus - valdančiojo sistemos elemento - vaidmenį turėtų 

prisiimti Lietuvos pramonininkų konfederacija (pareiškėjas). Turėtų būti numatyti veiksmingi 

informacijos sklaidos mechanizmai, garantuojantys informacijos prieinamumą apie studentų 

praktikų sistemos teikiamas galimybes visiems sistemos subjektams: įmonėms, aukštosioms 

mokykloms ir studentams. Valdantysis sistemos elementas turėtų prisiimti atsakomybę už 

informacinės duomenų bazės, skirtos studentų praktikoms, administravimą ir nuolatinį atnaujinimą 

bei informacijos apie tokią duomenų bazę sklaidą savo narių t.y. pramonės įmonių ir studentų 

tarpe.  

Visi sistemos subjektai, siekdami užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą studentų praktikos 

sistemos funkcionavimą turėtų nuolat teikti pasiūlymus dėl teisinės bazės tobulinimo  ir kitų 

priemonių, užtikrinančių sklandų studentų praktikos sistemos funkcionavimą. Kiekvienas sistemos 

subjektas savo kompetencijos ribose būtų atsakingas už informacijos atnaujinimą ir informacinės 

sistemos veiklos palaikymą. 

Atsižvelgiant į tai, kad įmonės dengia didžiausią kaštų, susijusių su studentų praktikų 

atlikimu, dalį, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas būtent šio sistemos elemento motyvacijai. 
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Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti – teigiamo įmonių, priimančių studentus praktikai, 

įvaizdžio formavimo ir palaikymo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas. Valstybė turėtų 

apsvarstyti galimybę dengti bent dalį įmonių kaštų, susijusių su studentų praktikų atlikimu. 

VI prielaida. Regioninių/šakinių/nacionalinių asociacijų dalyvavimas studentų 

praktikų sistemos kūrime ir funkcionavimo palaikyme.  

Aukštųjų mokyklų ir užsienio šalių patirties analizė rodo, kad verslo organizacijų 

asociacijų tiesioginis dalyvavimas studentų praktikų organizavimo veiklose yra gana retas 

reiškinys. 2010-ųjų metų pradžioje Lietuvoje veikė 7957 asociacijos, vienijančios įvairiuose 

pramonės sektoriuose veikiančias įmones. Daugelio asociacijų įstatuose galima rasti keturias 

pagrindines asociacijos veiklos sritis: skatinti asociacijos narių bendradarbiavimą ne tik 

tarpusavyje, bet ir su kitų sektorių verslo ir viešosiomis organizacijomis; aprūpinti asociacijos 

narius reikiama informacija; rinkti bei sisteminti pasiūlymus ir pageidavimus, organizuojant jų 

įgyvendinimą; ruošti teisinius pasiūlymus valstybės institucijoms, siekiant palengvinti asociacijų 

narių veiklos organizavimą. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus asociacijų tikslus, jos prie 

efektyviai veikiančios studentų praktikų sistemos kūrimo ir funkcionavimo palaikymo galėtų 

prisidėti šiomis veiklomis: 

 teikti informaciją apie kuriamą ir diegiamą studentų praktikų pramonės sektoriuje 

informacinę sistemą (duomenų bazę) bei jos naudą asociacijos nariams, aukštosioms mokykloms, 

studentams bei visuomenei; nuosekliai atnaujinti informaciją, palaikyti informacinės sistemos 

veikimą; 

 skatinti aukštųjų mokyklų ir pramonės organizacijų bendradarbiavimą, organizuojant 

renginius (pvz., forumai, konferencijos, seminarai ir pan.) aukštosioms mokykloms ir pramonės 

organizacijoms, kuriuose būtų diskutuojama apie specialistų poreikį šalies pramonės sektoriuje, jų 

rengimo, įskaitant ir praktinio mokymo problemas, dalinamasi patirtimi bei užmezgami ilgalaikiai 

ryšiai tarp pramonės įmonių ir aukštųjų mokyklų, įskaitant ir bendradarbiavimą studentų praktikų 

organizavimo klausimais; 

 organizuoti pramonės įmonių tutorių kvalifikacijos kėlimo kursus; prižiūrėti mokymų 

kokybę; 

 atstovauti ne tik savo narių, bet ir aukštųjų mokyklų bei studentų interesus 

valstybinėse institucijose praktikos organizavimo klausimais, t.y. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, 

reikalingų studentų praktikos sistemos tobulinimui, projektų, siūlyti praktikos organizavimo 

procese kylančių problemų sprendimo būdus,  ir pan. 

Visų šių prielaidų įgyvendinimui rekomenduotinos šios priemonės:  
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 Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės 

Sistemos 

subjektai 
Valstybė 

Lietuvos pramonininkų 

konfederacija 

Aukštosios 

mokyklos 

Pramonės 

įmonės/organizacijos 
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Inicijuoti studentų praktikų kokybės 

kontrolės komiteto prie Lietuvos 

pramoninkų konfederacijos sukūrimą.  

Deleguoti atsakingus asmenis ir dalyvauti 

studentų praktikų kokybės kontrolės 

komiteto veikloje 

Motyvuoti įmones dalyvauti studentų 

praktikų sistemoje (pvz. ,skirti kasmetinę 

nominaciją daugiausiai praktikantų 

priimančiai ir palankiausių atsiliepimų 

sulaukiančiai pramonės 

įmonei/organizacijai). 
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Numatyti priemones 

visiškai ar dalinai 

kompensuoti įmonių 

patiriamus kaštus, 

susijusius su studentų 

priėmimu praktikai 
 

Koreguoti 

organizacijos 

vidaus 

dokumentus, 

reglamentuojančius 

studentų praktikos 

atlikimo tvarką, 

atsižvelgiant į 

studentų praktikos 

kokybės kontrolės 

komiteto 

rekomendacijas 

 

Numatyti priemones 

kitų neapibrėžtumų, 

susijusių su praktikų 

atlikimu, pašalinimui ir 

problemų sprendimui 

S
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Inicijuoti unifikuotos tutorių mokymo 

programos parengimą 

Savo 

kompetencijos 

ribose dalyvauti 

mokymo programų 

rengime 

Užtikrinti, kad tik 

parengti ir tinkamas 

kvalifikacijas turintys 

tutoriai vadovautų 

studentų praktikoms 

Apibrėžti minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus tutoriams 

Pagal patvirtintą mokymų programą 

kontroliuoti mokymų eigą bei kokybę 
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 Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės 

Sistemos 

subjektai 
Valstybė Lietuvos pramonininkų konfederacija 

Aukštosios 

mokyklos 

Pramonės 

įmonės/organizacijos 

S
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Sukurti, įdiegti ir administruoti studentų 

praktikų vietų informacinę sistemą (SPV 

IS) 

Užtikrinti išsamios ir teisingos informacijos 

pateikimą 
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Savo kompetencijos ribose skleisti informaciją apie SPV IS 

teikiamas galimybes visiems sistemos subjektams 
 

Savo kompetencijos ribose nuosekliai atnaujinti informaciją ir palaikyti informacinės 

sistemos veiklą 

Nuolat teikti pasiūlymus dėl teisinės bazės tobulinimo ir kitų priemonių, užtikrinančių 

sklandų studentų praktikos sistemos funkcionavimą 

 

 

Išvados. 

 

Priklausomai nuo pasirinkto kriterijaus, gali būti modeliuojamos įvairios praktikų 

organizavimo sistemos, o konkretaus studentų praktikų organizavimo modelio pasirinkimas 

priklauso nuo šalies teisinės aplinkos, mokesčių politikos, akademinėje ir verslo bendruomenėse 

vyraujančio požiūrio į studentų praktiką, darbdavius  vienijančių institucijų užimamos pozicijos, ir 

kt.  

Studentų tikslai ir funkcijos bet kuriame modelyje paprastai yra panašūs: siekiama įgauti 

praktinės studijuojamo dalyko patirties, ugdyti būsimam darbui reikalingas dalykines ir asmenines 
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savybes, o pagrindinė priemonė šiems tikslams praktikos metu siekti – praktikos vadovų 

suformuluotų užduočių kokybiškas vykdymas. 

Lyginant praktinio mokymo realioje ir imitacinėje aplinkose modelius, galima teigti, jog 

efektyvesnis ir daugiau naudos tiek studentui, tiek potencialiam darbdaviui teikiantis yra praktikos 

realioje įmonėje/organizacijoje atlikimas 

Lietuvos sąlygoms tinkamiausias būtų aukštųjų mokyklų ir pramonės 

įmonių/organizacijų sąveika pagrįstas studentų praktikos organizavimo modelis, tačiau tam, kad jis 

efektyviai funkcionuotų, kelios esminės prielaidos: sistemiškas ir nuoseklus aukštųjų mokyklų ir 

pramonės įmonių/organizacijų bendradarbiavimas, teisinės bazės adaptavimas, tutorių 

kompetencijų ugdymas, komunikacijos ir keitimosi informacija užtikrinimas bei aktyvus ir 

kryptingas asociacijų dalyvavimas.  

Aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių/organizacijų sąveika pagrįstame studentų praktikų 

organizavimo modelyje daugiau įtakos turėtų pramonės įmones/organizacijas vienijančios 

asociacijos, kurios galėtų atlikti tarpininko vaidmenį tiek studentams ieškant praktikos atlikimo 

vietos, tiek atstovaujant įmones/organizacijas valstybinėse institucijose sprendžiant su studentų 

praktikomis susijusius klausimus. 

Reikalingos kelios esminės prielaidos efektyviai studentų praktikų organizavimo 

Lietuvoje sistemai sukurti: sklandus aukštųjų mokyklų ir pramonės sektoriaus organizacijų 

bendradarbiavimas, organizuojant studentų praktikas; valstybės dalyvavimas kuriant efektyvią 

studentų praktikų organizavimo sistemą bei palaikant jos funkcionavimą; įmonių gebėjimas 

užtikrinti praktikos vadovų (tutorių) kompetencijas, reikalingas efektyviam studentų praktiniam 

mokymui; efektyvi komunikacija ir keitimasis informacija tarp svarbiausių sistemos subjektų: 

įmonių, siūlančių praktikos vietas, aukštųjų mokyklų ir studentų; gebėjimas užtikrinti studentų 

praktikų sistemos funkcionavimą ir regioninių/šakinių/nacionalinių asociacijų dalyvavimas 

studentų praktikų sistemos kūrime ir funkcionavimo palaikyme. 
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VII. PRAMONĖS ĮMONIŲ TINKAMUMO STUDENTŲ 

PRAKTIKOMS KRITERIJŲ ANALIZĖ – ĮVERTINIMAS IR 

NUSTATYMAS 
 

Studentai, ieškodami praktikos vietos, neretai susiduria su rimtomis organizacinėmis 

problemomis: dauguma oficialiai aukštųjų mokyklų nurodytų darbdavių nesutinka priimti 

studentų, motyvuodami tuo, kad dėl lėšų ir darbuotojų stokos negali užtikrinti tinkamų praktikos 

sąlygų (skirti studentui praktikos vadovą, užtikrinti, jog studentas įgis reikiamas žinias, ir kt.). 

Tokią situaciją iš dalies lemia tai, kad aukštosios mokyklos įmones/organizacijas studentų 

praktikoms atrenka formaliai, nenustatydamos arba nustatydamos per mažai įmonės/organizacijos 

tinkamumo studentų praktikoms kriterijų. Tai ypač aktualu pramonės sektoriuje, kuriame taikomos 

sudėtingos technologijos ir vykdomos specifinių įgūdžių reikalaujančios gamybinės procedūros. 

Dėl šios priežasties studentų praktikai turėtų būti atrenkamos tik tos pramonės sektoriaus įmonės, 

kurios pagal nustatytus kriterijus būtų įvertintos (esant galimybei  – ir sertifikuotos) kaip turinčios 

galimybę užtikrinti kokybišką studijų profilio reikalavimus atitinkančios praktikos organizavimą. 

 

7.1. Praktikos vietų atrankos problematika  

7.1.1. Praktikos institucijos samprata 

Lietuvos aukštųjų mokymo įstaigų studentų praktikos reglamentuose bei nuostatuose 

pateikiami skirtingi praktikos institucijos (dar vadinamos praktikos vieta ar priimančiąja įmone) 

apibrėžimai.  

Vytauto Didžiojo universiteto pagrindinių ir vientisųjų studijų praktikos nuostatuose 

praktikos institucija apibrėžiama kaip institucija, kurioje studentas atlieka praktiką, t.y. Lietuvos 

privataus ir visuomeninio ūkio subjektų įmonės, įstaigos ir organizacijos, valstybės valdymo ir 

savivaldos institucijos. Vilniaus universiteto praktikos nuostatuose teigiama, jog praktikos 

institucija – tai įmonė, įstaiga, organizacija, atitinkanti pageidaujamą praktikos materialinį, teorinį 

ir praktinį ugdomąjį lygį ir priimanti studentą praktikantą atlikti praktiką, remiantis praktikos 

organizavimo dvišale sutartimi arba, tam tikrais atvejais, kita susitarimo tarp akademinių 

kamieninių padalinių ir praktikos institucijos forma. Šiaulių universiteto praktikos organizavimo 

tvarkos reglamente praktikos institucija apibūdinama kaip įmonė, įstaiga, organizacija, kurioje 

studentas atlieka praktiką. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos praktikos 
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nuostatuose praktikos instituciją apibrėžia kaip tai įmonę, įstaigą, organizaciją arba fizinį asmenį – 

verslininką, atitinkančius studijų programoje ar praktikos apraše (sande) nustatytą praktikos 

materialųjį, teorinį ir praktinį ugdomąjį lygį ir priimančius studentą praktikantą atlikti praktiką. 

Šiaulių kolegijos praktikos nuostatuose nurodyta, kad praktikos vieta – institucijos, priimančios 

atlikti praktiką, suteikta praktinio mokymo vieta, kurioje studentas tęsia studijas konkrečiomis 

darbo sąlygomis. Pati praktikos institucija apibūdinama kaip įmonė, įstaiga ar ūkis. Įmonės statusui 

prilyginama individuali veikla ir individuali veikla pagal verslo liudijimą.  

Praktikos institucija turi būti kompetentinga organizuoti ir priimti studentą praktikai savo 

įmonėje. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos praktikos nuostatuose nurodoma, jog 

norėdama suteikti kokybišką praktinį mokymą, priimančioji įmonė turi atlikti šias funkcijas:  

 formuoti studentų įgūdžius, reikalingus pagrindinėms funkcijoms atlikti įvairiose 

veiklos srityse; 

 formuoti studentų įgūdžius, reikalingus įmonių situacijos analizei ir konkrečių 

sprendimų planavimui; 

 formuoti studentų bendravimo įgūdžius; 

 ugdyti studentų bendruosius gebėjimus dirbti komandoje, priimti sprendimus, 

bendrauti ir bendradarbiauti; 

 ugdyti studentų gebėjimą pritaikyti studijų metu įgytas žinias konkrečiose situacijose; 

 padėti studentams įgyti profesinės komunikacijos kompetencijas. 

Vilniaus universiteto praktikos reglamente akcentuojamos tokios praktikos institucijos 

funkcijos: 

 praktinis studento supažindinimas su darbo sąlygomis, galimybėmis bei 

perspektyvomis įmonėje; 

 studento skatinimas studijų metu įgytas žinias, gebėjimus bei įgūdžius taikyti 

praktiniams uždaviniams spręsti; 

 pagalba studentui vertinant savo pasirengimą darbinei veiklai; 

 studento gebėjimų dirbti kolektyviai ir adaptuotis naujoje aplinkoje ugdymas. 

Iš esmės skirtingų aukštųjų mokyklų praktikos nuostatuose ir reglamentuose pateikiami 

praktikos institucijos apibrėžimai yra panašūs ir akcentuoja pagrindinę praktikos institucijos 

funkciją – suteikti studentui praktikos nuostatuose ar reglamentuose nustatytus reikalavimus 

atitinkančią praktikos atlikimo vietą.  

Kiekviena praktikos institucija, priklausomai nuo jos veiklos profilio, pasižymi tam 

tikromis specifinėmis charakteristikomis. Pramonės (kartais vadinamos apdirbamąja pramone) 
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įmonės, kuriose praktiką dažniausiai atlieka technologijos mokslų studijų srities krypties studentai, 

mokslinėje literatūroje apibūdinamos kaip įmonės, gaminančios plataus vartojimo produktus, 

gamybos priemones, žaliavas ir medžiagas kitoms ūkio veiklos rūšims bei sukuriančios darbo 

vietas (Wesley ir Bickle, 2005). Verslo žodyne teigiama, jog pramonės įmonė – tai įmonė 

užsiimanti konkrečia veikla, gamyba (pvz., puslaidininkių gamyba) arba labiau bendrojo pobūdžio 

veikla (pvz., ilgalaikio vartojimo prekės). Jei įmonė užsiima ne viena veikla, paprastai ji 

priskiriama pramonės sričiai, nes didžiąją dalį pajamų gauna iš pramonės veiklos. Kituose 

literatūroje sutinkamuose pramonės įmonės apibrėžimuose paprastai akcentuojama gamyba kaip 

esminė pramonės įmonės veiklai būdinga savybė. 

Analizuojant pramonės įmonės apibrėžimus, galima išskirti šiuos pagrindinius pramonės 

įmonės bruožus: 

 užsiima komercine prekių gamyba ir pardavimu; 

 veikia specifinėje gamybos šakoje (pvz., tekstilės pramonėje); 

 priklauso ekonomikos sektoriui, kurį sudaro tik gamybos įmonės; 

 gamybos arba techniškai produktyvi įmonė, priskiriama konkrečiai pramonės šakai 

pagal tai, kokį pagrindinį produktą gamina (pvz., automobilių pramonės įmonė, plieno pramonės 

įmonė, ir kt.). 

Paprastai pramonės įmonės veikla reikalauja didelio investicinio kapitalo, o geriausiu 

rezultatus pasiekia įmonės, gebančios sukurti ir/ar įdiegti savo veikloje inovatyvias technologijas 

bei pažangius gamybos procesus. 

Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2010 m. 

apdirbamosios pramonės sektorių sudarė 6971 įmonė arba 5,3 proc. mažiau negu 2009 m. šiame 

sektoriuje 2006 – 2010 m. pastebima įmonių skaičiaus mažėjimo tendencija (žr. 65 pav.).  
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65 pav. Įmonių skaičiaus kitimas apdirbamosios pramonės sektoriuje 2006 – 2010 m. 

Šaltinis: Sudaryta naudojant Statistikos departamento duomenis 

 

Didžiausią dalį pagal įmonių skaičių apdirbamosios pramonės sektoriuje 2010 m., kaip ir 

ankstesniais laikotarpiais, sudarė medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamybos įmonės 

(18,2 proc.), taip pat baldų gamybos (11,3 proc.), maisto produktų gamybos (10,9 proc.) ir 

drabužių siuvimo (10,2 proc.) įmonės (žr. 66 pav.). 

 

 

66 pav. Kiekvieno sektoriaus užimama dalis apdirbamosios pramonės struktūroje pagal įmonių skaičių 

2010 m. 
Šaltinis: sudaryta naudojant Statistikos departamento duomenis 
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2009 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atliktas specialistų poreikio pramonės 

įmonėse tyrimas atskleidė, kad didžioji pramonės įmonių dalis priima ar ketina priimti studentus 

praktikai (žr. 67 pav.). 

 

67 pav. Pramonės įmonių atstovų atsakymų į klausimą „Ar jūsų įmonėje priimami studentai atlikti 

praktiką“ pasiskirstymas 

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2009 

 

Pramonės įmonių atstovai, įvardindami efektyvesniam praktikų organizavimui ir 

vykdymui trukdančias priežastis, dažniausiai nurodo jau analizuotas problemas – vieningos 

praktikų organizavimo sistemos nebuvimą, informacijos trūkumą, papildomų lėšų poreikį, 

išaugusias darbuotojų laiko sąnaudas, tačiau paprastai visi sutinka, kad studentų priėmimas 

praktikai – viena svarbiausių ir perspektyviausių aukštųjų mokyklų ir pramonės įmonių 

bendradarbiavimo formų.  

7.1.2. Lietuvos pramonės įmonių ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas  

Galima išskirti keletą Lietuvos aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimo 

būdų: 

 pramonės įmonių atstovų kaip aukštųjų mokyklų senatų ar tarnybų narių dalyvavimas 

šių mokymo institucijų valdyme; 

 verslo atstovų darbas aukštųjų mokyklų dėstytojų ar konsultantų pareigose; 

 pramonės įmonių atstovų įtraukimas į studentų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijas; 

 pramonės įmonių atstovų kaip ekspertų dalyvavimas naujai sudaromų ar 

modernizuojamų studijų programų vertinime; 
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 aukštųjų mokyklų atliekami moksliniai tyrimai ir naujovių gamyboje diegimas pagal 

pramonės įmonių užsakymus; 

 verslo parama aukštųjų mokyklų (jų mokslinių laboratorijų) materialinės techninės 

bazės, reikalingos tyrimams, atnaujinimui. 

Palaipsniui aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimas įgyja vis daugiau formų, kita 

vertus, neretai tokia partnerystė stokoja kryptingumo, nuoseklumo ir išbaigtumo. 

Vertinant pramonės sektoriaus ir aukštųjų mokyklų sąveikos gerinimą organizuojant 

pagrindinių, vientisųjų, antrosios pakopos ir rezidentūros studijų studentų, studijuojančių pagal 

studijų programas, kuriose numatyta profesinės veiklos praktika, praktikas, galima išskirti keletą 

esminių aspektų, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta: 

1. Būsimųjų specialistų paklausa darbo rinkoje.  Jei tam tikros srities specialistų pasiūla 

darbo rinkoje ženkliai viršija paklausą, tikėtina, kad šios studijų srities studentams bus sudėtinga 

tiek rasti praktikos vietą, tiek vėliau integruotis darbo rinkoje.  

2. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikio ir jų pasiūlos darbo rinkoje 

nesubalansavimas. Tikėtina, kad tam tikrų pramonės šakų įmonės ateityje susidurs su tinkamos 

kvalifikacijos specialistų stygiumi, nes kai kurias aukštųjų studijų programas renkasi itin mažai 

studentų. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais Lietuvos pramonės įmonėse padidėjo chemijos 

specialistų poreikis, ir jis nebeatitinka šį dalyką studijuojančių studentų skaičiaus. Vienas iš tokios 

situacijos  sprendimo būdų – valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus persvarstymas, 

konkrečių specialybių finansavimą siejant su tų specialybių poreikiu darbo rinkoje. Kitu atveju, 

Lietuvos įmonės samdys atitinkamos kvalifikacijos užsienio specialistus (B. Lubys, 2005). 

Tokia padėtis, kai atskiri politinės ar socialinės aplinkos pokyčiai sąlygoja staigius ir 

ženklius atitinkamos kvalifikacijos specialistų pasiūlos svyravimus, rodo, kad strateginis ūkio 

planavimas nėra deramai subalansuotas su ilgalaike personalo rengimo politika.  

3. Teisinių ir finansinių mechanizmų trūkumas. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtinta pavyzdinė studento praktinio mokymo sutartis neapima verslo sektoriui aktualaus 

finansinių klausimų reglamentavimo, nėra nustatytas mechanizmas darbdavio patiriamiems 

kaštams padengti. 13 lentelėje pateikta pavyzdinė įmonės, priimančios studentą praktikai,  kaštų 

sąmata. 

 

13 lentelė.   Įmonės, priimančios studentą praktikai, pavyzdinė kaštų sąmata 

 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu apibrėžtos 

privalomos sąlygos įmonei, įstaigai, ūkininkui, 

priimantiems studentą  praktikai 

Laiko sąnaudos 

valandomis 

Vidurinės grandies 

darbuotojo užmokestis 

per valandą, Lt 

Suma, 

Lt 

Praktinių mokymo užduočių praktikantui 4 12 48 
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suformavimas, reikiamos dokumentacijos 

parengimas 

Praktikos vadovo iš kvalifikuotų darbuotojų, turinčių 

ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą, 

parinkimas 

1 12 12 

Darbo saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos 

instruktažų praktikantui organizavimas 
3 12 36 

Praktikanto aprūpinimas darbo įrankiais ir 

medžiagomis darbui 
- - - 

Praktikanto aprūpinimas darbo drabužiais ir avalyne Vieno darbo drabužių ir avalynės  

komplekto kaina – 180 Lt 

Praktikanto aprūpinimas individualiomis ir 

kolektyvinėmis darbuotojų saugos priemonėmis 
Neskaičiuota 

  

Praktikos apskaitos tvarkymas 10 min. kiekvieną 

darbo dieną. Iš viso 

2,5 val. 

12 30 

Praktikai pasibaigus, charakteristikos parengimas ir 

praktikos įvertinimas 
2 12 24 

Informacijos aukštajai mokyklai parengimas apie 

praktikanto drausmės pažeidimus ir neatvykimą į 

praktiką (jei jų būtų) 
- - - 

Iš viso  60 306 

Šaltinis: Sudaryta remiantis B.Lubiu, 2005 

 

Teisės aktuose numatytas įmonių išlaidų, patiriamų priimant studentą praktikai, visiškas 

ar dalinis kompensavimas (bet kuria pasirinkta forma, pvz., priskiriant šias išlaidas gamybos 

kaštams) paskatintų įmones aktyviau dalyvauti studentų praktikų organizavime. 

 

7.1.3. Reikalavimai praktikos institucijoms Lietuvoje 

Lietuvoje nėra nacionalinio teisės akto, nustatančio tinkamumo kriterijus 

įmonėms/organizacijoms, priimančioms studentus praktikai. Tam tikrus reikalavimus įmonėms 

kaip praktikos institucijoms nustato studentų praktikoms skirti aukštųjų mokyklų nuostatai ar 

reglamentai arba tokie reikalavimai nustatomi trišalėse aukštosios mokyklos, studento ir praktikos 

institucijos pasirašomose praktikos sutartyse. 

Remiantis Vilniaus universiteto praktikos reglamentu bei Vilniaus universiteto 

Tarptautinio verslo mokyklos praktikų organizavimo procedūros aprašu, studentus praktikai 

priimanti institucija:  

 turi būti tinkama vieta įgyvendinti atitinkamos studijų programoje numatytos 

praktikos programos tikslus ir uždavinius; 

 sutinka priimti studentą, sudaryti tinkamas praktikos sąlygas (darbo vietą, leisti 

stebėti specialistų darbą, pačiam savarankiškai dirbti, aprūpinti praktinio mokymo užduotimis, šias 
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užduotis vykdyti reikiama dokumentacija, reikalingomis priemonėmis), pasirašyti trišalę studento 

praktinio mokymo sutartį;  

 užtikrina, kad studentui būtų paskirtas kompetentingas praktikos vadovas;  

 garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias 

darbo sąlygas. 

Kai kurie Vilniaus universiteto fakultetai šalia bendrųjų reglamente nurodytų reikalavimų 

nustato papildomus kriterijus. Pavyzdžiui, Komunikacijos fakulteto praktikos nuostatuose 

nurodomi šie įmonių/organizacijų, priimančių studentus praktikai, kriterijai (paskutinis kriterijus 

taikytinas tik magistrantūros studijų programų studentams): 

 praktikos institucija turi būti tinkama įgyvendinti atitinkamoje studijų programoje 

numatytos praktikos programos tikslus ir uždavinius; 

 pasirašiusi trišalę sutartį, praktikos institucija turi sudaryti tinkamas praktikai sąlygas: 

skirti darbo vietą, leisti stebėti specialistų darbą, pačiam savarankiškai dirbti, aprūpinti praktinio 

mokymo užduotimis, joms vykdyti reikiama dokumentacija ir/ar šaltiniais, reikalingomis 

priemonėmis, technine ir informacine baze; 

 praktikos institucija turi paskirti studentui kompetentingą institucijos praktikos 

vadovą, turintį aukštąjį profesinį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metus profesinės darbo patirties, 

atitinkančios praktikos tikslus ir turinį. Praktikos vadovas vertina studentų praktikantų darbą, 

padeda jiems tinkamai atlikti užduotis; 

 praktikos institucija įsipareigoja užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos 

bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; 

 mokslo tiriamosios praktikos vietoje studentui praktikantui turi būti sudaryta 

galimybė atlikti mokslo tiriamąjį darbą. 

Klaipėdos universiteto studentų praktinio mokymo(si) tvarkoje nustatyta, jog praktikos 

institucija turi: 

 sudaryti tinkamas sąlygas praktikos programai vykdyti; 

 sudaryti būtinas sąlygas studentams per praktiką įgyti žinių, gebėjimų, mokėjimų bei 

įgūdžių pagal studijuojamą studijų ir praktikos programą; 

 studentui – praktikantui sudaryti sąlygas naudotis turima literatura, technine ir kita 

dokumentacija; 

 organizuoti ir vesti būtinus saugaus darbo, sveikatos ir priešgaisrinės saugos 

instruktažus (įvadinį, darbo vietoje ir kt.), būtinais atvejais apmokyti studentus saugių darbo 

metodų; 
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 supažindinti studentus su vidaus darbo tvarka bei kontroliuoti, kaip studentai jos 

laikosi; 

 aprūpinti praktiką atliekančius studentus (jei reikia) apsauginiais rūbais, specialia 

avalyne ir individualiomis apsaugos priemonėmis pagal normas, nustatytas ir patvirtintas 

atitinkamiems darbuotojams įstaigoje; 

 prisiimti atsakomybę dėl nelaimingų įvykių su atliekančiais praktiką studentais. 

Išanalizavus daugelio aukštųjų mokyklų ir atskirų jų fakultetų dokumentus, 

reglamentuojančius studentų praktiką, galima teigti, kad įmonėms/organizacijoms, priimančioms 

studentus praktikai, dažnai nustatomi tik pagrindiniai, švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtintoje studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinėje  formoje paminėti reikalavimai.  

 

7.2. ES ir kitų šalių patirties ir jos pritaikymo galimybių analizė  

 

Remiantis 2009 – 2010 m. Europos Sąjungos mokymosi visą gyvenimą programa, 

tinkama įmone studentų praktikai gali būti visos organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą 

valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar 

ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis apibrėžimas, be verslo 

įmonių, taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems 

privačia praktika, šeimos verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms 

ekonominę veiklą. Lemiamas faktorius yra vykdoma ekonominė veikla, o ne teisinis statusas. 

Oksfordo universiteto (Jungtinė Karalystė) tarptautinės praktikos programos aprašyme 

praktikos institucijai pateikiami tokie reikalavimai: 

 pateikti detalų praktikos aprašymą, įskaitant įgūdžių, reikalaujamų iš idealaus 

kandidato, aprašymą; 

 suteikti praktikantui tinkamą darbo vietą bei įrangą, būtiną praktinei veiklai atlikti; 

 paskirti asmenį, kuris visu praktikos laikotarpiu prižiūrėtų studentą-praktikantą ir 

palaikytų ryšius su universitetu; 

 iš visų pretendentų išsirinkti studentą, kuris atitiktų reikalavimus ir būtų 

tinkamiausias kandidatas į praktikanto vietą; 

 mokėti studentui stipendiją ar teikti kitokią paramą (pvz., apgyvendinimą); 

 esant poreikiui, padėti studentui  gauti praktikos laikotarpiu reikalingą vizą;  

 teikti universitetui ataskaitą apie studento praktikos eigą bei galutinį įvertinimą. 
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Edinburgo universiteto (Jungtinė Karalystė) praktikos nuostatuose įmonėms, 

priimančioms studentus praktikai, keliamas tik vienas abstraktus reikalavimas – kiekviena 

bendrovė, nevyriausybinė ar labdaringa organizacija, galinti pasiūlyti įdomią ir naudingą patirtį 

suteikiančią praktiką, gali dalyvauti praktikų programoje. 

Milano universiteto (Italija) praktikos nuostatuose nurodoma, jog įmonės gali priimti 

praktikantus remiantis tokiais standartais: 

 įmonės, turinčios nuo 1 iki 5 darbuotojų, tuo pačiu metu gali priimti vieną 

praktikantą; 

 įmonės, turinčios nuo 6 iki 19 nuolatinių darbuotojų, tuo pačiu metu gali priimti 2 

praktikantus; 

 įmonėje, turinčioje daugiau negu 20 nuolatinių darbuotojų, tuo pačiu metu atliekantys 

praktiką studentai gali sudaryti 10 proc. nuo visų įmonės darbuotojų skaičiaus 

Amsterdamo universiteto (Olandija) praktikos reglamente pateikiami šie praktikos 

institucijos kriterijai: 

 užduotys, duodamos praktikantui, turi atitikti akademinį lygį ir studijų turinį; 

 studentas turi dalyvauti įmonės vykdomų projektų veikloje; 

 studentas turi atlikti užduotis savarankiškai ir atsakingai; 

 įmonė turi skirti tokias užduotis, kurias studentas būtų pajėgus atlikti 2 – 6 mėnesių 

laikotarpyje; 

 praktikantas turi turėti visą įrangą, reikalingą užduotims atlikti; 

 praktikos institucija praktikantui turi mokėti pagrįstą atlyginimą, praktikantą 

apdrausti ir (jei taikytina) kompensuoti kelionių išlaidas; 

 įmonė turi paskirti profesionalų ir entuziastingą praktikos vadovą ar kontaktinį 

asmenį palaikyti ryšiams tarp studento, praktikos institucijos ir universiteto. 

Freiburgo universiteto (Vokietija)  praktikos reglamente nustatyti tokie reikalavimai 

praktikantą priimančiai institucijai: 

 praktikos institucija turi suteikti kvalifikuotą praktinį mokymą ir kokybišką priežiūrą 

visu praktikos laikotarpiu. Praktinis mokymas turi atitikti universiteto nustatytą mokymo 

programą; 

 praktikos institucija turi paskirti praktikos vadovą, kuris būtų atsakingas už studento 

priežiūrą visu praktikos laikotarpiu. Taip pat praktikos vadovas turi būti pirmas ir pagrindinis 

kontaktinis asmuo, į kurį praktikantas galėtų kreiptis iškilus problemai ar kitu klausimu, susijusiu 

su praktika; 
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 praktikos institucija turi apdrausti praktikantą nuo galimų nelaimingų atsitikimų 

darbo vietoje; jeigu to padaryti dėl konkrečių priežasčių nėra galimybės, praktikos institucija turi 

informuoti praktikantą ir rekomenduoti individualiai sudaryti draudimo sutartį; 

 praktikos institucija praktikos pabaigoje turi studentui suteikti sertifikatą, 

patvirtinantį, jog studentas baigė praktinį mokymą. 

Harvardo universiteto (JAV) praktikos nuostatuose taip pat apibrėžiami reikalavimai 

įmonei/organizacija, priimančiai studentus praktikai. Praktikos institucija privalo: 

 sudaryti darbų tvarkaraštį studentui – praktikantui (įtraukiant projektus, kuriuose 

praktikantas dalyvaus, ataskaitų pateikimo grafiką, ir t.t.); 

 suteikti tinkamą pagalbą studentui – praktikantui, padėti adaptuotis organizacijoje, 

supažindinti su organizacijos veikla (turėtų būti įtraukiama informacija apie organizacijos tikslus, 

istoriją, politiką); 

 paskirti kompetentingą praktikos vadovą, kuris atliktų tarpininko funkciją tarp 

studento – praktikanto ir organizacijos; 

 supažindinti studentą – praktikantą su organizacijos vidaus struktūra, personalu ir 

kitais specialistais; 

 užtikrinti tinkamą darbo vietą, specialią įrangą ir visą kitą reikalingą techninę bazę, 

kuria studentas naudosis praktikos laikotarpiu; 

 palaikyti nuolatinį ryšį su studentu – praktikantu, siekiant užtikrinti visokeriopą 

paramą; 

 praktikos laikotarpio pabaigoje pateikti studento vertinimą. 

Jeilio  universitete (JAV) akcentuojamas pagrindinis reikalavimas praktikos institucijai –

praktikos vadovo, turinčio daugiametės darbo patirties, paskyrimas. Praktikos vadovas visu 

praktikos laikotarpiu privalo kuruoti studentą, padėti spręsti iškilusias problemas, pateikti užduotis, 

ir t.t.  

Kalifornijos Berklio universiteto (JAV) praktikos nuostatuose nurodomi reikalavimai 

praktikos institucijai, kurie užtikrina kokybišką praktinį mokymą: 

 praktikos institucija turi pateikti aiškų ir išsamų praktikos aprašymą, kuriame tiksliai 

aprašyta studento atsakomybė, projektai, kuriuose studentas dalyvaus Studentams turėtų būti 

sudarytos sąlygos dirbti profesionalų darbą, realiai dalyvauti įmonės vykdomoje veikloje; 

 praktikos institucija privalo nustatyti ir pateikti kvalifikacijų ir įgūdžių, kuriuos 

studentas turi turėti, aprašymą;  

 reikalaujama, kad praktikos institucija sudarytų ir pateiktų detalų praktikos planą; 
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 praktikos institucija turi paskirti praktikos vadovą; 

 praktikos institucija turi nustatyti užmokesčio praktikantui dydį. Kai kurios įmonės 

praktikantą praktikos laikotarpiui apdraudžia, kartais sumokama už praktikanto kelionių išlaidas. 

Virtualiose studentų praktikų biržose dažniausiai yra keliami tik minimalūs arba labai 

abstraktūs reikalavimai įmonėms/organizacijoms, siūlančioms studentams atlikti praktiką. 

Paprastai įmonė/organizacija turi užpildyti registracijos anketą, kurioje reikalaujama nurodyti 

įmonės rekvizitus, kontaktinius duomenis, o kartais – tam tikrą papildomą informaciją, pvz., 

prašoma apibūdinti turimą įrangą, kuri bus reikalinga studentui praktikos metu, pateikti praktikos 

užduočių grafiką, tačiau dažniausiai ši informacija nėra privaloma.  

Apibendrinant praktikos institucijai keliamus reikalavimus, galima teigti, jog tiek 

Europos Sąjungoje, tiek kitose užsienio šalyse akcentuojama kompetentingo praktikos vadovo 

svarba, tikslus užduočių formulavimas bei grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

Pasaulinė patirtis rodo, kad reikalavimai praktikos institucijoms nustatomi ne tik aukštųjų 

mokyklų praktikos nuostatuose ir reglamentuose, bet ir įvairių organizacijų inicijuojamose 

praktikų programose. Įmonės/organizacijos, norėdamos dalyvauti šiose programose, turi atitikti 

tam tikrus kriterijus. 

IAESTE (angl. The International Association for the Exchange of Students for Technical 

Experience) yra tarptautinė, ne pelno siekianti organizacija, vykdanti mainų programą techniškųjų 

universitetų studentams, kurioje dalyvauja 86 pasaulio šalys (įskaitant Lietuvą) bei daugiau nei 

6000 įmonių visame pasaulyje. Nuo 1948 metų programoje dalyvavo daugiau kaip 380 tūkst. 

studentų. Įmonėms, norinčioms dalyvauti šioje programoje, keliami tam tikri kriterijai: 

1. Įmonė, dalyvaujanti programoje, turi priimti užsienio studentą (studentus) praktikai, 

mokant vidutinį šalies pragyvenimo lygį atitinkantį atlyginimą. 

2. Priimdama studentą, įmonė turi nurodyti praktikos terminą mėnesių ar dienų 

tikslumu, trumpai aprašyti darbo pobūdį (užpildyti anketą). 

3. Remiantis turimais dokumentais (gyvenimo aprašymu, motyvaciniu laišku, 

rekomendacijomis, išklausytų modulių įvertinimais, sertifikatais, ir kt.) įmonė gali pasirinkti 

studentą, kuris labiausiai atitiktų įmonės keliamus reikalavimus. 

4. Įmonė turi skirti kompetentingą praktikos vadovą, kuris vadovautų ir patartų 

studentui visą praktikos laikotarpį. 

5. Įmonė įsipareigoja suteikti praktikantui tinkamą techninę bazę praktikai atlikti. 

Palyginus Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų praktikos institucijoms keliamus 

reikalavimus, galima teigti, kad iš esmės jie yra panašūs, ir dažniausiai nustatomi aukštųjų 

mokyklų vidaus dokumentuose. 
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7.3. Bendrieji reikalavimai pramonės įmonėms, siūlančioms praktikos vietas 

būsimiems specialistams  

 

Buvo minėta, kad vienas iš aukštųjų mokyklų ir verslo subjektų socialinės partnerystės 

stiprinimo būdų galėtų būti virtualios duomenų apie siūlomas praktikos vietas bazės sukūrimas. 

Įmonėms, norinčioms registruotis tokioje duomenų bazėje, galėtų būti nustatomi ne tik bendrieji 

tinkamumo studentų praktikoms kriterijai, tačiau kiekviena aukštoji mokykla savo studentams 

galėtų siūlyti (rekomenduoti) tas įmones, kurios atitiktų specifinius,  studijų profiliui būdingus 

reikalavimus.  

Bendruosius reikalavimus, keliamus praktikos institucijai Lietuvoje, Europos Sąjungos ir 

kitose užsienio šalyse, tikslinga suskirstyti į dvi grupes: privalomus ir papildomus. Privalomi 

kriterijai, kuriuos turi atitikti įmonė, norėdama priimti studentus praktikai, ir kurie dažniausiai 

nurodomi aukštųjų mokyklų vidaus dokumentuose, reglamentuojančiuose studentų praktikas, yra 

šie: 

 įmonė turi būti nebankrutuojanti, t.y. finansiškai stabili; 

 įmonė privalo paskirti kompetentingą praktikos vadovą; 

 įmonė studentui turi suteikti visą praktikos laikotarpiu reikalingą techninę bazę. 

Prie papildomų kriterijų, užtikrinančių kokybišką praktinį mokymą, galima priskirti 

šiuos:  

 skaidri įmonės veikla; 

 įmonė turi nepriklausyti šešėlinės ekonomikos atstovams; 

 vykdydama veiklą, įmonė turi vadovautis verslo etikos principais. 

 

7.3.1. Privalomi kriterijai  

Finansinis stabilumas. Praktikos institucija turi būti nebankrutuojanti, t.y. finansiškai 

stabili. Bankrotas – tai nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba 

kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.  

Bankrotą gali sukelti išorinės ir vidinės priežastys. Prie bankroto riziką sukeliančių išorės 

veiksnių priskirtina infliacija, mokesčius reglamentuojantys įstatymai, valiutų santykio kitimai bei 

kitos priežastys. Vidiniai bankroto veiksniai yra įmonės vadovų nepakankama kompetencija bei 

vadovavimo patirties nebuvimas. Bankroto užuomazgas bei jo grėsmę galima pastebėti 

analizuojant jos finansinių ataskaitų duomenis, rodiklių dinamiką, finansinių rezultatų absoliučius 

pakitimus, taikant santykinius finansinius rodiklius. 
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Įmonės finansinis stabilumas ir gera finansinė būklė yra svarbiausia įmonės finansinės 

veiklos charakteristika rinkos sąlygomis. Jei įmonė finansiškai stabili, moki, ji turi privalumą prieš 

kitas įmones pritraukiant verslo vystymui būtinas lėšas, pasirenkant tiekėjus, kvalifikuotus 

darbuotojus, organizuojant kokybiškas studentų praktikas.  

Finansinį įmonės stabilumą (ar nestabilumą) rodo tiek įmonės balansai, tiek  nebalansinė 

informacija. Jei įmonės apyvarta, pelnas ir turtas yra pastovus arba didėja, skolų lygis neauga, 

vadinasi, ją galima laikyti stabilia. Ir atvirkščiai – jei įmonės turtas mažėja, o skolos auga, ji nėra 

finansiškai stabili ir gali tapti potencialia skolininke (Vengrys, 2002). 

Vienas iš rizikos faktorių – dažna įmonės vadovų ar pagrindinių akcininkų kaita. Tokiu 

atveju valdančioje grandyje trūksta stabilumo, sunku suformuoti pastovią ir ilgalaikę įmonės 

politiką, todėl nėra garantijų, kad įmonė išliks finansiškai pajėgi.  

Dar vienas rizikos veiksnys – dažnai besikeičiantis įmonės veiklos pobūdis. Įmonės 

stabilumui reikšmės gali turėti ir veiklos sezoniškumas. 

Kompetentingo praktikos vadovo skyrimas. Svarbus praktikos institucijos kriterijus yra 

kompetentingo praktikos vadovo paskyrimas. Praktikos vadovas parengia praktikantui užduotis, 

kurios turi būti suderintos su aukštąja mokykla ir adaptuotos atsižvelgiant į  studento gebėjimus bei 

organizacijos poreikius. Kompetentingo ir kvalifikuoto praktikos vadovo paskyrimas 

akcentuojamas kaip vienas svarbiausių kriterijų, keliamų praktikos institucijai tiek Lietuvos, tiek 

užsienio šalių universitetų praktikos nuostatuose. Praktikos vadovas paprastai apibrėžiamas kaip 

patyręs asmuo, darbuotojas, individualiai globojantis studentą praktikos metu, skatinantis jo 

asmeninę saviugdą bei profesinių praktinių kompetencijų tobulėjimą, laiduojantis integracijos į 

darbo rinką ir karjeros sėkmę. 

Lietuvos aukštosios mokyklos praktikos vadovų funkcijas nurodo studentų praktikas 

reglamentuojančiuose aukštųjų mokyklų vidaus dokumentuose. Pavyzdžiui, Lietuvos kūno 

kultūros akademijos turizmo ir sporto vadybos studijų programos praktikų metodiniuose 

nurodymuose teigiama, jog vienas pagrindinių reikalavimų praktikos institucijai yra 

kompetentingo praktikos vadovo paskyrimas, kuris organizacijoje įsipareigoja: 

 supažindinti studentą su organizacijos vidaus darbo ir saugos taisyklėmis, taip pat su 

organizacijos tikslais bei teikiamomis paslaugomis; 

 pristatyti studentą organizacijos personalui ir supažindinti studentą su darbuotojais, 

su kuriais jam teks dažnai susitikti ar bendradarbiauti (jeigu praktikos vadovas negali būti 

praktikos vietoje, jis turi būti įsitikinęs, kad kitas personalo narys yra paskirtas studento 

pagalbininku); 
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 suteikti studentui praktinio mokymo vietą, aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, 

šių užduočių vykdymui reikalinga dokumentacija, įranga ir pan., neatitraukti studento nuo 

praktinio mokymo užduočių vykdymo; 

 kasdien žymėti studento buvimą praktikos vietoje; 

 aptarti su studentu praktikos atlikimo programą; 

 organizuoti studento praktikos darbus derinant su studento kompetencija ir praktikos 

tikslais; 

 skatinti aukštus darbo standartus; 

 informuoti praktikos koordinatorių apie nenumatytą praktikos eigos pakeitimą, 

iškilusius sunkumus bei problemas; 

 įvertinti studento darbą, aptarus jį su pačiu studentu. 

Kauno technologijos universiteto praktikos nuostatuose nurodoma, jog priimančiosios 

institucijos praktikos vadovas turi atlikti šias funkcijas: 

 padėti studentui integruotis į įmonę, įgyvendinti praktikos programą, koordinuoti 

studento veiklą įmonėje; 

 teikti praktinę pagalbą, padėti spręsti iškilusias problemas; 

 pagal universiteto padalinių parengtą atsiskaitymo už praktiką formą įvertinti 

studento kompetencijas, numatyti jų tobulinimo kryptis ir būdus, vykdyti studento praktikos 

apskaitą; 

 bendradarbiauti su universiteto praktikos vadovu, praktiką atliekančio studento 

grupės ir dalyko praktikos vadovais, informuoti juos apie studento praktikos drausmės pažeidimus; 

 pagal galimybę dalyvauti praktikos aptarimuose, studijų programų vertinimuose, 

organizuojamose apklausose dėl universiteto studijų kokybės gerinimo. 

Klaipėdos universiteto praktikos nuostatuose apibrėžiamos šios praktikos vadovo 

funkcijos: 

 supažindina studentus su darbo organizavimu ir vykdymu nurodytoje darbo vietoje, 

su procesų valdymu, techninėmis priemonėmis ir jų eksploatacija, veiklos ekonomika, darbo 

sauga, ir pan.; 

 nuolatos kontroliuoja studentų veiklą, padeda teisingai atlikti visas užduotis 

nurodytoje darbo vietoje, supažindina su šiuolaikiniais darbo metodais ir konsultuoja darbo 

klausimais; 

 apmoko studentus saugių darbo metodų; 
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 kontroliuoja praktikos dienynų pildymą, studentų ataskaitų ruošimą, rašo atsiliepimus 

apie studentų veiklą, praktikos programos ir individualių užduočių vykdymą, apie studentų požiūrį 

į darbą, visuomeninę ir kitas veiklas; 

 vertina praktikos metu studentų įgytas žinias, gebėjimus, įgūdžius. 

JAV Jeilio universiteto praktikos nuostatuose nurodomi šie reikalavimai, keliami 

praktikos vadovui: 

 maždaug 30 minučių per savaitę praleisti su studentu asmeniškai, aptariant praktikos 

eigą; 

 pateikti trumpą praktikos aprašymą (kokias užduotis studentas turės atlikti praktikos 

metu); 

 teikti studentui pagalbą nuo praktikos pradžios iki pabaigos; 

 bendrauti ir bendradarbiauti su universiteto atstovu; 

 užtikrinti studentui grįžtamąjį ryšį. 

Tinkama techninė bazė. Trečiasis privalomas kriterijus, kurį turi atitikti praktikos vietą 

siūlanti įmonė, yra tinkama techninė bazė. Įmonė privalo turėti visą reikalingą techninę bazę 

(įrangą, reikalingą darbui), kuri padėtų studentui pasiekti praktikos tikslus. Šis kriterijus yra ypač 

reikšmingas pramonės įmonėse, naudojančiose sudėtingas, ypatingo kruopštumo ir patirties 

reikalaujančias technologijas.  

 

7.3.2. Papildomi kriterijai  

Vertinant įmonės kaip praktikos institucijos tinkamumą, vienas iš kriterijų turėtų būti 

verslo etikos principų laikymasis. Etika – tai žmonių elgesio filosofija. Jos pagrindas – asmeninis 

bendruomenės lyderių sąmoningumas, kuriuo ir vadovaujamasi kaip visuomenine norma. 

Paprasčiausia prasme etikos normomis galima laikyti „gerus“, visuotinai priimtus žmonių 

bendruomenės papročius ir įpročius. Verslo etika – tai praplėsta ir pritaikyta verslo aplinkai ta pati 

bendroji žmonių elgesio etika. Tai verslo filosofijos dalis, pagrįsta bendrosios moralės principais, 

taisyklėmis ir standartais, kuriais turėtų būti vadovaujamasi versle. Ji lemia organizacijų elgesį 

rinkoje. Etikos prasmė ir reikšmė dažnai lieka nepakankamai įvertinta dėl konkretaus asmens 

subjektyvaus požiūrio į visuomenės pripažįstamas etines normas. Tik aukštos vidinės kultūros ir 

socialiai atsakingi vadovai sugeba sėkmingai derinti du etikos prasme sąlyginai prieštaringus 

verslo tikslus: gauti kuo didesnį pelną, ir to pelno uždirbimą derinti su visuomenės interesais. 

Europos Sąjungoje įmonių verslo etiką paprastai reglamentuoja įmonių vidaus arba tam 

tikri tarpšakiniai (skirti atskiriems verslo sektoriams) dokumentai. Etikos kodeksai gali būti skirti 
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tam tikros įmonės darbuotojams, atskirų sričių specialistams, vadovams, ir kt. Etikos kodeksuose 

nurodomi reikalavimai ir principai, kurių turi būti laikomasi darbinėje veikloje ir santykiuose su 

kolegomis bei klientais, gali būti aptariami asmeninių galimybių ir atsakomybės, politinės 

orientacijos, lojalumo įstatymams, konfliktų vengimo, elgesio viešose vietose ir daugelis kitų 

klausimų. 

Užsienio šalyse atliktų tyrimų duomenimis, etinius konfliktus versle dažniausiai lemia 

tokios pagrindinės priežastys: 

 verslo dalyvių interesų nesutapimas ar nenoras juos derinti; 

 nesąžiningumas ir apgaulė; 

 nesusipratimai bendraujant ir netikslios informacijos perdavimas pavaldiniams bei 

kitiems verslo subjektams; 

 netinkamas elgesys su klientais, verslo partneriais, darbuotojais, visuomene ir 

valstybe.  

Įmonė, įvertinta kaip tinkama studentų praktikai institucija, turėtų vadovautis bendraisiais 

etiškų sprendimų priėmimo principais: 

 pelno siekimas neturi prieštarauti visuomenės interesams; 

 bendrieji moralės principai turi būti taikomi ir versle; 

 visuomeninė atsakomybė; 

 tinkama sprendimų priėmimo ir kontrolės sistema; 

 turi būti palaikoma pozityvi organizacijos kultūra; 

 atsparumas blogai įtakai. 

Kitas papildomas praktikos institucijos kriterijus yra įmonės veiklos skaidrumas. 

Praktikos institucijos veikla turi būti skaidri, įmonė neturi priklausyti šešėlinės ekonomikos 

atstovams. Daugelyje Europos šalių įprasta, kad stambios įmonės, ypač tos, kurių akcijos 

kotiruojamos biržoje, reguliariai pateikia privalomą ir papildomą informaciją apie veiklos 

rezultatus ir svarbiausius įvykius. Įmonės, priimančios studentus praktikai, valdymo sistema turi 

užtikrinti, kad būtų tinkamai, laiku ir neiškreipiant faktų atskleisti bei paviešinti visi svarbūs 

įmonės veiklos klausimai.  

Šešėlinė arba neapskaitoma ekonomika – tai ekonomika, apimanti įstatymams 

prieštaraujančią veiklą arba nusikalstamas veikas, kai vengiama mokėti mokesčius. Šešėlinė 

ekonomika – visų pasaulio šalių ekonomikoms aktualus reiškinys. Šis reiškinys turi daug atmainų, 

tačiau jas sieja vienas bendras bruožas - siekimas būti neapskaitomai valstybės mastu ir to 

sąlygotas vengimas mokėti mokesčius valstybės valdymo ir išlaikymo reikmėms. Viena iš 
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šešėlinės ekonomikos suaktyvėjimo prielaidų – stambių verslo subjektų dominavimas. Lietuvoje 

didelės, finansiškai stabilios įmonės paprastai gali tinkamai vykdyti valstybės keliamus 

reikalavimus, tuo tarpu mažų bei vidutinių įmonių veiklą dažnai apsunkina apyvartinių lėšų 

trūkumas. Dėl šių priežasčių kai kurios smulkaus ir vidutinio verslo įmonės priverstos stabdyti 

veiklą arba trauktis į šešėlį. Kai kurie analitikai pažymi, kad didžiausia problema yra ne didelė 

mokesčių našta (palyginti su kitomis ES šalimis,  Lietuvoje mokesčių tarifai nėra itin dideli), o 

paini ir sudėtinga verslo atskaitomybę reglamentuojanti teisinė bazė. Galima teigti, kad  mokesčių 

nesurinkimas ir šešėlinė ekonomika – nekorektiškos ir nekompetentingos ekonominės politikos 

pasekmės, kai valstybės ekonominės politikos interesai nesiderina arba net ženkliai prieštarauja  

verslo interesams. 

Apibendrinus studentų praktikas analizuojančių šaltinių duomenis bei viešojoje erdvėje 

pateikiamus pačių studentų bei aukštųjų mokyklų vertinimus, galima teigti, tinkama praktikos 

institucija laikytina įmonė/organizacija, kurioje: 

 yra pakankamas kvalifikuotų specialistų, galinčių vadovauti praktikai ar suteikti 

reikiamą pagalbą praktikantui, skaičius; 

 gera materialinė techninė bazė, atitinkanti šiuolaikines rinkos sąlygas; 

 taikomi šiuolaikiški veiklos būdai ir metodai; 

 sudarytos geros darbo saugos ir higienos sąlygos; 

 yra galimybė naudoti naujausias technologines ir informacines naujoves; 

 yra galimybė užmegzti reikalingus kontaktus;  

 vyrauja geranoriškas požiūris į naujus kolektyvo narius;  

 geras mikroklimatas;  

 yra sudaromos galimybės derinti studijas ir praktiką;  

 pozityviai vertinamos inovatyvios idėjos; 

 praktikos metu skiriamos užduotys visada atitinka studijų profilį; 

 atitinka studento ir darbdavio lūkesčiai dėl praktikos. 

 

7.4. Priemonės, įgalinančios įvertinti įmonės galimybes suteikti studentams 

atitinkamos srities žinias ir įgūdžius 

 

Siekiant pagal nustatytus kriterijus įvertinti įmonės kaip praktikos institucijos tinkamumą, 

turi būti sukurta ir  taikoma  tokio vertinimo priemonių sistema.  
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Pirmiausia, remiantis atitinkamais kriterijais, būtina įvertinti bendrą praktinio mokymo 

kokybę (14 lentelė). Praktinio mokymo kokybė gali būti užtikrinama nuolat stebint, vertinant ir 

tobulinant praktinio mokymo įgyvendinimą, pagrįstai ir tinkamai atnaujinant programą pagal 

studento, darbo rinkos ir visuomenės poreikius. 

14 lentelė.  Praktinio mokymo kokybės kriterijai  

 

Kriterijai Rodikliai Rodiklio turinys 

1. Praktikos 

įgyvendinimo 

stebėsenos 

veiksmingumas 

1.1. Praktikos įgyvendinimo žmogiškųjų 

ir materialiųjų išteklių gerinimas  
► Planavimas 

► Įgyvendinimas 

► Vertinimas 

1.2. Praktinio mokymo proceso  

tobulinimas 
► Planavimas 

► Įgyvendinimas 

► Vertinimas 

2. Praktikos 

programos 

atnaujinimo 

pagrįstumas ir 

tinkamumas 

2.1. Praktikos programos atnaujinimo 

pagrįstumas 
► Atsižvelgimas į praktikos įgyvendinimo 

išteklių įvertinimo ir darbo rinkos poreikius 

► Atsižvelgimas į praktinio mokymo proceso 

tobulinimo įvertinimą 

► Atsižvelgimas į praktinio mokymo rezultatus 

2.2. Praktikos programos atnaujinimo  

legitimacija 
► Suinteresuotų šalių įtraukimas į praktikos 

programos atnaujinimą 

► Praktikos programos atnaujinimo įteisinimas 

Šaltinis: Sudaryta remiantis Profesinio mokymo metodikos centro kokybės standartu (2008). 

 

Praktikos įgyvendinimo stebėsenos veiksmingumo bei praktikos programos atnaujinimo 

pagrįstumo ir tinkamumo kriterijai padeda įvertinti praktinio mokymo kokybę atsižvelgiant į visų 

suinteresuotų šalių poreikius. 

Siekiant įvertinti praktikos institucijos finansinį stabilumą, įmonės turėtų pateikti savo 

veiklos finansines atskaitas – periodiškai nustatyta forma rengiamus apskaitos duomenis apie 

įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus ir kitus finansinius dalykus. Aukštosios 

mokyklos, remdamosi finansinėmis ataskaitomis, turėtų galimybę: 

  reitinguoti įmones pagal jų finansinį stabilumą. 

 įvertinti ūkio subjektų vykdomų projektų kokybę, jų realumą; 

 sužinoti informaciją, reikalingą įvertinti įmonės pajėgumą organizuoti studentų 

praktikas. 

Finansinių rodiklių analizė – pagrindinė priemonė įsitikinti, jog praktikos institucija yra 

finansiškai stabili, neturi bankroto požymių ir yra finansiškai pasiruošusi organizuoti studentų 

praktikas. 

Kompetentingo praktikos vadovo skyrimas yra vienas pagrindinių reikalavimų, kuriuos 

turi įvykdyti įmonė, norėdama priimti studentus praktikai. Aukštajai mokyklai, siekiančiai įvertinti 
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būsimųjų praktikos vadovų kompetenciją, turėtų būti sudaryta galimybė susipažinti su praktikos 

vadovų kvalifikaciją įrodančiais dokumentais (diplomais, kvalifikacijos kėlimo kursų 

pažymėjimais, ir kt.), įskaitant tutoriaus mokymo programos baigimą patvirtinančius dokumentus. 

Taip pat įmonių, siekiančių būti įtrauktoms į studentų praktikai vietas siūlančių verslo subjektų 

duomenų bazę, darbuotojams kaip potencialiems praktikos vadovams galėtų būti taikomas 

apklausos (anketavimo) metodas, siekiant įvertinti tiek jų profesinę kvalifikaciją, tiek pedagoginius 

gebėjimus. Šį metodą būtų tikslinga taikyti tuo atveju, jei įmonės darbuotojai, pretenduojantys būti 

praktikos vadovais, nėra baigę tutorių mokymo programos.  

Įmonės, siekiančios būti praktikos institucija, aukštosioms mokykloms ir studentams taip 

pat turėtų pateikti informaciją apie turimą techninę bazę, kuo detaliau aprašydamos turimą įrangą 

bei naudojamas technologijas.  

Vertinant įmonės galimybes suteikti studentams atitinkamos srities žinias ir įgūdžius, 

reikšminga yra informacija apie įmonės dalyvavimą atitinkamos srities moksliniuose tyrimuose ar 

tarptautiniuose projektuose.  

Apie įmonės tinkamumą organizuoti studentų praktikas leidžia spręsti ir pačių studentų, 

jau atlikusių praktiką toje įmonėje, atsiliepimai: tik atlikę praktiką studentai gali įvertinti įmonės 

taikomus veiklos būdus ir metodus, inovatyvių idėjų vertinimą, įmonės mikroklimatą, ir kt. Tokio 

vertinimo trūkumas – subjektyvumas, todėl juo sudėtinga  vadovautis klasifikuojant įmones kaip 

tinkamas (ar netinkamas) studentų praktikoms.  

Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinė priemonė, leidžianti įvertinti įmonės 

tinkamumą studentų praktikoms, yra pačios įmonės pateikiama informacija ir ją pagrindžiantys 

dokumentai. Tikėtina, kad įmonė, siekdama palaikyti gerus dalykinius santykius su aukštosiomis 

mokyklomis bei saugodama savo įvaizdį, būtų suinteresuota užtikrinti pateikiamos informacijos 

tikslumą bei nuolatinį atnaujinimą.  

 

Išvados.  

Galima teigti, kad palaipsniui aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimas įgyja vis 

daugiau formų, tačiau  partnerystė studentų praktikų organizavimo srityje dar stokoja kryptingumo, 

nuoseklumo ir išbaigtumo. 

Lietuvoje nėra nacionalinio teisės akto, nustatančio tinkamumo kriterijus 

įmonėms/organizacijoms, priimančioms studentus praktikai. Tam tikrus reikalavimus įmonėms 

kaip praktikos institucijoms nustato studentų praktikoms skirti aukštųjų mokyklų nuostatai ar 

reglamentai arba tokie reikalavimai nustatomi trišalėse aukštosios mokyklos, studento ir praktikos 

institucijos pasirašomose praktikos sutartyse. 
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Skirtingų aukštųjų mokyklų praktikos nuostatuose ir reglamentuose pateikiami praktikos 

institucijos apibrėžimai yra panašūs ir akcentuoja pagrindinę praktikos institucijos funkciją – 

suteikti studentui praktikos nuostatuose ar reglamentuose nustatytus reikalavimus atitinkančią 

praktikos atlikimo vietą. 

Europos Sąjungoje ir kitose užsienio šalyse akcentuojama kompetentingo praktikos 

vadovo svarba, tikslus užduočių formulavimas bei grįžtamojo ryšio užtikrinimas. 

Reikalavimai Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose yra panašūs, ir gali būti 

skirstomi į privalomuosius bei papildomus kriterijus, kuriuos turi atitikti studentus praktikai 

priimančios institucijos.  

Prie pagrindinių pramonės įmonėms, priimančioms studentus praktikai, keliamų 

reikalavimų priskiriamas įmonės finansinis stabilumas, galimybė skirti kvalifikuotą praktikos 

vadovą ir tinkamos praktikai techninės bazės užtikrinimas.   

Praktinio mokymo kokybė gali būti užtikrinama nuolat stebint, vertinant ir tobulinant 

praktinio mokymo įgyvendinimą, pagrįstai ir tinkamai atnaujinant programą pagal studento, darbo 

rinkos ir visuomenės poreikius. 

Pagrindinė priemonė, leidžianti įvertinti įmonės tinkamumą studentų praktikoms, yra 

pačios įmonės pateikiama informacija. 

Vieno iš esminių kriterijų – kompetentingo praktikos vadovo skyrimo galimybę – 

aukštosios mokyklos ir studentai galėtų įvertinti įtraukus į virtualią studentų praktikų duomenų 

bazę informaciją apie tutorių mokymo programas baigusius asmenis.  
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1 priedas 

 

TYRIMO ANKETA 

Gerbiamieji studentai, 

UAB „Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras“ siekdama ištirti studentų poreikius ir 

lūkesčius praktikų metu, maloniai kviečia atsakyti į mums rūpimus klausimus ir išreikšti savo 

pageidavimus. Tai anoniminė apklausa, o surinkti duomenys bus naudojami apibendrinta forma 

siekiant, kad praktikų kokybė maksimaliai tenkintų studentų poreikius. 

Žymėjimo pavyzdys:  arba įrašyti _____. Anketos pildymas užtruks iki 5 min. Iš 

anksto dėkojame už sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus. 

 

1. Jūsų lytis: 

 Vyras 

 Moteris 

2. Jūsų amžius: 

 18-20 metų 

 20-22 metai 

 23-25 metai 

 Daugiau nei 25 metai 

3. Mokymo įstaiga, kurioje studijuojate/studijavote (pirmosios pakopos-bakalauro 

studijas): 

 Alytaus kolegija 

 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 

 Kauno kolegija 

 Kauno medicinos universitetas 

 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

 Kauno technikos kolegija 

 Kauno technologijos universitetas 

 Klaipėdos universitetas 

 Klaipėdos valstybinė kolegija 

 Lietuvos jūreivystės kolegija 

 Lietuvos kūno kultūros akademija 



 205 

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

 Lietuvos veterinarijos akademija 

 Šiaulių universitetas 

 Šiaulių kolegija 

 Panevėžio kolegija 

 Mykolo Riomerio universitetas 

 Marijampolės kolegija 

 Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

 Vilniaus pedagoginis universitetas 

 Vilniaus kooperacijos kolegija 

 Vilniaus kolegija 

 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

 Vilniaus dailės akademija 

 Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija 

 Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija 

 Utenos kolegija 

 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 

 Stasio Šalkauskio kolegija 

 Žemaitijos kolegija 

 Vytauto Didžiojo universitetas 

 Vilniaus universitetas 

 Kita (įrašyti)_____ 

4. Studijų kryptis, kurioje studijuojate/studijavote: 

 Istorija 

 Archeologija 

 Architektūra 

 Teisė 

 Vadyba, verslo administravimas, ekonomika 

 Sociologija 

 Informatika 

 Fizika 

 Chemija 

 Biologija 
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 Medicina 

 Veterinarinė medicina 

 Mechanikos inžinerija 

 Pramonės inžinerija 

 Medžiagų mokslas 

 Energetika 

 Transporto inžinerija 

 Statybos inžinerija 

 Elektros/elektronikos inžinerija 

 Žemės ūkis 

 Kita (įrašyti)_______ 

5. Ar teko pirmosios pakopos (bakalauro) studijų metu atlikti praktiką įmonėje? 

 Taip 

 Ne 

Jei pasirinkote atsakymą „Ne“, pereikite prie 22 anketos klausimo (klausimus Nr. 6- 

21 praleiskite) 

6. Kelintais studijų metais atlikinėjote praktiką? 

 Pirmaisiais 

 Antraisiais 

 Trečiaisiais 

 Ketvirtaisiais 

7. Kaip susiradote įmonę, kurioje atlikote praktiką? 

 Pagal skelbimą internete apie siūlomą praktikos vietą 

 Pagal skelbimą laikraštyje 

 Pagal draugų rekomendacijas 

 Per karjeros dienas 

 Tiesiogiai kreipiausi į įmonę 

 Per pažįstamus, giminaičius 

 Tarpininkaujant Universitetui/Kolegijai 

 Kita (įrašyti)_____ 

8. Kiek laiko truko praktika? 

 1-2 savaites 

 3-4 savaites 

 1-3 mėnesius 
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 3-6 mėnesius 

 6 mėnesius ir daugiau 

9. Ar praktika Jūsų aukštojoje mokykloje yra privaloma (yra mokymo programos 

dalis)? 

 Taip 

 Ne 

10. Ar praktikos metu esate susidūrę su įmonėje praktiką atliekančiais kitų šalių 

studentais? 

 Taip 

 Ne 

 Jeigu taip, išvardinkite iš kokių šalių _____ 

11. Kokiame įmonės padalinyje atlikote praktiką? Prašome nurodyti: ____ 

12. Koks, Jūsų manymu, pagrindinis studentų, atliekančių praktiką, tikslas? 

 Dauguma nori praktiką atlikti fiktyviai, kad gautų įskaitą 

 Dauguma siekia praktinių įgūdžių ir noriai atlieka visas pavestas užduotis 

  Kita (įrašyti)_____ 

13. Ar įmonė, kurioje atlikote praktiką, kalbėjo apie įsidarbinimo joje galimybes po 

praktikos atlikimo? 

 Taip 

 Ne 

14. Kiek laiko, Jūsų manymu, turėtų trukti studentų praktika, kad būtų pasiekti jai 

keliami tikslai? 

 Iki vieno mėnesio 

 Iki dviejų mėnesių 

 Daugiau nei du mėnesius 

 Praktika turėtų būti integruota į studijų sistemą ir vykti nuosekliai visos bakalauro 

studijų programos  metu 

 Kita (įrašyti)_____ 

15. Ar praktikos įmonėje metu jums buvo mokamas darbo užmokestis? 

 Taip 

 Ne 

16. Su kokiomis problemomis susidūrėte praktikos vietos ieškojimo metu? 

 Sunku rasti įmonę, kuri sutiktų priimti praktikai 

 Praktiką siūloma atlikti nepatogiu laiku (pvz., vasarą, kai yra planų išvykti į 
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užsienį ar pan.) 

 Už praktiką įmonės dažniausiai nemoka 

 Nėra vieningos praktikos organizavimo sistemos (pvz., vieningos informacinės bazės, 

kurioje būtų skelbiamos laisvos praktikos vietos ir pan.) 

 Kita (įrašyti)_____ 

17. Su kokiomis problemomis susidūrėte praktikos atlikimo metu? 

 Nebuvo aiškiai apibrėžti praktikos planai ir tikslai 

 Praktikos užduotys neatitiko specialybės 

 Praktinių užduočių atlikimas nedavė jokios praktinės naudos 

 Praktikos metu gautos žinios ir informacija buvo nepakankamos parengti mokymo 

įstaigoje reikalaujamą praktikos ataskaitą 

 Praktikos vadovas skyrė per mažai dėmesio 

 Darbo krūvis buvo per mažas 

 Darbo krūvis buvo per didelis 

 Buvo sudėtinga tuo pačiu metu derinti praktiką ir studijas 

 Kita (įrašyti)_____ 

18. Kaip Jūs vertinate atliktos praktikos naudingumą? 

 Praktika buvo labai naudinga 

 Praktika buvo naudinga 

 Praktika buvo vidutiniškai naudinga 

 Praktika buvo visiškai nenaudinga 

 Kita (įrašyti)_____ 

19. Kokia buvo Jūsų motyvacija atlikti praktiką?  (1 – visai nesvarbu, 5 labai svarbu) 

 

 
Visai 

nesvarbu 
Nesvarbu Vidutiniškai svarbu Svarbu 

Labai 

svarbu 

Praktinės patirties įgijimas           

Naujų žinių įgijimas      

Problemų sprendimo įgūdžių 

lavinimas           

Vadovaujamo darbo įgūdžių 

lavinimas      

Naujų kontaktų užmezgimas  
     

Atlygio už praktiką 

galimybės           

Saviraiškos galimybė 
     

Savarankiškas darbų 

atlikimas           
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20. Įmonės, kurioje atlikote praktiką pavadinimas (įrašyti) : _____ 

21. Įmonės, kurioje atlikote praktiką veiklos sritis (įrašyti): _____ 

22. Kaip vertinate Jūsų aukštojoje mokykloje rengiamų specialistų (savo) žinias? 

 Teorinės ir praktinės žinios labai geros 

 Teorinės žinios geros, tačiau praktinių žinių trūksta 

 Teorinės žinios vidutiniškos, tačiau turi praktinių žinių 

 Tiek teorinės, tiek praktinės žinios vidutiniškos 

 Tiek teorinės, tiek praktinės žinios silpnos 

23. Ko, Jūsų nuomone, reikėtų siekiant pagerinti Lietuvos aukštosiose mokyklose 

(universitetuose ir kolegijose) suteikiamų žinių ir įgūdžių kokybę? (galimi keli atsakymo 

variantai) 

 Gerinti suteikiamų teorinių žinių kokybę 

 Taikyti inovatyvius mokymo metodus 

 Skatinti aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimą rengiant studijų programas 

 Skatinti aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimą organizuojant studentų 

praktikas 

 Keisti studentų požiūrį į studijas bei diplomą, skatinat atsakingumą ir iniciatyvą 

 Kita (įrašyti)_____ 

24. Ar studentų praktikos įmonėse pagerina Lietuvos aukštosiose mokyklose 

rengiamų specialistų kvalifikaciją ir pasirengimą įsilieti į darbo rinką? 

 Taip 

 Ne 

 Negalėčiau įvertinti 

25. Kokios, Jūsų manymu, pagrindinės priežastys, dėl ko įmonės nesudaro 

galimybių studentams atlikti praktikos darbo vietoje? (galimi keli atsakymo variantai) 

 Neturi praktikos vietų 

 Per didelė biurokratija, susijusi su praktikų administravimu 

 Anksčiau turėti praktikantai nepateisino lūkesčių 

 Praktikantų priėmimas atima laiką iš įmonės darbuotojų ir neatneša atitinkamos 

naudos 

 Kita (įrašyti)_____ 

26. Įvertinkite žinias ir savybes, reikalingas ieškantis darbo ateityje: (1 – visai 

nesvarbu, 5 labai svarbu) 
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Visai 

nesvarbu 
Nesvarbu Vidutiniškai svarbu Svarbu 

Labai 

svarbu 

Atitinkamos srities išsilavinimas           

Darbo patirtis atitinkamoje 

srityje      

Profesinės užsienio kalbos 

žinios           

Asmeninės savybės, asmens 

charakteris      

Išvaizda/įvaizdis  
     

Nuolatinis neformalusis 

mokymasis ir tobulėjimas           

 

 

27. Kokios kitos žinios ir savybės reikalingos ieškantis darbo Jūsų profesinėje 

srityje? Prašau nurodykite: _____ 

28. Gal turite papildomų pastabų ir komentarų, susijusių su studentų praktikų 

atlikimu šalies įmonėse? _____ 
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2 priedas 

 

TUTORIAUS KOMPETENCIJŲ UGDYMO MOKYMO PROGRAMA 

 

1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS 

 

 Tutoriaus kompetencijų ugdymo mokymo programos (toliau – mokymo programa) 

tikslas – suteikti mokymo dalyviams žinias ir įgūdžius, reikalingus sėkmingam vadovavimui 

profesinei studentų praktikai, bei ugdyti tutoriui reikalingas kompetencijas. 

Tutoriaus kompetencijų ugdymo mokymo programą sudaro 2 dalys:  

1. Pagrindinių tutoriaus kompetencijų ugdymas. 

2. Profesinės užsienio kalbos įgūdžių ugdymas. 

 

Pirmoji mokymo programos dalis skirta ugdyti tutoriaus veikloje reikalingas socialines, 

asmenines, dalykines bei didaktines kompetencijas. Mokymo programos 1-ąją dalį sudaro šie 

mokymai: 

 pasirengimas tapti praktikos vadovu; 

 praktikos vadovo ir praktiką atliekančio asmens veiklos planavimas; 

 praktikos vadovo darbo būdai ir metodai; 

 praktikos vadovo vaidmuo, motyvuojant praktikantą profesinei veiklai; 

 praktikos vadovo gebėjimų dirbti kolektyve, komandoje ugdymas; 

 praktikos vadovo ir praktiką atliekančio asmens komunikacija; 

 sprendimų priėmimas praktikos įgyvendinimo procese; 

 konfliktų valdymo būtinumas, būdai ir metodai; 

 praktikos stebėjimas ir vertinimas, grįžtamasis ryšys. 

Pagrindinių tutoriaus kompetencijų ugdymo metu dalyvius siekiama supažindinti su: 

 savęs pažinimo procesu;  

 darbo organizavimo ir laiko planavimo galimybėmis; 

 praktikos vadovo darbo būdais ir metodais;  

 praktikos vadovo vaidmeniu, motyvuojant praktikantą profesinei veiklai;  

 komandinio darbo ypatumais; 

 praktikos vadovo ir praktikanto komunikacijos būdais; 

 sprendimų priėmimo ypatumais; 
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 konfliktų valdymo galimybėmis;  

 praktikos vertinimu. 

 

Pagrindiniai mokymo metodai: teorinės paskaitos, praktiniai pavyzdžiai ir užduotys, 

situacijų analizė, diskusijos ir pratybos. 

Mokymų pagal pirmąją mokymo programos dalį trukmė – 80 akademinių valandų (2 

mėn.). Kiekvienos temos mokymams skiriama po 8 akademines valandas (1 darbo diena), išskyrus 

temą „Praktikos vadovo ir praktiką atliekančio asmens komunikacija“, kuriai skiriama 16 

akademinių valandų (2 darbo dienos). Rekomenduojamas mokymų intensyvumas – 1 kartas per 

savaitę. Mokymų intensyvumas ir trukmė gali būti koreguojami atsižvelgiant į paslaugos gavėjo 

pageidavimus, tačiau nerekomenduojama ilgesnė kaip 5 mėn. mokymų trukmė. 

Optimalus dalyvių skaičius grupėse – 15 – 25 asmenys. 

 

Antroji mokymo programos dalis skirta ugdyti tutoriaus užsienio kalbos įgūdžius, 

reikalingus tiek bendraujant su užsienio šalių piliečiais, atliekančiais profesinę praktiką įmonėje, 

tiek ateityje keliant savo kaip praktikos vadovo kvalifikaciją. 

Profesinės užsienio kalbos įgūdžių ugdymo metu bus siekiama supažindinti dalyvius su 

profesinės užsienio kalbos ypatumais, techniniais užsienio kalboje vartojamais žodžiais bei 

terminais, profesinės užsienio kalbos vartojimo galimybėmis bendraujant su klientais ir partneriais. 

Profesinės užsienio kalbos mokymai yra orientuoti ir į konkrečius praktinius tikslus – 

vystyti tutorių gebėjimus komunikuoti profesine užsienio kalba, gebėjimus suprasti techninius 

straipsnius užsienio kalba. 

Profesinės užsienio kalbos mokymai organizuojami skirtingais sudėtingumo lygiais. Tam, 

kad  mokymai teiktų maksimalią naudą tutoriui, turi būti nustatomas kiekvieno dalyvio užsienio 

kalbos mokymosi lygis. 

Profesinė užsienio kalba bus dėstoma šešiais sudėtingumo lygiais: 

1 lentelė 

Užsienio kalbos mokymosi lygiai pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis 

 

Šaltinis: Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys (2008) 

2 lentelė 

Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygiai: visuminė skalė 
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Šaltinis: Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys (2008) 

 

Mokymų pagal antrąją mokymo programos dalį trukmė – 80 akademinių valandų (3 

mėn.). Rekomenduojama sudaryti galimybes profesinę užsienio kalbą mokytis nuotoliniu būdu 

pagal iš anksto suderintą grafiką. Optimalus dalyvių skaičius grupėse – 5 – 15 asmenų. 

 

Baigus mokymo programą, atliekamas teorinių ir praktinių žinių vertinimas testuojant.  

Remiantis ES lėšomis finansuojamų mokymų reikalavimais, dalyvių lankomumas turi būti ne 

mažesnis kaip 60 proc.: tik tokiu atveju tutoriai gali gauti mokymų baigimą patvirtinantį 

pažymėjimą. 

 

2. MOKYMO PLANAS 

 

Eil.

Nr. 
Temos pavadinimas 

Skiriama valandų 

Iš viso Teorijai Praktika

i 

Pagrindinių tutoriaus kompetencijų ugdymas 

1. Pasirengimas tapti praktikos vadovu 8 4 4 

2. Praktikos vadovo ir praktiką atliekančio asmens veiklos 8 4 4 
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planavimas 

3. Praktikos vadovo darbo būdai ir metodai 8 4 4 

4. Praktikos vadovo vaidmuo, motyvuojant praktikantą 

profesinei veiklai 
8 4 4 

5. Praktikos vadovo gebėjimų dirbti kolektyve, komandoje 

ugdymas 
8 4 4 

6. Praktikos vadovo ir praktiką atliekančio asmens 

komunikacija 
16 8 8 

7. Sprendimų priėmimas praktikos įgyvendinimo procese 8 4 4 

8. Konfliktų valdymo būtinumas, būdai ir metodai 8 4 4 

9. Praktikos stebėjimas ir vertinimas, grįžtamasis ryšys 8 4 4 

Profesinės užsienio kalbos įgūdžių ugdymas 

10. Profesinės užsienio kalbos žinios 80 40 40 

Iš viso: 160 80 80 

 

 

3. MOKYMO METU ĮGYJAMOS ŽINIOS, KOMPETENCIJOS IR PRAKTINIAI 

ĮGŪDŽIAI 

 

1. Baigęs pagrindinių tutoriaus kompetencijų ugdymo kursą, asmuo sugebės: 

 taikyti savianalizės metodus; 

 identifikuoti ir ugdyti kompetencijas, reikalingas praktikos vadovui; 

 identifikuoti praktikos vadovo veiklos sritis; 

 pasirinkti tinkamiausias  vadovavimo praktikai formas; 

 organizuoti praktikos darbus; 

 planuoti laiką; 

 formuoti mokymuisi tinkamą aplinką; 

 įvertinti praktikos vadovo ir praktiką atliekančio asmens santykių dinamiką; 

 taikyti praktikantų lūkesčių išsiaiškinimo technikas; 

 planuoti bendrą veiklą; 

 sudaryti darbo planus; 

 rengti papildomas užduotis praktikantams; 

 taikyti praktikos dienoraščio pildymo taisykles; 

 sudaryti praktikos atmintines; 
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 organizuoti komandinį darbą; 

 suvokti komunikacijos ypatumus;  

 sudaryti būtinų komunikacinių įgūdžių ugdymo(si) planą; 

 taikyti efektyvaus bendravimo elementus; 

 nustatyti bendradarbiavimo ir bendravimo taisykles; 

 priimti sprendimus; 

 įžvelgti konfliktų ir stresų priežastis; 

 parinkti tinkamą strategiją valdyti ir įveikti konfliktus bei stresines situacijas; 

 valdyti emocijas konfliktų ir stresinių situacijų metu; 

 imtis prevencinių priemonių konfliktams ir stresinių situacijų išvengti; 

 pašalinti po konfliktų ir stresinių situacijų susidariusią įtampą; 

 vertinti praktikantų darbą bei suteikti grįžtamąjį ryšį. 

 

2. Baigęs profesinės užsienio kalbos įgūdžių ugdymo kursus, asmuo sugebės: 

2.1. 1 (A1) lygis: 

 kalbėti, parašyti ar suprasti elementarias frazes, 

 suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, 

skaityti ir suprasti paprastus informacinio pobūdžio tekstus, rasti reikalingą informaciją, 

 suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, suprasti 

nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis 

reikmėmis, 

 sklandžiai perteikti mintis iš anksto pasiruošus, 

 pradėti pokalbį be pasiruošimo, susidarius tam tikrai kalbinei situacijai (pvz., 

reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius ir pan.), 

 taisyklingai aprašyti save ir savo aplinką, 

 užpildyti nesudėtingas formas; 

2.2. 2 (A2) lygis: 

 išsamiai atskleisti pateiktą kalbėjimo temą bei logiškai ir tematiškai tinkamai atsakyti 

į klausimus, 

 kalbėti sklandžiai, nedarant nereikalingų bei netinkamų pauzių, bendrauti ir palaikyti 

pokalbį užduodant pašnekovui įvairių tipų klausimus bei pateikiant atitinkamus atsakymus į 

pastarojo klausimus, 
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 vartoti tinkamas kalbos formas, tinkamą intonaciją klausimuose, teiginiuose, 

mandagiuose pasiūlymuose bei prašant leidimo, 

 taisyklingai tarti garsus, tarti bei kirčiuoti žinomus žodžius, 

 rašyti formalius pranešimus, rišliai ir nuosekliai trumpais ir nesudėtingais  paprastais, 

sudėtiniais bei sudurtiniais sakiniais, 

 pradėti ir užbaigti formalų laišką tinkamomis  mandagumo formomis, 

 suprasti pasakojamąjį bei dialoginį tekstą, suvokdamas tokio teksto bendrą prasmę, 

 suprasti žodžiu duotus vidutinio sudėtingumo nurodymus bei instrukcijas, 

 sklandžiai skaityti tekstus, taikydamas taisyklingą įvairių sakinių tipų intonaciją; 

 

2.3. 3 (B1) lygis 

 atpažinti gramatines ir leksines struktūras, jas suprasti ir užtikrintai vartoti savo 

kalboje, 

 sklandžiai diskutuoti užsienio kalba, pateikti argumentus ir nuomones įvairiomis 

temomis, 

 kalbėti taisyklingais įvairaus ilgumo sudėtiniais ir sudurtiniais sakiniais, taisyklingai 

vartojant įvairius veiksmažodžių laikus bei kitas gramatines struktūras, turtingą bei įvairų žodyną, 

ir, priklausomai nuo situacijos, pritaikant atitinkamas mandagumo formas, 

 rašyti rišlia užsienio kalba, taisyklingai naudojant įvairias teksto rišlumą 

užtikrinančias jungtis, 

 rašyti taisyklingais užsienio kalbos rašmenimis ir teisingai pritaikyti užsienio kalbos 

žodžių rašybos bei skyrybos ypatumus, 

 tiksliai suprasti klausomo techninės kalbos pasakojamojo ir dialoginio teksto bendrą 

prasmę, 

 tiksliai suprasti visus žodžiu pateiktus įvairaus sudėtingumo nurodymus bei 

instrukcijas, 

 skaityti ir suprasti specifinius techninės kalbos, publicistinius bei mokslinės 

literatūros tekstus; 

 

2.4. 4 (B2) lygis: 

 pakankamai sklandžiai ir taisyklingai kalbėti bendromis, profesinėmis temomis, 

 pasirinkę tinkamą stilių  išreikšti asmeninį požiūrį, emocijas ir poziciją 

analizuojamuoju klausimus, 
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 peržvelgę tekstą, atsirinkti jiems reikiamą informaciją, suvokti savo specialybės 

tekstus, 

 aprašyti įvykius ir situacijas, atskleidžiant savo požiūrį į juos, pateikiant  argumentus 

„už“ ir „prieš“, 

 suprasti sakytinę įvairiomis informacijos priemonėmis perduodamą autentišką 

bendrinę kalbą bei bus įsisavinę komunikacijai bei profesinei veiklai būtiną žodyną; 

 

2.5. 5 (C1) lygis: 

 lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus, 

 be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuoti gerai vartodamas idiomas ir 

profesinės kalbos terminus, 

 laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius, 

 aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris atitinka kalbos 

turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą, 

 parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą; 

 

2.6. 6 (C2) lygis: 

 atpažinti ir pritaikyti verslo bendravimo įvairiose kultūrose ypatumus, 

 suprasti dalykinio bendravimo principus ir subtilumus, 

 vartoti specialią verslo terminologiją, būdingas frazes ir gramatines konstrukcijas, 

 suprasti skirtumus tarp bendravimo raštu ir žodžiu, 

 taikyti telefoninės kalbos pagrindinius principus, 

 argumentuotai ir profesionaliai parengti pristatymus (prezentacijas). 

 

4. MOKYMUI REIKALINGOS SĄLYGOS 

 

4.1. Pagrindinių tutoriaus kompetencijų ugdymas 

 

4.1.1. Reikalavimai mokymo personalui: 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai lektoriui: 

 išsilavinimas: aukštasis universitetinis / aukštasis neuniversitetinis; 

 pedagoginio darbo stažas: ne mažesnis, kaip 1 metai. 
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Papildomi reikalavimai: lektorius privalo pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir jame 

minimų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (diplomų, sertifikatų, pažymėjimų ir kt.) kopijas. 

 

4.1.2. Reikalavimai mokymų dalyviams: neprivalomas joks išankstinis pasirengimas. 
 

4.1.3. Reikalavimai mokymo bazei: 

Minimalūs reikalavimai mokymo infrastruktūrai: 

 įrengtos ir mokymams pritaikytos patalpos; 

 mokymo priemonės; 

 dalomoji medžiaga; 

 biuro ir organizacinė technika: įvairialypė terpė (angl. multimedia) – projektorius, 

kompiuteris, ekranas, ir kt. 

 

4.2. Profesinės užsienio kalbos įgūdžių ugdymas 

 

4.2.1. Reikalavimai mokymo personalui: 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai lektoriui: 

 išsilavinimas: aukštasis universitetinis / aukštasis neuniversitetinis; 

 pedagoginio darbo stažas: ne mažesnis, kaip 1 metai. 

Papildomi reikalavimai: lektorius privalo pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir jame 

minimų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (diplomų, sertifikatų, pažymėjimų ir kt.) kopijas. 

 

4.2.2. Reikalavimai mokymų dalyviams: 
 

4.2.2.1. minimalūs reikalavimai mokantis užsienio kalbą 1 (A1) lygyje: neprivalomas 

joks išankstinis pasirengimas. 

4.2.2.2. minimalūs reikalavimai mokantis užsienio kalbą 2 (A2) lygyje: 

 gebėjimas suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su 

būtiniausiomis reikmėmis, 

 gebėjimas skaityti labai trumpus paprastus tekstus, 

 gebėjimas rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniniuose 

tekstuose, 

 gebėjimas bendrauti atlikdamas įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai 

pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis, 
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 gebėjimas kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada supranta 

tiek, kad galėtų palaikyti pokalbį; 

4.2.2.3. minimalūs reikalavimai mokantis užsienio kalbą 3 (B1) lygyje: 

 gebėjimas suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis 

temomis, kuriomis tenka bendrauti, 

 gebėjimas nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis kasdienio 

gyvenimo temomis, 

 gebėjimas trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti 

savo požiūrį, 

 gebėjimas parašyti paprastą tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis; 

4.2.2.4. minimalūs reikalavimai mokantis užsienio kalbą 4 (B2) lygyje: 

 gebėjimas suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas ir sekti sudėtingą samprotavimą, jeigu 

tema neblogai žinoma, 

 gebėjimas skaityti straipsnius ir pranešimus, 

 gebėjimas gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl gali normaliai bendrauti su 

asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji, 

 gebėjimas aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir 

pagrįsti savo nuomonę, 

 gebėjimas parašyti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų, parašyti ataskaitą ir pateikti 

duomenis ar priežastis; 

4.2.2.5. minimalūs reikalavimai mokantis užsienio kalbą 5 (C1) lygyje: 

 gebėjimas suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius tekstus, 

 gebėjimas suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei 

jie nesusiję su jo veiklos sritimi, 

 gebėjimas bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas raiškos priemonių, 

 gebėjimas veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais, 

 gebėjimas tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai prisidėti prie pašnekovų 

nuomonių, 

 gebėjimas aiškiai, detaliai apibūdinti dalykus, išplėtoti ir apibendrinti pateikdamas 

tinkamas išvadas, 

 gebėjimas aiškiai išreikšti savo mintis geros struktūros ir tinkamo ilgio tekstuose; 

4.2.2.6. minimalūs reikalavimai mokantis užsienio kalbą 6 (C2) lygyje: 

 gebėjimas lengvai skaityti visų rašytinės kalbos atmainų tekstus, 
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 gebėjimas be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje, diskutuojant gerai 

vartodamas idiomas ir šnekamosios kalbos posakius, 

 gebėjimas laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius, 

 gebėjimas aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ir argumentuoti, pasirinkti stilių, kuris 

atitinka kalbos turinį ir veiksmingą, logišką struktūrą, 

 gebėjimas parašyti aiškų, sklandų, tinkamo stiliaus tekstą. 

 

 

4.2.3. Reikalavimai mokymo bazei: 

Minimalūs reikalavimai mokymo infrastruktūrai: 

 mokymo klasė su stalais, kėdėmis (pagal mokymo grupės dydį); 

 garso įranga (audio aparatūra); 

 metodinė literatūra; 

 dalomoji medžiaga (užduotys savarankiškiems darbams atlikti, ir pan.). 

 

4.2.4. Literatūra  

 Literatūra 1 (A1) lygyje: 

1. Student Book 1 Preliminary A1. International English for Speakers of Other 

Languages // The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

2. Teachers Book 1 Preliminary A1. International English for Speakers of Other 

Languages // The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

3. Kita atitinkamo anglų kalbos lygio mokymui/si skirta literatūra. 

 

 Literatūra 2 (A2) lygyje: 

1. Student Book 2 Access A2. International English for Speakers of Other Languages // 

The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

2. Teachers Book 2 Access. Books A2. International English for Speakers of Other 

Languages // The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

3. Kita atitinkamo anglų kalbos lygio mokymui/si skirta literatūra. 

 

 Literatūra 3 (B1) lygyje: 

1. Student Book 3 Achiever B1. International English for Speakers of Other Languages 

// The City & Guild’s of London Institute, 2005. 
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2. Teachers Book 3 Achiever B1. International English for Speakers of Other 

Languages // The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

3. Kita atitinkamo anglų kalbos lygio mokymui/si skirta literatūra. 

 

 Literatūra 4 (B2) lygyje: 

1. Student Book 4 Communicator B2. International English for Speakers of Other 

Languages // The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

2. Teachers Book 4 Communicator B2. International English for Speakers of Other 

Languages // The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

3. Kita atitinkamo anglų kalbos lygio mokymui/si skirta literatūra. 

 

 Literatūra 5 (C1) lygyje: 

1. Student Book 5 Expert C1. International English for Speakers of Other Languages // 

The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

2. Teachers Book 5 Expert C1. International English for Speakers of Other Languages 

// The City & Guild’s of London Institute, 2005. 

3. Kita atitinkamo anglų kalbos lygio mokymui/si skirta literatūra. 

 

 Literatūra 6 (C2) lygyje: 

1. Student Book 6 Mastery C2. International English fo Speakers of Other Languages // 

The City&Guild’s of London Institute, 2005. 

2. Teachers Book 6 Mastery C2. International English fo Speakers of Other Languages // 

The City&Guild’s of London Institute, 2005. 

3. Kita atitinkamo anglų kalbos lygio mokymui/si skirta literatūra. 

 

 Be nurodytos literatūros, visuose lygiuose dėstytojai mokydami naudoja: 

 audio medžiagą; 

 video medžiagą (pagal galimybes); 

 kompiuterines programas (pagal galimybes); 

 savarankiškam mokymuisi skirtas užduotis; 

 pritaikytą grožinę/profesinę literatūrą; 

 kitus vadovėlius (papildomai, pagal besimokančiųjų poreikius, profesiją, arba atsiradus 

naujiems vadovėliams); 

 žodynus. 
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5. BAIGIAMASIS ŽINIŲ TIKRINIMAS 

 

Programos mokymas baigiamas teorinių ir praktinių žinių vertinimu, kuris atliekamas 

testuojant. 

Tutoriai, kurie sėkmingai išlaikė testą ir kurių lankomumas buvo ne mažesnis kaip 60 

proc. visų  užsiėmimų, gauna mokymų baigimą patvirtinantį pažymėjimą. 

Suderinęs su paslaugos gavėju, baigiamojo testavimo formą ir tvarką nustato bei 

testuojančius asmenis paskiria mokymo paslaugų teikėjas. 

 

6. MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

6.1. Pagrindinių tutoriaus kompetencijų ugdymas: 

 mokymai vykdomi pagal su paslaugos gavėju suderintą mokymų grafiką; 

 paslaugų tiekėjas turi turėti galimybę suteikti mokymo paslaugas nuotoliniu būdu; 

 mokymų kalba –  lietuvių; 

 kiekvieną mokymų dieną dalyviams turi būti užtikrinamos dvi kavos pertraukėlės. 

 

6.2. Profesinės užsienio kalbos įgūdžių ugdymas: 

 mokymai vykdomi pagal su paslaugos gavėju suderintą mokymų grafiką; 

 paslaugų tiekėjas turi turėti galimybę suteikti profesinės užsienio kalbos mokymo 

paslaugas nuotoliniu būdu; 

 paslaugų Tiekėjas įsipareigoja:  

- aprūpinti mokymų dalyvius mokomąją medžiaga, 

- vykdyti  mokymų dalyvių registraciją ir fiksuoti dalyvių lankomumą mokymuose, 

- užtikrinti, kad lektoriai būtų aprūpinti būtinomis kanceliarinėmis priemonėmis ir 

anglų kalbos kursams būtina technika (CD grotuvais, kt.). 
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