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ĮVADAS 

Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija, įgyvendindama projektą „Studentų 

praktikų organizavimo sistemos sukūrimas ir išbandymas draudimo brokerių įmonėse“ parengė 

metodiką skirtą draudimo brokerių įmonėms, kurios tikslas – pateikti reikalingą informaciją tiek 

draudimo brokerių įmonėms vadovams, kurie yra atsakingi už praktikos vietos įrengimą, techninės 

ir programinės įrangą, tiek profesinės (baigiamosios) praktikos vadovams tutoriams, kurie yra 

atsakingi už kokybišką profesinės (baigiamosios) praktikos užduočių atlikimo kontrolę ir 

vadovavimą studentams, atliekantiems praktiką. Ši metodika yra neatskiriama praktikų 

organizavimo modelio (sistemos) dalis. Ši metodika padės draudimo brokerių įmonėms atstovams 

geriau pasirengti profesinės (baigiamosios) praktikos laikotarpiui prieš jai prasidedant ir bus 

naudinga, kuomet studentas atliks praktikos užduotis draudimo brokerių įmonėje. 

Rengiant metodiką yra naudojamasi užsienio autorių literatūra skirta profesinės 

(baigiamosios) praktikos vadovams ir projekto partnerių Vilniaus universiteto Ekonomikos 

fakulteto ir Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto parengtomis ir viešai skelbiamomis 

metodinėmis medžiagomis, susijusiomis su draudimo vadybos šakos studentų praktikos atlikimu ir 

jos reglamentavimu. Metodikoje didelis dėmesys yra skiriamas draudimo brokerių įmonės, kaip 

praktikos vietos teikėjo, vaidmeniui ir keliamų reikalavimų aprašymui. Metodikoje detaliai 

aprašomos savybės, kuriomis turi pasižymėti tutorius. Metodinės medžiagos pabaigoje yra 

pateikiamas praktikos atlikimo ir jos dalyvių (tutoriaus, studento) vertinimo tvarka.  

Remiantis surinkta informacija galima teigti, kad dauguma studentų yra motyvuoti ir nori 

aktyviai dalyvauti profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo procese. Tutorius, kaip profesinės 

(baigiamosios) praktikos vadovas, turėtų būti tiek reiklus vadovas, kuris prižiūri, jog studentas 

profesinės (baigiamosios) praktikos užduotis atliktų laiku ir kokybiškai, tiek ir patariantis daug 

praktinės patirties turintis profesionalas, kuris padeda studentui įgyti kuo daugiau profesinių žinių. 

Jei studentas, atliekantis praktiką, turi abejonių praktikos teikiama nauda, praktikos vadovams 

svarbu turėti aiškiai parengtus suformuluotus argumentus, kurie galėtų pašalinti jo abejones. 

Susipažinęs ir supratęs šiuos argumentus studentas, atliekantis praktiką, įgauna motyvacijos imtis 

veiksmų, tampa atviresnis naujiems iššūkiams profesinio tobulėjimo srityje.  

Tikimasi, jog praktikų organizavimo metodika padės asociacijos narėms – draudimo brokerių 

įmonėms sėkmingai priimti studentus profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui ir tokiu būdu 

pritraukti jaunus draudimo srities specialistus toliau tęsti profesinę veiklą draudimo brokerių 

įmonėse.  

Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Darbo aplinka – darbo vietą supanti erdvė, kurioje gali būti darbuotojo sveikatai kenksmingų, 

pavojingų rizikos veiksnių (fizinių, fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų).  

Darbo priemonės – darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, 

įtaisai ir kiti reikmenys.  

Darbo sąlygos – darbo aplinka, darbo pobūdis, darbo ir poilsio laikas ir kitos aplinkybės, turinčios 

tiesioginę įtaką darbuotojo savijautai, darbingumui, saugai ir sveikatai. 

Darbo vieta – vieta, kurioje studentas praktikantas turi vykdyti savo prievoles, t. y. dirbti praktikos 

metu. Darbo vietą nustato praktikos sutartis, praktikos programos, darbo vidaus taisyklės, kiti 

dokumentai, teisės aktai. 

Darbuotojas, dirbantis kompiuteriu – kiekvienas darbuotojas, kuris nuolatos dirba su 

videoterminalu kaip savo įprasto darbo dalimi, pusę ir daugiau darbo dienos (pamainos) laiko arba 

ne trumpiau kaip 2 val. su pertrauka per darbo pamainą. 

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, 

sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos 

etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma 

sumažinta. 

DPK – LR Draudimo priežiūros komisija. 

Ergonomika – tai mokslas apie darbo taisykles. 

Higienos norma HN 32:1998 – nurodo reikalavimus darbo stalui arba darbo paviršiui. 

Inovatyvus praktinio rengimo modelis arba dualinio mokymo metodas – 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.  

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

praktikos vadovu atsižvelgiant į studento praktinio mokymo trišalėje sutartyje keliamus 

reikalavimus.  

Įgūdžiai – iki automatizmo išlavinti intelektiniai ir fiziniai veiksmai. 

Kompetencija – efektyvios veiklos demonstravimas, sugebėjimas atlikti pateiktas užduotis realioje 

ar imituojamoje darbo situacijoje. 

Kompiuteris – įrenginys, gebantis priimti duomenis, atlikti su jais nurodytus veiksmus ir teikti 

skaičiavimų rezultatus. 
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Kompiuterizuota darbo vieta – tai vieta su vaizduoklio įrenginiais, kurioje gali būti klaviatūra ar 

duomenų įvesties įrenginys ir/arba programinė įranga, nuo kurios priklauso operatoriaus ir mašinos 

sąsaja, pasirinktos pagalbinės priemonės, išoriniai įrenginiai, tarp jų – diskasukis, telefono aparatas, 

modemas, spausdintuvas, dokumentų laikiklis, darbo kėdė bei darbo stalas ar darbo vietos paviršius, 

ir tiesioginė darbo aplinka. 

Kvalifikacija – tam tikrų žinių, mokėjimų, sugebėjimų, įgūdžių ir patyrimo visuma, kurią įgijęs 

asmuo gali savarankiškai ir kokybiškai (kompetentingai) dirbti atitinkamos rūšies ir sudėtingumo 

darbą. Kvalifikacija yra kompetencijos pagrindas.  

Kvalifikacinis laipsnis (kategorija) – apibūdina kvalifikacijos mastą, t.y. valstybės ar darbdavio 

pripažintas darbuotojo tam tikroje srityje turimas ar įgyjamas kvalifikacijos lygis, atitinkantis tam 

tikrus apibrėžtus profesinius reikalavimus. 

Mokymo institucijos praktikos koordinatorius (kuratorius) – mokymo institucijos dekano 

skirtas asmuo, kurio pagrindinės funkcijos yra profesinės praktikos mokymo institucijoje 

organizavimas, koordinavimas ir priežiūra.  

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

vadovaujantis studento praktikanto praktikai.  

Monitorius – išvesties įrenginys, pateikiantis duomenis vaizdų forma. 

NDBĮA – Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija. 

Praktikos bazė – įmonės, organizacijos ir padaliniai, kuriose studentas praktikantas, sudarius 

studento praktinio mokymo trišalę sutartį (profesinės (baigiamosios) praktikos), atlieka praktines 

užduotis.  

Praktikos organizavimo dvišalė sutartis – mokymo institucijos numatyta tvarka sudaryta 

Mokymo institucijos ir praktikos institucijos studentų praktikos organizavimo ir priėmimo sutartis.  

Praktikos programa – dokumentas, kuriame aprašomi studento praktikos tikslai, pobūdis, 

užduotys, atsiskaitymo reikalavimai, kitos sąlygos ir tvarka, sudarytas mokymo institucijos studijų 

programą kuruojančios katedros kartu su praktikos institucija. Praktikos programa rengiama 

remiantis praktikos sandu, sudarant studento praktinio mokymo (trišalę) sutartį, kuri yra šios 

sutarties priedas.  

Praktikos sandas – studijų programoje numatytos praktikos aprašas, parengtas pagal mokymo 

institucijos studijų programų reglamente numatytą tvarką.  

Profesija – atitinkamomis žiniomis, mokėjimais, sugebėjimais ir įgūdžiais pagrįstos žmonių veiklos 

kombinacijos, teikiančios jiems materialinio aprūpinimo ir aktyvaus įsijungimo į visuomenės 

gyvenimą prielaidas. 
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Profesinė (baigiamoji) praktika – studijų programos dalis, kurios metu studentas praktikantas 

įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo 

žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.  

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

pristato ir išanalizuoja profesinės praktikos atlikimo eigą, jos metu atliktas užduotis ir gautus 

rezultatus. 

Standartas – tai normatyvinis dokumentas, kuris nustato normų, taisyklių ir reikalavimų 

kompleksą konkrečiam objektui ir kuris yra patvirtintas tam įgaliotos institucijos. 

Studentas praktikantas – mokymo institucijos studentas (klausytojas), studijuojantis pagal 

nuosekliųjų studijų programą ir atliekantis joje numatytą praktiką.  

Studento praktinio mokymo trišalė sutartis – pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK–432 patvirtintą pavyzdinę sutartį, mokymo 

institucijos, praktikos institucijos ir studento susitarimas dėl studento praktinės veiklos.  

Terminalas – sistemos arba ryšių tinklo funkcinis vienetas, iš kurio duomenys gali būti įvesti arba 

gauti. 
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE PRAKTIKOS VIETOS TEIKĖJO 
VAIDMENĮ IR JAM KELIAMUS REIKALAVIMUS 

Siekiant geriau parengti kvalifikuotus specialistus, svarbu į profesinių studijų programas 

įtraukti profesinę praktiką atitinkamo veiklos pobūdžio įmonėse ir organizacijose. Profesinės 

praktikos metu ugdomi praktiniai įgūdžiai, įgyjama profesija, siekiama tam tikros kvalifikacijos. 

Praktinio mokymo procesas yra įgyvendinamas per asmenų – studentų, dėstytojų, praktikos 

vadovų aukštojoje mokykloje, praktikos vadovų įmonėje, įmonių vadovų ar kitų atsakingų bei 

susijusių asmenų sąveiką. Sėkmingas praktinis mokymasis priklauso nuo visapusiškos ir efektyvios 

partnerystės tarp visų susijusių šio proceso dalyvių. 1 paveiksle pateikiama praktikos dalyviai ir jų 

sąveika praktiko organizavimo ir atlikimo procese. Visi be išimties dalyviai šiame procese turi 

individualius vaidmenis bei yra atsakingi už skirtingas užduotis. Tik tinkamas visų pusių 

pasirengimas prieš praktiką ir darnus bendradarbiavimas jos metu užtikrina reikiamą kokybę. O 

grįžtamasis ryšys, pasibaigus praktikai, leidžia lanksčiai prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių ir 

švietimo sistemos galimybių.  

 
1 pav. Praktikos dalyviai bei jų sąveikos schema 

 
Veiksmų derinimas praktikos metu yra įmanomas tik aiškiai apibrėžus kiekvieno iš dalyvių 

pareigas ir atsakomybes. 

Studentai praktiką atlieka praktikos institucijose – įmonėse ar organizacijose, atitinkančiose 

mokymo institucijos studijų programose numatytos praktikos materialinį, teorinį ir praktinį 

ugdomąjį lygį ir priimančiose studentą atlikti praktiką, remiantis praktikos organizavimo trišale 

sutartimi arba tam tikrais atvejais kita mokymo institucijos ir praktikos institucijos susitarimo 

forma.  

Praktikos vietos teikėjams keliami šie reikalavimai: 
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• yra tinkama vieta studijų programoje numatytiems praktikos programos tikslams ir 

uždaviniams įgyvendinti;  

• sutinka priimti studentą, sudaryti tinkamas praktikos sąlygas; 

• prižiūri, kad studentui būtų paskirtas kompetentingas praktikos vadovas;  

• siekia, kad studento darbo sąlygos atitiktų saugos, sveikatos ir higienos normas 

atitinkančius reikalavimus. 

 

Kiekvienos šakos studijų programos praktikos pobūdį, trukmę, turinį ir įvertinimą kreditais 

atspindi kuruojančios katedros parengta praktikos programa kartu su praktikos sandu. Mokymo 

institucija pasilieka teisę, kai yra būtinybė, koreguoti praktikos programų turinį, praktikos trukmę 

bei pobūdį atsižvelgdama į studijų programų pasikeitimus, tai patvirtinama mokymo institucijos 

nustatyta tvarka. Už praktiką, kaip studijų proceso dalį, yra atsakingas studijų programą vykdantis 

mokymo institucijos padalinys – šaką kuruojanti katedra. 

 

1.1. Draudimo brokerių įmonės, kaip praktikos vietos teikėjo, vaidmuo 

Profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė didele dalimi priklauso nuo vietos teikėjo 

sugebėjimo organizuoti savo darbą, nuo jo turimų išteklių ir geranoriškumo bendradarbiaujant. 

Praktikantą priimanti draudimo brokerių įmonė įsipareigoja skirti jam praktikos vadovą (tutorių) t.y. 

įmonės darbuotoją, specialiai parengtą dirbti su praktikantais bei turintį geras profesinių žinias. 

Pagrindinės praktikos vietos teikėjo funkcijos yra šios: 

• būti pasirengus priimti studentą praktikos atlikimui, t.y. turėti kompetentingą tutorių, 

techninę ir programinę įrangą reikalingą praktikos atlikimui; 

• tinkamai supažindinti studentą su darbo specifika, darbo vietos ypatumais, darbo 

funkcijomis, vidine įmonės tvarka, įmonės saugumo taisyklėmis ir instrukcijomis; 

• skirti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, kompetentingą, 

specialius mokymus baigusį praktikos vadovą – tutorių; 

• palaikyti ryšius su NDBĮA, teikti jai visą praktikų kokybės užtikrinimui reikalingą 

informaciją. 

• Pasibaigus praktikos laikotarpiui dalyvauti praktikos atlikimo sistemos vertinimo 

procese. 

 

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

vadovavimo ir visos darbo apimties atlikimo, bet ir nuo santykių, susiformuojančių tarp studento ir 
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tutoriaus. Pastarasis privalo sumaniai teikti moralinį palaikymą studentui atliekant konkrečias 

praktikos užduotis, atsižvelgti į individualias studento, atliekančio praktiką savybes, įgyti studento 

pasitikėjimą, sukurti sąlygas kūrybingam darbui ir eksperimentavimui. Taip pat tutorius turėtų 

palaikyti ir taktiškai nukreipti studentus, paliekant tam tikrą pasirinkimo laisvę ir teisę turėti savo 

nuomonę, padėti jiems kritiškai vertinti savo patirtį ir aptarti įgytas žinias. 

2 pav. yra pateikiami praktikos organizavimo ir atlikimo sistemos dalyviai bei jų vaidmenys. 

Kaip matyti tiek NDBĮA, tiek draudimo brokerių įmonės, kaip praktikos vietos teikėjos prisideda 

prie visapusiško studentų parengimo. 

3. Mokymo įstaiga
Kuria programą, metodiką, stebi 

eigą, sprendžia problemas.

1. Įmonių asociacija
Komunikuoja su vietos teikėjais, 

prisideda prie kokybės gerinimo ir 
problemų sprendimo

2. Studentas
Kelia sau tikslus, vertina 

rezultatą. Dalyvauja ugdymo 
procese, pasirengime 

praktikai

Bendradarbiauja, 
kuria praktikos 

vietą,
dalyvauja 
vertinime

Palaiko ryšį tarp 
vietos teikėjų ir 

studentų
Pilnavertis 
studento 
praktinis 

paruošimas

Vietos 
teikėjas

Vietos 
teikėjas

Vietos 
teikėjas Vietos 

teikėjas

Vietos 
teikėjas

 
2. pav. Praktikos dalyviai bei jų vaidmuo, kai organizavime ir įgyvendinime dalyvauja įmonių 
asociacija 

 

Apibendrinant, draudimo brokerių įmonės, kaip praktikos vietos teikėjo, vaidmuo praktikos 

atlikimo procese yra svarbus. Nuo tinkamai parengtos praktikos vietos, kompetentingo tutoriaus 

priklauso ar studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką atliks numatytas praktikos 

užduotis kokybiškai, ar įgys profesinių žinių ir kompetencijos, kurią vėliau galės sėkmingai 

pritaikyti tolimesnėje profesinėje veikloje. 

 

1.2. Praktikos vadovo (tutoriaus) vaidmuo 
Profesinė praktika yra procesas, kurio metu įgyjami mokėjimai, įgūdžiai, prisitaikoma prie 

praktinės veiklos pasaulio aplinkos, jos metu bandoma apjungti į vieną visumą praktinės veiklos 
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pasaulio ir mokslo ar studijų pasaulio profesinį rengimą. Profesinė praktika gali būti orientuota į 

mokymą, kvalifikacijos, kompetencijos įgijimą, profesinį integravimą darbdavio užsakymu, 

pasiruošimą diplomo gynimui. 

Moderniose studijose studentai ir dėstytojai nėra vieninteliai studijų veikėjai. Prie studijų 

kokybės prisideda ir tutoriai. Svarbia tutoriaus veiklos sritimi yra įgūdžių perdavimas praktikantui, 

jo rengimas profesijai ir kvalifikacijos tobulinimas ir tobulinimo įvertinimas. 1 lentelėje yra 

pateikiami mentoriaus ir tutoriaus vaidmenys. 

1 lentelė 

Mentoriaus ir tutoriaus atliekami vaidmenys 
 

Mentoriaus atliekami vaidmenys Tutoriaus atliekami vaidmenys 
Globėjo (ang. caregiver) 
Padėjėjo (ang. helper)  
Kolegos (ang. colleague, significant peer) 
Partnerio (ang. associate teacher, partner) 
Modelio (ang. role model) 
Rėmėjo (ang. sponsor, Referral Agent) 
Advokato (ang. advocate) 
Instruktoriaus (ang. coach)  
Konsultanto (ang. counselor) 
Sprendimų priėmėjo (ang. problem solver) 
Profesinės priežiūros (ang. advisor) 
Tarpininko (ang. broker, facilitator) 

Vadybininko (ang. manager) 
Administratoriaus (ang. administrator) 
Dalyko eksperto (ang. knowledge expert) 
Planuotojo (ang. planner) 
Vertintojo (ang. assesor) 
Tyrėjo (ang. researcher) 
Instruktoriaus (ang. coach) 
Konsultanto (ang. counselor) 
Sprendimų priėmėjo (ang. problem solver) 
Profesinės priežiūros (ang. advisor) 
Tarpininko (ang. broker, facilitator) 
Besimokančio kartu (ang. co-learner) 

 

Praktikos sėkmė įstaigoje priklauso ne tik nuo sutarties sąlygų laikymosi, gero vadovavimo 

ir visos darbo apimties atlikimo, bet ir nuo santykių, susiformuojančių tarp studentų ir tutoriaus. 

Pastarasis privalo sumaniai teikti moralinį palaikymą studentui atliekant konkrečias praktikos 

užduotis, atsižvelgti į individualias studento savybes, įgyti studento pasitikėjimą, sukurti sąlygas 

kūrybingam darbui ir eksperimentavimui, tuo pat metu palaikyti ir taktiškai nukreipti studentus, 

paliekant tam tikrą pasirinkimo laisvę ir teisę turėti savo nuomonę, o taip pat padėti jiems kritiškai 

vertinti savo patirtį ir aptarti įgytas žinias. 

Pagrindinės tutoriaus funkcijos yra šios: 

• sudaro sąlygas studentui susipažinti su įstaiga, jos darbo kryptimis, dokumentais ir jų 

tvarkymu; 

• leidžia studentui stebėti jo darbą su klientu; 

• pateikia įvairių socialinių situacijų; 

• pataria ir konsultuoja studentą įvertindamas situacijas ir pasirenkamus tinkamus darbo 

metodus; 

• sudaro sąlygas tiesioginiams studento kontaktams su klientais ir savarankiškam darbui; 

• stebi studento darbą; 
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• įvertina studento darbą ataskaitoje-charakteristikoje, kurioje turi būti įvertinta studento 

darbo kokybė. 

 

Apibendrinant, praktikos vadovas (tutorius) turi atlikti daug funkcijų, kurios gali prisidėti prie 

sėkmingos profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo. Svarbiausios iš jų – planuotojo, dalyko 

eksperto ir vertintojo.  

 

1.3. Praktikos vadovo (tutoriaus) pagrindiniai uždaviniai praktikos metu 

Tutorius mokys dirbant, todėl labai svarbi darbo ugdomoji funkcija. Norint mokyti dirbant, 

reikia išpildyti penkias sąlygas: 

1. Išmokstama dirbant, jei darbas yra prasmingas: 

• kad žmogus vis tobulėtų , jis privalo suprasti savo veiklos reikšmingumą; 

• žinoti, kodėl turi būti atliekama vienokia ar kitokia veikla; 

• žinoti, kodėl būtent reikia daryti tai, kas yra reikalaujama; 

• žinoti, koks yra jo indėlis bendroje įmonės veikloje; 

• žinoti, kam naudinga atliekama veikla; 

• žinoti, kam yra dirbama: viršininkui, klientams, kolektyvui; 

• suprasti, su kuo žmogus dirba ir kuriam tikslui; 

• suvokti, kokie yra kitų dirbančiųjų poreikiai. 

 

2. Išmokstama dirbant, jei numatomi vis didėjantys uždaviniai: 

• būtina nepasitenkinti vien tuo, ką jau mokama atlikti, dirbti. Todėl numatomi 

progresuojantys veiklos uždaviniai, išnaudojamos visos progos, kad būt ų galima didinti 

kompetencijos bagažą; 

• būtina prisiminti, kad rutina užmuša energiją. 

 

3. Išmokstama dirbant, jei darbo situacijose mokoma spręsti problemas: 

• reikia prisiminti, kad gebėjimai yra vienas iš tų retų dalykų, kurie vystosi vis labiau 

ir labiau, jei jais kuo dažniau naudojamės;  

• remiantis šiuo teiginiu, darbo situacijos privalo stimuliuoti gebėjimus;  

• darbo situacijos privalo sudaryti problemą ir tuo pačiu tose pačiose situacijose jas 

išspręsti. 
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4. Dirbdamas vienas niekada neišmoksi: 

• tik dirbant drauge su kitais į gyjama kompetencija; 

• tik bendri viso kolektyvo įgūdžiai parodo tikrąjį įmonės rezultatyvumą; 

• tik dirbant bendrai, kartu, dalinantis patirtimi, laikantis polivalentiškumo principo 

galima vystyti kompetenciją; 

• todėl viso to pagrindas yra komunikacija, apsikeitimas nuomonėmis. 

 

5. Išmokstama dirbant tik imantis atsakomybės už darbą: 

• veiklos pasaulis suteikia pasirinkimo, iniciatyvumo, atsakomybės už pačią veiklą, 

klaidų ir jų ištaisymo galimybę. 

 

Apibendrinant, praktikos vadovas (tutorius) pagrindiniai uždaviniai praktikos metu – 

sėkmingas vadovavimas praktikai, sukuriant darbingą atmosferą praktikos atlikimo vietoje – 

draudimo brokerių įmonėje.  

 

1.4. Tutoriaus teisės ir atsakomybės 
Studento atliekamai profesinei (baigiamajai) praktikai vadovaujančio draudimo brokerių 

įmonės darbuotojo – tutoriaus darbo esmė yra sudaryti sąlygas studentui įgyti profesinių praktinių 

žinių. Tutoriaus veikla, teisės ir atsakomybė yra sąlygojamos profesijos tikslų ir profesijos mokymo 

tikslų. Pagrindinis tutoriaus vaidmuo yra tutorius ugdytojas. Toks tutorius geriausiai atitinka 

šiandieninę profesinio rengimo bei mokymo/mokymosi sampratą. Tutorius ugdytojas kuria teigiamą 

psichologinę aplinką, tiria mokymo/mokymosi poreikius, yra orientuotas į individą, padeda 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, išsiaiškinti ir spręsti problemas, remiantis 

jo paties patirtimi, aktyviai išklauso, teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, padeda parengti tolesnio 

tobulėjimo planą, stebi studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą ir nuolat jį 

padrąsina, suinteresuotas gerinti veiklos kokybę ir siekti užsibrėžtų tikslų. Galima išskirti šias 

tutoriaus teises. 

• gauti iš aukštosios mokyklos ir draudimo brokerių įmonės duomenis, reikalingus savo 

pareigoms vykdyti; 

• nepriimti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, nekokybiškai 

parengtos informacijos ir atliktų užduočių, arba šias užduotis vertinti nepatenkinamai; 
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• teikti pasiūlymus mentoriui ir aukštajai mokyklai dėl profesinės (baigiamosios) 

praktikos programos tobulinimo, o draudimo brokerių įmonės vadovams ir NDBĮA atstovams teikti 

pasiūlymus dėl praktikų organizavimo tobulinimo; 

• įspėti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, laikytis darbo drausmės 

reikalavimų ir praktikos vietos vidaus darbo taisyklių;  

• reikalauti iš studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, griežtai laikytis 

darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir gamybos sanitarinių bei asmens higienos 

reikalavimų; 

• reikalauti iš studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vykdyti praktikos 

programos užduotis ir atsakyti už atliekamą darbą ir jo rezultatus; 

• įspėti ir sudrausminti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, 

neekonomiškai naudojančius draudimo brokerių įmonės materialines vertybes; 

• reikalauti, jog studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, vykdytų praktikos 

programos užduotis pagal sudarytą praktikos kalendorinį–teminį planą; 

• organizuoti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, susitikimus su 

mentoriumi; 

• studentui atliekant profesinės (baigiamosios) praktikos plane numatytas užduotis ir 

esant aplinkybėms reklamuoti draudimo brokerių įmonę ir jos teikiamas paslaugas ir paaiškinti 

draudimo brokerių įmonės teikiamus privalumus su ja bendradarbiaujančiais klientais ir verslo 

partneriais. 

 

Tutoriai turi būti pasirengę prisiimti draugo, patarėjo, tarpininko, instruktoriaus, konsultanto ir 

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

studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką. Tutorius teikia visapusišką paramą studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, visą praktikos atlikimo laikotarpį. Tutoriaus ir 

studento profesinis ryšys daugeliu atžvilgių turėtų būti labai artimas. Tutorius padeda atlikti 

studentui profesinės (baigiamosios) praktikos užduotis ir padeda įgyti darbo komandoje (kolektyve) 

patirties. Bendradarbiavimas ir bendravimas su draudimo brokerių įmonės darbuotojais stiprina 

refleksyvųjį mokymą ir profesinį mokymąsi. Svarbu, jog draudimo brokerių įmonėje studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, tutorius sudarytų sąlygas bendrauti ir įgyti patirties iš 

visų draudimo brokerių įmonės darbuotojų: įvertinti kas draudimo brokerių įmonėje yra daroma 

gerai, kokių profesinių žinių ir įgūdžių būtų galima išmokti iš draudimo brokerių įmonės 

darbuotojų.  
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Tutorius, kaip studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vadovas atsako už:  

• profesinės (baigiamosios) praktikos koordinavimą; 

• studento, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, savalaikį konsultavimą; 

• profesinės (baigiamosios) praktikos programose numatytų praktikos tikslų siekimą; 

• pavestų užduočių ir funkcijų savalaikį ir teisingą atlikimą; 

• studento atliekamų profesinės (baigiamosios) praktikos užduočių vykdymo kontrolę, 

savalaikį atlikimą, kokybę ir rezultatus pagal patvirtintą kalendorinį–teminį planą; 

• vadovaujant studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, gautos 

informacijos išsaugojimą ir jos konfidencialumo užtikrinimą; 

• studento dalykinių ir praktinių kompetencijų įgijimą ir vertinimą; 

• studentų praktinių profesinių (ne dalykinių) kompetencijų įgijimą bei vertinimą; 

• gero psichologinio klimato studentui praktikos vietoje sukūrimo; 

• objektyvų konfliktinių situacijų sprendimą; 

• draudimo brokerių įmonės komercinių paslapčių išsaugojimą; 

 

Vykdydamas tutoriaus veiklą draudimo brokeris privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo 

pareigas, laikytis Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso (toliau Kodeksas) reikalavimų, 

duotos priesaikos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Draudimo įstatymo, kitų įstatymų bei teisės 

aktų, Draudimo brokerių rūmų įstatų. Dėl savo pareigų netinkamo vykdymo tutoriaus kaip 

draudimo brokeris asmeniškai atsako Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Jei studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, nesilaiko jam keliamų reikalavimų, 

tutorius turi apie tai pranešti aukštajai mokyklai, kurioje studentas studijuoja, arba tai padaryti per 

NDBĮA. Jei studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, ir toliau be pateisinamos 

priežasties elgiasi netinkamai, jo profesinė (baigiamoji) praktika gali būti nutraukta. Tokiu atveju jis 

negauna jokių studijų kreditų ir ši neįskaityta profesinė (baigiamoji) praktika traktuojama kaip 

akademinė skola, kurią studentas galima panaikinti atlikdamas profesinę (baigiamąją) praktiką 

kitais mokslo metais. 

 

1.5. Tutoriaus veiklą reglamentuojantys dokumentai 
Siekiant, jog studentas atliktų kokybišką, naudingų žinių suteikiančią praktiką mokymo 

institucija studentų profesinės praktikos organizavimui skiria dėstytoją – praktikos vadovą 

(mentorių), o draudimo brokerių įmonės – praktikos vadovą įmonėje (tutorių), kuris turi praktinės 
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patirties bei yra susipažinęs su pedagogikos pagrindais. Toliau yra pateikiami pagrindiniai tutoriaus 

veiklą reglamentuojantys dokumentai.  

2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme yra 

aprašyta praktikos atlikimo tvarka ir praktikos atlikimo dokumentams keliami reikalavimai, kurių 

turi laikytis tutorius. Įstatyme yra pateikti mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo principai. Darni 

mokslo ir studijų sistema grindžia žinių visuomenės plėtotę, žiniomis grįstos ekonomikos stiprėjimą 

ir darnų šalies vystymąsi, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio gyvenimą, socialinę ir ekonominę 

gerovę; ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią 

asmenybę, puoselėja civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaiko, plėtoja ir kuria šalies ir pasaulio 

kultūros tradicijas. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 8 dalyje yra 

numatyta, jog jeigu studijų programoje numatyta studentų praktika, įmonė, įstaiga ar organizacija, 

kurioje studentas atlieka praktiką, studentas bei aukštoji mokykla, kurioje būsimas praktikantas 

studijuoja, sudaro praktinio mokymo sutartį. Už studentų praktikos organizavimą atsakinga aukštoji 

mokykla. 

Pavyzdinė studento praktinio mokymo sutarties forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 26 d įsakymu „Dėl studento praktinio mokymo sutarties“ 

Nr. ISAK– 432. Sutarties pavyzdys yra pateikiamas 1 priede. Praktinio mokymo sutartyje 

nustatoma studentų praktikos atlikimo tvarka bei sąlygos. Pažymėtina, kad sutartyje nėra numatyta 

galimybė mokėti už studento praktiką. 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų profesinės praktikos nuostatai 

(Patvirtinta EF tarybos posėdyje 2009 m. gegužės 5 d., protokolo Nr. 19000–92) parengti pagal 

Vilniaus universiteto praktikos reglamentą (Patvirtinta (Patvirtinta Senato komisijos posėdyje 

2005–03–10, Protokolas SK–2005–5) ir Vilniaus universiteto Senato patvirtintą Vilniaus 

universiteto studijų programų reglamentą (patvirtintu Vilniaus universiteto Senato komisijos 2006–

02–22 posėdyje) ir skirti studijuojantiems pagal Ekonomikos, Vadybos ir verslo administravimo bei 

Vadybos informacinių sistemų studijų programas Ekonomikos fakulteto bakalaurams.  

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Baigiamosios praktikos atlikimo tvarką, sąlygas 

reglamentuoja sudaryta trišalė praktinio mokymo sutartis (vadovaujantis 2004– kovo 26 d ŠMM 

įsakymu Nr. – 432). Sudarius praktinio mokymo sutartį, parengiama ir pasirašoma sutartis su 

studentu, numatanti jo teises, pareigas ir atsakomybes praktikos vietoje. Pasirašant šią sutartį 

studentas turi būti supažindinamas su įmonės, institucijos ar organizacijos vidaus tvarka, saugaus 

darbo instrukcijomis, asmeninėmis atsakomybėmis. 

Svarbu paminėti, kad tiek įmonė, tiek aukštojo mokslo įstaiga gali papildyti praktinio 

mokymo sutartį jiems aktualiais reikalavimais, jeigu pastarieji neprieštaraus pavyzdinei, LR 
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Švietimo ministerijos patvirtintai sutarties formai. Su papildomais reikalavimais turi sutikti visos 

trys pusės. Be to, už praktikanto atliktą darbą įmonė neprivalo mokėti darbo užmokesčio. Taip pat 

trišalėje sutartyje turi būti numatyti punktai, kuriuos pažeidus tiek įmonė, tiek aukštojo mokslo 

įstaiga gali nutraukti praktinio mokymo sutartį, pavyzdžiui: praktikantas šiurkščiai pažeidžia darbo 

tvarkos taisykles, studentas pašalinamas iš aukštojo mokslo įstaigos vadovaujantis nustatyta tvarka 

ir pan. 

Baigiamosios praktikos procese naudojami įvairūs dokumentai: 

• studento praktinio mokymo sutartis. Ji sudaroma prieš atliekant profesinę (baigiamąją) 

praktiką; 

• pavyzdinė studento praktinio mokymo sutartis (1 priedas);  

• Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto „Studento praktinio mokymo sutartis“ 

http://www.ef.vu.lt/uploads/TRISALE%20SUTARTIS20090914.pdf; 

• Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto „Studento praktinio mokymo sutartis“. 

http://ekf.viko.lt/index.php?page=baigiamosios–praktikos–sutartys; 

• teminis profesinės (baigiamosios) praktikos planas; 

• profesinės (baigiamosios) praktikos ataskaita;  

• studento baigiamosios praktikos vertinimo lapas (Vilniaus universiteto – 2 priedas; 

Vilniaus kolegijos – 3 priedas). 

 

Metodinė medžiaga praktikos vietos teikėjams. Prieš priimdamas studentą profesinės 

(baigiamosios) praktikos atlikimui, praktikos vietos teikėjas turi būti supažindintas su jam 

keliamomis užduotimis ir jo pareigomis bei veiksmais rengiantis profesinei (baigiamajai) praktikai, 

jos atlikimo metu bei praktikai pasibaigus. Ši informacija turi būti parengta ir išdėstyta tam skirtoje 

metodinėje medžiagoje. Praktikos vietos teikėjas – draudimo brokerio įmonė, dažnai turi mažą, o 

dažnai ir jokios patirties organizuojant studentų profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569). Studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo laikas, papildomos bei specialios pertraukos darbo metu 

turėtų būti numatytos draudimo brokerių įmonės vidaus tvarkos taisyklėse arba patvirtintos 

draudimo brokerių įmonės vadovo įsakymu. 

Draudimo brokerių įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Vidaus tvarkos taisyklės turi būti 

paruoštos laikantis LR Darbo kodekso reikalavimų. 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170). 

Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, teisę turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas 



 

 

 

17 

garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Saugias ir sveikas darbo studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, privalo sudaryti draudimo brokerių įmonė. Dėl saugių 

ir sveikų darbo sąlygų sudarymo studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, turi teisę 

kreiptis į praktikos vadovą (tutorių) ar kitą draudimo brokerių įmonės darbuotoją (dažniausiai į 

įmonės vadovą), Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitas 

valstybės institucijas teikdamas pasiūlymus ar reikalaudamas, kad būtų sudarytos saugios ir 

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. 

Be minėtų dokumentų praktikos eigoje naudojami papildomi dokumentai (blankai), kurie gali 

būti reikalingi konkrečių profesinės (baigiamosios) praktikos programoje numatytų užduočių 

atlikimui. Šie dokumentai (pvz. draudimo sutarčių sudarymo prašymai, taisyklės, draudimo išmokų 

lentelės ir pan.) yra neatsiejama draudimo brokerių bei draudimo bendrovių veiklos dalis.  

 

1.6. Tutoriaus profesinės kompetencijos 
Tutorius atlieka tiek mokytojo, tiek specialistas-eksperto funkcijas. Svarbiausi įgūdžiai, 

kurie yra būtini tutoriui užtikrinant sėkmingą studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

praktinį mokymą ir kontrolę yra: savikritikos skatinimas, atviras iškilusių sunkumų aptarimas, tikslų 

ir problemų analizė, atsižvelgiant į emocines studentų reakcijas.  

Aukštosios mokyklos pozityviai vertina tutorystės naudą vadovaujant studentų praktikai. 

Vadovavimas studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, gali būti sėkmingas, kuomet 

yra derinami tutoriaus (draudimo brokerio, dirbančio draudimo brokerių įmonėje) ir mentoriaus 

(patyrusio aukštosios mokyklos pedagogo) veiksmai.  

Tutorius privalo turėti šias kompetencijas: 

• Profesinė kompetencija – tai tutoriaus gebėjimas kurti edukacinę aplinką studento 

praktinių žinių, gebėjimų bei nuostatų, reikalingų pasirinktai profesijai, ugdymui(si). 

• Dalykinė kompetencija – tai tutoriaus kompetencija, apimanti dalyko žinias, 

gebėjimus bei vertybines nuostatas ir dalyko turinio perteikimo studentui. 

• Vadybinė kompetencija – tai tutoriaus nuostata ir gebėjimas koordinuoti profesinę 

(baigiamąją) praktiką bei remiantis situacijos analize ir vertinimu skatinti studento ir kitų praktikos 

dalyvių bendradarbiavimą siekiant studentų profesinių ir dalykinių kompetencijų plėtotės. 

• Suaugusiųjų mokymo kompetencija – tai tutoriaus nuostata ir gebėjimas remiantis 

suaugusiųjų mokymosi ypatumais skatinti ir organizuoti studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, mokymąsi bendradarbiaujant, modeliuojant, sprendžiant problemas, tai 
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gebėjimas taikyti įvairias konsultavimo strategijas ir būdus, skatinančius studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, profesinį augimą, tarpininkauti sprendžiant per praktikos atlikimą 

kilusias problemas.  

• Informacijos valdymo kompetencija – tai tutoriaus nuostata ir gebėjimas rinkti, 

kaupti, sisteminti, skleisti informaciją tutoriaus veiklai aktualiais klausimais. 

• Mokslinio tyrimo metodologijos taikymo kompetencija – tai tutoriaus nuostata ir 

gebėjimas planuoti, organizuoti, koordinuoti, apibendrinti praktikos užduočių atlikimo rezultatus 

bei priimti praktikos tobulinimui vertingus sprendimus, kurti, taikyti, tobulinti studentų 

kompetencijų bei pažangos vertinimo, įsivertinimo kriterijus bei metodikas. 

 

Tutorystės nauda studentui ir studijų kokybei: 

• Studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, ir turintis praktikos vadovą 

praktikos atlikimo vietoje, efektyviau įgyja praktinių ugdytojo kompetencijų; 

• Studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, ir turintis galimybę dirbti šalia 

savo srities profesionalo, greičiau įgyja profesinių ir dalykinių kompetencijų; 

• Draudimo brokerių bendrovių, kuriose studentai atlieka profesinę (baigiamąją) 

praktiką, darbuotojai (draudimo brokeriai) turi galimybę prisidėti prie būsimų draudimo srities 

specialistų profesinio rengimo kokybės. 

 

Tutoriaus darbas yra atsakingas, tai turi būti žmogus, pasikliaujantis savo gebėjimais, 

mokantis priimti sprendimus ir vykdyti profesinę priežiūrą, planuoti, vertinti studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, atliktas užduotis ir konsultuoti visais profesinės (baigiamosios) 

praktikos (ir ne tik) klausimais. Tutorius turi būti geras pedagogas ir vadybininkas. Nauda tutoriui 

(praktikos vadovui brokerių įmonėje): 

• įgyja lyderio, vadovo patirties; 

• išmoksta kolegialios paramos strategijų; 

• atranda dar vieną profesinės saviraiškos kryptį, didinančią savigarbą, kompetencijos 

jausmą; 

• skatinamas ieškoti ir išbandyti naujas edukacines idėjas, technologijas, strategijas. 

 

Apibendrinant, išskirtos tutoriaus kompetencijos, turinčios didžiausią poveikį studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vadovavimo kokybei ir kokybiškam galutiniam 

profesinės (baigiamosios) praktikos rezultatui.  
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2. POREIKIO PRAKTIKANTŲ PRIĖMIMUI NUSTATYMAS 
Draudimo brokerių įmonei, kurios pagrindinė funkcija tarpininkauti sudarant draudimo 

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

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

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

žmoniškųjų išteklių, tiek techninių priemonių, kurias naudojant studentas galėtų sėkmingai atlikti 

profesinę (baigiamąją) praktiką ir įvykdyti praktikos užduotis. Vertindama savo poreikius priimti 

studentus profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui draudimo brokerių įmonė turi įsivertinti 

tokius aspektus, kaip tinkamo personalo turėjimas (t.y. specialų kursą išklausę tutoriai), darbo 

vietos kokybė (t.y. ar praktikantai turės savo darbo vietas, ar jose yra praktikanto darbui reikalingos 

darbo priemonės), gebėjimas suteikti galimybes studentui atlikti praktikos programoje numatytus 

uždavinius, įgyvendinti iškeltus tikslus (t.y. ar praktikantas galės atlikti praktikos programoje 

numatytas užduotis, ar galės lavinti profesinius įgūdžius bei asmenines savybes). 

 

2.1. Potenciali ekonominė nauda 
Dažnai profesinė (baigiamoji) praktika studentui būna pirmasis susidūrimas su darbine 

aplinka, bei su pasirinktos profesijos kasdienybe. Todėl praktikos patirtis leidžia geriau pažinti savo 

profesiją, leidžia planuoti ateities karjeros galimybes. Jungtinėje Karalystėje atlikta apklausa 

parodė, kad absoliuti dauguma studentų supranta praktikų teikiamą naudą ir jų svarbą mokymosi 

procesui. Taigi galima teigti, kad studentai yra motyvuoti dalyvauti praktikose. Jie stengiasi tai 

daryti kuo aktyviau, bei yra linkę rodyti savo iniciatyvą užmezgant naujus kontaktus, siūlydami 

naujas idėjas, dalyvauja praktikos programų kūrime bei jų vertinime. Jei praktikantas dvejoja 

praktikos teikiama nauda, svarbu turėti parengtus aiškiai suformuluotus argumentus, kurie galėtų 

pašalinti jo abejones. Susipažinęs ir supratęs šiuos argumentus praktikantas įgauna motyvacijos 

imtis veiksmų, tampa žingeidesnis, atviresnis naujiems patyrimams, o tai yra būtinos sąlygos 

sėkmingai praktikai. Galima išskirti šiuos profesinės (baigiamosios) praktikos privalumus studentui: 

• galimybė pritaikyti turimas teorines žinias praktikoje; 

• galimybė susipažinti su naujausiomis draudimo rinkos tendencijomis; 

• gaunama darbinės patirtis; 

• susipažįstama su pasirinktos profesijos realybe; 

• galimybė naujai įvertinti karjeros planus; 

• vystomi profesiniai ir asmeniniai įgūdžiai (komandinis darbas, laiko planavimas, 

dalykinis bendravimas, nuoseklumas darbuose, kantrybė ir kiti); 
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• gaunami akademiniai kreditai; 

• kuriamas profesinių pažinčių ratas; 

• galimybė gauti nuolatinį darbą. 
 

Studentas įgydamas teorines žinias studijų aukštojoje mokykloje metu, skiria pakankamai 

mažai dėmesio praktinių situacijų analizei, sprendimų priėmimui ir tokių sprendimų pasekmių 

vertinimui. Tokia patirtis turi mažai ką bendro su realia darbo aplinka, kadangi realioje darbinėje 

aplinkoje reikia nuolat priimti sprendimus, surasti priemones ir resursų jų įgyvendinimui bei būti už 

tai atsakingam. Taigi atsakomybės už savo veiksmus ugdymas – būtina sėkmingos profesinės 

(baigiamosios) praktikos atlikimo sąlyga ir galimo potencialaus darbuotojo ugdymo sąlyga.  

Mokymo įstaiga, palyginus su kitais praktikos organizavimo dalyviais, aktyviausiai dalyvauja 

praktikos organizavimo procese. Ji rengia metodinę medžiagą studentams, atliekantiems profesinės 

(baigiamosios) praktikos medžiagą, užtikrina praktikų ir studijų programų suderinamumą, suteikia 

reikalingų teorinių žinių studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką. Aukštoji 

mokykla turi sugebėti parodyti dalyvaujančioms pusėms praktikos teikiamą naudą, supažindinti su 

jai keliamais tikslais ir priemonėmis jiems pasiekti. Galima išskirti šiuos profesinės (baigiamosios) 

praktikos privalumus aukštajai mokyklai: 

• sudaromos sąlygos studentams įgyti praktikinių profesinių žinių; 

• palaikomas ryšis su potencialiais darbdaviais studentams, baigusiems studijas 

aukštojoje mokykloje; 

• naujų ryšių profesinei (baigiamajai) praktikai atklikti užmezgimas; 

• galimybė tobulinti mokymo programas atsižvelgiant į rinkos poreikius; 

• konkurencingumas kitų aukštųjų mokyklų kontekste. 

 

Aukštosios mokyklos skiriamų praktikos vadovų darbas nesibaigia kartu su studento praktikos 

laikotarpiu. Pasibaigus profesinei (baigiamajai) praktikai tiek mentorius, tiek tutorius vertina 

studento parengtą profesinės (baigiamosios) praktikos ataskaitą. Taip pat labai svarbus yra gerų 

santykių su vietos teikėjais palaikymas nes taip sudaromos sąlygos vėl organizuoti praktikas 

vėlesniais metais. 

Vertinant NDBĮA ir jos narių ekonominę naudą, studentams atliekant profesinę (baigiamąją) 

praktiką draudimo brokerių įmonėse, gali išskirti šiuos privalumus: 

• asociacijos nariai gali supaprastinta tvarka priimti praktikantus, nes dalį organizacinio 

darbo atlieka asociacija; 
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• asociacijos nariai gali prisidėti prie busimų specialistų tinkamo paruošimo; 

• asociacijos nariams sudaromos sąlygos glaudžiau bendradarbiauti su akademiniu 

pasauliu ir taip gauti savo veiklai reikalingų teorinių žinių bei naujų idėjų. 

 

Apibendrinant, galima teigti, jog glaudus bendradarbiavimas profesinės (baigiamosios) 

praktikos metu yra naudingas visoms šiame procese dalyvaujančioms šalims.  

 

2.2. Naujo/papildomo personalo poreikio įvertinimas 
Šiuo metu daugelyje verslo sektorių vyrauja aštri konkurencija tarp vykdančių veiklą įmonių. 

Tai sąlygoja valdymo orientacija į tikslus, konkurencijos augimas, rinkos prisotinimas ir 

globalizacija, paslaugų teikimo, darbo organizavimo formų kaita, inovacijos bei technologinės 

naujovės. Tai verčia ieškoti naujų šaltinių efektyvumui didinti visose srityse: teikiant naujas 

paslaugas, diegiant pažangias technologijas, inovacijas, organizuojant darbą ir valdymą.  

Personalas ne tik tiesiogiai dalyvauja verslo vystymo procese, bet ir numato tikslus bei 

organizuoja racionalią jų įgyvendinimo sistemą, vėliau kontroliuoja ir koreguoja vykdymą. 

Personalą sudaro skirtingų asmeninių siekių, orientacijos, motyvacijos, pasirengimo lygio asmenys, 

todėl labai svarbu individualūs aspektai: didelė personalo kvalifikacijos, kultūros, materialinio lygio 

vertybių sistemos įtaka. Visa tai yra svarbu parenkant personalą. Praktiškai ne kartą patvirtinta, kad 

be tinkamai parengto personalo negalėtų būti esminės pertvarkos diegiant pažangias technologijas, 

taikant naujus organizavimo ir valdymo metodus.  

Ar pakankamai yra žinomos darbuotojų galimybės ir ar jomis yra naudojamasi? Kuris iš dabar 

įmonėje dirbančių žmonių galėtų perimti išeinančio skyriaus vadovo pareigas? Dėl vieno ar kito 

kandidato profesinės kompetencijos abejonių nekyla, bet ar sugebės vadovauti žmonėms, jeigu nėra 

dirbęs tokio darbo. Panašių klausimų dėl darbuotojų kvalifikacijos, naujų žmonių į laisvas svarbias 

darbo vietas pasirinkimo, perspektyvos numatymo kyla ne vienam didesnės ar mažesnės 

organizacijos vadovui. Kad dirbtų efektyviai, reikia įvertinti du pagrindinius veiksnius. 

• organizacijos žmonių išteklių poreikis. Plečiantis verslui, didėjant sukuriamų 

paslaugų apimtims tikėtina, jog reikės samdyti papildomų darbuotojų. Kita vertus, verslo apimtims 

mažėjant tikriausiai reikės atlikti atleidimus, kadangi pakaks mažiau darbuotojų.  

• ateities ekonominė aplinka. Sparčiai auganti ekonomika turėtų skatinti plėtimąsi, o 

tai padidintų darbuotojų poreikį. Tačiau tas pats ekonomikos augimas mažina nedarbo lygį, todėl 

bus sunkiau ir brangiau pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Su panašiomis problemomis susiduria 

organizacijos, norinčios plėstis. Kiekvienas darbas gali būti dirbamas kryptingai tik žinant 
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personalo poreikį: reikia parinkti ne geriausią, bet tinkamiausią tam tikrai pareigybei darbuotoją; 

perkvalifikuoti darbuotojus, kurie neturi naujam darbui reikiamų savybių, žinių ir panašiai. Kiek ir 

kokių darbuotojų reikia, turi nustatyti poreikio planavimas.  

 

Poreikio planavimas turi būti nagrinėjamas keliais požiūriais: 

• turi leisti nustatyti reikiamą darbuotojų skaičių, jų struktūrą, papildomąjį poreikį ir jo 

patenkinimo šaltinius. Šis aspektas rodo formaliąją poreikio planavimo pusę; 

• poreikio nustatymas turi rodyti darbuotojų interesą kelti kvalifikaciją, daryti karjerą, 

realizuoti savo siekius ir polinkius; 

• mokslinės – techninės revoliucijos sąlygomis reikia įvertinti reikalavimą ugdyti 

kvalifikaciją, aplenkiant mokslinės techninės pažangos tempus. 

 

Žvelgiant iš personalo planavimo perspektyvos, studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) 

praktiką, yra realūs kandidatai į nuolatinius draudimo brokerių įmonės darbuotojus. Vertinant 

galimą potencialią ekonominę naudą draudimo brokerių įmonei bei naujo ir/ar papildomo personalo 

poreikį, galima teigti, jog draudimo brokerių įmonė turi:  

• įvertinti ar studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, ateityje gali būti 

priimtas nuolatiniu įmonės darbuotoju? 

• sudaryti galimybes studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

maksimaliai panaudoti savo gabumus, sugebėjimus, realizuoti savo lūkesčius, ir taip įvertinti 

studento galimybes dėl galimo nuolatinio darbo įmonėje. 

 

Remiantis surinkta informacija galima teigti, kad dauguma studentų, atliekančių profesinę 

(baigiamąją) praktiką, yra motyvuoti ir nori aktyviai dalyvauti praktikų atlikimo procese. Studentai, 

atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, stengiasi tai daryti kuo aktyviau bei yra linkę rodyti 

savo iniciatyvą užmezgant naujus kontaktus ir siūlant naujas idėjas. Studentas praktikos metu yra 

vadovaujamas tutoriaus ir įgauna motyvacijos imtis veiksmų, tampa atviresnis naujiems iššūkiams 

profesinio tobulėjimo srityje. Tikimasi, kad projekto metu dauguma studentų, atliekančių profesinę 

(baigiamąją) praktiką, ateityje liks dirbti draudimo brokerių įmonėse. Tai bus gerai paruošti 

specialistai, įtvirtinę aukštosiose mokyklose sukauptas teorines žinias ir kompetencijas įgyjant 

praktinio darbo draudimo brokerių bendrovėje įgūdžių bei juos ugdant. 

Personalo poreikio planavimo teorija sako, kad pagrindiniai dalykai, į kuriuos reikia atkreipti 

dėmesį renkantis darbuotojus, yra šie: 
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• profesinė kvalifikacija; 

• išsilavinimas; 

• organizaciniai sugebėjimai; 

• asmeninės savybės. 

 

Pagal personalo poreikio teorijos pateiktus pagrindinius aspektus panagrinėsime galimybę 

draudimo brokerių bendrovėse priimti į darbą naujus specialistus – studentus, atlikusius profesinę 

(baigiamąją) praktiką. Ar jie atitiks reikalavimus, keliamus naujam darbuotojui? Peržvelgus 

personalo poreikio planavimo uždavinius matoma, kad jie susiję su profesinės baigiamosios 

praktikos tikslais ir uždaviniais: 

Profesinė kvalifikacija. Draudimo vadybos profesinės praktikos tikslas – įtvirtinti 

universitete sukauptas teorines žinias ir kompetencijas įgyjant praktinio darbo draudimo brokerių 

bendrovėje įgūdžių bei juos ugdant. Reikšmingi šiai profesinei veiklai asmenybės bruožai, tokie 

kaip kūrybingumas, iniciatyvumas, tikslumas, pareigingumas, stropumas, atsakomybės jausmas.  

Profesinės praktikos uždaviniai: 

• įvertinti draudimo brokerių bendrovės išorinę ir vidinę aplinkas bei apibūdinti jos 

padėtį draudimo paslaugų rinkoje; 

• suvokti ir apibūdinti draudimo brokerių bendrovės valdymo organizacinę struktūrą, 

atskirų jos padalinių struktūrinių ir funkcinių ryšių pobūdį bei funkcijas; 

• analizuoti ir vertinti draudimo brokerių bendrovės paslaugų produktų portfelį pagal 

draudžiamas rizikas; 

• įgyti bendravimo su klientais įgūdžių jiems skambinant, pateikiant draudimo brokerio 

paruoštą pasiūlymą, sudarant draudimo sutartį ir išrašant draudimo polisą; 

• kaupti vadybinio darbo komandoje patirtį; 

• ugdyti gebėjimus įvertinant draudiminių įvykių žalas, apskaičiuojant draudimo 

išmokas, užpildant aktus, parengiant regresinių ieškinių dokumentus; 

• analizuoti ir vertinti draudimo bendrovės, pagrindinio brokerių bendrovės partnerio, 

tiesioginio draudimo ir investicinės veiklos rodiklius; 

• naudotis draudimo bendrovėse ir draudimo brokerių bendrovėse taikomomis 

kompiuterinėms programomis. 
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Išnagrinėjus profesinės praktikos uždavinius matome, kad jeigu praktikos metu bus pasiektos 

visos studentais siektinos kompetencijos tikėtina, jog ateityje galės tapti kvalifikuotu draudimo 

brokerių bendrovės, kurioje atliko profesinę (baigiamąją) praktiką, darbuotoju – draudimo brokeriu. 

Išsilavinimas. Studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką draudimo brokerių 

įmonėse, studijuoja aukštosiose mokyklose ir sėkmingai baigę studijas įgys aukštąjį išsilavinimą ir 

įgys draudimo vadybos specialybę. Taip pat profesinės (baigiamosios) praktikos metu keliami 

tikslai atitinka naujam specialistui, ateinančiam dirbti į draudimo brokerių bendrovę, keliamus 

reikalavimus: 

• išmanyti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius 

draudimo veiklą; 

• išmanyti draudimo veiklos sritis; 

• taikyti šiuolaikines informacijos apdorojimo priemones ir metodus; 

• išmanyti draudimo produktus; 

• žinoti draudimo paslaugų ir produktų rinkos naujoves; 

• parinkti kliento poreikius atitinkantį draudimo paslaugų paketą; 

• išmanyti draudimo sutarties sudarymo principus; 

• užpildyti dokumentus draudimo sutarčiai sudaryti; 

• išmanyti draudimo išmokos apskaičiavimo ir išmokėjimo metodus; 

• išmanyti draudėjų ir draudikų ginčų nagrinėjimo tvarkos pagrindinius elementus; 

• vertinti draudimo įmonės veiklą remiantis finansinės atskaitomybės duomenimis. 

 

Organizaciniai sugebėjimai. Profesinės (baigiamosios) praktikos metu studentui turi būti 

sudarytos sąlygos priiminėti sprendimus, atitinkančius jo kompetenciją ir būti atsakingu už savo 

veiksmus, nes taip ugdomos svarbios jo asmeninės savybės. Studentai, atliekantys profesinę 

(baigiamąją) praktiką, kartu su tutoriumi dalyvaus klientų aptarnavime, išmoks pardavimo 

pagrindų. Darbo su klientais įgūdžiai bus ugdomi draudimo brokerių bendrovės pardavimų 

padalinyje konsultuojant klientus, sudarant draudimo sutartis, išrašant draudimo polisus. Taip pat 

studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką bus suteikta galimybė kaupti darbo 

komandoje įgūdžius priimant taktinius ir strateginius sprendimus. 

Asmeninės savybės. Visais atvejais studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

asmenybės pažinimas turi būti glaudžiai susijęs su jų profesiniu rengimu, o profesinis rengimas su 

jų pažinimu. Labai svarbu yra studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, nuostatos, 

motyvacijos, poreikių, interesų (pastovių ir nepastovių, materialinių ir dvasinių, visuomeninių, 
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politinių ir profesinių, pažintinių ir estetinių, komunikacijos ir sportinių) sfera būsimos specialybės 

požiūriu, studento pažintiniai gebėjimai (loginis mąstymas, vaizduotė, darbinė ištvermė, valia, 

emocijos, bendri ir specialybės gabumai). Svarbu studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, temperamentas, charakteris, požiūris į darbą, poilsį, save, kitus bruožus (pvz. 

kolektyviškumas, džiaugsmingumas, veiklumas, punktualumas).  

Atsižvelgiant į tai, jog studentai atliks profesinę praktiką draudimo brokerių įmonėse, o 

tutoriai bus tų įmonių darbuotojai, todėl galės savo darbovietei išsiugdyti puikų darbuotoją, tinkantį 

šiai įmonei tiek profesiniame lygmenyje, tiek asmeninėmis savybėmis. Todėl praktikos uždaviniai ir 

profesinės praktikos teminis planas turi būti parengtas remiantis draudimo vadybos šakos 

baigiamosios praktikos metodiniais nurodymais ir atsižvelgiant į draudimo brokerių įmonių veiklos 

specifiką. 

Apibendrinant, kiekvienas darbas gali būti dirbamas kryptingai tik žinant personalo poreikį: 

reikia parinkti ne geriausią apskritai, bet tinkamiausią tam tikrai pareigybei darbuotoją; paruošti 

specialistus, kurie neturi naujam darbui reikiamų savybių, žinių ir panašiai baigiamosios profesinės 

praktikos metu. Tai duos žymiai didesnį ekonominį efektą, negu jau esamo darbuotojo 

perkvalifikavimas tam tikrai pareigybei. Kiek ir kokių darbuotojų reikia, turi nustatyti poreikio 

brokerių įmonėse planavimas. 
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3. GALIMYBIŲ PRIIMTI PRAKTIKANTUS ĮVERTINIMAS  
Praktikos kokybė didele dalimi priklauso nuo vietos teikėjo sugebėjimo organizuoti savo 

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

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

parengtą dirbti su praktikantais bei turintį geras profesinių žinias. Praktikos atlikimo kokybė 

įstaigoje priklauso ne tik nuo sutarties sąlygų laikymosi, gero vadovavimo ir visos darbo apimties 

atlikimo, bet ir nuo santykių, susiformuojančių tarp studento ir draudimo brokerių įmonės 

kolektyvo – įmonės vadovo, tutoriaus, kitų įmonės dirbančiųjų. Kaip minėta, siekiant, jog studentas 

atliktų kokybišką, naudingų žinių suteikiančią praktiką draudimo brokerių įmonėse, jo atliekamai 

praktikai turi vadovauti patyręs specialistas, turintis praktinės patirties ir susipažinęs su pedagogikos 

pagrindais asmuo – tutorius. Tai asmuo, kuris koordinuoja praktikos atlikimo procesą ir vadovauja 

studentui, atliekančiam praktiką, sudarydamas palankias aplinkybes praktinių žinių ir 

kompetencijos įsisavinimui. Nesant praktikos vadovui praktikos atlikimo vietoje, praktikos kokybė 

ir studento atliekančio praktiką, įgytos žinios ir kompetencijos tikėtina būtų mažesnės. Tutorius ne 

tik privalo būti tinkamai pasirengęs tutoriavimui, bet taip pat turi norėti perteikti ir dalintis savo 

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

studentui tobulėti profesinėje srityje. 

 

3.1. Potencialių kandidatų į tutoriaus pareigas įvertinimas 
Tutorius praktinėje veikloje yra kompetentingas įmonės darbuotojas, paskirtas padėti 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką. Tutorius yra įpareigotas vadovauti, 

mokinti, lydėti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, jos atlikimo metu. Tutorystė 

veiklos pasaulyje gali reikštis labai įvairiai, pradedant naujo darbuotojo pasitikimu naujoje 

darbovietėje ir baigiant pagalba praktikantui, besiruošiančiam įsigyti profesinę kvalifikaciją. 

Pagrindiniai žodžiai, apibūdinantys tutoriaus veiklą ir misiją yra pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė  

Pagrindiniai žodžiai, apibūdinantys tutoriaus veiklą ir misiją 
 

lydi 
saugo 
vadovauja 
yra visada šalia 
domisi 
keičiasi nuomonėmis 
bendrauja  
informuoja 

padeda 
akcentuoja 
priima 
organizuoja praktikos 
užduočių atlikimą 
mokydamas, sukuria 
teigiamus ir konstruktyvius 
santykius 

padeda į gyti ir tobulinti 
kompetenciją 
padeda išmokti profesinių 
žinių 
valdo mokymo situacijas, 
jas numato 
organizuoja 
įvertina 

aiškina 
lavina 
integruoja 
dalinasi patirtimi 
moko ja dalintis 
susipažįsta su mokslo ar 
studijų institucija 
vertina.  

 



 

 

 

27 

Tutorius privalo būti tikru savo srities profesionalu, tačiau analizuojant įvairią literatūrą, 

galima aptikti ir kitokią nuomonę: tutorius, būdamas profesionalu, nebūtinai visada gali būti geru 

pedagogu, todėl jam gali iškilti sunkumų perduodant praktikantui savo turimas žinias, mokėjimus ir 

įgūdžius. Manoma, kad po tokiu teiginiu gali slypėti kai kurių įmonių vadovų neigiama nuostata į 

tutorystę. Jei pripažįstama, kad tutoriaus turi būti ne vien tik savo srities profesionalu, bet ir geru 

pedagogu, tai įmonė privalo jam suteikti galimybes ir skirti pakankamai laiko atitinkamam 

pasirengimui. Žinia, ne visoms įmonėms tai patinka ir yra priimtina. 

Tutorius ne tik privalo būti tinkamai pasirengęs tutorystei, bet taip pat turi norėti perteikti ir 

dalintis savo profesine patirtimi, lydėti, globoti ir stengtis padėti studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką tobulėti profesinėje veikloje. Jis atliks praktikanto kompetencijos tobulinime 

pagalbininko vaidmenį . Šio vaidmens atlikimui tutorius turi būti nusiteikęs ir psichologiškai bei 

turėti tam pakankamai priemonių. Geras tutorius savo veiklos realizavimui visada plėtos naudojamų 

priemonių arsenalą, remdamasis savo profesine ir asmenine patirtimi.  

Kaip rodo patirtis, tutorystė ne visada vertinama vienodai. Daugeliu atveju, tutoriumi 

tampama savanoriškai. Tačiau kartais būna ir taip, kad tutorius yra skiriamas “iš viršaus”. Geriausiu 

atveju, administracija tutoriaus atliekamas funkcijas labai vertina, pastarasis yra ruošiamas, 

mokomas būti tutoriumi, blogiausiu atveju, tutoriumi paskutinę minutę yra skiriamas atsitiktinis 

žmogus įmonėje. Pirmu atveju administracija įvertins ir supras, kad tutoriaus darbo krūvis padidės, 

antru atveju administracija tutoriaus veiklą į vertins kaip laiko gaišinimą verslo vystymo kontekste. 

Aišku, pastarąją nuomonę būtų galima neigti, sureikšminus praktikanto profesinę ateitį , bet viskas 

priklauso nuo noro investuoti į žmogiškuosius resursus ir geros valios pasireiškimo. Jei tutorių 

visokeriopai palaikys administracija, problemų nebus arba jų bus labai mažai. Tutoriaus veikla, kaip 

ir bet kokia kita žmogiškųjų resursų investicija, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kaip paties 

tutoriaus produktyvumo sumažėjimas, bet iš tiesų taip nėra. Ši investicija į žmogiškuosius resursus 

yra pilnai kompensuojama jauno žmogaus sėkmingu integravimu į veiklos pasaulį ir, žinoma, 

moraliniu savo indėlio bei turimos kompetencijos pasitenkinimu. 

Tutorystė yra abipusis ryšys tarp dviejų asmenų profesinio rengimo situacijoje. Iš vienos 

pusės – tai kompententigas, turintis patirtį darbuotojas, iš kitos pusės praktikantas, kuris siekia įgyti 

profesinę kompetenciją. Iš tikrųjų, tutorius – partnerystės trikampio, įgalinančio suteikti 

kompetenciją ir profesinį tobulėjimą, pagrindas (3 pav.). 

Visą partnerystės trikampį sudaro praktikantas su savo praktikos projektu, savo turimu įmonės 

ir turimo profesinio pasirengimo samprata, tutorius ir įmonė su savo turimais darbo krūviais, 

resursais, veiklos uždaviniais, kultūra, pedagogai ir mokslo ar studijų institucijos su savo darbo 

krūviais, veiklos uždaviniais, vertybėmis. 
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     3 pav. Partnerystės trikampis 

 

Profesinės kompetencijos kokybės priklausymas nuo partnerystės. Kokią profesinę 

kompetenciją įgis praktikantas praktikos metu priklauso nuo to, kokio lygio yra bendradarbiavimas 

tarp trijų, dažnai vienas kitą blogai pažįstančių, pasauli ų: veiklos, mokslo ar studijų ir praktikanto. 

Iš vienos pusės – mokslo ar studijų pasaulis, nuo neatmenamų laikų sutelkęs visą dėmes į 

žinių perteikimą ir į žmones, kurių amatas yra mokyti kitus, dėstyti. Tai pasaulis, turintis savo 

veiklos būdus, logiką, vertybes. Ugdymo(si) proceso centre ilgą laiką gana dažnas reiškinys buvo 

abstrakčių žinių įgijimas, žinių kontrolė, pažymys, egzaminas, sankcijos ir daugiau ar mažiau verta 

sėkmė.  

Iš kitos pusės – įmonė, kurios pagrindinė funkcija yra paslaugų teikimas. Praktikantas, 

patekęs į įmonę, yra priverstas dalyvauti įmonės veikloje, spręsti konkrečias problemas, kurių 

sprendimas turi užtikrinti gamybos ar paslaugų kokybę.  

Ir pačioje viršūnėje – praktikantas, kuris privalo prisitaikyti tai prie veiklos, tai prie mokslo ar 

studijų pasaulio, tai prie vienos veiklos, tai prie kitos, tai prie vienos logikos, tai prie kitos, nes labai 

retas atvejis, kai turimas išsilavinimas ar kvalifikacija realybėje atitinka praktikanto konkrečią 

veiklą konkrečioje įmonėje. Beje, ir patys praktikantai gali labai skirtis vieni nuo kitų. Taip pat, jie 

gali jau turėti kažkokios profesinės patirties arba visiškai jos neturėti, ir veiklos pasaulis jiems gali 

pasirodyti nesuprantamu, nesvetingu, keliančiu net baimę. 

Profesinę praktiką lydi sėkmė tik tuo atveju, jei ji nesupriešina veiklos pasaulio su mokslo ar 

studijų pasauliu, o sustiprina abipusius ryšius, padeda praktikantui suvokti ir vieno, ir kito pasaulio 

svarbą. Todėl ypač svarbus tutoriaus vaidmuo, nes tutorius planuoja praktiką, numato profesinių 

įgūdžių gijimo progresiją, remdamasis mokslo ar studijų institucijoje į gytomis teorinėmis žiniomis. 

Taigi, vienas tutorius, be pedagogų pagalbos, vargiai ar gal ės tinkamai padėti praktikantui į gyti 

profesinę kompetenciją. 

 

Studentas 

Tutorius 
Mentorius 
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3.2. Praktikos vietos įrengimo galimybių įvertinimas 
Profesinės (baigiamosios) praktikos yra neatsiejama studijų proceso dalis. Jų metu studentai 

turi galimybę pritaikyti įgytas teorines žinias praktinėje profesinėje aplinkoje. Pastaraisiais metais 

daugelis tyrimų atskleidžia, jog būtent universitetinių aukštųjų mokyklų studentams trūksta 

praktinių įgūdžių, tai apsunkina absolventų darbo paieškas.  

Mokslo ir studijų įstatyme yra įtvirtinta nuostata, jog už praktikų organizavimą yra atsakingos 

aukštojo mokslo įstaigos. Lietuvos viešoje erdvėje daug diskutuojama apie aukštojo ir profesinio 

mokslo svarbą, tačiau vis dar nėra sukurta darniai veikiančių praktikų organizavimo sistemų 

konkrečiose verslo šakose. Ne išimtis ir draudimo verslo sektorius. Esama situacija Lietuvos 

draudimo verslo šakos sektoriuje yra tokia, kad studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, darbo vieta yra ne visuomet tinkamai parengta, t.y. nėra darbo stalo, kompiuterio, 

specializuotų programų, kanceliarinių priemonių ir pan. Studentai kilnoja popierius, t.y. dirba su 

archyvine medžiaga. 

Vertinant įmonių pasirengimą priimti studentus profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui, 

išsiūloma atsižvelgti į tokius aspektus, kaip darbo vietos kokybė (t.y. ar studentas, atliekantis 

profesinę (baigiamąją) praktiką turės savo darbo vietas, ar jose yra studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, darbui reikalingos darbo priemonės ir kt.). 

Profesinės (baigiamosios) praktikos kokybė didele dalimi priklauso nuo vietos teikėjo 

sugebėjimo organizuoti savo darbą, nuo jo turimų išteklių ir geranoriškumo bendradarbiaujant. 

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

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

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

priimdama praktikantą įmonė turi tinkamai tam pasiruošti ir įvertinti savo pasirengimą praktikanto 

priėmimui. Visapusiškas pasiruošimas praktikanto priėmimui apima:  

• Tinkamos studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo vietos 

sukūrimas. Studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, turi būti užtikrinta praktikos 

materialinės bazės (kompiuteris, darbo stalas, darbo erdvė, reikiamos kanceliarinės priemonės, kt.) 

kokybė. Tinkamos darbo vietos sąvoka tiksliau būtinus apibrėžiama metodikos 3.2 dalyje. Jais 

vadovaudamasi įmonės galės pačios preliminariai įsivertinti savo pasiruošimą priimti praktikantus. 

• Sąlygų sudarymas studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką, 

praktikos metu naudotis draudimo brokerių versle taikomomis kompiuterinėmis 

programomis. 
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• Kompetentingo tutoriaus parengimas. Jeigu brokerių įmonė priima nuo 1 iki 4 

praktikantų, užtektų apmokyti 1-2 praktikos vadovus – tutorius. Kadangi vienas tutorius gali 

vadovauti ne daugiau kaip dviems studentam, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką. Jei 

ketinama priimti didesnį skaičių praktikantų, tam reiktų atitinkamai pasiruošti, apmokant 

pakankamą skaičių tutorių. Būsimi tutoriai turėtų būti atrenkamai vertinat jų profesinę patirtį ir 

kompetencijas, gebėjimą bendrauti ir daryti įtaką kitiems asmenims. 

• Gebėjimas studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, skirti darbus 

atitinkančius studijų ir praktikos programą. Įvertinant tai, turi būti atsižvelgta į praktikai 

keliamus uždavinius ir įmonės turimas galimybes. Turi būti numatyta kaip studentui, atliekančiam 

profesinę (baigiamąją) praktiką, bus suteiktos galimybės atlikti pilnavertę praktiką ir pasiekti 

išsikeltus tikslus.  

 

Šioje metodikos dalyje pagrindinis dėmesys yra skiriamas reikalavimų praktikos (darbo) 

vietos sąlygų ir jos įrengimo galimybių aprašymui. 

 

3.2.1. Techninės įrangos galimybių įvertinimas 

Prieš priimdama studentą profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui, draudimo brokerių 

įmonė turi tinkamai tam pasiruošti ir įvertinti savo pasirengimą praktikanto priėmimui sukurdama 

tinkamą darbo vietą. Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vieta turi atitiki visus 

darbo vietai keliamus reikalavimus. Studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, turi 

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

(baigiamosios) praktikos užduotims reikalinga programine įranga, galimybė naudotis reikalingomis 

kanceliarinėmis priemonėmis. Jei studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, atlikdamas 

praktikos užduotis turės bendrauti su esamais ar potencialiais klientais, jam turi būti sudarytos tam 

reikalingos sąlygos pvz.: draudimo brokerių įmonės biuro vieta, kurioje jis galėtų priimti ir 

aptarnauti klientus netrukdydamas kitiems įmonės darbuotojams, suteikta galimybė naudotis 

įmonės telefonu.  

Įgyvendinant inovatyvų studentų praktinio rengimo modelį planuojama įsigyti kompiuterius, 

kurie bus skirti draudimo brokerių įmonėms, besiruošiančioms priimti studentus profesinės 

(baigiamosios) praktikos atlikimui, bei suteikti teisę naudotis turima draudimo brokerių įmonių 

programine įranga. Kadangi kiekvienas naujas įrenginys darbo vietoje – tai ne tik darbo efektyvumo 

didinimo priemonė, bet ir galimas įtakos dirbančiojo sveikatai šaltinis. Reikia įvertinti tai, kad 

didelė kompiuterinės įrangos darbo vietoje dalis negali būti fiziškai iškelta toliau nuo vartotojo. 
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Studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, draudimo brokerių įmonėje, turi turėti 

galimybę naudotis kompiuteriu. Kompiuteris reikalingas ne tik atliekant profesinės (baigiamosios) 

praktikos programoje numatytas užduotis, bet ir rengiant praktikos ataskaitą. Labai svarbu įvertinti, 

ar draudimo brokerių įmonėje praktikos atlikimui skirtais kompiuteriais tuo pačiu metu naudosis 1 

studentas, kuris atliks praktiką ar daugiau nei 1 studentas. Draudimo brokerių įmonėse vertinant 

techninės įrangos galimybes studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, priėmimui reikia 

nagrinėti tris dalykus: 

• kompiuterio kelią pas vartotoją – kiek patikimai gamintojas ar tiekėjas užtikrina, kad 

kompiuterinė įranga yra kokybiška ir atitinka jos kokybei keliamus saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 

• kompiuterizuotos darbo vietos organizavimą – ar tikrai vartotojui darbo metu 

neatsiranda rizikos laipsnis sveikatai; 

• kaip turi būti organizuotas darbas, kad rizika dirbančiojo kompiuterio aplinkoje 

sveikatai būtų minimali ir kokios yra susirgimų prevencijos priemonės. 

 

Kompiuterio kelias pas vartotoją.  

Kiekvienos prekės, įskaitant ir kompiuterinę įrangą, kokybę nusako jos atitikimo konkrečių 

standartų reikalavimams laipsnis, kurį užtikrina ir už kurį atsako šią įrangą gaminanti įmonė. 

Standartas – tai normatyvinis dokumentas, kuris nustato normų, taisyklių ir reikalavimų kompleksą 

konkrečiam objektui ir kuris yra patvirtintas tam įgaliotos institucijos. Kompiuterinės įrangos kelią 

pas vartotoją Lietuvoje formalizuoja nuo 1998 metų įdiegta kompiuterinės įrangos sertifikavimo 

sistema, kuri vis dar sukelia atskirų kompiuterinės įrangos gamintojų ir tiekėjų priešiškumą. Pagal 

priimtą tvarką kompiuterinė įranga privalo tenkinti tokių standartų reikalavimus: 

• saugos; 

• elektromagnetinio suderinamumo; 

• žemo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės; 

• ergonominiai reikalavimai.  

 

Sertifikavimo įstaigai turi būti pateikiami atitinkami kokybę patvirtinantys dokumentai ir, jei 

jie yra pakankami, ši įstaiga gaminiui išduoda atitikties sertifikatą. Jeigu gamintojas ar tiekėjas 

kompiuterinės įrangos kokybę patvirtinančių dokumentų pateikti negali arba jei pateiktieji 

dokumentai yra nepakankami, tokios įrangos kokybė yra nustatoma bandymų laboratorijose. 
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Pagrindinė sertifikavimo (akreditavimo) įstaiga Lietuvoje – Nacionalinis akreditacijos biuras. 

Jeigu sertifikavimo įstaigoje gaminių atitiktis įvertinama pagal visus „Kompiuterinės technikos 

gaminių privalomojo sertifikavimo tvarka”, patvirtinta Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. 

gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 158 (Žin., 1997, Nr. 112-2851) reikalavimus, tai tokia kompiuterinė 

technika galės būti naudojama studentų praktikų metu brokerių įmonėse. 

Draudimo brokerių įmonė, priimdama studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, 

privalo iki minimumo sumažinti kompiuterinės įrangos poveikį praktikantui. Pabrėžtina, kad 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo vietai įrengti gali būti naudojama tik 

sertifikuota kompiuterinė įranga. Pagal priimtą tvarką kompiuterinė įranga privalo tenkinti saugos, 

elektromagnetinio suderinamumo ir žemo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės standartų 

reikalavimus.  

Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. 

Kadangi darbo vietoje centrinis darbuotojo veiklos objektas yra kompiuteris, darbo vietos 

įvertinimas dažniausiai ir siejamas su kompiuterio kokybe bei vartotojo santykiu su juo. Šis 

santykis nėra paprastas, nes kompiuteris – sudėtingas intelektualaus darbo įrankis, kurį valdyti yra 

nepalyginamai sudėtingiau negu bet kokį kitą darbo vietoje naudojamą įrenginį.  

Dirbantis kompiuteriu tampa sistemos žmogus–kompiuteris–aplinka dalimi. Sistemoje 

apriboti operatoriaus fiziniai judesiai, dėmesys sukoncentruotas į monitorių, o abi rankos fiksuotos 

ant klaviatūros. Dėl tokių darbo sąlygų kompiuterių vartotojai yra labiau jautrūs darbo vietos 

ergonominiams trūkumams, tokiems kaip netinkamas apšvietimas, nepatogūs baldai, nevykęs 

sistemos komponentų išdėstymas ir t.t. Fiksuota darbo poza, netinkamas darbo stalo aukštis, regos 

įtampa tampa sveikatos pakenkimų rizikos šaltiniu. Tokios aplinkybės reikalauja skirti ergonomikos 

mokslo dėmesį kompiuterizuotų darbo vietų projektavimui. Ergonominis projektavimas apima 

žmogaus gebėjimų įvertinimą, optimizuojant sistemą žmogus–kompiuteris saugos, efektyvumo ir 

patogumo žmogui kriterijais. Ergonominių tyrimų metu nustatyta dirbančiųjų darbo vietose su 

kompiuteriais sveikatos rizikos dėl ilgalaikės įtampos sindromo pagrindinės priežastys:  

• blogas darbo vietų ir įrangos darbo vietose išdėstymas;  

• netikę kūno laikysenos įpročiai; 

• menkas vartotojo supratimas apie darbo vietos su kompiuteriu komforto svarbą. 

 

Vienas iš pagrindinių ergonomikos uždavinių šiandien – sumažinti krūvį žmogaus 

organizmui, dirbant kompiuteriu.  
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Ergonomiškai įrengta kompiuterizuota darbo vieta.  

Darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems 

judesiams atlikti bei kūno padėčiai ir pozai keisti. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 

6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės. 

Svarbus kriterijus – stalo darbinė zona. Ta dalis stalo, kurią žmogus pasiekia sulenkęs ranką 

(alkūnė liečia kūną), sudaro artimąją zoną, o ta sritis, kuri pasiekiama pilnai ištiesus ranką, sudaro 

tolimąją zoną. Akivaizdus dirbančiojo noras – pasiekti visus norimus stalo taškus – turėti visą darbo 

stalą po ranka: kampinis stalo sprendimas leidžia tai realizuoti 90% ir tinkamai išdėstyti reikiamą 

darbo vietoje įrangą. Ypač patogus stalas su užapvalinta priekine stalo dalimi. Siūloma darbo vietą 

įrengti taip, kad ją lengvai būtų galima pritaikyti bet kokių matmenų žmogui. Tai būtų darbo vieta 

185 cm aukščio žmogui. Ją nesunku pritaikyti kiekvienam žemesnio ūgio darbuotojui. Reikia tik 

pakeisti kėdės aukštį ir pritaikyti tam tikro aukščio pakojas, jei dirbama sėdint. 

Darbo stalas turi būti pakankamai didelis, kad būtų galima patogiai išdėstyti monitorių, 

klaviatūrą, dokumentus ir kitus būtinus įrenginius. Darbo stalai gali būti įvairaus dydžio, 

tinkamiausias 160 arba 120x80 cm. Stalo paviršiaus plotas turi būti pakankamas. Minimalus stalo 

plotis turėtų būti apie 70 cm. Kad kompiuterizuotos darbo vietos įranga neišsikištų už stalo ribų, 

patartina naudoti 100 cm pločio stalą. Darbo stalo paviršiaus ploto padidinimui galima panaudoti 

dviejų lygių stalus. Tai gali būti papildoma plokštuma monitoriui. Taip pat rekomenduojamas 

dokumentų laikiklis. Jis turi būti stabilus, reguliuojamas ir nustatytas taip, kad iki minimumo 

sumažintų galvos, kaklo ir akių nepatogius judesius. Stalo konstrukcija turi atitikti ergonominius 

reikalavimus: 

• užtikrinti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, patogią pozą, turi 

būti pakankamai erdvės patogios pozos pasirinkimu; 

• turi būti pakankamai vietos kojoms. Minimalus rekomenduojamas plotis kojoms po 

stalu 51 cm, nors tinkamesnis yra 61 cm. Minimalus nišos kojoms gylis 38 cm kelių lygyje ir 59 cm 

pėdų lygyje. Turi būti užtikrintas mažiausia 5 cm tarpas tarp šlaunų viršaus ir stalo darbo paviršiaus 

ar papildomos lentynos apačios; 

• stalas turi būti stabilus ir pakankamai tvirtas, kad atlaikytų naudojamos įrangos svorį; 

• stalas neturi turėti aštrių briaunų ir smailių kampų; 

• darbo paviršiai neryškių tonų, matiniai. Stalviršiai neturi būti balti, blizgantys, kad 

nesukeltų akinančių atspindžių, neblaškytų dirbančiojo dėmesio ir nevargintų akių. 
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Darbo kėdė turi būti stabili, bet leidžianti darbuotojui lengvai ir laisvai judėti bei pasirinkti 

patogią pozą. Higienos norma (HN 32:1998) nusako reikalavimus kėdei. Norint išsirinkti 

ergonomišką kėdę, turite būti įsitikinę, kad ji atitinka šiuos kriterijus:  

• kėdės sėdimoji dalis yra patogi ir tinka asmens kūno formai; 

• kėdės aukštis yra reguliuojamas, o jo ribos atitinka vartotojo antropometrinius 

duomenis; 

• kėdė turi patogų atlošą apatiniai nugaros daliai (juosmeniui); 

• sėdint atsirėmus į kėdės atlošą yra pakankamai vietos klubams; 

• kėdė dar yra patogi po 40 – 60 minučių sėdėjimo; 

• kėdės sėdimosios dalies palenkimas yra reguliuojamas; 

• kėdė turi penkias stovo atramas, jums reikalingi kėdės porankiai. 

 

Darbo kėdė turi būti su alkūnramsčiais, su pakėlimo ir pasukimo mechanizmu, leidžiančiu 

keisti kėdės aukštį bei atlošo atlenkimo kampą. Reguliuojamo aukščio stalas ir reguliuojama kėdė 

leis darbo vietą pritaikyti kiekvienam vartotojui.  

Darbo organizavimas, kad rizika dirbančiojo kompiuterio aplinkoje sveikatai būtų 

minimali. 

Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu yra išdėstyti higienos normoje HN 

32:1998.  

Reikalavimai darbo vietos planavimui ir organizavimui. Kiekvienas darbuotojas pats gali 

nuspręsti, koks bus darbo vietos išplanavimas, tačiau saugias ir sveikas darbo sąlygas jis galės 

susidaryti tik vadovaujantis pagrindiniais ergonomikos principais ir mokslinių tyrimų rezultatais. 

Išdėstant darbo priemones darbo vietoja, taikomi svarbumo, naudojimo dažnio, funkcinio ryšio bei 

naudojimo sekos principai. Dabartiniu metu darbo vietos įrengimo principas – daugiau 

individualumo, mažiau ribojimų. Biuro patalpose su keliais darbuotojais stengiamasi suformuoti 

uždaras erdves su atskiromis zonomis. Nors kiekvienam vartotojui paliekama individualiai spręsti 

savo darbo vietos išplanavimą, tačiau saugias ir sveikas darbo sąlygas jis galės susidaryti tik 

vadovaudamasis pagrindiniais ergonomikos principais ir mokslinių tyrimų rezultatais. Būtent šiais 

principais remiantis ir turi būti įrengta studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo 

vieta. Studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, privalo žinoti ergonomikos 

reikalavimus išdėstant įtaisus darbo vietoje. Yra taikomi svarbumo, naudojimo dažnio, funkcinio 

ryšio bei naudojimo sekos principai.  
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Svarbiausia informacijos vaizdavimo priemonė yra monitorius. Blogas darbo vietos 

išplanavimas susijęs su neteisingu monitoriaus aukščio arba vietos parinkimu. Dažniausiai jie 

statomi per aukštai ir sąlygoja kaklo pečių ligų riziką. Jeigu monitorius pasukamas kampu vartotojo 

atžvilgiu, tai vartotojas, stebėdamas ekraną, priverstas pasukti viršutinę kūno dalį, ir tai didina 

juosmens skausmų riziką. Neteisinga monitorių lokalizacija natūralios ir dirbtinės šviesos šaltinių 

atžvilgiu gali sukelti akinantį blizgesį bei atspindžius ir sąlygoti regos pakenkimus.  

Svarbiausios valdymo priemonės yra klaviatūra ir pelė. Netinkamas klaviatūros ir pelės 

išdėstymas vartotojo atžvilgiu padidina riešo kanalo sindromo pasireiškimo riziką.  

Daugumos kompiuterinių stalų lentynėlės yra per trumpos, kad būtų galima šalia klaviatūros 

patalpinti pelę. Vartotojai pelę laiko ant stalo ir dėl to susidaro nepatogi rankos riešo padėtis. 

Siekiant išvengti riešo kanalo sindromo rizikos, reikia minimizuoti darbo su pele laiką. 

Nerekomenduojama laikyti rankos ant pelės, kai nevykdomos operacijos. Reikia išnaudoti galimybę 

pakeisti darbą su pele darbu su klaviatūra. Siekiant saugios ir sveikos darbo vietos privalu suderinti 

mažiausiai trijų reikmenų išdėstymą:  

• monitoriaus paviršiaus kampą ir aukštį;  

• klaviatūros kampą ir aukštį;  

• kėdės paviršių kampus ir aukščius.  

 

Derinant tris aukščiau paminėtus paviršius, darbo stalo aukštį reikia parinkti taip, kad 

monitoriaus viršus būtų (5–8) cm aukščiau vartotojo akių lygio, o klaviatūrą talpinti alkūnės lygyje. 

Kėdės aukštis turi užtikrinti, kad pėdoms esant ant grindų arba ant atramos, šlaunys būtų 

lygiagrečios kėdės sėdimajai daliai. Kėdės sėdynė turi būti palinkusi į priekį 5o kampu, o atlošo 

kampas 107o.  

Darbo ir poilsio režimas. Pagal higienos normą, dirbant 8 val. per dieną, po vienos darbo 

valandos turi būti daromos 5 (10) min. pertraukos, o dirbant 12 val. per dieną, pradedant devinta 

darbo valanda – 15 min. pertraukos. Pertraukų metu ir po darbo rekomenduojama atlikti akių ir 

fizinius pratimus.  

Reikalavimai erdvei. Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 ploto ir ne 

mažiau 20 m3 erdvės. Atstumas tarp displėjaus ekrano ir kito displėjaus užpakalinio paviršiaus turi 

būti ne mažesnis kaip 2 m, o tarp šoninių paviršių turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m.  

Apšvietimas. Patalpoje apšvietimas turi būti natūralus ir dirbtinis. Reikalui esant, gali būti 

įrengtas ir vietinis apšvietimas (šviestuvas ant darbuotojo stalo). Apšvietimas turi būti įrengtas taip, 

kad neakintų darbuotojo ir būtų išvengta atspindžio blyksnių displėjaus ekrane. Pagal higienos 
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normą darbo paviršiaus apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 300 lx ir ne didesnė kaip 500 lx, o 

monitoriaus ekrano – ne mažesnė kaip 100 lx ir ne didesnė kaip 250 lx.  

Triukšmas. Garso lygis ar ekvivalentinis garso lygis patalpoje neturi viršyti 50 dBA, o 

patalpose, skirtose duomenų spausdinimui – 70dBA. Jeigu triukšmas viršija nurodytus lygius, 

patalpos sienas galima uždengti garsą sugeriančiomis medžiagomis.  

Vibracija. Darbuotoją veikianti vibracija turi atitikti higienos normos HN 51:1994  

reikalavimus. 

Šiluminė aplinka. Normuojami darbo patalpų šiluminiai parametrai yra tokie: oro temperatūra, 

oro santykinis drėgnis ir oro judėjimo greitis. Šių parametrų reikšmės nustatomos priklausomai nuo 

metų laikotarpio: šaltojo ir šiltojo. Šaltasis laikotarpis, kai trijų iš eilės parų oro vidutinė 

temperatūra žemesnė arba lygi +10 oC, o šiltasis – aukštesnė kaip +10 oC. 

Higienos norma įpareigoja darbdavį organizuoti darbo vietų higieninį įvertinimą ir, 

vadovaujantis atlikto įvertinimo rezultatais, imtis atitinkamų priemonių nustatytų rizikos veiksnių 

poveikio darbuotojo sveikatai mažinimui 

 

3.2.2. Programinės įrangos galimybių įvertinimas 

Taikomąją programinę įrangą sudaro programos ir jų sistemos, skirtos konkretiems vartotojo 

uždaviniams spręsti. Šią įrangą kuria ir profesionalūs programuotojai ir kvalifikuoti vartotojai. 

Eiliniam vartotojui svarbu suprasti, kuri taikomosios įrangos programų sistema (dažnai vadinama 

paketu) tinkamiausia jo uždaviniui atlikti. Be pagrindinės kompiuterinės programinės įrangos, kuri 

turi būti licencijuota ir instaliuota į studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

kompiuterį, dėl specifinio veiklos pobūdžio, turėtų būti įdiegta ir papildoma programinė įranga. 

Programinės įrangos galimybės vertinamos pagal pagrindinės veiklos rezultatus: 

• į darbuotojus orientuoti rezultatai; 

• į klientus orientuoti rezultatai; 

• poveikis visuomenei. 

 

Studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, privalės susipažinti su draudimo 

brokerių bendrovių naudojamomis kompiuterinėmis sistemomis ir moduliais, turės išmokti naudotis 

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

prašymus sudaryti draudimo sutartį. Programinė įranga turi būti orientuota į studentą, atliekantį 

profesinę (baigiamąją) praktiką, todėl reikia įvertinti ar yra:  

• Tinkama programinė įranga. Ar naudojama programinė įranga atitinka studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo (veiklos) poreikius? 
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• Patogi naudoti programinė įranga. Ar naudojama programinė įranga gali būti 

apibūdinta kaip “patogi naudoti” ar “draugiška”? 

• Supažindinimas su programine įranga. Ar studentai, atliekantys profesinę 

(baigiamąją) praktiką, yra pakankamai parengti ar apmokyti dirbti su programine įranga? 

• Paaiškinimus teikianti programinė įranga. Ar naudojama programinė įranga, ypač 

jos pagalbos funkcijos, sukurta taip, kad ji nurodo savo galimybes ir reikalavimus (kokias funkcijas 

galite naudoti)? 

• Pagalbos funkcijos ir programos aprašymas. Ar naudojama programinė įranga, 

ypač jos pagalbos funkcijos, sukurta taip, kad ji nurodo komandų galimybes ir prasmę? 

• Sparta. Ar kompiuteris pateikia informaciją ir išveda rezultatus tokia sparta, kurią 

pagal savo poreikius studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, galėtų apibūdinti kaip 

tinkamą? 

• Atitikimas vartotojo poreikiams. Ar programoms pateikiamos komandos ir 

nurodymai bei pagal tai gaunami rezultatai iš esmės atitinka studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, poreikius? 

• Sugrįžimo funkcijos. Ar galima su nedidelėmis pastangomis atstatyti situaciją, jei 

pateikėte klaidingą komandą ar neteisingus duomenis (pavyzdžiui, naudojant funkciją Undo)? 

• Pranešimai apie klaidas. Ar kompiuterio pateikiami pranešimai apie klaidas 

pakankamai aiškūs? 

 

Draudimo verslo valdymo kompiuterinė sistema turi atitikti draudimo bendrovių poreikius 

tvarkant draudimo apskaitą, administruojant žalas, kaupiant ir efektyviai apdorojant informaciją apie 

sutartis su draudėjais, tarpininkais, perdraudikais. Naudojamos kelios sistemos, pasižyminčios 

lankstumu tiek sistemos naudojimo, tiek administravimo atžvilgiu. 

Draudimo brokerių įmonės tinkamumą priimti studentą profesinės (baigiamosios) praktikos 

atlikimui apspręs tai, ar draudimo brokerių įmonė naudojasi specifine programine įranga, kuri 

reikalinga studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, užduotims atlikti. Tai padės 

pasiekti kokybiškesnių rezultatų, kurie tenkintų tiek aukštąsias mokyklas, tiek draudimo brokerių 

įmones, tiek studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką. Programinė įranga, orientuota į 

studentą, sudaro papildomas prielaidas ilgalaikiam aukštųjų mokyklų ir draudimo brokerių įmonių 

bendradarbiavimui organizuojant profesines (baigiamąsias) praktikas. 
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4. PRAKTIKOS VIETOS DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖJE RENGIMAS 
Studentai atlieka profesinę (baigiamąją) praktiką, įmonėse ar organizacijose, atitinkančiose 

mokymo institucijos studijų programose numatytos praktikos materialinį, teorinį ir praktinį 

ugdomąjį lygį ir priimančiose studentą atlikti praktiką, remiantis praktikos organizavimo trišale 

sutartimi arba tam tikrais atvejais kita mokymo institucijos ir praktikos institucijos susitarimo 

forma. Draudimo vadybos programos studentai profesinę (baigiamąją) praktiką galės atlikti tiek 

draudimo įmonėse, tiek draudimo brokerių bendrovėse. Tačiau praktiškai, didžioji dalis studentų 

baigiamąsias praktikas atlieka draudimo įmonėse ir tik maža studentų dalis, praktikai atlikti 

pasirenka draudimo brokerių įmones. Nors aukštosios mokyklos deklaruoja, jog jos ruošia plataus 

profilio draudimo vadybos specialistus draudimo verslo rinkai, tačiau aukštųjų mokyklų draudimo 

vadybos specializacijos studentai atlieka profesines praktikas ne visose draudimo rinkos dalyvių 

įmonėse, pvz. praktikos nepriklausomų draudimo tarpininkų (draudimo brokerių) įmonėse yra 

organizuojamos nesistemingai. 

Esama situacija Lietuvos draudimo verslo šakos sektoriuje yra tokia, kad studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo vieta yra ne visuomet tinkamai parengta, t.y. nėra darbo 

stalo, kompiuterio, specializuotų programų, kanceliarinių priemonių ir pan. Vertinant įmonių 

pasirengimą priimti praktikantus šiuo atveju bus vertinami be kitų ir tokie aspektai, darbo vietos 

įrengimo kokybė (t.y. ar praktikantai turės savo darbo vietas, ar jose yra praktikanto darbui 

reikalingos darbo priemonės). 

Praktikos kokybė didele dalimi priklauso nuo vietos teikėjo sugebėjimo organizuoti savo 

darbą, nuo jo turimų išteklių ir geranoriškumo bendradarbiaujant. Prieš priimdama studentą, 

profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui, draudimo brokerių įmonė turi tinkamai tam pasiruošti 

ir įvertinti savo pasirengimą studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, priėmimui.  

Profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo vieta turi atitiki visus darbo vietai keliamus 

reikalavimus. Studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, turi būti suteikta darbo vieta 

su darbo stalu, personaliniu kompiuteriu ir jame įdiegta visa praktikos užduotims atlikti reikalinga 

programinė įranga, galimybė naudotis reikalingomis kanceliarinėmis priemonėmis. Jei studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, vykdydamas praktikos užduotis turės bendrauti su 

esamais ar potencialiais klientais, jam turi būti sudarytos tam reikalingos sąlygos pvz.: draudimo 

brokerių įmonės biuro vieta, kurioje jis galėtų priimti ir aptarnauti klientus netrukdydamas kitiems 

įmonės darbuotojams, suteikta galimybė naudotis įmonės telefonu, faksu ir kita darbo vietai skirta 

įranga. 
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4.1. Techninės įrangos aprašymas 
Ruošiantis studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, priėmimui reikia sukurti 

tinkamas sąlygas. Studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, turi būti užtikrinta 

praktikos materialinės bazės (kompiuteris, darbo stalas, darbo erdvė, reikiamos kanceliarinės 

priemonės ir kt.) kokybė.  

Tinkamai įrengta studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo vieta turi būti 

ergonomiška, saugi, atitikti darbo higienos reikalavimus. Įrengiant studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, darbo vietą ypač reikia atsižvelgti į darbo vietų įruošimo tvarką (apšvietimas, 

triukšmas, šiluminė aplinka, oro kokybė). Vienas pagrindinių uždavinių šiandien – sumažinti krūvį 

žmogaus organizmui, dirbant kompiuteriu, tuo labiau, kai tai yra jaunas žmogus – studentas. 

Įrengiant darbo vietą reikia atsižvelgti į tokius kriterijus: 

• darbo vieta neturi būti įrengta rūsyje, belangėje patalpoje; 

• patalpos užpilymo vandeniu galimybė turi būti minimali; 

• patalpa maksimaliai turi būti apsaugota nuo išorės dulkių, vibracijos, drėgmės, 

intensyvaus elektromagnetinio spinduliavimo; 

• įrengiant kompiuterines sistemas būtina laikytis kompiuterinių ir ryšių priemonių 

eksploatavimo sąlygų reikalavimų. 

 

Bendrieji reikalavimai darbo vietoms ir jų įrengimui yra pateikti 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-

1672 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 14 straipsnyje. Kiekvieno 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti 

minėto įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo 

vietos turi būti įrengtos taip, kad studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, būtų 

apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos 

veiksnių. Šio įstatymo 16 straipsnyje yra kalbama apie darbo priemones ir jų saugą. Įmonėje privalo 

būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti suprojektuotos, pagamintos 

ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės 

pavojingas zonas. Darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad darbuotojas galėtų laisvai 

prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems judesiams atlikti bei kūno padėčiai ir 

pozai keisti. Higienos norma (HN 32:1998) nurodo tokius reikalavimus darbo stalui arba darbo 

paviršiui:  
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• darbo stalas arba darbo paviršius turi būti pakankamai didelis, kad būtų galima 

patogiai išdėstyti būtinus reikmenis, o paviršiai turi būti mažai atspindintys;  

• dokumento laikiklis turi būti stabilus, reguliuojamas, kad iki minimumo sumažintų 

galvos ir akių nepatogius judesius;  

• stalo konstrukcija turi užtikrinti darbuotojui patogią pozą;  

• stalas turi būti stabilus ir pakankamai tvirtas, kad atlaikytų naudojamos įrangos svorį;  

• stalas neturi turėti aštrių briaunų ir smailių kampų. 

 

Ilgas sėdimas darbas žmogui kenksmingas. Sumažinus fizinį aktyvumą, dirbant sėdimą darbą, 

rizikuojama greitai susirgti tokiomis ligomis kaip: osteochondrozė, nutukimas, hemorojus. Tyrimai 

taip pat parodė, kad apie 20% sveikatos sutrikimų, susietų su kompiuteriais, kyla ne dėl kompiuterio 

“kenksmingumo”, o dėl pagrindinių darbo su kompiuteriu taisyklų nežinojimo, o taip pat neteisingo 

darbo vietos organizavimo. Norint nesusirgti, būtina teisingai organizuoti darbą prie kompiuterio, 

nuolatos stebėti savo laikyseną, o taip pat reguliariai daryti pertraukėles ir fizinius pratimus.  

Kiekvienas studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, pats gali nuspręsti, koks bus 

darbo vietos išplanavimas, tačiau saugias ir sveikas darbo sąlygas jis galės susidaryti tik 

vadovaujantis pagrindiniais ergonomikos principais ir mokslinių tyrimų rezultatais. Išdėstant darbo 

priemones darbo vietoje, taikomi svarbumo, naudojimo dažnio, funkcinio ryšio bei naudojimo 

sekos principai. Ergonominiai darbo vietos parametrai yra pateikiami 3 lentelėje. Kompiuterizuotos 

darbo vietos įrenginiai turi būti kokybiški, nepavojingi darbuotojų sveikatai: 

• ženklai monitoriuje turi būti ryškaus kontūro, lengvai skaitomi; 

• vaizdas turi būti stabilus ir nemirgėti; 

• ryškumas ir/arba kontrastas tarp ženklų ir fono turi būti lengvai reguliuojamas; 

• monitorius turi būti lengvai bei laisvai pasukamas ir pakreipiamas pagal darbuotojų 

poreikius; 

• atstumas nuo operatoriaus akių iki monitoriaus turi būti ne mažesnis kaip 40 cm; 

• monitorius turi turėti reguliuojamą stovą, kad būtų galima keisti jo padėtį. 

 

Monitorių reikia statyti tiesiai priešais save per ištiestos rankos atstumą taip, kad viršutinė jo 

riba būtų akių lygyje arba žemiau, bet nedaugiau kaip 15 cm t.y. atstumas nuo akių iki ekrano turi 

būti 40 – 60 cm, o žvilgsnis nukreiptas žemyn 15 – 20º kampu. Norint sumažinti atspindžius, 

naudotini “stogeliai” monitoriams. 
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3 lentelė  

Ergonominiai darbo vietos parametrai 
 

Nr. Parametras Parametro matmenys Parametro 
reikšmė, mm  

Reguliavimo 
būtinumas 

1. Kėdė 
 Kėdės aukštis Nuo grindų iki sėdimo paviršiaus 350 -520 Būtina 

 Sėdimos dalies pasvirimo 
kampas Nuo horizontalės -5 - +15   

 Kėdės plotis Skersai sėdimo paviršiaus Apie 450   

 Kėdės gylis Nuo priekinio iki užpakalinio sėdimo 
paviršiaus krašto 380 -430   

 Atlošo pasvirimo kampas Nuo sėdimo paviršiaus 90 -120   
 Atlošo plotis Skersinis atlošo matmuo apie 45   
2. Stalas 
 Stalo aukštis Nuo grindų iki darbinio paviršiaus Optimalus 72 Pageidautina 

 Stalo plotis Nuo priekinio iki užpakalinio stalo 
paviršiaus krašto Minimalus 700   

3. Klaviatūra    

 Klaviatūros aukštis: nuo 
grindų 

Nuo grindų iki klaviatūros apatinės 
eilės 

600 -750 
600 -650 
620 - 700 

Pageidautina 

 Klaviatūros pakilimo 
kampas 

Nuo horizontalės 7 –15 Galima 

 Klaviatūros plotis Nustatoma motorinio lauko optimali 
zona 

Ne daugiau 
kaip 400 

  

 Klaviatūros gylis Nuo priekinio krašto iki klaviatūros 
galines eilės 

Ne daugiau 
kaip 200 

  

 Klaviatūros atstumas nuo 
stalo krašto 

Nuo stalo priekinio krašto iki 
klaviatūros apatinės eilės 

100 -150 Galima 

4. Ekranas 
 Ekrano aukštis Ekrano viršutinio krašto padėtis akių 

žvilgsnio atžvilgiu: žvilgsnio 
nukrypimas žemyn nuo horizontalės 

15 - 20 Pageidautina 

 Ekrano palinkimo kampas Nuo vertikalės 0 – 30; 
optimalus 15 

  

 Ekrano atstumas Nuo akių iki ekrano 400 –600; 
ištiestos 
rankos atstumu 

  

5. Vietos kojoms gylis: kelių 
aukštyje 

Nuo stalo priekinio krašto Nemažiau kaip 
400 

  

6. Vietos kojoms gylis: pėdų 
aukštyje 

Nuo stalo priekinio krašto Nemažiau kaip 
600 

  

7. Pakylos kojoms aukštis Nuo grindų iki pakylos priekinės dalies 50 –130 Pageidautina 
8. Pakylos kojoms palinkimo 

kampas 
Nuo horizontalės 0 -25; 

optimalus 15 
  

 

Klaviatūra turi būti bent 10 –15 cm. nuo stalo krašto. Teisinga rankų padėtis, dirbant su 

klaviatūra ir pele, kai alkūnės guli lygiagrečiai su stalo paviršiui sudarydamos statų kampą su 

pečiais. Riešas neturi būti sulenktas, kad jo nepažeistume. Pageidautina, kad riešas darbo metu į ką 

nors remtųsi. Šiuolaikinės klaviatūros ir pelės konstrukcija numato atramą riešui.  

Atsižvelgdami į poreikius, kiekvienąkart sėdant prie kompiuterio turi būti sutvarkyta aplinka. 

Pakoregavus darbo aplinką pagal asmeninius įpročius, galima labai sumažinti nuovargį, diskomfortą 



 

 

 

42 

ir dėl to kylančią įtampą. Kompiuterizuotą darbo vietą rekomenduojama organizuoti pagal 4 pav. 

parodytą schemą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jungimo į tinklą vieta būtų kuo toliau nuo 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką. 

5

2

3

4

1

6 7

 
 

4 pav. Įrangos išdėstymas kompiuterizuotoje darbo vietoje; čia: 1 – klaviatūra, 2 – sisteminis 
blokas, 3 – monitorius, 4 – spausdintuvas, 5 – apšvietimo lempa, 6 – telefonas-faksas, 7 – kėdė. 

 

Darbuotojo našumas priklauso nuo jo sveikatos būklės. Būtina siekti, kad darbas 

kompiuterizuotojoje darbo vietoje turėtų mažiausią poveikį dirbančiojo sveikatai. Čia reikia įvertinti tris 

pagrindinius dalykus: 

• regėjimą – vartotojas turi dirbti neįtempdamas žvilgsnio ir nevargindamas akių; 

• nugarą – sėdėjimas ir judesiai darbo metu neturi sukelti nemalonių pojūčių; 

• psichika – vartotojas darbo vietoje turi jausti visapusišką komfortą, nes kompiuteris gali 

tapti psichologinės įtampos bei streso šaltiniu. 

 

Ergonomikos specialistai nustatė, kad nėra tokios idealios darbo padėties, kurioje būdamas 

žmogus praleistų visą darbo dieną. Daugumai dirbančiųjų pakankamai komfortabili yra tokia darbo 

vieta, kurioje galimos bent dvi padėtys. Kėdės, monitoriaus ir klaviatūros padėtis visada turi atitikti 

atliekamo darbo pobūdį, dirbančiojo antropologinius duomenis bei įpročius. Neturi būti nepatogių 

padėčių ar ilgalaikių įsitempimų. Lietuvoje priimta higienos norma (HN 32:1998), kuri 

reglamentuoja darbo režimą ir pertraukų pravedimo dažnumą bei jų trukmę dirbant su kompiuteriu. 

Nepertraukiamai dirbti prie monitoriaus galima ne ilgiau kaip 1 valandą. Dirbant 8 valandų darbo 

dieną, reglamentuotos (papildomos) 5 min. (10 min.) trukmės pertraukos nustatomos po 1 valandos 

nuo darbo pradžios. Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 valandų darbo savaitę), reglamentuotos 
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(papildomos) pertraukos pirmosioms 8 valandoms nustatomos pagal 8 valandų darbo pamainos 

režimą, likusias 4 valandas po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka.  

Pertraukos metu atliekama akių, rankų, kojų, galvos, liemens atpalaidavimo judesiai, darbo 

pozos kaita. Tokie mankštos pratimai, kaip pasitempimai, posūkiai, pritūpimai, rankų ir kojų 

mostai, judesiai nejudančioms raumenų grupėms suaktyvinti gerina širdies ir kraujagyslių, 

kvėpavimo, nervų ir raumenų sistemų veiklą, dujų ir medžiagų apykaitą, stuburo, sąnarių 

paslankumą. Tai mažina nuovargį, raumenų, nervų bei psichinę įtampą, padeda atgauti darbingumą. 

 

4.2. Programinės įrangos aprašymas 
Pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 straipsnio 17 dalį kompiuterinė 

programa – tai „žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu pateikiamų instrukcijų, kurios sudaro 

galimybę kompiuteriui atlikti tam tikrą užduotį ar pasiekti tam tikrą rezultatą, visuma, kai tos 

instrukcijos pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuteris gali perskaityti; ši sąvoka apima 

ir parengiamąją projektinę tokių instrukcijų medžiagą, jeigu pagal ją galima būtų sukurti minėtą 

instrukcijų visumą“. 

Klasifikuojant programinę įrangą, pirmiausia ją galima suskirstyti į dvi grupes: bendrąją 

(sisteminę) ir taikomąją. Bendrajai priklauso ta programinė įranga, be kurios kompiuteris apskritai 

negalėtų funkcionuoti. Tai operacinės sistemos, darbo kompiuterių tinkluose bei kitos programos, 

kurias turi visi šiuolaikiniai kompiuteriai, nesvarbu, kam jie naudojami. Sisteminė programinė 

įranga pradeda veikti kompiuterio įjungimo metu ir yra techninės jo įrangos komponentų bei 

taikomųjų programų darbo koordinatorė.  

Taikomąją programinę įrangą sudaro programos ir jų sistemos, skirtos konkretiems vartotojo 

uždaviniams spręsti. Šią įrangą kuria ir profesionalūs programuotojai (dažniausiai nemaži jų 

kolektyvai), ir kvalifikuoti vartotojai. Eiliniam vartotojui svarbu suprasti, kuri taikomosios įrangos 

programų sistema (dažnai vadinama paketu) tinkamiausia jo uždaviniui atlikti. Taikomųjų 

programų pakete yra keletas modulių, įgalinančių atlikti įvairius darbus, pvz., ruošti dokumentus, 

valdyti duomenų bazę, atlikti skaičiavimus elektronine lentele ir kt. 4 lentelėje pateikta integruotų 

paketų suvestinė. 

4 lentelė 

Integruota programinė įranga 
 

Funkcija Microsoft Office 
Tekstų ruošimo įranga Word  
Skaičiuoklė Excel 
Duomenų bazių valdymo sistema Access 
Grafinė (prezentacijų) įranga Power Point 
Asmeninės informacijos ir dalykinio planavimo įranga Outlook  



 

 

 

44 

Programinė įranga turi būti legali. Pagrindinis dokumentas, įrodantis, kad naudojate legalią 

programinę įrangą, yra licencija. Ji suteikia teisę programinę įrangą atgaminti (įdiegti į kompiuterio 

kietąjį diską) bei ja naudotis. Licencija gali būti platinama kaip sutartis (popieriaus lape), 

elektroniniu būdu arba ji tiesiog pritvirtinama prie kompiuterio kaip lipdukas, kurį gaunate pirkdami 

kompiuterinę programinę įranga. Licencijoje taip pat yra nurodytas teisėtų programos vartotojų 

(darbo vietų) skaičius. Dažniausiai naudojama operacinė sistema Microsoft Office, į kurią įeina 

taikomosios programinės įrangos paketas. Tai tipinė programinė įranga, kuri yra diegiama į visus 

draudimo brokerių bendrovių kompiuterius. Dėl specifinio darbo pobūdžio turėtų būti įdiegta ir 

papildoma programinė įranga. Tai būtų: 

• 7–zip – yra laisvoji failų archyvavimo programa, daugiausia skirta Microsoft Windows 

operacinei sistemai. Programa palaiko daugelį glaudinimo formatų, tačiau pagal numatymą naudoja 

savo formatą – 7z. 7z failo formatas yra atviros, modulinės architektūros, kuri leidžia jame laikyti 

failus, suglaudintus skirtingais algoritmais. Failų vardai saugomi Unicode formatu. Tai universali 

bylų suspaudimo ir išspaudimo programa, dirbanti visais pagrindiniais formatais. 7–Zip yra failų 

archyvavimo įrankis su dideliu suspaudimo santykiu.  

• Adobe Acrobat Reader – programinė įranga peržiūrėti ir spausdinti bylas populiariu 

PDF formatu. PDF failai yra labiausiai paplitęs būdas ruošti dokumentus, parsisiunčiamus iš 

interneto.  

• Antivirusinės programos, kurios gali aptikti kompiuterinius virusus nuolat 

skenuodamos kietąjį diską ar operatyviąją atmintį realiu laiku, prižiūri paleidžiamas programas bei el 

paštu siunčiamus laiškus ir, kai aptinka virusą, praneša vartotojui. Programa veikia automatiniu 

režimu. Reikia rinktis patikimą, garsių kompanijų, kurių duomenų bazės dažnai atnaujinamos, 

antivirusinę programą.  

 

Apskaitos sistemos draudimo brokerių bendrovėms ir priklausomiems draudimo 

tarpininkams. Lietuvoje yra keletas apskaitos sistemų, skirtų draudimo brokerių ir priklausomų 

tarpininkų darbo automatizavimui. Į bendrą programų versiją yra įdiegtos ir papildomos posistemės 

– žalos, jų reguliavimo sekimas, kontaktų (darbų) su būsimais (esamais) draudėjais registravimas, 

susirašinėjimo – priminimų posistemė, informacinio aprūpinimo sistema, ir kita. Draudimo įmokų 

tarifų skaičiuoklės gali būti integruotos į apskaitos sistemą arba ne, priklausomai, kokią sistemą 

naudoja brokerių įmonė, priimsianti praktikantą.  

Draudimo verslo valdymo sistema. Atliekant praktiką brokerių įmonėse, praktikantai 

privalės susipažinti su draudimo bendrovių naudojamomis kompiuterinėmis sistemomis ir 

moduliais, turės išmokti naudotis tomis sistemomis įvedant ir spausdinant draudimo polisus, 
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ruošiant pasiūlymus klientui, užpildant prašymus sudaryti draudimo sutartį. Draudimo verslo 

valdymo kompiuterinė sistema turi atitikti draudimo bendrovių poreikius tvarkant draudimo 

apskaitą, administruojant žalas, kaupiant ir efektyviai apdorojant informaciją apie sutartis su 

draudėjais, tarpininkais, perdraudikais. Naudojama keletas sistemų, kurios pasižymi ypatingu 

lankstumu tiek sistemos naudojimo, tiek administravimo atžvilgiu. Kiekviena draudimo brokerių 

įmonė dirba su visomis arba beveik su visomis Lietuvoje registruotomis draudimo bendrovėmis 

arba draudimo bendrovių filialais. Draudimo brokerių įmonė turi įdiegti tokią programinę įrangą, 

kad studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, galėtų realizuoti praktikos atlikimo planą, 

kad studentas galėtų: 

• supažindinti su šiuolaikiniais informacijos apdorojimo metodais ir priemonėmis 

taikomomis draudimo brokerių veikloje; 

• supažindinti su draudimo brokerių platinamais draudimo produktais ir naujovėmis; 

• išmokti parinkti realaus kliento poreikius atitinkantį draudimo paslaugų paketą; 

• susipažinti su draudimo sutarties sudarymo principais; 

• paruošti klientui pasiūlymą ir tą pasiūlymą paversti polisu; 

• užpildyti prašymą sudaryti draudimo sutartį. 

 

Apibendrinant, programinė įranga turi tikti profesinės (baigiamosios) praktikos teminiame 

plane aprašytoms užduotims atlikti. Svarbu, jog studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką būtų įrengta kokybiška praktikos atlikimo vieta – su technine ir programine įranga, 

reikalinga praktikos užduotims atlikti.   
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5. TUTORIŲ PARINKIMAS DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONĖJE IR 
SIUNTIMAS APMOKYMAMS  

Atliekant profesinę (baigiamąją) praktiką draudimo brokerių įmonėje svarbu, jog praktikos 

vadovas draudimo brokerių įmonėje (tutorius) būtų tinkamai parengtas ir sugebėtų naudingai 

vadovauti studentui, atliekančiam praktiką. Kaip minėta tutorius turi daug profesinės patirties savo 

profesinėje srityje – vykdymas draudimo tarpininkavimo veiklą, tačiau svarbu, jog tutorius turėtų ir 

minimalius pedagoginius gebėjimus ir kompetencijas. Šioje darbo dalyje didelis dėmesys yra 

skiriamas tutoriaus, kaip praktikos vadovo draudimo brokerių įmonėje, veiklos aprašymui praktikos 

atlikimo procese: aprašomi tutoriaus veiklos ypatumai, detalizuojamos tutoriaus darbo problemos, 

galimybės ir darbo pagrindai.  

 

5.1. Reikalavimai tutoriaus atrankai 
Tutoriaus kompetencijos ir patirtis plačiąja prasme apima ne tik vadovavimą studentui, 

atliekančiam praktiką, bet gali būti naudinga ir naujų darbuotojų priėmimo, adaptacijos naujose 

pareigose atveju, personalo vidinio persikvalifikavimo, mobilumo ir kitais atvejais. Todėl idealiu 

atveju tutorius turėtų ne tik sugebėti sėkmingai vadovauti studentui, atliekančiam praktiką, bet 

sukauptas žinias galėtų panaudoti ir kasdieninėje įmonės veikloje – pvz. turi sugebėti perteikti 

patirtį ir žinias kolegoms, jog reikalui esant pastarasis galėtų tutorių bet kada pakeisti. Tutorius 

vadovaudamas praktikanto veiklai turėtų jį vertinti ir kaip galimą potencialų draudimo brokerių 

įmonės darbuotoją. Toks požiūris padėtų studentams, atliekantiems praktiką, geriau pajusti 

integracijos į draudimo verslo aplinką naudą, sumažina galimus integravimosi kaštus ateityje 

(eliminuoja produktyvumo ir kokybės kritimą), įtampą, pagreitinti adaptavimąsi potencialioje darbo 

vietoje naujomis sąlygomis. Taigi, tutorystė taip pat gali atlikti įmonės darbuotojų kompetencijos 

valdymą ir padėti realizuoti įmonės veiklos uždavinius ypač tada, kai įmonė ruošiasi pokyčiams. 

Tutorius negali veikti vienas. Norėdamas gerai atlikti savo užduotis, tutorius privalo turėti 

pakankamai laiko joms pasirengti, mokėti atsitraukti nuo kasdieninės veiklos. Todėl praktikos 

atlikimo laikotarpiu, tutorius turi būti palaikomas vadovybės, savo kolegų, o taip pat gauti 

atitinkamą pasirengimą, kadangi tutoriaus vaidmuo yra visai naujas pačiam asmeniui. 

Tutorius atviras, savikritiškas savo profesinės patirties klausimais. Tutorius negali pamiršti, 

kad jam reikės valdyti konfliktus ir kilusią įtampą. Jis privalo būti visada lengvai prieinamas 

studentui, atliekančiam praktiką, mokėti laisvai ir lengvai bendrauti, sugebėti išklausyti, patarti ir 

paaiškinti. Tutorius privalo laikytis etikos normų ir mokėti dosniai dalintis savo profesine patirtimi.  
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Tutorius turėtų tapti pagrindiniu praktikos atlikimo proceso dalyviu, praktikantui atliekant 

užduotis profesinėje praktinėje aplinkoje. Tutoriui gali tekti spręsti prieštaravimus, iškylančius tarp 

praktinės profesinės veiklos ir teorinių žinių, kurias studentas, atliekantis praktiką, įgijo 

studijuodamas aukštojoje mokykloje. Kitas svarbus aspektas yra galimas studento, atliekančio 

praktiką, įdarbinimas įmonėje, pasibaigus praktikos laikotarpiui. Įmonės retai gali (ir pageidauja) 

įsipareigoti į darbinti studentą, pasibaigus profesinės (baigiamosios) praktikos terminui, nežiūrint į 

tai, kad praktikantas įgijo reikiamą ir įmonėje pripažintą kompetenciją. Iš čia ir kyla prieštaravimas: 

taigi, ar tutorius privalo skirti tiek daug laiko, energijos ir jėgų tam, kad praktikantas įgytų reikiamą 

kvalifikaciją ir kompetenciją, jei pasibaigus profesinei (baigiamajai) praktikai įmonė tuo 

nepasinaudos? Šioje situacijoje kiekvienas turi teisę spręsti savaip, bet įmonė, žiūrint iš 

pilietiškumo pozicijos, privalo nors minimaliai padėti savo visuomenės piliečiui, tikėtina būsimam 

aktyviam draudimo verslo dalyviui sėkmingai integruotis į profesinę veiklą, jei jau neįdarbinant, tai 

bent padedant įgyti profesinių praktinių žinių.  

Norint tapti tutoriumi, reikia ne vien noro, bet ir tinkamo pasirengimo, kuris įgyjamas 

specialiuose mokymuose. Prieš tampant tutoriumi siūloma savęs paklausti: ar aš galėsiu atlikti 

tutorystės funkcijas? Jei vis dėlto apsisprendžiama tapti tutoriumi, tai reikėtų susipažinti su 

tutorystei reikalingais gebėjimais: 

• komunikaciniai gebėjimai (pvz. mokėti ir gebėti užmegzti bei palaikyti pokalbį su 

praktikantu, nes manoma, kad nuo to priklausys jų tarpusavio santykių kokybė); 

• pedagoginiai gebėjimai (pvz. mokėti atlikti savo veiklos analizę, sukurti vis 

sudėtingesnes veiklos situacijas, kontroliuoti įgūdžius, gebėti pasinaudoti kuo į vairesnėmis 

profesinio rengimo priemonėmis ir metodais, kad profesinė praktika įgytų ugdomąjį pobūdį); 

• organizaciniai gebėjimai (pvz. gebėti organizuoti praktikanto kasdieninę veiklą taip, 

kad būtų kuo mažiau rutinos ir t.t.). 

 

Apibendrinant, tutorius, vadovausiantis profesinei (baigiamajai) praktikai turėtų būti 

suinteresuotas įgyti naujos patirties ir būti pasirengęs pasidalinti sukaupta patirtimi ir perteikti ją 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką. Tutorius turėtų būti įgijęs patirties 

mokymuose, kuriose jam būtų suteikti tutoriavimo pagrindai. Be to tutorius turėtų turėti 

komunikacinius, organizacinius ir pedagoginius gebėjimus bei turėti profesinės patirties.  
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5.2. Tutoriaus veiklos ypatumai 
Tutoriaus, vadovaujančio studento praktikos atlikimui veiklą galima suskirstyti į šiuos 

atskirus etapus:  

1. Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sutikimas ir integravimas 

įmonėje. Integravimas prasideda nuo sutikimo ir supažindinimo su įmone, jos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais, taisyklėmis ir pan. Nuo profesinės (baigiamosios) praktikos 

pradžios, tutorius tampa ne tik studento vadovu, bet ir pagalbininku atliekant profesinės 

(baigiamosios) praktikos programoje numatytas užduotis ir įgyjant profesinių žinių.  

2. Profesinių įgūdžių perdavimas, studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką. Svarbu, jog studentas, atliekanti praktiką, ne tik formaliai atliktų praktikos programoje 

numatytas užduotis, bet tuo pačiu perteikti profesinius įgūdžius, jog studentas sugebėtų 

savarankiškai dirbti pagal pasirinktą profesiją. Tuo tarpu mokslo ar studijų institucija atsako už 

jaunuolio teorinį pasiruošimą.  

3. Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, profesinio tobulėjimo 

įvertinimas. Tutorius, studento profesinį tobulėjimą gali nustatyti vertindamas studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, atliktas užduotis. Studento profesinis tobulėjimas gali būti 

vertinamas ir studentą įtraukiant į vis sudėtingesnių profesinių užduočių (praktinių situacijų) 

atlikimą ir vertinant studento turimų žinių ir kompetencijos pritaikymą šių situacijų kontekste. Taip 

pat profesinio tobulėjimo vertinimas gali būti įgyvendinamas reguliarių pokalbių su studentu metu, 

kuomet yra apsikeičiama informacija apie konkrečius įvykius ir veiklą.  

4. Pastovus dialogas su mokslo ar studijų institucija. Tutorius yra pagrindinė grandis, 

jungianti mokslo instituciją, įmonę ir praktikantą. Tutorius tampa pagrindiniu praktikos atlikimo 

proceso dalyviu, derinant teorines žinias ir praktinį studentų rengimą. Profesinės (baigiamosios) 

praktikos atlikimo metu siekiama, jog būtų įtvirtinamas subalansuotas ryšys tarp studento turimų 

teorinių profesinių žinių, kurias jam suteikė mokslo institucija ir įmonėje įgyjamų praktinių 

profesinių įgūdžių. 

 

Minėtą tutoriaus veiklą galima suskirstyti į dvi grupes: socializacijos (1 ir 2 etapai) ir 

kvalifikacijos (3 ir 4 etapai). Toliau šiame skyriuje apžvelgsime pagrindinius tutoriaus veiklos 

aspektus. 

Praktikanto, kuris dažniausiai neturi jokios profesinės patirties, integravimasis įmonėje, gali 

praeiti labai lengvai, jei tutorius laikysis tam tikrų taisyklių. Tutoriaus pirmoji užduotis būtų padėti 

praktikantui susipažinti su profesine aplinka. Iš karto susipažinus su profesine aplinka, bus 
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sutaupytas tutoriaus laikas perduodant įgūdžius. Studentui, atliekančiam praktiką, reikalingas 

skirtingas laikas apsiprasti nepažįstamoje aplinkoje. Praktikantas turi susipažinti su įmone, jos 

veikla, paslaugomis, įmonės darbuotojais, įmonės kultūra ir suprasti tai, ko iš jo tikimasi. 

Rekomenduojama, jog tutorius nelauktų studento atvykimo į praktiką dienos, bet ruoštųsi tam 

iš anksto. Nuo to, koks bus priėmimas labai priklausys būsimi tutoriaus ir praktikanto santykiai. 

Taigi, reikia pasistengti padaryti viską, kad pirmas susitikimas praeitų sėkmingai ir užsimegztų 

geras ryšys. Prieš praktikos atlikimo pradžią tutorius turėtų: 

• gerai apmąstyti visus būsimus administracinius veiksmus; 

• žinoti pagrindines funkcijas profesinės praktikos metu; 

• perspėti kolegas apie praktikanto atvykimą; 

• priminti įmonės vadovams tikslią praktikanto atvykimo datą; 

• turėti informacijos apie praktikanto studijų tikslą, praktikos trukmę, atsiskaitymo už 

praktikos atlikimą tvarką,  

• pasiruošti pristatyti įmonę, jos tikslus, misiją, viziją; 

• supažindinant praktikantą su įmonės darbuotojais, darbo vieta; 

• supažindinant praktikantą su pagrindine įmonės veikla ir teikiamomis paslaugomis; 

• apgalvoti, kokias užduotis praktikantui skirsite pirmiausiai. Jos turi būti pakankamai 

įdomios ir paprastos, nekeliančios praktikantui panikos. 
 

5 lentelėje yra pateikiama tutoriaus atmintinė, kuri gali padėti geriau sutikti praktikantą 

įmonėje ir padėti jam integruotis į naują profesinę aplinką 
5 lentelė 

Atmintinė, padedanti tutoriui pasiruošti praktikanto sutikimui ir integravimui 
 

Klausimai Taip Ne 
Ar atvykus praktikantui aš jam suteikiau visą reikalingą ir naudingą informaciją apie įmonę 
(įmonės veiklą, kolegų, su kuriais praktikantas dirbs sąrašą, savo telefono numerį ir t.t.)? 

  

Ar apgalvojau, kaip organizuosiu jo veiklą pirmą praktikos atlikimo savaitę?   
Ar paruošiau raštiškus konkrečių užduočių praktikos vietoje nurodymus?    
Ar esu informuotas apie praktikanto turimą kvalifikaciją?   
Ar pasiruošęs aiškiai suformuluoti ir pateikti praktikantui, kokių profesinių tikslų bus 
siekiama?  

  

Ar numačiau laiką, kuris bus skiriamas nuomonių pasidalijimui apie praktiką, praktikanto 
lūkesčius, motyvaciją, nesėkmes ir t.t.? 

  

Ar aš esu pasiruošęs atsiriboti nuo savo, kaip profesionalo, elgsenos, realiai įvertinti savo 
perduodamos informacijos (žinių) kokybę ir savo, kaip tutoriaus elgseną? 

  

Ar aš suvokiu savo elgsenos galimus trūkumus (autoritarizmas, perdėta globa, “šiltnamio” 
sąlygų sudarymas ir t.t.)? 

  

Ar esu pasiruošęs labai vertinti sugebėjimą vesti derybas, susitarimą, atsakomybę?   
Ar galėčiau po praktikos atlikimo pasakyti studentui, kad pastarojo kompetencija neatitinka 
įmonės lūkesčių dėl tolimesnės profesinės karjeros įmonėje? 

  

Ar esu pasiruošęs šią ar kitą neigiamą informaciją dėl praktikanto veiklos perduoti įmonės 
vadovybei ir mokslo institucijai? 
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Rekomenduojama, jog pirmojo susitikimo su studentu, atliekančiu praktiką, metu tutorius 

atliktų šiuos veiksmus: 

• prisistatytų: pasakytų savo vardą, pavardę, nurodytų pareigas, parodytų konkrečią 

savo darbo vietą, paaiškintų savo indėlį bendroje įmonė s veikloje; 

• detaliai supažindintų su įmone: supažindintų studentą su įmonėje dirbančiais 

asmenimis, nurodant jų pareigas, atsakomybės sritis. Taip pat svarbu, jog nurodytų darbo laiko 

grafikus, įmonės darbo tvarką, darbo taisykles ir savo lūkesčius dėl praktikanto veiklos;  

• detaliai supažindintų su įmonės veikla: paaiškintų, kokios konkrečiai paslaugos yra 

teikiamos, kas yra pagrindiniai partneriai, kokie yra įmonės ryšiai su partneriais, kas yra 

pagrindiniai įmonės konkurentai; 

• supažindintų su profesinės (baigiamosios) praktikos tikslais ir užduotimis: svarbu 

nurodyti studentui, kokias užduotis ir kokiais terminais studentas turės atlikti profesinės 

(baigiamosios) praktikos metu, nurodyti kas gali padėti jas atlikti ir supažindinti su priemonėmis, 

reikalingomis užduotims atlikti. Taip pat reikia aptarti reikalavimus keliamus profesinės 

(baigiamosios) praktikos ataskaitos parengimui; 

• įsitikintų ar atitinka praktikanto lūkesčius profesinės patirties kontekste ir ar 

pats studentas gerai suvokia savo statusą (praktikanto statusas, profesinės (baigiamosios) 

praktikos sutartyje numatyti įsipareigojimai); 

• aptartų su studentu praktikos eigą ir sužinotų, kokia yra studento nuomonė dėl 

praktikos eigos: svarbu išsiaiškinti, kokios pagalbos studentas tikisi iš tutoriaus praktikos metu. 

• pasidomėtų, ar praktikantas žino savo privalumus ir trūkumus, savo žinių 

spragas: jei studentas nori kalbėtis šia tema – reikia tęsti pokalbį , jei ne – rekomenduotina toliau 

šios temos neplėtoti. 

 

Norint geriau identifikuoti asmenis, su kuriais praktikantas turės bendrauti įmonėje, 

pasiruoškite paprastą schemą ir ją atiduokite praktikantui. Kartu su praktikantu pasistenkite atsakyti 

į tokius klausimus: 

• Kas yra kas įmonėje? (kuo reiškiasi ryšys tarp konkretaus darbuotojo ir praktikanto: 

pavaldumas, ataskaitos pristatymas, tiekimas, kontrolė, informacijos perdavimas ir kt.?). 

• Kaip? (kokiais būdais vyksta komunikacija: raštu ar žodžiu?). 

• Kada? (kada, kaip dažnai vyksta komunikacija?). 

• Kokiomis priemonėmis? (kokių priemonių pagalba vyksta komunikacija?). 
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Taigi, nuo pasiruošimo pirmam susitikimui ir bendravimo kokybės to susitikimo metu 

priklauso praktikanto pasitikėjimo laipsnį. 

Sėkmingą profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimą lemia ir efektyvi komunikacija tarp 

studento ir tutoriaus. Išskiriami šie komunikacijos lygiai: 

• Žodinis. Tai sugebėjimas mandagiai kalbėti, klausti, pasirinkti mandagumo formulę 

(Jūs ar tu?), vengimas žargono, kuris gali būti visai nesuprantamas praktikantui, performavimas 

klausimo taip, kad jis taptų aiškus, aiškus nuomonės, sentimentų atskyrimas nuo faktų. 

• Gestų. Tai šypsena, žvilgsnis, laikysena. 

• Santykių. Tai pasitikėjimo pagrindas ir profesinės praktikos garantas, įgalinantis nuo 

pat pradžios studentui ir tutoriui apsikeisti nuomonėmis, susikurti malonią bendravimo atmosferą.  

 

Kaip minėta, profesinės (baigiamosios) praktikos pradžioje studentas turi apsiprasti su nauju 

profesinės veiklos pasauliu. Jis susipažįsta su įmone, darbuotojais, veikla. Dažniausiai tai būna 

pirmoji studento pažintis su profesinės veiklos aplinka, todėl jam reikia duoti laiko, kad galėtų 

susidaryti arba pakeisti savo ankstesnę nuomonę apie profesinės veiklos aplinką. Kitas svarbus 

aspektas – nustatyti pagrindines profesinės veiklos aplinkoje veikiančias taisykles ir jas išaiškinti 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką. Svarbu: 

• apibūdinti kokios elgesio normos ir kultūra egzistuoja įmonėje; 

• nurodyti ką reikia daryti, jei yra poreikis paprašyti papildomos informacijos, 

priemonių užduotims atlikti ir pan.; 

• paaiškinti į ką reikia kreiptis susidūrus su vienokia ar kitokia problema; 

• nurodyti ko yra tikimasi iš studento; 

• išaiškinti koks elgesys yra priimtinas, leistinas, toleruojamas ir draudžiamas įmonėje. 

 

Studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, ir apsiprantant su jam visiškai nauju 

pasauliu, vyksta susipažinimo, supažindinimo ir atradimų procesas. Jo trukmė priklauso nuo 

konkretaus asmens. Šiame etape svarbiausia yra gerai suprasti studentą, jį išklausyti, būti visada 

šalia, jei to reikia. Labai svarbu būtent šiuo momentu organizuoti studento veiklą taip, kad jis 

suprastų, ko iš jo bus reikalaujama. Tutorius, kaip profesinės (baigiamosios) praktikos vadovas, gali 

padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, suvokti savo profesinės veiklos 

teikiamą galimą potencialią naudą įmonėje. Tutorius kaip profesinės (baigiamosios) praktikos 

vadovo veiklą atspindi keturi galimi stiliai: 
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1. Organizavimas/vadovavimas. Tutorius visą savo dėmesį sukoncentruoja į darbo 

efektyvumą ir organizacinius rūpesčius. Tutorius turite tendenciją pats struktūrizuoti ir organizuoti 

kitų veiklą. Tutorius sprendžia, po to peržiūri ir kontroliuoja. Šitas veiklos aspektas tampa 

prioritetiniu. Tačiau yra rizikinga pačiam nuspręsti, kas gali būti studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, naudinga ir reikalinga. Tokiu būdu galima neskatinti studentą, atliekantį 

profesinę (baigiamąją) praktiką, siekti išsikeltų tikslų ir rodyti asmeninę iniciatyvą. 

2. Treniravimas/mobilizavimas. Tutorius mobilizuoja studentą profesinės 

(baigiamosios) praktikos užduočių atlikimui, t.y. siekia atlikti tik tai kas yra būtina. Tutorius mėgsta 

konsultuoti, padrąsinti, bet visada lieka vadovu, kurio pavyzdžiu reikia sekti. 

3. Padrąsinimas/dalyvavimas. Tutorius koncentruojasi į studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, idėjas bei pasiūlymus ir kartu su juo ieško geriausių sprendimo būdų, 

tenkinančių abi puses. Tutorius akcentuoja dialogą, interesų sutapimą, pagalbą sprendžiant 

problemas, išsaugoti šiltus tarpusavio santykius, įtraukti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) 

praktiką, į jį dominančią veiklą. Naudojant šį vadovavimo stilių sėkmingai integruojasi asmeninis 

pasitenkinimas ir tobulėjimas. 

4. Funkcijų delegavimas, nesikišimas, leidimas laisvai veikti. Šį stilių galima dar 

vadinti‚ „ekstremaliuoju stiliumi“. Tutorius galvoja, kad studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, yra pakankamai kompetentingasis yra pajėgus dirbti vienas bei jam yra 

nereikalinga priežiūra ir vadovavimas. Tutorius pradeda pasitikėti studentu, jog jis atliks visas 

profesinės (baigiamosios) praktikos programoje numatytas užduotis, pradeda pasitikėti, 

deleguodamas studentui dalį savo funkcijų. Tačiau tai turi ir keletą grėsmių. Pirmiausia, ar studentas 

sugebės kokybiškai atlikti praktikos užduotis ir parengti praktikos ataskaitą. Kitas svarbus aspektas, 

jog studentas gali tokį tutoriaus elgesį vertinti neigiamai, kadangi gali traktuoti, jog tutorius yra 

abejingas studento atliekamoms praktikos užduotims, gali atsirasti atstumas tarp tutoriaus ir 

studento ir kitos neigiamos pasekmės. 

Jei tutoriaus veikloje pasireiškia organizavimo/vadovavimo ir/arba treniravimo/mobilizavimo 

stiliai, tai reiškia, kad tutorystė sutelkta į organizavimą, praktikos užduočių atlikimo koordinavimą, 

rezultatus, efektyvumą ir pan. Jei tutoriaus veikloje pasireiškia padrąsinimo/dalyvavimo ir/arba 

funkcijų delegavimo, nesikišimo, leidimo laisvai veikti stiliai, tai reiškia, kad tutorystė sutelkta į 

glaudžių tarpusavio santykių plėtojimą, dalyvavimą, išklausymą, palaikymą, praktikanto 

savarankiškumo ugdymą. Nėra nusistovėjusio vadovavimo praktikantui stiliaus. Viskas priklauso 

nuo stilių naudojimo įvairovės.  

Gali būti taip, jog tutorius vadovaudamas profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui, gali 

naudoti tik vieną iš vadovavimo stilių, tačiau gali būti situacijų, kuomet reikės panaudoti visus 
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vadovavimo stilius. Profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo pradžioje studentas dažniausiai 

yra labai motyvuotas, bet neturi profesinės praktinės patirties. Todėl būtina jam vadovauti, nuolat 

būti su juo. Jis turi žinoti, ką turi atlikti, kokiu momentu ir kaip. Studentui būtinas pripažinimas, kad 

jo veikla yra atliekama gerai (1 stilius). Po kai kurio laiko, išauga studento kompetencija, jo 

atliekamos užduotys tampa reikšmingos, bet entuziazmas išgaruoja, nes realybė pasirodė daug 

reiklesnė, nei buvo manyta iš pradžių. Tokiu atveju, tutorius turi sustiprinti bendravimo dimensijas, 

kad būtų įmanoma padrąsinti, padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką ir 

toliau tutorius turi išlaikyti dėmesį galutinio rezultato reikalavimui (2 stilius). Kai studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, autonomijos laipsnis didėja su įgyjama profesine 

kompetencija, jam vis mažiau ir mažiau reikia tutoriaus pagalbos (vadovavimo). Kita vertus, 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, visą laiką bus reikalingas tutoriaus 

palaikymas, parama, pastovus dialogas, jog studentas galėtų įveikti profesinius iššūkius ir pokyčius 

(3 stilius). Optimalus autonomijos lygis yra pasiektas tada, kai studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, gali apsieiti be tutoriaus pagalbos. Jis yra kompetentingas ir gerai 

integravęsis į profesinę veiklą (4 stilius). 

Perteikiant profesinius įgūdžius studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

svarbu įvertinti, jog dažniausiai studentas neturi jokių profesinių praktinių žinių. Tutoriui 

perteikiant sukauptus profesinius įgūdžius gali atrodyti, jog studentas turi viską žinoti ir tutoriaus 

sukaupti įgūdžiai per ilgą darbo patirtį tapo automatizmais, kurių mechanizmą gana sunku 

paaiškinti kitiems. Suprantama jog būnant tutoriumi nepakanka vien tik gerai išmanyti savo 

profesiją, norint savo įgūdžius perduoti kitiems. Todėl pirmiausia privalu išanalizuoti tai, kas 

atliekama, o tik po to galima mokyti kitus, perduodant savo paties turimus įgūdžius.  

Apibendrinant, tutorius, vadovaudamas studento atliekamai profesinei (baigiamajai) praktikai 

draudimo brokerių įmonėje, turi užtikrinti visas reikiamas sąlygas efektyviam praktikos užduočių 

atlikimui. Kadangi kiekvienas tutorius yra individuali asmenybė, pats tutorius turi pasirinkti 

vadovavimo stilius, kuriuos naudos dirbdamas su praktikantu. Kaip vieną iš svarbiausių tutoriaus 

veiklos sėkmės faktorių galima išskirti tinkamą pasirengimą prieš studentui atvykstant į draudimo 

brokerių įmonę profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimui ir veiksmų, kurie bus atliekami 

profesinės (baigiamosios) praktikos metu, suplanavimą.  

 

5.3. Planavimas tutoriaus veikloje 

Kiekvienas iš mūsų svajoja apie garbę ir sėkmę, siekia kitų pagarbos bei žavėjimosi. Kad 

svajonės išsipildytų, reikia nustatyti konkrečius, išmatuojamus tikslus su realiomis pasiekiamomis 

ribomis. Tai taikytina ir organizacijoms.  
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Planavimas – tai procesas, vykstantis prieš imantis konkrečių veiksmų ir padedantis priimti 

sprendimus dabartiniu metu, galvojant apie ateitį. Teoriškai, planavimo tikslas yra pagerinti 

sprendimų priėmimo kokybę analizuojant (įvertinant) visus faktorius, turinčius įtakos tokių 

sprendimų priėmimui ir užtikrinant, kad tie sprendimai atitinka mūsų siekius. Planuoti – vadinasi 

viską daryti sistemingai. Planuojant veiklą ar procesą yra didesnė tikimybė pasiekti laukiamų 

rezultatų, laiku išsprendus proceso metu kylančias problemas, atsirandančius nesklandumus. Kuo 

sudėtingesnis procesas, tuo labiau jis reikalauja planavimo. Norint užtikrinti bet kokio proceso 

sėkmingumą, reikia jį valdyti. Valdymas susideda iš keturių pagrindinių funkcijų - planavimo, 

organizavimo (sprendimų priėmimo), jų vykdymo ir kontrolės. Planavimas yra svarbiausia valdymo 

funkcija. Bet kokią situaciją ar procesą (kelionę, mokymą ir mokymąsi, profesinę karjerą) 

sėkmingiau valdyti mes galime jį planuodami. Visų sprendimų priėmimas ir veiklos sėkmė didžiąja 

dalimi priklauso nuo šios funkcijos kokybiško vykdymo.  

Pagrindinė planavimo paskirtis – ištirti galimas ateities įvykių alternatyvas bei galimas 

situacijas, nustatyti įmanomas sprendimų, reikalingų norimiems tikslams pasiekti, sekas. Sprendimų 

priėmimas – tai labiausiai priimtinos veiksmų sekos pasirinkimas iš suplanuotų galimų alternatyvų. 

Teisingi ir racionalūs sprendimai gali būti priimti tik tada, kai yra aiškiai nustatyti tikslai ir būdai 

jiems pasiekti. Jeigu nėra planavimo, t.y. galimų būdų tikslams pasiekti modeliavimo, praktiškai 

nėra galimybės priimti teisingus sprendimus.  

Tačiau planavimas gali tapti beprasmišku ir netikslingu, jeigu mes nežinosime, ar pasiekėme 

tai, ko norėjome, t.y. ką susiplanavome pasiekti. Štai čia atsiranda grįžtamojo ryšio tarp planų ir 

faktinių rezultatų poreikis. Šis grįžtamasis ryšys – tai kontrolė. Planavimas ir kontrolė yra labai 

glaudžiai tarpusavyje susiję. Galima teigti, kad ir planavimas, ir kontrolė yra sprendimų priėmimo 

rūšis. Planuodami mes priimame daugybę sprendimų, ką mes norime pasiekti (padaryti) ir kaip mes 

to sieksime, ir tik kontroliuodami galime įsitikinti, ar pasiekėme tai ko norėjome. Jeigu rezultatai 

mūsų nepatenkina, kontrolė padeda išsiaiškinti nukrypimų priežastis ir, jeigu dar įmanoma, imtis 

konkrečių veiksmų padėčiai ištaisyti. Iš čia kyla dar viena labai svarbi kontrolės funkcija – ji, 

išaiškindama anksčiau nenumatytų (arba neteisingai įvertintų, interpretuotų) faktorių įtaką veiklos 

rezultatams, padeda tobulinti patį planavimo procesą. Tai labai sumažina tikimybę vėl priimti 

neteisingą sprendimą (pvz. finansinį), užkerta kelią galimoms neigiamoms veiklos pasekmėms 

ateityje. Galima išskirti šiuos planavimo privalumus: 

• jums bus aiškūs galutiniai tikslai;  

• jausite, kad jūsų kasdienė veikla yra tikslingas;  

• sugebėsite objektyviai analizuoti;  

• kryptingiau mąstysite;  
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• sugebėsite susikrauti kapitalą iš savo verslo ar profesijos privalumų;  

• atsikratysite trūkumų;  

• jums pavyks atlikti tai, ką buvote numatę.  

 

Jeigu nėra planavimo, t.y. galimų būdų tikslams pasiekti modeliavimo, praktiškai nėra 

galimybės priimti teisingus sprendimus. Atsitiktinė sėkmė gali ir aplenkti mus. 

Kiekvienas specialistas planuoja ne tik savo darbą, profesinę veiklą, bet ir savo profesinį 

augimą (karjerą), todėl planavimo gebėjimai žmogui yra itin reikšmingi. Studentų, atliekančių 

profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklos planavimui nemažos įtakos turi tai, kokį požiūrį į 

planavimą yra suformavę praktikos vadovas draudimo brokerių įmonėje, t.y. tutorius. Be profesinės 

(baigiamosios) praktikos plano tiek studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, tiek 

tutorius kaip praktikos vadovas turi labai mažai galimybių pasiekti tikslą ar žinoti, kada ir kur 

nuklydo nuo kelio. Plane galima numatyti konkrečius užduotis, jų atlikimo laiką.  

Kadangi planavimas iš esmės yra asmeniškas dalykas, todėl tutoriui labai keblu konsultuoti 

studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, dėl praktikos atlikimo planavimo. Tutorius 

galėtų pasikalbėti su praktikantu apie tai, kaip jis planuoja ar priima sprendimus, parodyti savo 

veiklos planus, drauge su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, paanalizuoti savo ir 

jo parengtus planus. 

Visų sričių, taip pat ir mokymo bei mokymosi, planavimą yra tyrinėję daug mokslininkų. Ši 

problema domina ne tik teoretikus, bet ir praktikus. Yra išskiriamos tradicinė ir alternatyvinė 

planavimo sampratos.  

Tradicinis planavimas. Planuojant daugiausiai vadovaujamasi racionaliojo linijinio modelio 

koncepcija. Šio modelio esmė yra ta, kad pirmoji, pati svarbiausia planavimo pakopa yra tikslų ir 

uždavinių suformulavimas. Sekančioje pakopoje specialistas, išanalizavęs visas tikslų ir uždavinių 

pasiekimo alternatyvas, iš keleto alternatyvų pasirenka realiausias, tinkamiausias ir apibrėžia 

konkrečius veiksmus suformuluotiems tikslams pasiekti (5 pav.).  

 

 

 

 

 

 
5 pav. Tradicinio planavimo etapai 
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VEIKSMAI 

 
REZULTATAI 
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Taigi, čia ypatingą svarbą įgyja bendradarbiavimas tarp tikslus formuluojančių ir juos 

realizuojančių asmenų. Tokio planavimo šalininkai mano, kad siekiant gerai suplanuoti veiklą, 

būtina tiksliai suformuluoti jos tikslus (paprastai jie formuluojami atsižvelgiant į norimą rezultatą 

po veiklos), strategijas ir priemones bei metodus keliamiems tikslams pasiekti. 

Alternatyvi planavimo samprata. Per pastarąjį dešimtmety daugelis autorių suabejojo, ar 

racionalusis linijinis modelis tiksliai nusako, kaip iš tikrųjų planuojama. Suabejota požiūriu, kad 

organizacijas ir atskirus asmenis veikti skatina tikslai, taip pat ir tuo, kad pasaulyje, kuriam iš esmės 

būdingas sudėtingumas, kaita ir netikrumas, atlikti veiksmus galima labai tiksliai. Kaip kurie 

autoriai akcentuoja organizacijos veiksmus. Organizacijos veiksmus, atrodo, geriausiai būtų aiškinti 

atsižvelgiant į jos veiklos tikslus. Tikslai yra gana skirtingi, ateitis ne visiškai apibrėžta, o veiksmai, 

į kuriuos reikia sutelkti dėmesį formuluojant tikslus, yra visai neaiškūs. Tikslų formuluotės 

paaiškina palyginti nedidelę veiksmų įvairovės dalį. Galimas daiktas, kad tikslai su tikraisiais 

veiksmais yra susiję labiau, negu paprastai pripažįstama, ir kad geriau juos palaikyti ankstesnių 

veiksmų apibendrinimais (6 pav). 

 

 

 

 

 

6 pav. K. Weicko planavimo modelis 
 

Reikia atkreipti dėmesį, kad K. Weickas racionalųjį linijinį modelį apverčia aukštyn kojomis. 

Jis įrodinėja, kad modelis esąs nelinijinis, o planuotojai iš tikrųjų pradeda nuo veiksmų, kurie savo 

ruožtu duoda rezultatų (ir lauktų, ir nelauktų), ir galiausiai apibendrina ir aiškina savo veiksmus, 

įvardydami tikslus. K. Weicko planavimo modelio šalininkai tikina, kad planai nebūtinai yra 

veiksmų gairės, bet veikiau tampa simboliais, ir pateisina tai, kas žmonių jau padaryta. Šis modelis 

iliustruoja, kad patyrusių specialistų planavimo procesas dažnai yra cikliškas, o ne linijinis, jo metu 

atliekama daug bandymų ir neišvengiama klaidų. 

Planuodami specialistai dažniausiai atsižvelgia ir į linijinį, ir į nelinijinį planavimo aspektus ir 

derina juos abu. Dabartiniu metu stengiamasi į veiklos planą žiūrėti kaip į projektavimo rezultatą. 

Taip planuojant veiklą svarbiausia yra susirinkti visą reikalingą informaciją apie situaciją, apie tai, 

kokių tikslų siekiame bei kokiomis priemonėmis numatome juos pasiekti, kaip įvertinsime jų 

pasiekimą. Vėliau toks projektas gali praversti įgyvendinant numatytus tikslus, kartu jis yra gana 

atviras netikėtiems pokyčiams ir kūrybiškumui. Rezultatai gerėja planuojant bet kokią veiklą. 

 
VEIKSMAI 

 
REZULTATAI 

 
TIKSLAI 
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Būsimojo specialisto planavimo ciklai arba atkarpos (užduoties atlikimas, diena, savaitė, 

mėnuo, metai ir t.t.), kurioms planuojama veikla arba asmeninė karjera, yra skirtingi. Suprantama, 

kad planavimas, ką veiksime rytoj, neprilygsta planavimui visiems metams. Tačiau tiek 

trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai planai yra svarbūs. Beje, konkrečios dienos planus paveikia savaitės, 

mėnesio, metų planai. O dienos planai savo ruožtu sąlygoja savaitės, mėnesio, metų planus. 

Tutorius galėtų rekomenduoti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

planuoti laikantis tokios planavimo logikos, kokios reikalauja draudimo brokerių įmonės veikla. 

Taip pat reikia atsižvelgti ir į praktikos programą ir joje iškeltus tikslu bei uždavinius. Teisingi ir 

racionalūs sprendimai gali būti priimti tik tada, kai yra aiškiai nustatyti tikslai ir būdai jiems 

pasiekti. Tikslai svarbūs dėl šių priežasčių: 

1. Tikslai suteikia krypties pojūtį. Be tikslo žmonės ar organizacijos dirba bet kaip, 

reaguoja į aplinkos pokyčius aiškiai nesuvokdami, ką iš tikrųjų nori pasiekti. Numatydami tikslus, 

žmonės ir organizacijos save motyvuoja ir įgyja įkvėpimo šaltinį, padedantį jiems nugalėti 

neišvengiamas kliūtis. 

2. Tikslai sutelkia mūsų pastangas. Tiek kiekvieno asmens, tiek ir organizacijos 

ištekliai ir plačios jų panaudojimo galimybės yra ribotos. Pasirinkdami vieną arba kelis tarpusavyje 

susijusius tikslus, mes apsisprendžiame, kaip panaudosime negausius išteklius, ir nustatome 

prioritetus. Tai ypač svarbu organizacijai, kur vadovai turi koordinuoti daugelio asmenų veiklą. 

3. Tikslai orientuoja mūsų planus ir sprendimus. Ar norite tapti šachmatų čempionu? 

O gimnastikos čempionu? Atsakymai į šiuos klausimus lems jūsų trumpalaikius ir ilgalaikius planus 

ir padės jums priimti pagrindinius sprendimus. Žmonės organizacijose susiduria su panašiais 

sprendimais, kurie paaiškėja paklausus: Koks mūsų tikslas? Ar šis veiksmas priartins, ar nutolins 

organizaciją nuo jos tikslo? 

4. Tikslai padeda įvertinti mūsų pažangą. Aiškiai suformuluotas, išmatuojamas tikslas 

su konkrečiu įgyvendinimo terminu tampa veiklos standartu, įgalinančiu ir darbuotojus, ir vadovus 

įvertinti savo daromą pažangą. Taigi tikslai yra svarbiausia kontrolės proceso dalis, garantuojanti, 

kad veiksmai atitiks tikslus ir jų įgyvendinimo planus. Jei matome, kad nutolome nuo tikslo ar 

susidūrėme su nenumatytais atvejais, galime priimti koreguojančius veiksmus, modifikuojančius 

mūsų planą. 

Apibendrinant, tutorius, vadovaudamas studento atliekamai profesinei (baigiamajai) praktikai 

draudimo brokerių įmonėje, turi padėti studentui suplanuoti veiklą, jog studentas sugebėtų laiku 

atlikti visas praktikos programoje numatytas užduotis. Kadangi kiekvienas tutorius ir studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, yra individuali asmenybė, pats tutorius turi pasirinkti 

planavimo stilių, kurį naudos planuodamas praktikanto veiklą.  
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5.4. Tutoriaus darbo problemos ir galimybės 

Tutorystės problemos ir kvalifikuotų tutorių poreikis išryškėja profesinės veiklos praktikų 

aptarimuose: 

1. Tutoriaus kompetencijų stoka. Profesinės veiklos mokymosi procesas – labai 

sudėtinga veikla, nes ji vyksta sudėtingoje ir dinamiškoje aplinkoje. Reikia gebėti nepaprastai 

greitai interpretuoti sudėtingus naujoje darbinėje aplinkoje vykstančius įvykius ir į juos atitinkamai 

reaguoti:  

• tutorius nesugeba sklandžiai ir greitai pereiti iš vieno vaidmens į kitą, todėl 

perima „visažinio“ vaidmenį (arba atvirkščiai – nenori „varžyti studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, savarankiškumo“ ir visą užduočių atlikimą procesą palieka planuoti ir 

įgyvendinti studentui), o tai riboja tutorystės galimybes;  

• skirtingas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, ir tutoriaus 

požiūris į tutorystės vaidmenį apsunkina profesinį bendradarbiavimą, nes skatina studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, pasyvumą;  

• studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, linkę perimti tutorių 

patirtį ir elgseną, o tai gali stabdyti profesinių inovacijų plėtrą.  

2. Bendravimo su studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sunkumai. 

Tutorystė – tai dviejų asmenybių bendravimas ir bendradarbiavimas. Tad tutorius turi būti 

pasirengęs ir bendravimo su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, sunkumams:  

• nemažas amžiaus bei statuso įstaigoje skirtumas sukuria įtampą, tad sudėtinga 

užmegzti ir palaikyti asmeninius santykius, natūralų bendravimą;  

• tarp tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

nesusiklosto abipusis supratimas ir susiklausymas;  

 

Dažnai susiduriame su žmonėmis, kurių požiūris ar elgesys mums nesuprantamas arba kurių 

tiesiog nemėgstame. Šio bendravimo taip pat negalime išvengti, tačiau turėtume žinoti, kaip tokiu 

atveju reikėtų elgtis. Keletas patarimų, kaip reikėtų elgtis: 

• Pradekite nuo to, ką turite bendro. Pirmiausiai stenkitės suprasti; paskui – būti suprasti. 

Pradėkite pokalbį kaskart, kai tik turite progą. Pokalbiuose domėkitės studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, užduočių atlikimu ir su tuo susijusiomis problemomis.  

• Stenkitės pažinti studentus, atliekančius profesinę (baigiamąją) praktiką, ne vien 

profesijos požiūriu. Raskite malonesnę temą – paklauskite apie pomėgius, ateities planus, laisvalaikį 

ir t. t.  
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• Jei jūsų nuomonė labai skiriasi nuo studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, vartokite tris stebuklingus nesutikimo žodžius – „gerbiu", „vertinu" ir „sutinku". 

Nepriklausomai nuo temos, visada yra kas nors, ką gerbiate, vertinate ir su kuo sutinkate.  

• Kalbėdami remkitės studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, mintimis ir 

duokite studentui suprasti, kad jo klausotės. Apskritai nuolat teiraukitės studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, nuomonės. Toks pasiteiravimas nereiškia, kad turite su ja sutikti 

arba ja pasinaudoti, tačiau gali užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą.  

 

Jokia visuomenė negalėtų egzistuoti, jeigu teisingumas nebūtų joje laikomas vertybe. 

Nevertindama pasitikėjimo negalėtų augti arba tiesiog gyvuoti ir jokia institucija ar organizacija, 

nes bet koks bendras darbas, veikla reikalauja dirbti bendromis pastangomis, susitelkus ir pasitikint 

aplinkiniais bent jau profesinėje srityje, nes viskas, ką vertina žmogiškos būtybės, gali vešėti tik 

pasitikėjimo terpėje. Kita vertus, piktnaudžiavimas pasitikėjimu daro mus labiau pažeidžiamus. Mes 

turime pasitikėti, kad kitas asmuo, geranoriškai nusiteikęs mūsų atžvilgiu, mūsų tyčia nenuvils, kad 

galime būti juo tikri; kad tas kitas laikysis savo žodžio, kad konfidencialumas bus gerbiamas; kad 

su mumis bus elgiamasi nuoširdžiai ir sąžiningai. Todėl svarbu, kad tutorius, bendraudamas su 

studentu, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, pats rodytų pasitikėjimą studentu ir pats 

siektų tokio pasitikėjimo. Ypač svarbu teisingai reaguoti į studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, klaidas, neleisti susikurti konfliktinei situacijai įmonėje, susilaikyti nuo noro 

akcentuoti ar pašiepti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, nesėkmes ir 

nuogąstavimus. Tik padėdami pasitikėti jumis, padėsite studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, nes būtent tutorius, kaip profesinės 

(baigiamosios) praktikos vadovas, studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, yra 

vartai į profesinę bendruomenę. 

Tutoriui ir studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, bendravimo sunkumų 

išvengti padeda aiškios „žaidimo taisyklės“. Svarbu, jog kiekviename profesinės (baigiamosios) 

praktikos atlikimo etape abiem pusėm – ir tutoriui, ir studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, – būtų aiškūs reikalavimai ir atsakomybės ribos. Todėl jau pirmuosiuose susitikimuose 

rekomenduojama labai griežtai apibrėžti tiek studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

tiek tutoriaus funkcijas ir pareigas.  

Daugelio bendravimo sunkumų išvengti galima ir sudarant sąlygas tutoriui ir studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką savanoriškai pasirinkti vienas kitą. Tačiau tokį 

pasirinkimą pakankami sunku įgyvendinti praktiškai. Pasirinkimas gali būti arba asmeninis, arba 

priklausomas nuo organizacijos ar veiklos tikslo bei pobūdžio.  
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Kita vertus, patyrę tutoriai pastebi, jog kylant bendravimo sunkumams nereikėtų skubėti. 

Kartais tereikia išlaukti, natūraliai bendrauti ir veikti, nes dažnai vėliau paaiškėja, kad tutoriaus ir 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, bendravimas ir bendradarbiavimas gerėja ir 

yra toks rezultatyvus, kokio pradžioje nebuvo tikėtasi.  

Pasitaiko situacijų, kai kilę sunkumai turi būti sprendžiami ryžtingai. Tuomet patariama į 

tutorystės santykius įtraukti trečiąjį asmenį, kuris vertina bendravimo ir bendradarbiavimo eigą, 

sprendžia, ar tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, santykiai gali būti 

tęsiami toliau, nustato šių santykių nutraukimo priežastis (jei jas įmanoma aiškiai nustatyti ir 

įvardinti). Tuomet trečiasis asmuo prisiima atsakomybę už tolimesnį tutorystės plano vykdymą, 

teikia trumpas ataskaitas apie tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką 

santykius. Tokiu trečiuoju asmeniu galėtų būti praktikos vadovas aukštojoje mokykloje (mentorius), 

draudimo brokerių įmonės vadovas ir/arba NDBĮA atstovas. 

Dar vienas probleminis aspektas tutoriaus veikloje yra teisinės bazės nebuvimas. Tutorystė – 

naujas pakankamai naujas reiškinys Lietuvoje, todėl pirmiausia tutorius susiduria su šiais 

sunkumais:  

• neaiški teisinė bazė, tutoriaus pareigų skyrimo (atsisakymo) tvarka, finansavimo, 

paskatinimo sistemos;  

• nėra tutoriaus rengimo tradicijų, nėra tutorių dalijimosi patirtimi sistemos, neaiškios 

tutoriaus pareigų suderinimo su kasdienine veikla galimybės, nėra profesionalių tutorių rengimo 

programų įvairovės;  

• įstaigos administracijos nevienareikšmiškas nusiteikimas bei pasirengimas priimti 

tutoriaus pareigas (pvz., baimė, jog tutoriaus pareigos – tai dar vienas papildomas darbas, 

atitraukiantis nuo pagrindinės veiklos).  

 

Tutoriaus veikla ypatinga tuo, kad konsultavimo procese dalyvauja ne dvi šalys – tutorius ir 

studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, bet trys šalys – tutorius, studentas, atliekantis 

profesinę (baigiamąją) praktiką, ir organizacija (praktikos bazė), kurioje dirba tutorius, o studentas 

atlieka profesinę praktiką. Taigi dalis visų studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

problemų yra susijusios su užduočių atlikimu ir profesiniu tobulėjimu, o kita dalis problemų 

siejamos su organizacija, kurioje praktika yra atliekama. Pabrėžiama, jog didžioji dalis studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, problemų, kurių turėdamas jis ateina pas tutorių, yra 

organizacijos (praktikos bazės) negerovių padarinys. Ir šios problemos bus neišspręstos sprendžiant 

tik asmenines studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, problemas. Todėl realybėje 

vyksta tarsi „dvipusis eismas" tarp studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, ir 
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organizacijos, kurioje praktika yra atliekama, – organizacija formuoja studentus, atliekančius 

profesinę (baigiamąją) praktiką, ir tuo pačiu būsimus specialistus pagal savo poreikius, įskiepydama 

jiems ir savo gerųjų, ir blogųjų savybių, o studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, 

savo ruožtu, taip pat paveikia organizacijos tradicijas, jėgos pasiskirstymą, simbolius, jos kultūrą. 

Taigi tutorius, norėdamas iš esmės padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, tobulėti profesinėje srityje, turėtų sistemiškai vertinti kylančias problemas, atskirdamas, 

kurios iš jų kyla dėl savitos organizacijos kultūros, o kurios – dėl asmeninių studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką. Tokiu būdu tutorius turėtų: 

1. Situaciją arba problemą vertinti organizacijos kontekste, o ne priskirti ją vien 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką;  

2. Atsakyti sau į klausimus:  

• Kodėl situacija yra būtent tokia?  

• Kaip galima performuluoti šią problemą ir pažvelgti į ją kitu aspektu?  

• Kokios yra nerašytos organizacijos taisyklės ir kaip jos lemia studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą?  

• Kokio proceso užuomazga yra ši problema?  

3. Nustatyti organizacijai būdingus elgesio modelius;  

4. Išskirti problemos atsiradimo priežastis.  

 

Apibendrinant, tutorius, vadovaudamas studento atliekamai profesinei (baigiamajai) praktikai 

draudimo brokerių įmonėje, susiduria su įvairiomis problemomis. Svarbu, jog tutorius, 

panaudodamas sukauptą profesinę ir asmeninę patirtį, sugebėtų išvengti galimų problemų. 

Nepavykus tai padaryti, tutorius turėtų spręstų susidariusias problemas objektyviai, atsižvelgdamas 

tiek į studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, situaciją, tiek į įmonėje(praktikos 

bazėje), egzistuojančią tvarką, kultūrą ir veiklos specifiką. 

 

5.5. Tutoriaus darbo pagrindai 
Gyvenimiška prasme, filosofija atskleidžia mūsų požiūrį į įvairias gyvenimo sritis 

Susipažinimas su tutoriavimo filosofiniais, psichologiniais, pedagoginiais darbo pagrindais padės 

geriau suvokti tutoriavimo veiklos, jos organizavimo esmę bei prasmę. 

Tutoriavimo objektas yra žmogus – studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Tutorius siekia padėti praktikantui tobulinti savo profesines kvalifikacijas ir įgyti naujų. Tam, kad 

sėkmingai vykdyti šią veiklą, reikia pažinti žmogų, su kuriuo dirbi, t.y. jo asmenybę, jos poreikius, 
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norus, problemas, galimybes. Taip pat svarbu žinoti, kaip tas žmogus mokosi, kaip jis įgyja 

įgūdžius ir kokiais būdais jam galima padėti. Visa tai ir dar daugiau sudaro filosofinius, 

psichologinius ir pedagoginius tutoriavimo pagrindus. 

Filosofiniai tutoriavimo pagrindai 

Tutorystė – tai tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, bendravimas, 

siekiant ugdymo(si) tikslų. Koks bus tas bendravimas ir jo tikslai didžia dalimi priklausys nuo mūsų 

filosofinio požiūrio į tai, kas yra žmogaus asmenybė, kas jai yra svarbu gyvenime, kas yra 

pažinimas, kokia jo esmė ir prasmė žmogaus, visuomenės raidoje ir t.t. Skirtingos filosofijos 

kryptys skirtingai aiškina asmenybės ir jos ugdymo(si) sampratą. Šiame skyriuje bus apžvelgiama 

aktualiausios profesiniame rengime ugdymo filosofijos kryptys, norint geriau suprasti profesinio 

rengimo prasmę, esmę, paskirtį ir tikslus. Siekiant atskleisti aktualius šiuolaikinius filosofinius 

požiūrius į asmenybę, jos esmę, ugdymą(si) ir jo tikslus, profesiniame rengime remiamasi E. 

Danilevičiaus mintimis. 

Profesinio rengimo teorijoje išskiriamos trys alternatyvios, kilusios iš skirtingų filosofinių 

tradicijų, asmenybės ugdymo raidos kryptys: 

• Į asmenį orientuoto ugdymo filosofinė kryptis. Ši filosofinė kryptis kelia 

savirealizacijos ir individualumo tikslus ir yra pagrįsta humanistinės psichologijos ir liberalizmo 

idėjomis;  

• Į produktyvumą orientuoto ugdymo filosofinė kryptis. Ši filosofinė kryptis 

susikoncentruoja ties darbo pasaulio keliamais uždaviniais ir yra pagrįsta biheviorizmu ir 

libertarizmu;  

• Į principinio problemos sprendimo įgūdžius orientuoto ugdymo filosofinė kryptis. 

Šios filosofinės krypties pagrindinis uždavinys yra ugdyti asmenybės aktyvaus, kritinio ir 

kognityvaus mąstymo įgūdžius. Šios krypties teorinį pagrindą sudaro kognityvinės psichologijos, 

progresyvizmo ir pragmatizmo srovės.  

 

Kiekviena šių ugdymo filosofijos krypčių sudaro konstrukcinį pagrindą tutoriaus vaidmens ir 

funkcijų reikšmės nustatymui, leidžia savaip suprasti ir aiškinti procesus. Į asmenį orientuoto 

ugdymo filosofinė kryptis kelia reikalavimą kurti rūpinimosi ir stimuliuojančią asmenybės 

tobulėjimą aplinką, kurioje ugdytinis galėtų visiškai atskleisti ir panaudoti savo vidinę patirtį, 

įgimtus talentus bei išlavintus gebėjimus. Vadovaujantis šiuo požiūriu, yra siekiama : 

• visiškai pašalinti kliūtis ugdytinio saviraiškai;  

• puoselėti atvirumu bei pasitikėjimu pagrįstą mokymo(si) aplinką, kurioje gali 

atsiskleisti individualus kūrybiškumas;  
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• profesinio rengimo institucijos primygtinai raginamos siekti, kad ugdytiniai 

susiformuotų požiūrį į darbinę patirtį, kaip į realų savęs pratęsimą, saviraiškos galimybę, 

užsiėmimą, savo asmeninių reikmių ir interesų patenkinimą.  

 

Į asmenį orientuoto ugdymo filosofinė kryptis siūlo priimti nuostatą, kad ugdytiniai yra 

profesinio mokymo institucijos prioritetų centre. Ši kryptis nekreipia dėmesio į ekonominės darbo 

rinkos poreikius. Susikoncentruodama ties asmenybiniu profesijos aspektu, į asmenį orientuoto 

ugdymo filosofinė kryptis nenagrinėja objektyviojo aspekto – ekonominės darbo rinkos poreikių 

dimensijos. Į asmenį orientuoto ugdymo idėjoms tapus profesinio rengimo strategijos 

metodologiniu pagrindu galimas pagrindinio profesijos prieštaravimo tarp asmenybinio profesijos 

aspekto ir ekonominės darbo rinkos poreikių aspekto paaštrėjimas, nes profesijos mokymo(si) 

laikotarpiu yra akcentuojamas asmeninio tobulėjimo tikslas, o, įgijus kvalifikaciją ir pradėjus 

darbinę veiklą, susiduriama su ekonominiais rinkos dėsniais, kurių keliamus iššūkius studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, yra nepasiruošęs priimti. 

Į produktyvumą orientuoto ugdymo filosofinė kryptis profesiniame ugdyme akcentuoja tikslą 

– padidinti asmens produktyvinį pajėgumą. Profesinio rengimo tikslas yra perduoti žinias, 

socialinės elgsenos taisykles, ugdyti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus našiai profesinei veiklai. 

Taikydama šią ugdymo filosofinę kryptį profesinio rengimo institucija gali ugdytinį aprūpinti 

žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais, kurių reikalauja aiškiai apibrėžta objektyvi darbinė veikla. Ši 

ugdymo filosofinė kryptis pagrindiniu tikslu iškeldama asmens produktyvumą, vienpusiškai 

susikoncentruoja ties ekonominės rinkos keliamų uždavinių vykdymu, tuo tarpu subjektyvusis 

profesijos aspektas nagrinėjamas tik šio tikslo pasiekimo kontekste. Taigi, šiuo atveju žmogus yra 

kaip viena iš ekonominės rinkos užduotims pasiekti reikalingų priemonių, t.y. asmuo traktuojamas 

kaip objektas. Šis neetiškas ir nehumaniškas požiūris prieštarauja personalistinei normai, kuri teigia, 

kad žmogus dėl savo prigimtinio orumo ir unikalios vidinės patirties yra neredukuojamas subjektas 

ir asmuo niekada negali būti traktuojamas kaip objektas. Šios personalistinės normos ignoravimas 

profesijos/darbo santykiuose sudaro teorines prielaidas negatyvioms tendencijoms: atveria galimybę 

pasinaudoti asmeniu ir jį eksploatuoti bei profesijos pasirinkimo motyvacijos deformacijai: viena 

vertus – grynai racionalių ir pragmatiškų motyvų suabsoliutinimas. Kita vertus – vidinių asmeninių 

paskatų, individualaus profesinio pašaukimo atradimo ir savirealizacijos poreikių slopinimas. 

Į principinio problemos sprendimo įgūdžius orientuoto ugdymo filosofinė kryptis teikia 

pirmenybę studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, kognityvaus mąstymo lavinimui. 

Ši ugdymo filosofinė kryptis siūlo: 
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• kūrybiškai spręsti sudėtingas problemas bei turi potencialą sukurti situacijas, kuriose 

laimi visi. Kai susikerta ekonominiai ir socialiniai tikslai, principinis problemos sprendimo metodas 

atstovauja vertybinę orientaciją; 

• ugdytinį traktuoti kaip kūrybingai mąstantį tyrėją ir siekti, kad kontekstinio mokymosi 

ir eksperimentavimo dėka realiai vyktų asmenybės tobulėjimas ir jos darbinio pajėgumo augimas;  

• naują darbo sampratą, kurioje jis traktuojamas, kaip teikiantis pasitenkinimą, įdomus, 

stimuliuojantis kūrybiškumą ir rezultatyvumą užsiėmimas.  

 

Pagrindiniai į principinio problemos sprendimo įgūdžius orientuoto profesinio rengimo 

strategijos privalumai yra ugdytinio paruošimas kūrybiškai sutikti ir spręsti darbo pasaulio keliamus 

iššūkius ir jos sisteminis pobūdis. Greitai kintančiame darbo pasaulyje būsimasis darbuotojas, 

atsižvelgdamas į visų procese dalyvaujančių šalių išteklius, interesus ir poreikius, deda pastangas 

atrasti kompleksinių demokratinės ekonomikos rinkos problemų sprendinius ir tampa pajėgus rasti 

atsakymus į globalinius socialinio teisingumo ir demokratinių vertybių įgyvendinimo klausimus. 

Principinio problemos sprendimo mokymosi modelis reikalauja ilgai trunkančio įsipareigojimo, 

kuris dažnai būna sunkiai įgyvendinimas dėl profesinio rengimo sistemos inertiškumo ir per daugelį 

metų nusistovėjusių tradicijų. Be to, kai kurios darbo rūšys nereikalauja plataus aukšto lygio 

kognityvinių gebėjimų ir racionalaus problemų sprendimo įgūdžių panaudojimo. Šios priežastys 

lemia išvadą, kad į principinio problemos sprendimo įgūdžių ugdymą orientuota mokymo(si) 

strategija profesiniame rengime gali būti pritaikoma tik pagal pasirinkimą.  

Apibendrinus filosofines kryptis, kurios lemia tutoriavimo filosofiją, galima teigti, kad: 

1. Pagrindinis į asmenį orientuoto ugdymo tikslas: skatinti visavertę vidinių asmenybės 

poreikių, ketinimų ir patirčių sklaidą tam, kad ji atrastų savo tapatybę, pašaukimą ir pasiektų 

visavertę savirealizaciją. Pagrindinis privalumas – studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, sudaromos palankios sąlygos savo vidinių patirčių, įgimtų talentų ir išlavintų gebėjimų 

visavertei sklaidai ir panaudojimui. Pagrindinis trūkumas – nenagrinėjami ekonominės darbo rinkos 

poreikiai. 

2. Pagrindinis į produktyvumą orientuoto ugdymo tikslas - padidinti produktyvinį 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, pajėgumą ir siekti asmenybės tobulėjimo, 

įgyjant profesinėje veikloje reikalingas žinias, gebėjimus, įgūdžius, vertybes ir socialinės elgsenos 

taisykles tam, kad būtų patenkinti darbo pasaulio poreikiai. Pagrindinis privalumas – studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, aprūpinamas žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais, kurių 

reikalauja aiškiai apibrėžta objektyvi darbinė veikla. Pagrindinis trūkumas – vienpusiškai 

susikoncentruojama ties objektyviuoju profesijos aspektu, t.y. ekonominės rinkos keliamų 
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uždavinių vykdymu. Tuo tarpu asmuo yra traktuojamas, kaip objektas, t.y. kaip viena iš 

ekonominės rinkos užduotims pasiekti reikalingų priemonių. 

3. Pagrindinis į principinio problemos sprendimo įgūdžius orientuoto ugdymo tikslas – 

sprendžiant sudėtingas problemines situacijas, lavinti asmenybės aktyvaus, kritinio ir kognityvaus 

mąstymo įgūdžius, siekiant, kad studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, galėtų 

kūrybiškai sutikti ir spręsti darbo pasaulio keliamus iššūkius bei patirtų ir įvaldytų savo vidinio, 

asmeninio, žmogiškojo potencialo galią. Pagrindinis privalumas – studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, paruošiamas kūrybiškai sutikti ir spręsti darbo pasaulio keliamus iššūkius. 

Pagrindinis trūkumas – profesiniame rengime ši ugdymo filosofinė kryptis gali būti pritaikoma tik 

pasirinktinai. 

 

Psichologiniai tutoriavimo pagrindai 

Psichologija, įvairios jos teorijos padeda suprasti kaip žmogus pažįsta pasaulį, kaip jis mokosi 

gyventi ir dirbti, kaip įgyja įvairios veiklos įgūdžius, kaip skatinti žmogaus motyvaciją mokymuisi, 

darbui, tobulėjimui. Mokymasis, vadovaujant tutoriui, grindžiamas įvairiomis pedagoginės 

psichologijos krypčių teorijomis: 

• Psichologinė sprendimų teorija teigia, kad žmogus visada veikia pagal tam tikras 

taisykles (pasirinktą veiklos strategiją, planą, programą), jų laikymasis sąlygoja tam tikrą elgesį. 

Išmokti elgtis tipiškose situacijose pagal priimtas taisykles studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, gali padėti patyręs asmuo – tutorius. Tipiški, dažnai pasikartojantys 

uždaviniai, kuriuos dažnai tenka spręsti tutoriui konkrečioje veikloje, siejami į vieną sistemą, kuri ir 

sudaro tutoriaus darbo stilių. Stebėdamas tutoriaus darbo stilių studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, kai kur pritardamas, kai kada diskutuodamas, turi galimybę ieškoti savo 

darbo braižo.  

• Kognityvinė psichologija teigia, kad kiekvienas asmuo siekia suprasti tarpusavyje 

konfliktuojantį patyrimą ir suvokimą. Tutorius padeda pradedančiajam studentui, atliekančiam 

profesinę (baigiamąją) praktiką suprasti tam tikrą schemą, sukuriančią harmoniją tarp minčių ir jo 

patirties. Teigiama, kad schema – organizuotas veiklos modelis. Ji atspindi tam tikrą sąveikos su 

aplinka būdą. Schemos yra struktūrinės, todėl, padedant tutoriui bei tobulėjant studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką intelektui, jos kuriamos ir keičiamos. Joms būdingas paslankumas ir 

plastiškumas. Intelekto vystimuisi konstrukcinės veiklos pagrindu būtinas studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką aktyvumas, aplinkos tyrinėjimas, eksperimentavimas.  

• Socialinio išmokimo teorija teigia, kad naujų elgesio modelių žmogus gali išmokti 

stebėdamas elgesio pavyzdžius ir modeliuodamas savo veiklą, tokiu būdu išvengdamas nereikalingų 
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klaidų, kurios gali turėti neigiamų pasekmių. Studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, 

stebėdami tutoriaus veiklą, formuoja(si) tam tikros elgesio reakcijos kognityvinį vaizdą. Užkoduota 

informacija saugoma ilgalaikėje atmintyje ir tarnauja kaip veiksmų orientyras.  

• Tutoriaus reikalingumą draudimo brokerių įmonėje, kurioje studentas atlieka profesinę 

(baigiamąją) praktiką, galima sieti su socialinio konstruktyvizmo mokymosi modeliais, kai 

tutorius skatina studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, spręsti iškilusias problemas, 

įveikti sunkumus, atlikti praktikos programoje numatytas užduotis. Kintant studentų, atliekančių 

profesinę (baigiamąją) praktiką poreikiams įgyti praktinių profesinių žinių, privalu keistis ir 

tutoriaus veiklai. Tutorystės pradžioje aktyvi tutoriaus pozicija labai reikalinga nepatyrusiam 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, vėliau tutoriaus parama silpnėja, vis 

daugiau perduodama iniciatyva savarankiškėjančiam praktikantui.  

• Praktinėje veikloje studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką, tutorius 

turėtų sudaryti sąlygas pastebėti problemas, savarankiškai bandymų, eksperimentų keliu ieškoti 

atsakymų į savo pačių iškeltus klausimus. Tuo paremta mokymosi atrandant teorija, teigianti, kad 

žinios yra greičiau nenutrūkstantis procesas, nei sukaupta teorinė išmintis. Mokymasis yra 

efektyvesnis, tyrinėjant aplinką, sprendžiant problemas, keliant ir tikrinant hipotezes. Pagal 

mokymosi atrandant teoriją žinios, įgytos tokiu būdu, lengviau panaudojamos, sprendžiant 

gyvenimiškus uždavinius.  

 

Tutoriui labai svarbu ne tik skatinti bei motyvuoti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) 

praktiką, profesiniam tobulėjimui, mokymuisi, bet ir nesužlugdyti esamos motyvacijos savo 

klaidingais poveikiais, todėl labai svarbu žinoti šiuolaikinio psichologijos mokslo požiūrius į 

asmenybės motyvaciją, jos skatinimo galimybes ir problemas. 

Daugelis šiuolaikinių požiūrių į motyvacijos teoriją bei į praktiką suskirstyti į keletą 

kategorijų – poreikių, pastiprinimo, teisingumo, lūkesčių (vilčių) bei tikslų nustatymo teorijas. 

Kiekvienas šių požiūrių suteikia galimybę šį teiginį užbaigti skirtingai: „Asmuo motyvuotas, kai jis 

ar ji...." Vis dėlto visiems penkiems požiūriams bendra yra tai, kad svarbiausias vaidmuo tenka 

asmens žinojimui, kas jam ar jai svarbu, bei aplinkybės, kuriomis jis ar ji dirba.  

Poreikių teorija: motyvacijos teorija, pagrįsta žmonių poreikiais (ypač susijusiais su darbu), 

kad gyvenimas būtų pilnavertis. Asmuo motyvuotas tada, kai jis ar ji gyvenime dar nepasiekė tam 

tikro pasitenkinimo lygio. Patenkintas poreikis nebemotyvuoja. A. Maslow apžvelgė žmogaus 

motyvaciją kaip penkių poreikių hierarchiją, nuo svarbiausių poreikių – fiziologinių, iki 

aukščiausiųjų – savirealizacijos poreikių (7 pav.). 
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7 pav. A. Maslow poreikių hierarchijos piramidė 

 

A. Maslow nuomone, individą labiausiai skatina jam tuo metu aktualiausi, t.y. dominuojantys 

poreikiai. Dominuojantį poreikį lemia dabartinė individo situacija ir patyrimas. Pradedant 

gyvybiškai būtinais fiziologiniais poreikiais, kiekvienas žemesniosios pakopos poreikis turi būti 

patenkinamas, kad individui atsirastų noras patenkinti aukštesniosios pakopos poreikius. Tik 

patenkinus visus kitus poreikius, žmonės pasidaro motyvuojami saviraiškos, arba savirealizacijos 

poreikio. Tik tada jie ims ieškoti savo darbo prasmės ir galimybių tobulėti, sieks naujos 

atsakomybės. 

ERG teorija (angl. Existence, Relatedness, Growth): motyvacijos teorija, teigianti, kad 

žmonės siekia patenkinti egzistencijos, bendravimo ir augimo (tobulėjimo) poreikių hierarchiją. Jei 

pastangos pasiekti vieną poreikių pakopą žlunga, individai dažniausiai nusileidžia į žemesnį 

lygmenį. ERG teorija skiriasi nuo A. Maslow teorijos dviem esminiais aspektais: 

• šioje teorijoje visi poreikiai suskirstyti tik į tris kategorijas: egzistencijos poreikiai 

(fundamentalieji A. Maslow poreikiai); bendravimo poreikiai (tarpasmeninių santykių poreikiai) ir 

augimo poreikiai (kūrybiškumo, ar rezultatyvios įtakos poreikis);  

• ši teorija teigia, kad, jei netenkinami aukštesniosios pakopos poreikiai, vėl pasidaro 

svarbūs žemesnieji poreikiai, nors jie jau buvo patenkinti. Pagal šią teoriją žmonės tai pakyla 

poreikių hierarchijos laiptais, tai nusileidžia, priklausomai nuo susiklosčiusios situacijos. 

 

Dviejų veiksnių teorija: teorija teigia, kad pasitenkinimą ir nepasitenkinimą darbu sukelia 

dvi skirtingos veiksnių grupės: 

• Nepasitenkinimo veiksniai – materialinė aplinka, psichologinė atmosfera, santykiai ir 

bendravimas tarp žmonių. Teigiamas šių veiksnių vertinimas pašalina nepasitenkinimą. 

Fiziologiniai poreikiai 
 (maistas, vanduo, šiluma, poilsis) 

Saugumo poreikiai 
(saugumas, užtikrintumas) 

Meilė ir priklausomumas, 
imtymūs santykiai, draugai 

Pasiekimai, 
pagarba, prestižas 

Savęs realizavimas, visų 
savo galimybių pasiekimas 

Saviraiškos poreikiai 

Psichologiniai  
poreikiai 

Pagrindiniai  
poreikiai 
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• Pasitenkinimo veiksniai (motyvavimo veiksniai) – laimėjimas, pripažinimas, 

atsakomybė ir paaukštinimo galimybės – visa tai, kas susiję su darbo turiniu ir atsilyginimu už 

darbo rezultatus. 

 

Apibendrinant poreikių teorijas, galima teigti, jog kiekviena iš pateiktų teorijų pabrėžia, kad 

ilgainiui žmonės kai kuriuos svarbius asmeninius poreikius patenkina. Kiekviena teorija taip pat 

pabrėžia, jog žmonės apie savo pasitenkinimo laipsnį sprendžia, sąmoningai palyginę aplinkybes su 

poreikiais. Galiausiai, kiekviena teorija ilgainiui „palieka vietos“ žmonių skirtybėms bei patiems 

asmens pokyčiams. 

Kitokį požiūrį į motyvaciją atskleidžia vilčių (lūkesčių) teorija. Tai motyvacijos teorija, 

kurios esmė ta, kad žmonės pasirenka, kaip elgtis, iš alternatyvių poelgių, vadovaudamiesi 

lūkesčiais, ką iš kiekvieno galima laimėti. Vilčių teorija grindžiama keturiomis nuostatomis apie 

elgesį organizacijose: 

• elgesį lemia individo ir aplinkos veiksnių derinys;  

• individai priima sąmoningus sprendimus, pasirinkdami savo elgesį organizacijoje;  

• individų tikslai, poreikiai ir norai yra skirtingi;  

• individai, priimdami sprendimą, kurią iš elgesio alternatyvų pasirinkti, rinksis tą, kuri, 

jų manymu, padės pasiekti pageidaujamą rezultatą.  

 

Šios nuostatos tapo vadinamosios vilčių teorijos pagrindu. Vilčių teoriją sudaro trys 

pagrindiniai komponentai. Šiuos tris komponentus galima vertinti kaip tris klausimus:  

• Jei aš padarysiu šį darbą, koks bus rezultatas?  

• Ar man verta dėl jo stengtis?  

• Kokios mano galimybės pasiekti man vertingą rezultatą?  

 

Taigi, pagal vilčių teoriją, pavieniai asmenys motyvuojami, kai jie mato palankų jiems 

svarbių dalykų junginį ir jų laukiamą atlygį už savo pastangas. Tai nulemia atitinkamą jų elgesį. 

Individo elgesys šiek tiek priklausys nuo laukiamo rezultato pobūdžio. Kai kurie rezultatai savaime 

jau yra vidinis atsilyginimas – atlygis, kurį tiesiogiai „pajunta" pats individas. Vidinis atsilyginimas: 

psichologinis atpildas, kurį tiesiogiai „pajunta" pats individas. Šio atlygio pavyzdžiai - užbaigtumo 

pojūtis, padidėjęs savigarbos jausmas ar pasitenkinimas, lavinant naujus sugebėjimus. Išorinis 

atsilyginimas – apdovanojimas, suteikiamas per „agentą iš šalies", tokį kaip viršininkas ar darbo 

grupė. 
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Pastiprinimo teorija – tai dar vienas požiūris į motyvaciją. Ji grindžiama „pasekmių dėsniu" 

– idėja, kad teigiamų rezultatų duodantis elgesys yra mielai kartojamas, o elgesio, sukeliančio 

neigiamas pasekmes, stengiamasi išvengti. Šį procesą galima pavaizduoti taip:  

Paskata —> Atsakas —> Pasekmės —> Būsimas atsakas 

 

Šiuo požiūriu individo savanoriškas elgesys (atsakas), kurį skatina situacija ar įvykis 

(paskata), yra tam tikrų pasekmių priežastis. Jei šios pasekmės yra teigiamos, tai tikėtina, kad ir 

ateityje individas panašiai reaguos į panašias situacijas. Jei tos pasekmės yra nemalonios, tai 

individas tikriausiai pakeis savo elgesį, kad ateityje jų išvengtų. 

Tikslų nustatymo teorija atskleidžia dar vieną požiūrį į asmenybės motyvacijai svarbius 

dalykus. Ši motyvacijos teorija pabrėžia tikslų formulavimą ir jų siekimą. Remiantis tikslų 

nustatymo teorija, asmenys yra motyvuoti, kai elgiasi taip, kad artėtų prie tam tikrų aiškių tikslų, 

kuriuos patys priima ir tikisi protingai pasiekti. Tyrimai rodo, jog tikslai yra aiškūs ir teikiantys 

galimybę išbandyti save, jie puikiai skatina tiek individo, tiek grupės darbą. Tyrimai taip pat rodo, 

kad motyvacija ir įsipareigojimas yra stipresni, jei žmonės patys dalyvauja, nustatant tikslus. Ir 

darbuotojams, ir būsimiems specialistams būtinas stiprus grįžtamasis ryšys, tai padeda jiems geriau 

pasirinkti ar pakoreguoti darbo metodus ir skatina dar atkakliau siekti nustatytų tikslų. 

Apibendrinant, tutorius, vadovaudamas studento atliekamai profesinei (baigiamajai) praktikai 

draudimo brokerių įmonėje, turi pasirinkti tinkamą darbo stilių, įvertinęs egzistuojančias 

psichologines teorijas ir ieškoti būdų kaip tinkamai ir efektyviai bendrauti su studentu, jį motyvuoti 

atlikti praktikos užduotis ir įgyti profesijos praktinių žinių. Kadangi kiekvienas tutorius ir studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, yra individuali asmenybė, pats tutorius turi pasirinkti 

darbo metodus ir stilių, kurį naudos vadovaudamas studento atliekamai profesinei (baigiamajai) 

praktikai.  

 

5.6. Pedagoginiai tutoriavimo pagrindai 
Vadovaujant studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, svarbu suprasti kokių 

žinių reikia suteikti studentui ir kaip organizuoti suaugusiųjų mokymą(si). Taip pat dirbant su 

įvairaus amžiaus žmonėmis aktualu pasirinkti tinkamą mokymo(si) organizavimo metodiką bei 

strategiją. Analizuojant ir vertinant kokie gebėjimai yra būtini šiuolaikiniam žmogui ir specialistui 

aiškėja, kad beveik visi jie – tarpasmeniniai gebėjimai. Specifinės techninės žinios neišvengiamai 

kinta, o tarpasmeniniai gebėjimai lieka kur kas stabilesni. Rengiant bet kurios srities specialistą, 

svarbu žinoti, kad žmogui, norinčiam tobulėti, siekti profesinės karjeros, būtina: 
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1. Gebėti atsiminti medžiagą. Būtinybė akivaizdi – mokymasis tampa bevertis, jei 

medžiaga neįsimenama ir nepanaudojama reikiamu momentu. 

2. Gebėti efektyviai bendrauti. Tai yra gerai kalbėti, rašyti ir klausyti. 

3. Gebėti derėtis. Derybos – nuolatinis mūsų gyvenimo palydovas: nuo kasdieniškų 

derybų (kam pirmam eiti į vonią) iki karinio konflikto sprendimo derybų. Šis gebėjimas – raktinis 

tarpasmeninis gebėjimas: kuo geriau derėsitės, tuo aukštesnę padėtį užimsite. 

4.  Gebėti spręsti problemas ir priimti sprendimus. Visas gyvenimas – 

nenutrūkstamas problemų įveikimas ir sprendimų priėmimas. 

 

Svarbiausia, kalbant apie tarpasmeninius santykius, yra tai, kad galima išmokti bendrauti 

treniruojantis. Reikia tik išmokti mokytis. Efektyvaus mokymosi metodų pagalba galime daug 

pasiekti. Be to, tai metodai, kurie leidžia mokytis lengvai ir su džiaugsmu. Mokymasis turi būti 

vienu įdomiausių ir smagiausių užsiėmimų gyvenime. Šiuo šaltiniu ir toliau remsimės, nagrinėdami 

suaugusiųjų mokymo(si) proceso sampratą bei jo organizavimo galimybes. 

XX amžiaus pabaigoje psichologai ir edukologai ėmė akcentuoti konstruktyvistinę mokymosi 

prasmę, pabrėždami aktyvų individo vaidmenį informacijos apdorojimo ir žinių įgijimo metu. 

Konstruktyvistai pabrėžia, kad mokymasis nevyksta tik stebint, klausantis ar jaučiant. Svarbiausios 

yra mąstymo struktūros, kurios plėtojamos, remiantis individo veikla ir patirtimi. Mokiniai plečia 

asmeninį žinojimą apie įvykius ir atvejus, remdamiesi savo patirtimi ir ankstesniu žinojimu. 

Mokymosi tikslas yra ne perimti išorinio pasaulio žinojimą į savo atmintį, bet, remiantis patirtimi, 

susikurti individualius pasaulio atspindžius. Pagrindiniai šiuolaikinio požiūrio į mokymo(si) esmę 

teiginiai: 

1. Mokymasis yra aktyvaus konstravimo procesas. Mokymasis nėra žinių ir įgūdžių 

perdavimas, o besimokantieji nėra tik pasyvūs „priėmėjai". Mokymasis yra aktyvus supratimo, 

prasmių ir įgūdžių konstravimo procesas. Konstravimas galimas tada, kai mokymosi procesas yra 

orientuotas į besimokantįjį, kuris pažinimo proceso metu pats ieško prasmių (mokosi per pažinimą). 

Trumpiau tariant, mokymasis yra kiekvieno individo subjektyvi individualios prasmės konstrukcija. 

2. Mokymasis yra gausėjančių žinių, mokėjimų, įgūdžių sujungimas. Mokymasis 

visada yra pagrįstas jau turimomis žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais ir pažinimo (kognityvinėmis) 

struktūromis. Tai yra požiūris į mokymąsi, kaip į procesą, jungiantį naujai įgyjamus ir jau turimus 

žinias, mokėjimus, įgūdžius. Pagrindinis faktorius, darantis įtaką mokymuisi, yra tai, ką 

besimokantysis jau žino ir moka. Taigi įvertinkime turimą būsimojo specialisto patirtį (žinias, 

mokėjimus, įgūdžius ir kt.) ir nuolat į tai atsižvelkime. 
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3. Mokymasis yra bendradarbiavimas. Socialinis mokymosi aspektas yra svarbus 

konstruktyvistų teorijoje, tačiau jį dar labiau akcentuoja mokymosi bendradarbiaujant šalininkai. 

Socialinė sąveika gali vesti į žinių konstravimo ir transformavimo procesą, kai besimokantieji 

bendradarbiaudami kuria naujas koncepcijas ir įgūdžius. Besimokantieji patys konstruoja savo 

kognityvines struktūras kalbėdamiesi, aiškindami, diskutuodami, vesdami debatus bei klausinėdami 

bendradarbiavimo atmosferoje. Trumpiau tariant: kuo daugiau kalbi ir veiki tuo daugiau išmoksti. 

4. Mokymasis yra savireguliuojantis procesas. Priešingai nei teigia senoji 

bihevioristinė teorija, į gero mokymosi sąvoką įeina ir tokios metakognityvinės charakteristikos 

kaip planavimas, vadyba ir reflektavimas. Savireguliacija reiškia, kad besimokantysis turi tam tikrus 

įgūdžius, leidžiančius jam pačiam susikurti savo mokymosi procesą, jam vadovauti ir kontroliuoti, 

turi norą mokytis ir gali reflektuoti bei įvertinti visą mokymosi procesą. Kai savireguliacija 

mokantis pasiekia pakankamai aukštą lygį, besimokantieji tampa vis mažiau priklausomi nuo įvairių 

instrukcijų ir nurodymų. Šio bruožo nereikėtų suprasti tiesiogiai, kadangi mokyme pasitaiko 

nemažai atvejų, kuomet stiprus išorinis vadovavimas ar moderavimas yra labiau efektyvūs. 

5. Mokymasis yra orientuotas į tikslą. Nors mokymasis gali būti ir atsitiktinis, šiuo 

metu yra vieninga nuomonė, kad efektyvus ir prasmingas mokymasis yra tada, kai aiškiai 

suvokiamas tikslas bei kelias jam pasiekti. Daugeliu atvejų tutorius nustato mokymosi tikslus. Jei 

efektyvų mokymąsi suvokiame kaip konstruktyvų, besiremiantį turima žinių sistema, 

bendradarbiavimo ir save reguliuojantį perkėlimo veiksmą, yra natūralu manyti, kad geras 

mokymasis taip pat reikalauja mokymosi tikslų, kuriuos iškelia patys besimokantieji. Mokymo 

tikslus gali nustatyti tutorius arba jie gali būti apibrėžti, įvertinus mokymuisi skirtą medžiagą – 

praktikos programą, profesinio rengimo standartą, kt. 

6. Mokymasis susijęs su kontekstu ir aplinka. Jis vyksta socialinėje materialioje 

aplinkoje. Žinios yra dalyvavimo ir tam tikros veiklos rezultatas. Tai reiškia, kad efektyvus 

mokymasis yra veikla, kurioje dera proto, kūno, aplinkos ir konteksto veikla. Mokymasis gali būti 

sustiprintas, priartinus jį prie realaus gyvenimo konteksto, kuriame egzistuoja tiek socialinis, tiek 

fizinis komponentai. Todėl būsimojo specialisto mokymas(sis) praktikoje, darbo vietoje yra itin 

svarbus. 

Androgoginiu požiūriu tie patys kriterijai skiriasi nuo pedagoginio požiūrio: 

1. Poreikis žinoti. Suaugusieji nori žinoti, kodėl jie turi mokytis, kas nuo to pasikeis. Kai 

mokomasi savo noru, numatant teigiamas mokymosi pasekmes, suaugusiųjų dalyvavimas 

aktyvesnis, o pastangos išmokti žymiai efektyvesnės. 

2. Besimokančiojo savarankiškumas. Suaugusieji yra atsakingi už savo gyvenimą, 

priimamus sprendimus, atliekamus veiksmus. Jie priešinasi ir reiškia nepasitenkinimą, jei kas nors 
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siekia primesti savo valią jų gyvenimiškuose sprendimuose. Jie ieško ir sprendžia nuo ko pradėti, 

kas jiems naudinga, kur eiti mokytis. Tik patekęs į mokymosi situaciją, suaugęs staiga praranda visą 

savo savarankiškumą. Tokioje situacijoje tutoriui tenka padėti nemaža pastangų, kuriant tokią 

mokymosi patirtį, kurioje studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, galėtų įveikti 

priklausomybę ir taptų atsakingas už savo mokymąsi. 

3. Patirtis. Studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, ateina į praktikos 

atlikimo vietą – draudimo brokerių įmonę, sukaupę skirtingą patirtį. Kokybiniai ir kiekybiniai 

patirties ypatumai įtakoja suaugusiųjų mokymosi procesą. Pirmiausia bet kuri suaugusiųjų grupė 

pasižymi platesne individualių skirtumų skale nei bet kuri moksleivių grupė. Antra, daugelyje 

mokymosi situacijų suaugusiųjų patirtis yra vertingas mokymosi šaltinis, kuris gali būti 

pasitelkiamas grupės diskusijose, problemų sprendime, atvejų studijose, simuliaciniuose žaidimuose 

(simuliacijos yra visuma metodų, kurie plėtoja kūrybiškumą, sprendimų priėmimo ir problemos 

sprendimo gebėjimus). Besimokančiųjų patirties naudojimas gali sėkmingai pakeisti žinių 

perdavimo technikas ir metodus. Dar viena subtili priežastis, kodėl būtina remtis suaugusio 

žmogaus patirtimi, susijusi su besimokančiojo asmenybe, jo identitetu. Suaugusiųjų mokymesi tai 

reiškia, kad ignoruoti ar nepakankamai įvertinti turimą patirtį – tolygu sumenkinti suaugusiojo 

asmenybę. Didelė patirtis gali apsunkinti mokymąsi. Kaupdami patirtį išsiugdome tam tikrus 

protinius įpročius, nuostatas, susiformuojame vertybes, kas gali tapti priežastimi užsisklęsti, 

atsiriboti nuo naujų idėjų, kitokių požiūrių, alternatyvių mąstymo būdų. Tokiais atvejais pagalba, 

identifikuojant tokius įpročius, vertybes, kuriant alternatyvaus požiūrio galimybes, atveriant 

mąstymą naujoms idėjoms, yra svarbi užduotis tutoriui. 

4. Pasirengimas mokytis. Pasirengimas mokytis paprastai siejamas su asmenybės 

vystymosi etapais ir uždaviniais. Tačiau suaugusiam žmogui gyvenimo keliami uždaviniai yra 

esminis faktorius. Suaugusieji yra pasirengę mokytis dalykų, kurie yra būtini sprendžiant jų 

gyvenimo problemas. Tai ypač akivaizdu keičiantis profesinei situacijai. Pavyzdžiui, dirbant 

darbininku įmonėje vadybos kursas gali atrodyti beprasmiškas, tačiau pasikeitus pozicijai iš 

darbininko į darbų priežiūros specialisto, žinios iš vadybos srities tampa aktualios. 

5. Orientacija. Priešingai nei moksleiviai, kurie orientuoti į dalyko turinio įsisavinimą, 

suaugusieji sąmoningai ar nesąmoningai renkasi mokymąsi ketindami spręsti gyvenimo, karjeros ar 

asmenines problemas. Jie yra motyvuoti mokytis tiek, kiek tai gali padėti siekti tikslų ar spręsti 

problemas, kurios kyla gyvenime. Dar daugiau, suaugusieji išmoksta naujų žinių, gebėjimų, 

vertybių, nuostatų efektyviausiai, kuomet jie tai gali pritaikyti gyvenime. 

6. Motyvacija. Nors suaugusiems svarbu išoriniai motyvaciniai faktoriai (geresnis 

darbas, paaukštinimas, didesnis atlyginimas), svarbiausia yra vidinė motyvacija (pasitenkinimas 
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darbu, savigarba, gyvenimo kokybė, saviraiška). Kiekvienas normalus suaugęs žmogus turi vidinę 

motyvaciją tobulėti ir siekti. Vidinė motyvacija gali būti blokuojama ankstesnės nesėkmingos 

mokymosi patirties mokykloje arba jei profesijos mokytojas/tutorius neatsižvelgia į suaugusiųjų 

mokymosi ypatumus. 

Kas svarbu mokant suaugusius? Praktikoje vienų ar kitų idėjų taikymas reiškia, kad tutorius 

yra atsakingas už situacijos vertinimą ir pasirinkimą. Jei pedagoginės nuostatos, principai ir metodai 

yra tinkami besimokančiam suaugusiam, įvertinant jo asmenines savybes, mokymosi tikslus, tuomet 

jie ir gali būti taikomi, bent jau pradedant mokymus. Pavyzdžiui, studentai, atliekantys profesinę 

(baigiamąją) praktiką, gali būti visiškai priklausomi nuo tutoriaus, kuomet mokomasi naujų dalykų 

ar nėra vidinės motyvacijos.  

Esminis skirtumas tarp pedagoginių ir androgoginių idėjų taikymo būtų besimokančiojo 

savarankiškumas. Tutorius, siekiantis besimokančiojo priklausomybės, neišvengiamai taiko 

pedagoginius metodus ir idėjas, tuo tarpu androgogo siekiamas tikslas – visokeriopai padėti 

besimokančiam prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Iš čia matyti, kad kai kurios androgogikos 

idėjos gali būti pritaikomos pedagogikos praktikoje, siekiant geresnių rezultatų. Tai saugios 

mokymosi aplinkos, pagarbos, pasitikėjimo tarp besimokančiųjų kūrimas, atsakomybės, renkantis 

mokymosi šaltinius ir metodus, delegavimas, dalijimasis atsakomybe vertinant mokymąsi. Nėra 

griežtos ribos, kiek, kaip ir kada taikyti pedagogines ar androgogines idėjas, tačiau būtent tai kelia 

dar didesnius reikalavimus tutoriui, ypač dirbančiam su studentais, atliekančiais profesinę 

(baigiamąją) praktiką. Tutorius turi įvertinti įvarius faktorius ir organizuoti mokymosi procesą taip, 

kad besimokantieji įgytų žinių, stiprėtų jų pasitikėjimas savo jėgomis, savigarba, jie patirtų, kad 

mokymasis yra malonus, įtraukiantis užsiėmimas. Tai reiškia, kad tutoriai turi turėti gebėjimų kaip 

sukurti lanksčią profesinės (baigiamosios) praktikos aplinką, o ne tik perduoti žinias.  

 

5.7. Profesinė tutoriaus etika 
Visuomenėje egzistuoja kelios vertybinės sistemos su savais specifiniais kriterijais, kurios 

formuoja nuomonę apie įvykius, elgesį ir idėjas. Mokslas yra grindžiamas teiginiais, 

besiremiančiais tiesos ir netiesos samprata. Estetika grindžiama teiginiais, apibrėžiančiais grožio ir 

negražumo sampratą. Etika grindžiama gero ir blogo, teisingo ir neteisingo elgesio supratimu 

Plėtojantis bendrosios etikos teorijai, kartu vyksta jos specializacija. Kelis paskutinius 

dešimtmečius didelis dėmesys yra skiriamas vienai bendrosios etikos šakai – profesinei etikai, kuri 

gali būti laikoma taikomąja etika, pasireiškiančia darbo vietoje. Profesinė etika glaudžiai susijusi su 

bendrąja etika, remiasi jos teorija, pagrindinėmis kategorijomis, tyrimo metodais. Tačiau tam tikros 
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taisyklės gali viena kitai prieštarauti. Profesinė etika yra apibrėžiama kaip dorinio elgesio ir pareigų 

normų sistema, sutartinai priimta vienos profesijos atstovų. 

Sociologai išvardina keletą kriterijų, susijusių su profesijos apibūdinimu. Patys bendriausi yra 

šie: 

• ilgas ir intensyvus mokymasis (senesniais laikais profesijos būdavo mokomasi iš 

darbdavio, darbo vietoje, kartojant nusižiūrėtas procedūras, jas tobulinant; dabar profesijos įgijimui 

reikalingos akademinės studijos, dažniausiai besibaigiančios valstybės formalizuotu išsilavinimo 

pripažinimu); 

• intelekto dominavimas darbe (profesionalai teikia teorinėmis studijomis pagrįstą 

informaciją, paslaugas bei instrukcijas); 

• profesija priklauso aptarnavimo sričiai (paprastai kiekvieno profesionalo paslaugos yra 

unikalios, nes priklauso nuo jo asmeninio išsilavinimo, intelekto, kliento poreikių interpretacijos; tai 

nėra unifikuotas darbas, paklūstantis griežtoms iš anksto nustatytoms taisyklėms) 

• altruistinė motyvacija (profesionalo darbe bendras gėris yra svarbiau, negu asmeninė 

nauda; jo atsakomybė prieš visuomenę yra prioritetinė, renkantis sprendimus; teoriškai jis labiau 

suinteresuotas ne tiesmuku darbo atlikimu, bet profesinių problemų sprendimu);  

•  profesiniai gebėjimai remiasi susistemintomis teorinėmis žiniomis (profesionalo 

teorinės žinios yra susisteminto darbo patyrimo rezultatas; jos savo ruožtu suponuoja veiklą, kurios 

dėka, remiantis jau suformuota sistema, vėl kuriamos naujos teorinės žinios, lemiančios veiklos 

pokyčius); 

• profesinė veikla yra sankcionuota valstybės valdžios (valstybės remiamos profesijos, 

nes dažniausiai šie profesionalai negamina jokių materialinių gėrybių; jos laikomos prioritetinėmis, 

nes tenkina visos visuomenės poreikius, yra susijusios su pagrindinių žmogaus teisių gynimu); 

• profesija turi jau susiformavusį profesinį etikos kodeksą (kodeksas yra tiesioginė 

priklausymo socialinio aptarnavimo sferai išraiška; garantuoja, kad profesionalai patys prisiima 

atsakomybę prieš klientą, visuomenę ir profesiją). 

 

Socialiniai partnerių – draudimo brokerių įmonių, kuriose studentai atlieka praktiką, vadovai 

turėtų suteikti galimybę tutoriui profesinei kvalifikacijai kelti. Šiuolaikiniai procesai, įtakojantys 

visuomenės kaitą, grindžiamą naujomis individo veiklos kokybėmis, įgalina profesinį tutoriaus 

tobulėjimą sieti su kokybiškumu, poreikių mokytis visą gyvenimą, bendromis bazinėmis ir 

specialiosiomis žiniomis.  

Čia išryškėja pagrindinis tutoriaus mokymo, kvalifikacijos kėlimo tikslas – padėti parengti 

aukštajai mokyklai, iš kurios studentas ateina į praktikos bazę, kvalifikuotą, konkurencingiausią 
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specialistą, galintį tenkinti socialinių partnerių (darbdavių) poreikius. Tutoriui suteikta išskirtinė 

atsakomybė už studentų dalyvaujančių praktikoje, profesinį tobulėjimą bei teisė padėti siekti 

ugdymo kokybės t.y. perteikti kitiems turimą patirtį. 

Profesinė tutoriaus etika yra apibrėžiama santykiuose su studentais praktikos vietose, taipogi 

su draudimo brokerių etika, nes tutoriai yra draudimo brokeriai. Šiuo atveju labai svarbu yra 

profesinė garbė – tai specialisto pripažinimas ir įtvirtinimas, pasitikėjimo juo garantija. Profesinę 

garbę gali pelnyti ne tik atskirų profesijų atstovai. Įstaigos, institucijos, net pačios profesijos įgyja 

didesnę ar mažesnę garbę, pasitikėjimą. Draudimo brokeriai, tuo pačiu ir NDBĮA siekia didesnio 

pasitikėjimo Lietuvos rinkoje bei aukštųjų mokyklų tarpe. Šios temos apie profesinę etiką tikslas – 

užtikrinti tutorių – draudimo brokerių darbo su studentais patikimumą ir profesionalumą, taip pat 

užtikrinti, kad tutoriaus ir studento, atliekančio baigiamąją (profesinę) praktiką, tarpusavio santykiai 

būtų grindžiami pasitikėjimo, geros partnerystės, sąžiningumo, taktiškumo ir skaidrumo principais, 

pagrindiniu prioritetu iškeliant būsimo jauno specialisto interesus. Vykdydamas savo veiklą tutorius 

privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo profesines pareigas, laikytis profesinės etikos reikalavimų: 

• tutoriaus profesija privalo formuoti profesinį etikos kodeksą; 

• intelektualiai ir profesionaliai teikti informaciją, paslaugas bei instrukcijas; 

• stengtis formuoti unikalias savybes siekiant asmeninio išsilavinimo, intelekto, studento 

poreikių interpretacijos; 

• savo darbe remtis altruistine motyvacija; 

• sisteminti darbo patyrimo rezultatas; suponuoti savo, kaip tutoriaus veiklą ir kūrybą; 

• kiekvieno tutoriaus pareiga asmeniniu elgesiu aukštinti savo profesiją bei draudimo 

brokerio vardą; 

• profesionaliai ir kokybiškai atlikti savo kaip tutoriaus pareigas; 

• formuoti ir palaikyti santykius su savo globotiniais, paremtus abipusiu pasitikėjimu, 

pagarba ir profesionalumu; 

• prisiimti atsakomybę prieš studentą, klientą, visuomenę ir profesiją; 

• nedaryti jokių veiksmų, sukeliančių ar galinčių sukelti praktikantų bei klientų 

nepasitikėjimą tutoriais – draudimo brokeriais arba iškreipti bendrą nepriklausomo draudimo 

tarpininko įvaizdį; 

• neatskleisti klientų komercinių paslapčių bei asmens duomenų konfidencialumo; 

• gerbti ekonominės konkurencijos ir bendros verslo praktikos principus, nenaudoti 

neteisingų ar šmeižikiškų teiginių apie konkurentus; 

• prisiimti atsakomybę už mokymąsi ir tobulėjimą; 
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• profesionaliai ir žmogiškai vadovauti studentams sprendimų priėmimo ir veiksmų 

apmąstymo proceso metu; 

• drąsinti savo globotinius priimti sprendimus, padėti atprasti nuo nesavarankiškumo 

priklausomybės;  

• nuolat kelti savo kvalifikaciją siekiant praplėsti profesinių žinių apimtį; 

• nuolat disponuoti visapusiška naujausia informacija apie situaciją draudimo rinkoje, 

atskirus draudimo rinkos dalyvius ir jų produktus; 

• tobulinti savo kaip tutoriaus profesijos profesionalumą, domėtis naujovėmis norint būti 

moraliniu ir profesionaliu pavyzdžiu jaunajai kartai. 

 

Kiekviena bendros profesinės veiklos sritis yra labai specifiška. Joje susiklosto skirtingi 

žmonių bendravimo santykiai, daugiau ar mažiau skirtingos pažiūros ir elgesio normos. Todėl 

profesinės veiklos srityje tutoriams be bendrųjų dažnai keliami ir specifiniai doriniai reikalavimai. 

Juk bendrieji doros normatyvai dažnai negali aprėpti ir visapusiškai reguliuoti specifinių dorinių 

santykių, susiklostančių profesinės veiklos srityje. Tutorius privalo teorines žinias „konvertuoti" į 

praktinius mokėjimus ir įgūdžius arba į profesines kompetencijas, suvokti profesinės veiklos 

ypatumus bei subtilumus, suvokti jauno žmogaus psichologiją ir siekius, įgyvendinant profesinės 

baigiamosios praktikos tikslus. 
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6. PRAKTIKOS ATLIKIMAS PAGAL AUKŠTOJO MOKSLO 
INSTITUCIJOS TEMINĮ PLANĄ IR METODIKĄ, VADOVAUJANT 
TUTORIUI 
Tutorius, prieš profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimą turi būti susipažinęs su aukštojo mokslo 

institucijos parengtu praktikos teminiu planu bei metodika reikalinga užduočių atlikimui. Šioje 

darbo dalyje bus detaliai aprašomas praktikos teminio plano turinys ir jo sudarymas. Be to didelis 

dėmesys yra skiriamas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką gebėjimų ir asmenybės 

tipo nustatymui, pažinimo metodams. Taip pat yra pateikiama informacija apie mokymo ir 

mokymosi stilius, metodus ir jų derinimą.  

 

6.1. Praktikos teminio plano turinys ir jo sudarymas 
Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ir Vilniaus kolegijos 

Ekonomikos fakulteto rengiami draudimo vadybos specialistai turi skirtingus profesinės praktikos 

tikslus ir uždavinius, praktikos teminiai planai taip pat yra skirtingi. Šioje metodikos dalyje bus 

atskirai apžvelgiami Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų profesinės praktikos 

teminis planas ir Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentų profesinės praktikos teminis 

planas. 

 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos studentų praktikos teminis 

planas 

Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos šakos 

studentai, remdamiesi šia metodika, atliks profesinę praktiką draudimo brokerių įmonėse, todėl 

praktikos teminis planas turi būti parengtas remiantis draudimo vadybos šakos profesinės praktikos 

programa ir atsižvelgiant į draudimo brokerių įmonių veiklos specifiką. Profesinės praktikos turinys 

(t.y. teminis planas) yra: 

1. Susipažinimas su draudimo bendrovės vidaus taisyklėmis, misija, vizija ir tikslais. 

Draudimo bendrovės verslo SSGG analizė ir jos padėties draudimo paslaugų rinkoje nustatymas. 

Draudimo bendrovės valdymo organizacinės struktūros ir jos padalinių funkcijų išnagrinėjimas.  

2. Draudimo bendrovės draudimo paslaugų produktų portfelio struktūros tyrimas pagal 

draudėjų segmentus ir jų rizikingumo įvertinimas. Draudimo bendrovės draudimo produktų 

taisyklių studijavimas.  

3. Darbo su klientais įgūdžių ugdymas draudimo bendrovės pardavimų padalinyje 

konsultuojant klientus, sudarant draudimo sutartis, išrašant draudimo polisus. Darbo komandoje 

įgūdžių kaupimas priimant taktinius ir strateginius sprendimus.  
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4. Draudimo bendrovės taikomų marketingo strategijų nagrinėjimas ir eksperimentinis jų 

įvertinimas. Draudimo bendrovės žalų reguliavimo padalinyje praktinių įgūdžių ugdymas vertinant 

draudiminių įvykių žalas, apskaičiuojant draudimo išmokų dydžius, pildant aktus ir pan.  

5. Draudimo bendrovės finansinės ir investicinės veiklos rodiklių bei investicinio 

portfelio struktūros analizė.  

6. Reikiamos faktinės medžiagos bei duomenų, reikalingų profesinės praktikos ataskaitai 

rengti, rinkimas, grupavimas, analizė ir apibūdinimas. 

 

6 lentelė 
Galimas profesinės praktikos teminis planas, atsižvelgiant į draudimo brokerių įmonių 

veiklos specifiką 
 

Profesinės praktikos teminis planas, jeigu praktika 
yra atliekama draudimo įmonėje 

 

Profesinės praktikos teminis planas, jeigu 
praktika yra atliekama draudimo brokerių 

įmonėje 
Susipažinimas su draudimo bendrovės vidaus 
taisyklėmis, misija, vizija ir tikslais. Draudimo 
bendrovės verslo SSGG analizė ir jos padėties 
draudimo paslaugų rinkoje nustatymas. Draudimo 
bendrovės valdymo organizacinės struktūros ir jos 
padalinių funkcijų išnagrinėjimas.  

Susipažinimas su draudimo brokerių bendrovės 
vidaus taisyklėmis, misija, vizija ir tikslais. 
Draudimo brokerių bendrovės verslo SSGG analizė 
ir jos padėties draudimo brokerių įmonių rinkoje 
nustatymas. Draudimo brokerių bendrovės valdymo 
ir organizacinės funkcijų išnagrinėjimas.  

Draudimo bendrovės draudimo paslaugų produktų 
portfelio struktūros tyrimas pagal draudėjų segmentus 
ir jų rizikingumo įvertinimas. Draudimo bendrovės 
draudimo produktų taisyklių studijavimas.  

Draudimo brokerių bendrovei tarpininkaujant 
sudaromų draudimo sutarčių portfelio struktūros 
tyrimas pagal draudimo bendroves ir esant 
galimybei pagal draudėjų segmentus. Draudimo 
bendrovių, su kuriomis draudimo brokerių įmonė 
yra sudariusi tarpininkavimo sutartis, draudimo 
produktų taisyklių studijavimas. 

Darbo su klientais įgūdžių ugdymas draudimo 
bendrovės pardavimų padalinyje konsultuojant 
klientus, sudarant draudimo sutartis, išrašant draudimo 
polisus. Darbo komandoje įgūdžių kaupimas priimant 
taktinius ir strateginius sprendimus.  

Darbo su klientais įgūdžių ugdymas kartu su 
draudimo brokeriu dalyvaujant draudimo sutarčių 
sudarymo procese: konsultuojant klientus, rengiant 
pasiūlymus, dalyvaujant sudarant draudimo sutartis 
ir išrašant draudimo polisus. Darbo komandoje 
įgūdžių kaupimas priimant taktinius ir strateginius 
sprendimus. 

Draudimo bendrovės taikomų marketingo strategijų 
nagrinėjimas ir eksperimentinis jų įvertinimas. 
Draudimo bendrovės žalų reguliavimo padalinyje 
praktinių įgūdžių ugdymas vertinant draudiminių 
įvykių žalas, apskaičiuojant draudimo išmokų dydžius, 
pildant aktus ir pan.  

Draudimo brokerių bendrovės taikomų marketingo 
strategijų nagrinėjimas ir eksperimentinis jų 
įvertinimas ir/ arba Draudimo brokerių bendrovės 
taikomų darbuotojų motyvavimo strategijų 
nagrinėjimas ir eksperimentinis jų įvertinimas. 
Esant galimybei praktinių įgūdžių ugdymas 
draudiminių įvykių žalų administravimo procese: 
dokumentų pildymas, draudimo išmokų dydžių 
apskaičiavimas ir pan. 

Draudimo bendrovės finansinės ir investicinės veiklos 
rodiklių bei investicinio portfelio struktūros analizė.  
 

Susipažinimas su draudimo brokerių bendrovės 
finansinės veiklos ataskaitomis ir finansinės analizės 
rodiklių apskaičiavimas. Esant galimybei gyvybės 
draudimo bendrovių, su kuriomis draudimo brokerių 
įmonė yra sudariusi tarpininkavimo sutartis, 
investicinių krypčių struktūros analizė.  

Reikiamos faktinės medžiagos bei duomenų, reikalingų 
profesinės praktikos ataskaitai rengti, rinkimas, 
grupavimas, analizė ir apibūdinimas. 

Reikiamos faktinės medžiagos bei duomenų, 
reikalingų profesinės praktikos ataskaitai rengti, 
rinkimas, grupavimas, analizė ir apibūdinimas. 
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Įvertinus draudimo brokerių įmonių specifiką, 6 lentelėje yra pateikiamas galimas profesinės 

praktikos teminio plano turinys. 

Sudarius teminį planą, svarbu, jog studentas, atliekantis praktiką, efektyviai paskirstytų 

praktikai skirtą laiką ir sugebėtų numatytas užduotis atlikti laiku ir įgytų kuo daugiau profesinės 

praktikos žinių. 7 lentelėje yra pateikiamas rekomenduotinas profesinės praktikos teminio plano 

atlikimas atsižvelgiant į tai, jog praktikos trukmė yra 14 savaičių. 

7 lentelė 

Profesinės praktikos teminio plano dalių atlikimas, atsižvelgiant į profesinės praktikos 
trukmę 

 
Profesinės praktikos teminio plano dalis Praktikos trukmė savaitėmis (viso 14 savaičių) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Susipažinimas su draudimo brokerių bendrovės 
vidaus taisyklėmis, misija, vizija ir tikslais. 
Draudimo brokerių bendrovės verslo SSGG 
analizė ir jos padėties draudimo brokerių įmonių 
rinkoje nustatymas. Draudimo brokerių bendrovės 
valdymo ir organizacinės funkcijų išnagrinėjimas. 

              

Draudimo brokerių bendrovei tarpininkaujant 
sudaromų draudimo sutarčių portfelio struktūros 
tyrimas pagal draudimo bendroves ir esant 
galimybei pagal draudėjų segmentus. Draudimo 
bendrovių, su kuriomis draudimo brokerių įmonė 
yra sudariusi tarpininkavimo sutartis, draudimo 
produktų taisyklių studijavimas. 

              

Darbo su klientais įgūdžių ugdymas kartu su 
draudimo brokeriu dalyvaujant draudimo sutarčių 
sudarymo procese: konsultuojant klientus, rengiant 
pasiūlymus, dalyvaujant sudarant draudimo 
sutartis ir išrašant draudimo polisus. Darbo 
komandoje įgūdžių kaupimas priimant taktinius ir 
strateginius sprendimus. 

              

Draudimo brokerių bendrovės taikomų marketingo 
strategijų nagrinėjimas ir eksperimentinis jų 
įvertinimas ir/ arba Draudimo brokerių bendrovės 
taikomų darbuotojų motyvavimo strategijų 
nagrinėjimas ir eksperimentinis jų įvertinimas. 
Esant galimybei praktinių įgūdžių ugdymas 
draudiminių įvykių žalų administravimo procese: 
dokumentų pildymas, draudimo išmokų dydžių 
apskaičiavimas ir pan. 

              

Susipažinimas su draudimo brokerių bendrovės 
finansinės veiklos ataskaitomis ir finansinės 
analizės rodiklių apskaičiavimas. Esant galimybei 
gyvybės draudimo bendrovių, su kuriomis 
draudimo brokerių įmonė yra sudariusi 
tarpininkavimo sutartis, investicinių krypčių 
struktūros analizė. 

              

Reikiamos faktinės medžiagos bei duomenų, 
reikalingų profesinės praktikos ataskaitai rengti, 
rinkimas, grupavimas, analizė ir apibūdinimas. 

              

 



 

 

 

80 

Kaip minėta anksčiau, profesinė praktika gali būti atliekama ne tik draudimo bendrovėse, bet 

ir draudimo brokerių bendrovėse. Studentas, konsultuodamasis su praktikos vadovu, parengia 

individualią profesinės praktikos užduotį. Kadangi draudimo vadybos šakos studentai, remdamiesi 

šia metodika, atliks praktiką draudimo brokerių įmonėse, tolimesnėse šio skyriaus dalyse, aprašant 

praktikos teminį planą ir sudarant praktikos turinį, bus pateikiamos galimos individualios profesinės 

praktikos užduotys.  

 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos studentų baigiamosios 

praktikos teminis planas 

Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos šakos 

studentai, remdamiesi šia metodika, atliks profesinę praktiką draudimo brokerių įmonėse todėl 

praktikos teminis planas turi būti parengtas remiantis draudimo vadybos šakos baigiamosios 

praktikos metodiniais nurodymais ir atsižvelgiant į draudimo brokerių įmonių veiklos specifiką. 

Profesinės praktikos teminis planas yra: 

1. Draudimo įmonės (arba draudimo brokerių bendrovės) charakteristika, organizacinė 

struktūra ir veiklos sritys. 

2. Draudiko parduodamos draudimo paslaugos. 

3. Draudimo produktų pardavimo technologijos ypatumai 

4. Draudimo sutarties sudarymas. 

5. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas. 

6. Draudiko ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarka.  

7. Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas ir teikimas. 

 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos studentų baigiamosios praktikos 

metodiniuose nurodymuose yra nurodyta, jog studentai, atliekantys baigiamąją praktiką draudimo 

brokerių bendrovėse, praktikos teminio plano dalį analizuoja draudimo brokerių bendrovės veiklą, o 

likusias temas – pasirinkdami didžiausią draudimo brokerių bendrovės partnerį (draudimo 

kompaniją), t.y. pagal tos draudimo bendrovės vykdomą veiklą, su kuria draudimo brokerių 

bendrovė glaudžiausiai bendradarbiauja. 

Susipažinus su praktikos vietoje paskirtu praktikos vadovu (tutoriumi), sudaromas 

baigiamosios praktikos teminis planas, atsižvelgiant į praktikos bazės ypatumus, studento 

gebėjimus. 

Sudarius teminį planą, svarbu, jog studentas, atliekantis praktiką, efektyviai paskirstytų 

praktikai skirtą laiką ir sugebėtų numatytas užduotis atlikti laiku ir įgytų kuo daugiau profesinės 
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praktikos žinių. 8 lentelėje yra pateikiamas rekomenduotinas profesinės praktikos teminio plano 

atlikimas atsižvelgiant į tai, jog praktikos trukmė yra 10 savaičių. 

8 lentelė 

Profesinės praktikos teminio plano dalių atlikimas, atsižvelgiant į profesinės praktikos 
trukmę 

 
Profesinės praktikos teminio plano dalis Praktikos trukmė savaitėmis 

 (viso 10 savaičių) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Draudimo brokerių įmonės charakteristika, organizacinė 
struktūra ir veiklos sritys. 

          

Draudiko parduodamos draudimo paslaugos. 
 

          

Draudimo sutarties sudarymas. 
 

          

Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas. 
 

          

Draudiko ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarka. 
 

          

Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas ir 
teikimas. 

          

 

Kaip minėta anksčiau, profesinė praktika gali būti atliekama ne tik draudimo bendrovėse, bet 

ir draudimo brokerių bendrovėse. Studentas, konsultuodamasis su praktikos vadovu, parengia 

individualią profesinės praktikos užduotį. Kadangi draudimo vadybos šakos studentai, remdamiesi 

šia metodika, atliks praktiką draudimo brokerių įmonėse, tolimesnėse šio skyriaus dalyse ir sudarant 

praktikos turinį, bus pateikiamos galimos individualios profesinės praktikos užduotys.  

Susipažinus su profesinės praktikos teminiu planu, tikslinga detaliau suplanuoti praktikos 

atlikimą – sudaryti profesinės praktikos turinį. Profesinės praktikos turinyje jau yra nurodomos 

konkrečios veiklos ir užduotys, kurias atlikus studentas, pritaikydamas teorines profesines žinias, 

gali įgyti praktinių profesinių įgūdžių. Kadangi aukštųjų mokyklų – Vilniaus universiteto ir 

Vilniaus kolegijos, rengiančių draudimo vadybos specialistus, profesinės praktikos teminiai planai 

skiriasi, toliau detalus praktikų turinys bus aprašomas atskirai.  

 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos studentų praktikos turinys 

1. Draudimo bendrovės verslo SSGG analizė ir jos padėties draudimo paslaugų rinkoje 

įvertinimas. 

1.1. Susipažinimas su draudimo brokerių bendrovės vidaus taisyklėmis. 

1.2. Draudimo brokerių įmonės misijos, vizijos ir tikslų aprašymas.  

1.3. Draudimo brokerių įmonės verslo SSGG analizė  

1.4. Draudimo brokerių įmonės padėties draudimo brokerių įmonių rinkoje nustatymas. 
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1.5. Draudimo brokerių įmonės valdymo ir organizacinės funkcijų išnagrinėjimas.  

1.5.1. Draudimo brokerių įmonės organizacinė sandara ir personalo darbo 

organizavimas.  

1.5.2.  Draudimo brokerių įmonės organizacinės struktūros schema, funkciniai 

padaliniai, pavaldumas ir pan.  

1.5.3.  Draudimo brokerių įmonės personalas, jo sudėtis, pasiskirstymas pagal 

padalinius ir pan. 

 

2. Draudimo brokerių bendrovei tarpininkaujant sudaromų draudimo sutarčių portfelio 

struktūros tyrimas pagal draudimo bendroves ir esant galimybei pagal draudėjų segmentus. 

2.1. Draudimo sutarčių portfelio struktūros pagal draudimo rūšis kiekybinė analizė 

pagal draudimo bendroves ir esant galimybei pagal draudėjų segmentus.  

2.2. Draudimo bendrovių, su kuriomis draudimo brokerių įmonė yra sudariusi 

tarpininkavimo sutartis, draudimo produktų taisyklių studijavimas.  

2.3. Taktiniai sprendimai dėl veiklos plėtros ir klientų aptarnavimo. Draudimo brokerių 

įmonės taikomų rinkodaros strategijų įvertinimas. 

2.4. Draudimo brokerių bendrovės taikomų marketingo strategijų nagrinėjimas ir 

eksperimentinis jų įvertinimas. 

2.5. Draudimo brokerių įmonės taikomų darbuotojų motyvavimo strategijų 

nagrinėjimas ir eksperimentinis jų įvertinimas. 

 

3. Draudimo sutarčių sudarymas, rizikų įvertinimas ir žalų reguliavimas. 

3.1. Darbo su klientais įgūdžių ugdymas kartu su draudimo brokeriu dalyvaujant 

draudimo sutarčių sudarymo procese. 

3.1.1. Klientų konsultavimas. 

3.1.2. Pasiūlymų ruošimas. 

3.1.3. Dalyvavimas, sudarant draudimo sutartis ir išrašant draudimo polisus.  

3.2. Darbo komandoje įgūdžių kaupimas priimant taktinius ir strateginius sprendimus.  

3.3. Praktinių įgūdžių ugdymas draudiminių įvykių žalų administravimo procese. 

3.3.1. Dokumentų pildymas. 

3.3.2. Draudimo išmokų dydžių vertinimas. 

4. Draudimo brokerių įmonės veiklos analizė, remiantis finansinėmis ataskaitomis. 

4.1. Susipažinimas su draudimo brokerių bendrovės finansinės veiklos ataskaitomis.  

4.2. Finansinės analizės rodiklių apskaičiavimas.  
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4.3. Esant galimybei gyvybės draudimo bendrovių, su kuriomis draudimo brokerių 

įmonė yra sudariusi tarpininkavimo sutartis, investicinių krypčių struktūros analizė.  

 

5. Klausimai susiję su individualia praktikos užduotimi. 

 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos studentų praktikos turinys 

1. Susipažinimas su draudimo brokerių įmone. 

 

2. Draudimo brokerių įmonės charakteristika, organizacinė struktūra ir veiklos sritys. 

2.1. Draudimo brokerių įmonės akcininkų struktūros analizė. 

2.2. Draudimo brokerių įmonės teisinės veiklos organizavimo formos aprašymas. 

2.3. Draudimo brokerių įmonės valdymo organai ir jų funkcijas.  

2.4. Pagrindinės draudimo brokerių įmonės veiklos sritys.  

2.5. Draudimo brokerių įmonės vizija, misija ir tikslai.  

2.6. Draudimo brokerių įmonės organizacinė valdymo struktūra: jos privalumai ir 

trūkumai.  

2.7. Pagrindiniai draudimo brokerių įmonės konkurentai.  

2.8. Draudimo brokerių įmonėje taikomi darbuotojų motyvavimo būdai ir jų 

efektyvumas.  

2.9. Draudimo brokerių įmonės SWOT (SSGG) analizė. 

 

PASTABA. Studentai, atliekantys baigiamąją praktiką draudimo brokerių bendrovėse, antrą 

praktikos turinio temą aprašo pagal draudimo brokerių bendrovės veiklą, o likusias temas – 

pasirinkdami didžiausią draudimo brokerių bendrovės partnerį (draudimo kompaniją), t.y. pagal 

tos draudimo bendrovės vykdomą veiklą, su kuria draudimo brokerių bendrovė glaudžiausiai 

bendradarbiauja. 

 

3. Draudiko parduodamos draudimo paslaugos.  

3.1. Įmonės draudimo paslaugų portfelio įvertinimas.  

3.2. Reikalavimai draudimo paslaugų portfeliui. 

3.3. Draudiko draudimo paslaugų portfelio struktūros pateikimas.  

3.4. Draudiko užimamos rinkos dalies vertinimas.  

3.5. Aprašyti įmonės draudimo paslaugų pardavimo kanalus. 

3.6. Draudimo įmonėje taikomos rėmimo priemonės. 
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4. Draudimo sutarties sudarymas. 

4.1. Draudimo sutarties šalių, jų teisių ir pareigų aprašymas. 

4.2. Draudimo sutarties sudarymo pagrindiniai principai. 

4.3. Pagrindinių įmonės parduodamų draudimo paslaugų draudimo sutarčių ypatumų 

pateikimas.  

4.4. Konkrečios draudimo sutarties sudarymo situacijos analizė.  

 

5. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas. 

5.1. Draudėjo ir draudiko pareigų, įvykus draudžiamajam įvykiui, aprašymas. 

5.2. Draudimo išmokų apskaičiavimo bei mokėjimo tvarkos įmonėje aprašymas. 

5.3. Draudiko atleidimo nuo draudimo išmokos mokėjimo atvejų aprašymas 

5.4. Konkrečios draudžiamojo įvykio ir draudimo išmokos mokėjimo situacijos 

aprašymas.  

 

6. Draudiko ir draudėjo ginčų nagrinėjimo tvarka. 

6.1. Draudimo priežiūros komisijos funkcijos draudimo rinkoje. 

6.2. Draudikų ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarkas aprašantys teisės aktai. 

6.3. Pagrindinių draudiko ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarkos aspektų aprašymas. 

 

7. Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas ir teikimas. 

 

7.1. Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančių teisės 

aktų aprašymas. 

7.2. Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės struktūros analizė. 

7.3. Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės pateikimo tvarka ir būdai.  

7.4. Pagrindinių draudimo įmonės veiklos finansinių rodiklių vertinimas. 

 

Apibendrinant planuojamos profesinės praktikos turinį svarbu nustatyti praktikos tikslus ir 

uždavinius. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 

draudimo vadybos specializacijos studentai su praktikos tikslais ir uždaviniais turi būti susipažinę 

prieš profesinės praktikos pradžią arba praktikos pradžioje. Kadangi praktikos metodinės priemonės 

aukštosiose mokyklose skiriasi, studentai turi vadovautis tomis šioje metodikoje pateiktos 

medžiagos dalimis, kuri yra susijusi su aukštąja mokykla, kuriose studentai studijuoja. 
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6.2. Praktikanto gebėjimų ir asmenybės tipo nustatymas  
Tutorius, norėdamas padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

pirmiausiai turi jį gerai pažinti. Kaip puikiai žinome – nėra vienodų žmonių. Mes skirtingai 

atrodome, skirtingai mąstome, skirtingai suprantame, skirtingai jaučiame ir reiškiame savo jausmus. 

Žmogus – labai sudėtinga būtybė. Skirtingos psichologijos mokslo kryptys skirtingai 

apibrėžia asmenybės sąvoką, jos struktūrą. Asmenybė (persona) – asmens ypatybės, kurias jis įgyja 

gyvendamas, pastovi jų sistema, nusakanti asmens vietą žmonių bendrijoje. Vieningo asmenybės 

struktūros supratimo nėra, todėl, norint atskleisti jos esmę, tikslinga atsakyti į tris klausimus:  

1. Ką asmenybė vertina ir ko ji siekia?  

2. Ką asmenybė sugeba? 

3. Kas asmenybė yra? 

 

Atsakius i šiuos klausimus, aiškėja, kad psichologinę asmenybės struktūrą sąlygiškai galima 

suskirstyti į šias dalis: kryptingumą (troškimus, norus, ketinimus, poreikius, interesus, polinkius, 

motyvus, tikslus, vertybines nuostatas, pasaulėžiūrą ir įsitikinimus), temperamentą, charakterį, 

sugebėjimus jausmus ir valią.  

Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, asmenybės pažinimas leidžia tutoriui 

prognozuoti studento ugdimąsi, laiku koreguoti jį, numatyti ir apriboti profesijos įvaldymo ar 

kitokius sunkumus. Geriau pažindamas studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, tutorius 

jį geriau supranta, kryptingiau ugdo kaip profesionalą, o ugdydamas geriau pažįsta. Nepažindami 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, mes dažnai visą ugdymo darbą paverčiame 

drausminimu, pražangų fiksavimu, bausmių skyrimu, vienpusiu profesiniu ugdymu. Studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, reikalinga tam tikra veiklos laisvė, reikalingos ir 

aktualios žinios, praktiniai mokėjimai ir įgūdžiai, gebėjimas spręsti įvairaus sudėtingumo 

uždavinius. 

Siekiant pažinti asmenybę, reikėtų remtis dviem asmenybės savybių grupėmis:  

1. bendrosiomis studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, savybėmis, 

ypatumais (asmenybės kryptingumas, jos moralinės, darbinės ir kt. savybės, charakteris, 

temperamentas)  

2. studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, atskirų procesų, tokių kaip 

suvokimas, dėmesys, mąstymas, atmintis, emocijos, valia, interesai, ypatumais.  

Susipažinę su bendrosiomis studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, savybėmis, 

atsakome: "Ko jis nori?", "Kas jis yra?", o antros grupės studento, atliekančio profesinę 
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(baigiamąją) praktiką, asmenybės savybės rodo – "Ką jis gali". Būsimų specialistų rengimas 

glaudžiai susijęs su psichiniu asmenybės raida, į kurią įeina: 

• studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, nuostatos, motyvacijos, poreikių, 

interesų (pastovių ir nepastovių, materialinių ir dvasinių, visuomeninių, politinių ir profesinių, 

pažintinių ir estetinių, komunikacijos ir sportinių) sfera būsimos specialybės požiūriu;  

• studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, pažintiniai gebėjimai (loginis 

mąstymas, vaizduotė, darbinė ištvermė, valia, emocijos, bendri ir specialybės gabumai).  

• studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką temperamentas, jo pasireiškimas 

(intravertas, ekstravertas); charakteris, požiūris į darbą, poilsį, save, kitus (kolektyviškumas, 

džiaugsmingumas, veiklumas ir kiti elgesio bruožai), būdo savybės, nuotaikos kaita ir momentinė 

būsena;  

• reikšmingi šiai profesinei veiklai asmenybės bruožai, tokie kaip kūrybingumas, 

iniciatyvumas, tikslumas, pareigingumas, stropumas, atsakomybės jausmas;  

• asmenybės kryptingumas, jos idealai ir siekiai (pašaukimas ir polinkiai);  

• studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką mokymosi ir elgesio dinamika.  

 

Galimi įvairūs studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką pažinimo aspektai. Visais 

atvejais studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką asmenybės pažinimas turi būti 

glaudžiai susijęs su jų profesiniu rengimu, o profesinius rengimas su jų pažinimu. Studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką pažinimas padės įvykdyti tutoriui vieną iš svarbiausių 

savo veiklos uždavinių – atpalaiduoti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vidines 

galias saviugdai ir savikūrai, kaip asmenybės ir kaip specialisto. Atlikti profesinę (baigiamąją) 

praktiką dažniausiai ateina jauni žmonės, siekiantys tobulinti savo profesines kvalifikacijas. 

Tutoriui svarbu žinoti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, amžiaus ypatumus, kad 

galėtų sėkmingai padėti jam siekti užsibrėžtų tikslų, tobulėti. 

Kitas svarbus aspektas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, gebėjimų ir 

asmenybės tipo nustatyme yra temperamento vertinimas. Kryptingiau stebėti ir pažinti studentq, 

atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, tutoriui gali padėti žinios apie žmonių temperamentų 

tipus. Žodis „temperamentas“ reiškia „dalių santykį“, proporcijas. Temperamentas rodo psichinių 

procesų greitį ir trukmę, psichinės veiklos dinamiką. Temperamentą neretai lygina su srauniomis, 

greitomis upėmis, putojančiais kriokliais arba lygumos upe. Nuo temperamento priklauso ir 

pažintinės veiklos kryptingumas. Nusistatyti temperamentą gali žmogus ir pats. Temperamento 

korekcijos įmanomos. Žmogus, žinodamas savo polinkį, pvz., karščiuotis, privalo pats stengtis visur 

susitvardyti. Nuo temperamento priklauso žmogaus charakteris, jo profesinis pasireiškimas, proto, 
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emocijų ir valios santykis. Tradiciškai yra skiriami keturi temperamento tipai: flegmatikas, 

melancholikas, sangvinikas ir cholerikas. 

Kita asmenų temperamento vertinimo tipologija yra asmenų skirstymas į dvi grupes, 

atsižvelgiant į asmenybių nusiteikimą – tai ekstraversija ir intraversija. Kiekvienas individas turi abi 

pozicijas, tačiau paprastai viena jų dominuoja ir yra įsisąmoninama, o kita yra prislėgta ir 

nesąmoninga. Bendrus ekstraverto bruožus gali apibūdinti šie teiginiai, parodantys jo elgesį: 

• į išorę išspinduliuoja energiją, savo veiksmus daro suprantamus visiems;  

• koncentruojasi ties išoriniu veiksmu ir judesiu;  

• kalba laisvai ir sugestyviai;  

• jam netrukdo triukšmas;  

• lengvai blaškosi;  

• noriai susitinka su žmonėmis ir dalyvauja daugelyje veiksmų;  

• džiaugiasi, kai gali veikti drauge su žmonėmis;  

• nerimauja, kai privalo kažką padaryti be žmonių;  

• veikia tiksliai, greitai ir tikslingai.  

 

Ekstraverto komunikavimo stilius: 

• beveik visada komunikuoja rodydamas energiją, entuziazmą ir susijaudinimą;  

• greitai reaguoja į klausimus ir išorinius įvykius;  

• lengvai ir maloniai komunikuoja tiek su pavieniais asmenimis, taip ir su žmonių 

grupėmis;  

• privalo stabdyti save, kad kiti taip pat galėtų pasisakyti;  

• verčiau nori tiesiogiai komunikuoti negu raštu;  

• bendradarbiauja su žmonėmis, garsiai mąsto ir tuoj pat formuluoja išvadas;  

• jaučia poreikį tuoj pat dalytis patirtimi;  

• lengvai dalijasi informacija apie save.  

 

Ekstravertiški bruožai išryškėja ir renkantis profesiją. Ekstravertas gerai jaučiasi dirbdamas 

darbą, kuriam reikalingas veiksmas, kuris leidžia dažnai kontaktuoti su žmonėmis. Mėgstamas 

ekstraverto darbo stilius: 

• nuobodžiauja, nerimauja, kai darbas eina lėtai ir yra monotoniškas;  

• ieško įvairių aktyvių užduočių sprendimo metodų;  

• vienodai susikaupia darbui ir aplinkos stebėjimui;  

• pavedimus atlieka tuoj pat, be ilgesnio galvojimo;  



 

 

 

88 

• mėgsta kalbėti telefonu, netgi jeigu tai trukdo jam dirbti;  

• aktyviai pakelia siūlymus diskusijos metu;  

• tam, kad atliktų užduotį, naudojasi įvairiais išoriniais pagalbos šaltiniais;  

• reikalauja permainų, inspiracijų ieško išorėje.  

 

Ekstravertų problemos: 

• nepartneriškai vedamas pokalbis. Ekstravertas pokalbyje gali nesiskaityti su kitu 

asmeniu, kadangi jis iš tiesų nesikalba, o tik pasakoja. Pradeda ir baigia pokalbį, kada pats to nori, 

nepaisydamas pašnekovo pretenzijų. Pertraukia asmenų, su kuriais kalba, pasisakymus, primeta 

tokią pokalbio temą, kokia jį labiau domina, neklauso, ką sako pašnekovas. Formuluodamas savo 

mintis, nesirūpina, ar jas supranta pašnekovas; 

• perdėtas savo asmeninių problemų atskleidimas ir intymios informacijos apie save 

perteikimas kontaktuojant su daugeliu žmonių. Dažnai jie nedaro beveik jokios atrankos, kurie 

žmonės neturi būti šios informacijos gavėjais. Dažnai pokalbių tema yra svarbi asmeninė patirtis; 

• nelinkęs klausytis kitų žmonių išsipasakojimų. Toks bendravimo būdas dažniausiai 

sukelia gavėjo nepasitikėjimą. Galima manyti, kad perdėtas savo asmeninių problemų atskleidimas 

yra nepagarba intymiai sferai. Gavėjui gali kilti abejonė, kad tokia pat nepagarba būtų susijusi ir su 

jo išgyvenimais.  

 

Be nepasitikėjimo, perdėtas atvirumas gali sukelti klausytojo nuobodulį ar susierzinimą, o 

tada pokalbis nesukelia gavėjo pasitenkinimo, atvirkščiai, suteikia nemalonių išgyvenimų. Žmogus, 

atskleidžiantis savo asmenines problemas, nepatikrinęs, ar klausytojas nusipelno pasitikėjimo, gali 

susilaukti pajuokos, pasityčiojimo. Be to, su sunkumais susipažinę asmenys, jeigu jie linkę 

manipuliuoti žmonėmis, gali tą informaciją perduoti toliau arba panaudoti prieš jį. Informacija apie 

jo sunkumus suteikia galimybę blogai nusiteikusiems asmenims skaudžiai įžeisti jį, sugriauti jo 

planus, trukdyti realizuoti tikslus. 

Kitas temperamento tipas arba asmenybės pozicija priešinga ekstraversijai yra intraversija. 

Intravertas semia energiją iš vidinių šaltinių. Naudoja savo sumanymus, idealus, jaudulius ir 

įspūdžius. Intravertai nejaučia didelio poreikio komunikuoti su išoriniu pasauliu. Prieš išsakydami 

garsiai savo mintis, jas permąsto. Sulaiko mintis savyje ir jeigu nori žinoti, kokios jos, privalai 

intravertą paklausti. Intravertas - santūraus žmogaus tipas. Intraverto elgesio bruožai: 

• džiaugiasi savo vienatve ir privatumu;  

• pasunkina kitiems savęs pažinimą;  

• dvejoja; kol ką nors pasako;  
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• pasisako atsargiai;  

• visada yra susikoncentravęs;  

• gerai apmąsto kiekvieną poelgį;  

• elgiasi atsargiai;  

• susikaupia mąstydamas;  

• nekalbus;  

• susitikęs su žmonėmis atlieka pasirinktus veiksmus;  

• veikia neimpulsyviai;  

• mėgsta tvarkingą gyvenimo būdą.  

 

Išvardytos teigiamos ir neigiamos ekstraverto bei intraverto savybės komunikacijos procese 

gali augti panašių asmenybės atžvilgiu žmonių kontaktų metu. Tačiau sunku pasakyti, kuris iš 

bruožų (ekstravertiškas ar intravertiškas) naudingesnis gyvenime, kartu ir komunikuojant. Laimei, 

kaip jau minėta, mes turime abu šiuos bruožus, tiktai vienas jų dominuoja. Galime juos naudoti 

pakaitomis, atsižvelgiant į situacijas. Tiesa, kad asmenys, turintys ekstravertinių polinkių, pavydi 

intravertams skrupulingumo, dalykiškumo, apdairumo, taiklesnių sprendimų. Ir atvirkščiai, 

intravertai gali pavydėti ekstravertams mokėjimo lengvai užmegzti kontaktus, greitai nuspręsti, 

atvirumo, pasisekimo kompanijoje ir pan. Žmonių nevertiname tik pagal jų charakterį, nors tai labai 

reikšminga. Dažnai kontaktuodami su kitais žmonėmis ir labai norėdami galime kai kuriuos savo 

bruožus suformuoti taip, kaip to reikalauja mus supanti aplinka ir apie kokius svajojame. 

Psichologijos mokslas teigia, kad žmonės gimsta su tam tikrais polinkiais, tačiau išoriniai 

poveikiai gali priversti individą naudotis kitomis, ne įgimtomis, savybėmis. Pavyzdys gali būti 

šeima, kurioje vaikas verčiamas elgtis taip, kaip to reikalauja tėvai ar kiti šeimos nariai. Darbas taip 

pat gali būti reikalingas veiksmų, neatitinkančių įgimtų polinkių. Taip pat nederėtų pamiršti, jog 

pats Jungas primygtinai teigė nesiūląs lengvai lipdyti žmonėms etikečių, bet suteikiąs galimybę 

geriau pažinti kitus žmones ir patį save. Temperamentų aprašymai pateikti ne tam, kad žmones 

galima būtų suskirstyti kastomis, bet tam, kad psichologiškai galima būtų pažvelgti į įprastus 

aplinkos bei savęs vertinimo modelius ir sėkmingiau bendrauti, bendradarbiauti su įvairiais 

žmonėmis. Ekstraversija ar intraversija yra nuolatinis žmogaus reagavimo būdas, tačiau tai 

nereiškia, kad jos negali tarpusavyje pintis. Abu šie tipai yra reikalingi, nes kiekvienas jų atlieka 

skirtingą vaidmenį tobulinant pasaulį. 
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6.3. Praktikanto\stažuotojo pažinimo metodai  
Siekdamas pažinti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, tutorius atlieka dar 

vieną, netiesioginę tyrėjo funkciją. Panagrinėsime tutoriui parankesnius studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, individualybės pažinimo metodus: stebėjimą, pokalbį ir pažinimą iš 

įspūdžio. 

Kai kurie vadovai ir tutoriai mėgsta sakyti: “Aš jį iš karto perpratau”, “Jis man iš karto buvo 

aiškus” ir pan. Visa tai – tik pirmas įspūdis, kuris paprastai būna stiprus, nes paveikia emocijas. 

Tyrimai rodo, kad pirmas įspūdis dažniausiai būna klaidingas, nes stokoja platesnės informacijos, 

todėl šiuo metodu mentorius neturėtų pasikliauti. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad studentai, 

atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, taip pat charakterizuoja tutorių vertindami jo išorę ir 

remdamiesi pirmuoju įspūdžiu. Todėl tutorius, eidamas į pirmąjį susitikimą su studentais, 

atliekančiais profesinę (baigiamąją) praktiką, turėtų stengtis, kad jie susidarytų kiek galima 

teigiamesnį vaizdą. Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, stebėjimas – pagrindinis 

jo pažinimo metodas, todėl mes jam skiriam ypatingą dėmesį. Šis sistemingas stebėjimas reikalauja:  

• konkretaus stebėjimo tikslo užsibrėžimo;  

• stebėjimo programos susidarymo; 

• stebėjimo situacijų projektavimo; 

• tikslaus stebėjimo duomenų fiksavimo; 

• šių duomenų kryptingo apdorojimo. 

 

Sistemingi stebėjimai padeda tutoriui susidaryti detalesnį, tikslesnį, objektyvesnį studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vaizdą. Stebėjimo tikslas – surinkti reikalingus 

duomenis apie asmens profesinės veiklos įgūdžius, veiksmus ir kt. Galima stebėti visą studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą apskritai arba sutelkti dėmesį į tam tikrus 

profesinės veiklos, užduočių atlikimo, bendradarbiavimo ar kitus aspektus. Stebėjimo tikslas yra ne 

kuo daugiau surinkti medžiagos, o kuo vertingesnės, objektyviai atspindinčios tikrovę medžiagos. 

Stebint negalima daryti skubotų išvadų, nes jos gali būti subjektyvios. Stebėjimo metu būtina 

fiksuoti, aprašymas turi būti turiningas, žymimos tikslios pastabos, apibūdinant žmones, įvykius, 

veiksmus, problemas. Stebėjimas dalyvaujant gali būti labai vertingas. Tokių stebėjimų metu gali 

būti užrašomi pokalbiai, kartu apibūdinant aplinkybes, kuriomis tie pokalbiai vyko. Stebėjimo 

taisyklės: 

• stebėti reikia planingai ir sistemingai, numačius stebėjimo objektą, vietą, laiką ir t.t.; 
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• stebėti reikia kryptingai ir tikslingai. Stebėtojas turi turėti aiškų stebėjimo tikslą, 

objektą, programą, būdą; 

• stebėti ir fiksuoti faktus reikia visapusiai, t.y. stebėti objektą ir aplinką, kurioje vyksta 

veiksmas. Faktai fiksuojami aiškiai, tiksliai;  

• geriausia stebėti natūraliomis sąlygomis, nedarant įtakos įvykiams. Stebėtojo pozicija 

turi būti pasyvi; 

• stebėtojas turi būti objektyvus. Jis turi atsisakyti išankstinių išvadų ir apibendrinimų. 

Stebėjimai turi būti aprašomi, o ne aiškinami;  

• stebėtojas turi būti aukštos elgesio kultūros, gerai pasirengęs stebėti, žinoti stebimojo 

psichologiją, ypatumus, būti pastabus, tikslus, taktiškas, gebantis įžvelgti stebimo reiškinio esmę, jo 

ryšį su kitais reiškiniais.  

 

Pokalbis – tai dar vienas svarbus studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

asmenybės pažinimo metodas, kurį gali naudoti tutorius. Pokalbis – tai dviejų žmonių verbalinės 

komunikacijos aktas, kurio tikslas – surinkti informaciją apie pašnekovą. Pokalbio metodu tutorius 

gali surinkti įvairios informacijos apie studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką: jo 

elgesio ir mokymosi ypatumus praeityje ar dabartiniu metu, interesus, motyvus, vertybines 

orientacijas, savęs vertinimą, tarpasmeninių santykių pobūdį šeimoje, įvairiose grupėse ir t.t. Visą 

šią informaciją sąlygiškai galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: 

1. Informacija apie studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, elgesį (t.y. 

veiklos būdų, veiksmų, reakcijų apibūdinimas bei jų interpretacija). 

2. Informacija apie aplinkos faktorius, lemiančius studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, elgesį (studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, supančios 

aplinkos apibūdinimas bei jos faktorių interpretacija). 

3. Informacija apie subjektyvius faktorius, lemiančius studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, elgesį (vidinių asmenybės sąlygų – įvairių savybių, nuostatų; įsitikinimų – 

apibūdinimas bei interpretacija). 

 

Siekiant pažinti, ištirti asmenybę naudojamos įvairios pokalbio rūšys. Šiuo metu yra 

skiriamos dvi pagrindinės tiriamojo pokalbio rūšys – tai standartizuotas ir nestandartizuotas 

(laisvas) pokalbis. Nestandartizuotas pokalbis vyksta laisvai ir lanksčiai (jeigu toks pokalbis 

grindžiamas glaudžiu tyrėjo ir tiriamojo kontaktu bei bendradarbiavimu, jis dar yra vadinamas 

giluminiu). Čia didelę reikšmę įgyja ne tik pats klausimų formulavimas, bet ir tyrėjo sugebėjimas 
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užmegzti psichologinį kontaktą, mokėjimas klausytis, būti įdomiu pašnekovu. Nestandartizuoto 

pokalbio metu tutorius vadovaujasi tiktai bendra pokalbio tema arba idėja, o konkrečių klausimų 

formulavimas ir jų pateikimas priklauso nuo pokalbio konteksto (pvz., studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, atsakymas į vieną klausimą gali sukelti daug kitų, papildomų 

klausimų). Tokio pokalbio metu ne visuomet būtinas ir tutoriaus aktyvumas – tam tikrais 

momentais jis gali iš viso neuždavinėti klausimų, o tik klausytis studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, pasakojimo. Tačiau, kad pokalbis nebūtų visai stichiškas, jį būtina nukreipti. 

Tai padaryti padeda iš anksto apgalvota programa, kurioje fiksuojami ne konkretūs klausimai ar jų 

pateikimo tvarka, bet pagrindinis pokalbio tikslas ir uždaviniai. 

Vienas iš svarbiausių nestandartizuoto pokalbio privalumų yra tai, kad tarp tutoriaus ir 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, susidaro labai natūrali tarpusavio sąveikos 

situacija, t.y. vyksta laisvas nevaržomas pasikalbėjimas. Studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, suteikiama galimybė laisvai išreikšti tai, ką jis nori, jo atsakymai tampa labai 

spontaniški ir individualizuoti. Tokios aplinkybės padeda gauti išsamią informaciją apie studentą, 

atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką.  

Pats pokalbis – tai tiesioginis tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, sąveikos procesas, nuo kurio ypatumų priklauso ir galutinis pokalbio rezultatas. Todėl 

vienas iš svarbiausių tutoriaus uždavinių pokalbio pradžioje – tai psichologinio kontakto 

užmezgimas su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, jo nuteikimas nuoširdžiam ir 

atviram bendravimui. Psichologinis kontaktas paprastai prasideda anksčiau, negu ištariamas 

pirmasis žodis. Dažniausiai jis užmezgamas neverbalinėmis priemonėmis: akių kontaktu, veido 

išraiška, kūno poza ar distancija tarp pokalbio dalyvių. Niekuomet nereikia užmiršti, kad pokalbio 

pradžioje yra daug svarbiau užmegzti su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, 

psichologinį kontaktą, o ne stengtis iš karto surinkti kuo daugiau informacijos. 

Organizuojant pažintinį pokalbį, labai svarbu teisingai formuluoti klausimus. Kalbant apie 

klausimų formulavimą, pirmiausia būtina pabrėžti tai, kad jie turi būti pakankamai aiškūs, logiškai 

išbaigti ir trumpi, kad tiriamasis galėtų juos suprasti. Formuluojant klausimus, reikia vengti mažai 

žinomų, sudėtingų sąvokų, specialių terminų ar dviprasmiškų žodžių, atsižvelgti į studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, galimybes. Todėl, jeigu mes klausiame apie mažai 

žinomą dalyką, kartais naudinga prieš tai padaryti nedidelę įžangą. 

Mokėjimas išklausyti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, – taip pat labai 

reikšmingas pokalbio elementas. Svarbu mokėti klausyti taip, kad būtų galima suvokti ne tik faktine 

medžiagą, bet ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, požiūrį į dėstomus faktus, 

pastebėti jo jaudulį, pasitenkinimą ar vos valdomą pyktį, abejingumą pokalbio temai ir t.t. Tutorius 
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turi visuomet išsiaiškinti, kas yra svarbiau pokalbyje: kaip kalba studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, ar ką jis kalba, ką jis gali pasakyti, ar ko nenori pasakyti. 

Galima teigti, jog klausymasis – tai mokėjimas dėmesingai tylėti, nesikišti į studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, pasakojimą ir nemaišyti jam savo pastabomis. Tik kai 

kuriais atvejais patartina išreikšti savo supratimą, paramą arba pritarimą studentui, atliekančiam 

profesinę (baigiamąją) praktiką. Tai gali būti naudinga tada, kai studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, jaučia nerimą, kai jam sunku išreikšti savo problemas, kai jis bijo būti 

nesuprastas arba atstumtas. Tokiais atvejais tutorius gali vartoti tokius minimalius atsakymus kaip 

"suprantu jus...", pritarti žodeliu "taip" arba tiesiog paskatinti tiriamąjį žvilgsniu, linktelėjimu ar 

šypsena. Visa tai padeda lesti pokalbį, skatina studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, 

pasisakyti laisvai ir nevaržomai, mažina įtampą, nes liudija apie tutoriaus dėmesingumą bei norą 

suprasti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką. Tiktai svarbu, kad tutorius elgtųsi 

natūraliai ir kad jo paskatinimai atspindėtų ne išorine pozą, bet vidines nuostatas (norint geriau 

suprasti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, reikia pabandyti pasijusti jo vietoje, 

mąstyti jo sąvokomis, vertinti, remiantis jo patirtimi ir pan.). 

Pritarimas ar parama pokalbio metu nebūtinai reiškia, kad mes sutinkame su tuo, ką studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, kalba ar daro. Tai tiesiog reiškia, kad mes pripažįstame 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, teise galvoti, jausti ir elgtis taip, kaip jis mano 

reikalinga. Pritarimas šiuo atveju suprantamas kaip pasirengimas išklausyti, kaip studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, asmenybės pripažinimas su visais jos trūkumais bei 

privalumais. 

Labai svarbu yra tinkamai užbaigti pokalbį. Po to, kai tutorius užduos visus jį dominančius 

klausimus ir gaus patenkinančius atsakymus, nereikėtų skubėti užbaigti pokalbį. Pokalbio pabaigoje 

patartina pasikeisti su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, dar keliomis 

nereikšmingomis frazėmis, paklausti, ar jis nenorėtų ko nors pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. 

Vienas iš tinkamiausių tutoriui pokalbio fiksavimo būdų – tai pokalbio atkūrimas iš atminties. 

T.y. užrašyti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, atsakymus pasibaigus pokalbiui. 

Tiktai svarbu, kad studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, atsakymai būtų užrašomi 

tuojau po pokalbio, kol dar neišblėso sukaupta informacija bei patirti įspūdžiai. Pagrindinis šio 

fiksavimo būdo trūkumas – tai neišvengiamas informacijos "nutekėjimas". Tutorius paprastai 

pirmiausia atgamina labiausiai įsimintinas pokalbio vietas, kurios jam atrodo svarbiausios, o mažiau 

reikšmingos pokalbio vietos yra praleidžiamos (ypač jeigu pokalbis trunka ilgai). Tačiau kai kada iš 

pirmo žvilgsnio nelabai reikšmingos detalės gali būti labai naudingos, siekiant išsiaiškinti tikrąją 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, atsakymų prasmę. 
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Apibendrinant, tutorius nėra profesionalus tyrėjas, tačiau žmogaus pažinimo metodų 

žinojimas gali jam padėti, atliekant kai kuriuos tutoriaus vaidmenis ir funkcijas ir geriau pažinti 

studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką. 

 

6.4. Mokymo ir mokymosi stiliai praktikos metu 
Pagrindiniai šiuolaikinio požiūrio į mokymo(si) esmę teiginiai, pritaikyti atsižvelgiant į 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, užduotis ir tutoriaus vaidmenį praktikos 

atlikimo metu yra: 

1. Mokymasis yra aktyvaus konstravimo procesas. Mokymasis nėra tik tutoriaus žinių 

ir įgūdžių perdavimas, o studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, nėra tik pasyvūs 

„priėmėjai". Mokymasis yra aktyvus supratimo, prasmių ir įgūdžių konstravimo procesas. 

Konstravimas galimas tada, kai mokymosi procesas yra orientuotas į studentą, atliekantį profesinę 

(baigiamąją) praktiką, kuris pažinimo proceso metu pats ieško prasmių (mokosi per pažinimą).  

2. Mokymasis yra gausėjančių žinių, mokėjimų, įgūdžių sujungimas. Mokymasis 

visada yra pagrįstas jau turimomis žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais ir pažinimo (kognityvinėmis) 

struktūromis. Tai yra požiūris į mokymąsi, kaip į procesą, jungiantį naujai įgyjamus ir jau turimus 

žinias, mokėjimus, įgūdžius. Pagrindinis faktorius, darantis įtaką mokymuisi, yra tai, ką studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, jau žino ir moka. Taigi tutorius turi įvertinti turimą 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, patirtį (žinias, mokėjimus, įgūdžius ir kt.) ir 

nuolat į tai atsižvelgti.  

3. Mokymasis yra bendradarbiavimas. Socialinis mokymosi aspektas yra svarbus 

konstruktyvistų teorijoje, tačiau jį dar labiau akcentuoja mokymosi bendradarbiaujant šalininkai. 

Socialinė sąveika gali vesti į žinių konstravimo ir transformavimo procesą, kai studentai, atliekantys 

profesinę (baigiamąją) praktiką, bendradarbiaudami kuria naujas koncepcijas ir įgūdžius. Studentai, 

atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, patys konstruoja savo kognityvines struktūras 

kalbėdamiesi, aiškindami, diskutuodami, vesdami debatus bei klausinėdami bendradarbiavimo 

atmosferoje.  

4. Mokymasis yra savireguliuojantis procesas. Savireguliacija reiškia, kad studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, turi tam tikrus įgūdžius, leidžiančius jam pačiam 

susikurti savo mokymosi procesą, jam vadovauti ir kontroliuoti, turi norą mokytis ir gali reflektuoti 

bei įvertinti visą mokymosi procesą. Kai savireguliacija mokantis pasiekia pakankamai aukštą lygį, 

studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, tampa vis mažiau priklausomi nuo įvairių 

instrukcijų ir nurodymų. Šio bruožo nereikėtų suprasti tiesiogiai, kadangi mokyme pasitaiko 
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nemažai atvejų, kuomet stiprus išorinis tutoriaus vadovavimas ar moderavimas yra labiau 

efektyvūs.  

5. Mokymasis yra orientuotas į tikslą. Nors mokymasis gali būti ir atsitiktinis, šiuo 

metu yra vieninga nuomonė, kad efektyvus ir prasmingas mokymasis yra tada, kai aiškiai 

suvokiamas tikslas bei kelias jam pasiekti. Daugeliu atvejų tutorius nustato mokymosi tikslus 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką. Jei efektyvų mokymąsi suvokiame kaip 

konstruktyvų, besiremiantį turima žinių sistema, bendradarbiavimo ir save reguliuojantį perkėlimo 

veiksmą, yra natūralu manyti, kad geras mokymasis taip pat reikalauja mokymosi tikslų, kuriuos 

iškelia patys studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką. Mokymo tikslus gali nustatyti 

tutorius arba jie gali būti apibrėžti, įvertinus mokymuisi skirtą medžiagą – praktikos programą, 

profesinio rengimo standartą, kt.  

6. Mokymasis susijęs su kontekstu ir aplinka. Jis vyksta socialinėje materialioje 

aplinkoje. Žinios yra dalyvavimo ir tam tikros veiklos rezultatas. Tai reiškia, kad efektyvus 

mokymasis yra veikla, kurioje dera proto, kūno, aplinkos ir konteksto veikla. Mokymasis gali būti 

sustiprintas, priartinus jį prie realaus gyvenimo konteksto, kuriame egzistuoja tiek socialinis, tiek 

fizinis komponentai. Todėl studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, mokymas(sis) 

profesinėje praktinėje aplinkoje yra itin svarbus. 

 

Suaugusiųjų mokymas turi tik šiam procesui būdingus bruožus, su kuriais tutorius turi būti 

susipažinęs prieš atvykstant studentui atlikti profesinę (baigiamąją) praktiką. Jie yra aprašyti šios 

metodikos 5.6 skyriuje. 

Kas svarbu mokant suaugusius? Praktikoje vienų ar kitų idėjų taikymas reiškia, kad tutorius 

yra atsakingas už situacijos vertinimą ir pasirinkimą. Jei pedagoginės nuostatos, principai ir metodai 

yra tinkami studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, įvertinant jo asmenines 

savybes, mokymosi tikslus, tuomet jie ir gali būti taikomi. Pavyzdžiui, studentai, atliekantys 

profesinę (baigiamąją) praktiką, gali būti visiškai priklausomi nuo tutoriaus, kuomet mokomasi 

naujų dalykų ar nėra vidinės motyvacijos.  

Analizuojant mokymosi stilius ir strategiją, galima teigti, jog nauja informacija patenka per 

regėjimo, klausos ir lietimo pojūčius. Geriausiai informacija priimama naudojant visus tris gavimo 

būdus. Tačiau kiekvienas mūsų labai individualiai suvokia informaciją. Mokymosi stilius – tai 

pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo ir supratimo būdas. Mokymosi stiliai šiandien 

grupuojami pagal įvairius požymius. Kiekvienas toks grupavimas turi savo privalumų. Mokymasis 

yra prasmingas tuomet, kai galima mokytis taip, kad būtų gebama pažinti save, panaudoti savo 

talentus, galimybes ir tai, kas labiausiai mėgstama. Žmonės mokosi daugeliu stilių, priklausomai 
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nuo aplinkybių ir to meto poreikių išlikti. Mokymosi procesą galima suskirstyti į keturias 

kategorijas, norint išsiaiškinti ir suprasti, kaip žmonės mokosi: 

1. Kontekstas. Iš aplinkybių, kuriomis mokomasi, galima numanyti apie tai, kaip viskas 

eisis. 

2. Informacija. Bet kokiam mokymuisi reikia pradinių duomenų (informacijos). Jie 

gaunami vienu ar keliais iš penkių pojūčių: regos (akys), klausos (ausys), lytėjimo ir kinestezinio 

(visas kūnas), uoslės (nosis) ir skonio (burna). Signalai ateina arba iš išorės (iš aplinkos), arba iš 

vidaus (sukuriami vaizduotėje). Išorinių vizualinių signalų gauname į ką nors žiūrėdami; vidinių 

vizualinių – pasitelkę vaizduotę. Žinant studentų, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

mokymosi stilių, galima padėti ar sudaryti sąlygas mokytis pačiu priimtiniausiu būdu. 

3. Informacijos apdorojimas. Informacijos apdorojimu vadinamas būdas, kai studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, tvarko gautą informaciją. Apdorojimas gali būti 

konkretus ar abstraktus, siekiantis tikslo ar kelių tikslų. 

4. Atsakas. Priėmus ir apdorojus informaciją, formuojamas intuityvus proto atsakas į ją. 

Apmąstomi tokie veiksniai, kaip laikas, rizika, vidinis ir išorinis sąryšis. 

Kiekvienas iš dominuojančių mokymosi modelių turi savo pozityvių savybių, nors atskirai nė 

vienas jų iki galo nepaaiškina mokymosi proceso. Tačiau, juos sujungus, gaunamas visuminis 

mokymosi stilių profilius, kuris visapusiškai ir išsamiai nušviečia mokymosi stilius. Akivaizdu, kad 

kiekvienas mūsų turi savitą unikalią intelektų kombinaciją. Tas unikalumas ir apsprendžia 

individualų tik tam vienam besimokančiajam priimtiną mokymosi būdą.  

9 lentelė 
Patarimai planuojantis mokymosi procesą 

 
Patarimas Patarimą padedantys įgyvendinti veiksmai 
Pasirink naudingiausią mokymosi būdą.  planuok savo laiką; užsirašyk savo tikslus; susikurk veiksmų 

planą; susikurk palankią mokymosi aplinką; dažnas pertraukas. 
Trumpai peržvelk tai, ką jau žinai.  sudaryk mokymosi planą; užsirašyk kitas pastabas; nustatyk, ko tu 

nežinai  
Nuspręsk, nuo ko pradėti.  pradėk nuo lengviausio užduoties, pradėk nuo įdomiausios dalies. 
Suformuluok klausimus  paversk kiekvieną antraštę į klausimą: klausk savęs, ką tai reiškia? 

Ar aš su tuo sutinku? Kokią galiu daryti išvadą?  
Paruošk medžiagą taip, kad darytų tau įtaką spalvotai paryškink; išrašyk ir apibrėžk pagrindinius punktus; 

piešk schemą; užsirašyk pastabas ant kortelių; paaiškink kam nors 
kitam; pasidaryk plakatą; garsiai skaityk.  

Apgalvok, ar išmokai naudok asmeninį mokymosi planą; apibrėžk išmoktą dalį 
Pasitikrink, ar moki patikrink save pagal mokymosi planą; praktikuokis skaitydamas su 

kuo nors kaip vaidmenis. 
 

Svarbu pačiam jį žinoti, suprasti, kodėl mes mokomės taip, o ne kitaip. Individualių savybių 

(intelekto) skirtumai iki galo nepaaiškina mokymosi proceso, tačiau pagrindžia tai, kad kiekvienas 
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besimokantis turi sau priimtiną galvojimo, informacijos apdorojimo ir supratimo būdą, 

susiformuoja tam tikrą mokymosi stilių, priklausomą nuo aplinkybių ir poreikių.  

Mokymo procesui tai reiškia, kad svarbiausi ar tinkamiausi metodai turėtų būti grįsti įvairove 

ir galimybe rinktis. Kartais studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, kurie nesugeba 

išmokti kartu su visais, gali išmokti žymiai geriau už visus kitus, jei yra panaudojamos kitokios 

mokymosi strategijos. 9 lentelėje yra pateikiami patarimai studentams, atliekantiems profesinę 

(baigiamąją) praktiką, kurių pagalba mokymosi procesą jie gali padaryti efektyvesniu. 

Mokymosi stilius rodo, kaip studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, suvokia, 

sąveikauja ir komunikuoja su mokymosi aplinka. Svarbu suprasti, kad studentai, atliekantys 

profesinę (baigiamąją) praktiką, mokosi skirtingais būdais. Galima skirti keturis mokymosi stilius: 

mąstytojas, teoretikas, pragmatikas ir aktyvistas. 

Mąstytojas (studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką), prioritetą teikia tokiam 

mokymosi būdui, kai apmąstymai derinami su jausmais, todėl derėtų atsižvelgti į tam tikrus 

reikalavimus: 

• pristatomos temos turi būti derinamos su tam tikromis situacijomis;  

• reikia suteikti galimybę studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

pasitelkiant vaizduotę ir lūkesčius, išreikšti savo nuomonę;  

• leisti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, atvirai pasidalinti savo 

asmenine patirtimi;  

• prieš praktinių problemų analizę studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, išsamiai pristatyti nagrinėjamą temą;  

• klausimus pradėkite žodžiu „kodėl".  

 

Teoretikas (studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką) pirmumą teikia mokymosi 

stiliui, kuris reikalauja išsamių apmąstymų, analizės ir apibendrinimų. Užduotys turėtų būti tokios: 

• nustatyti ir analizuoti ryšius tarp atskirų turinio dalių;  

• analizės metu dėmesį koncentruoti į pagrindinį darbo tikslą;  

• aiškiai apibrėžti teorinį nagrinėjamos problemos pagrindą;  

• įžvelgti fundamentinius principus ir jų laikytis;  

• susieti nagrinėjamą temą su išoriniu pasauliu.  

 

Pragmatikas (studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką) yra besimokantysis, 

kuris, spręsdamas problemas, teorinius samprotavimus sieja su praktika. Jam turi būti būdingi šie 

elementai: 
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• studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, praktiškai išbando nagrinėjamas 

teorijas;  

• atliekant praktines užduotis suteikiama galimybė išreikšti savo kūrybiškumą;  

• į mokymosi procesą įtraukiami žaidimo ir netikėtų posūkių elementai;  

• mokymasis papildomas praktiniais išbandymais.  

 

Aktyvistas (studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką) yra linkęs savo ankstesnę 

patirtį derinti su nauja veikla ir jausmais. Jam turi būti būdingi šie elementai: 

• dažnai užduodamas klausimas (arba imituojamos situacijos) „Kas būtų, jeigu...";  

• praktikuodamas studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, demonstruoja, 

kaip įsisavino naują medžiagą;  

• mokymosi procese besimokantieji skatinami būti novatoriški;  

• studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, gali pats performuluoti savo 

mokymosi tikslus;  

• žinių įvertinimo metu reikalaujama daugiau informacijos negu išmoktos medžiagos 

atkartojimo.  

 

Mokymo(si) strategija – taisyklių visuma, reguliuojanti mokymosi metodų, būdų, priemonių 

pasirinkimo galimybes, priklausomai nuo situacijos, aplinkybių. Mokymo(si) organizavimo 

strategijas galima suklasifikuoti: 

1. Imitacija. Kai studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, daug skaito, 

mokosi, tačiau įgytų žinių netaiko praktikoje, sakoma, kad studentas mokosi slapta mokymosi 

forma. Paprastai toks mokymasis trunka labai ilgai, o jo metu pasitelkiama imitacija ir stebėjimas. 

2. Įsiminimas ir atkartojimas. Teigiama, jog žmogus atsimena: 10 proc. išgirstos 

informacijos, 15 proc. – matytos, 20 proc. – matytos ir girdėtos, 40 proc. – informacijos, apie kurią 

diskutuojame, 80 proc. – praktikuojamos informacijos, 90 proc. – informacijos, kurios mokome 

kitus. 

3. Praktikavimasis. Daug greičiau išmokstama, kai sistemingai praktikuojamasi ir 

treniruojamasi. Geras tutorius sugeba daryti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

įtaką, palaiko jo motyvaciją, padeda numatyti pasekmes ir sugeba būti geru konsultantu. 

4. Tyrinėjimas. Kai kuriose srityse efektyvų praktinių žinių įgijimą lemia studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, asmeninė iniciatyva. Kadangi ši strategija suteikia 

galimybę studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, viską perimti į savo rankas, labai 

svarbu, kad jis gerai žinotų tyrinėjimo objektą. 
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5. Eksperimentavimas. Naudojant šią strategiją, studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, turi sugebėti ir būti skatinamas pats eksperimentuoti bei atlikti įvairius 

bandymus. Šiame procese labai svarbu, kad studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, 

turėtų sąlygas patikrinti savo asmenines hipotezes.  

6. Kūrybiškumas. Studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, įgyja naujų 

žinių pats kurdamas ką nors nauja – ar tiesiog dirbdamas komandoje. 

7. Dalijimasis. Mokymasis vyksta socialinės sąveikos metu, t.y. bendradarbiaujant. 

Dalijimosi strategija svarbų vaidmenį skiria gebėjimui išsakyti savo nuomonę ir išklausyti kitą, 

suteikti galimybę kalbėti kitam bei argumentuoti savo idėjas.  

8. Metarefleksija. Metapažinimas yra veikla, kurios metu studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, pats vertina savo žinias, analizuoja savo sukauptą patirtį. 

10 lentelė 

Tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vaidmenys kiekvienos 
mokymo(si) organizavimo strategijos atveju 

 
Strategija Studentas Tutorius 

1. Imitacija  Stebi, kartoja ir imituoja   
2. Įsiminimas ir 
atkartojimas 

Įsimena faktus, mokosi atmintinai dėsnius ir 
apibrėžimus 

Pateikia informaciją 
(perduoda žinias) 

3. Praktikavimas Pritaiko ir naudoja įgytas žinias, realizuoja įvairias 
situacijas 

Instruktuoja, pataria 

4. Tyrinėjimas Apibrėžia analizuojamą objektą, imasi nagrinėjimo 
iniciatyvos, atsirenka reikiamą informaciją 

Siūlo įvairius mokymosi 
šaltinius 

5.Eksperimentavimas Atlieka bandymus ir daro apibendrinimus Reaguoja į pasiekimus, 
pateikdamas konstruktyvų 
grįžtamąjį ryšį 

6. Kūrybiškumas Projektuoja, kuria praktines situacijas Teikia paramą 
7. Dalijimasis Dalyvauja socialinėje sąveikoje, diskutuoja, dirba 

grupėse 
Moderuoja 
bendradarbiavimą 

8. Metareflekcija Savęs, savo veiklos bei savo mokymosi analizavimas ir 
vertinimas 

Projektuoja (korefleksija) 

 

Šių strategijų naudojimas mokymo(si) procese priklauso nuo konkrečių tikslų. Strategijų 

įvairovė ir gausa suaktyvina mokymo(si) procesą ir aiškiau atspindi skirtingus studentų, atliekančių 

profesinę (baigiamąją) praktiką, stilius. Strategijos apima savarankiško darbo planavimo, klausymo, 

skaitymo, konspektavimo, savo darbo vertinimo gebėjimus. 

Darbo planavimas. Paskyręs savarankišką užduotį, tutorius turėtų išmokyti studentus, 

atliekančius profesinę (baigiamąją) praktiką, tiksliai nustatyti užduoties tikslą. Negalėdami apibrėžti 

tikslo, studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, negalės tinkamai užduoties suplanuoti, 

nežinos, kokios rūšies informacija jiems reikalinga, nemokės pasinaudoti šaltiniais, nes nesuvoks, 

ką reikia tik perskaityti, o ką užsirašyti. Siekiant nustatyti darbo tikslą, tikslinga būtų, kad studentai, 

atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, atsakytų į šiuos klausimus:  
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• Ką jie tuo klausimu jau žino ir geba?  

• Ką dar reikėtų sužinoti? 

• Ką jie turi padaryti?  

• Koks jo veiklos tikslas? 

 

Planuojant darbą, reikėtų skatinti sudarinėti sąvokų planelius, kurie palengvintų planavimo 

procesą. Sudarinėjant šiuos planelius, galima pasitelkti į pagalbą įvairius vaizdinius, spalvas, tekstą.  

Informacijos šaltinių nustatymas. Studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, 

naudodamiesi sąvokų planeliu, nustatę reikšminius žodžius gali įvertinti, kurie informacijos šaltiniai 

geriausiai tiktų užduočiai atlikti. Prieš ieškant informacijos, reikėtų skatinti atsakyti į šiuos 

klausimus: 

• Kokia informacija galima?  

• Kur turėčiau nueiti?  

• Ko galėčiau paklausti?  

 

Suradus informaciją, labai svarbu, kad būtų išmokstama patiems kontroliuoti skaitomą 

medžiagą, įvertinti, ar verta ją skaityti.  

Skaitymas. Radus informaciją, studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, turėtų 

mokėti efektyviai įvertinti, kiek ji yra naudinga, aptariant ir nagrinėjant rūpimą problemą. 

Skaitymas gali būti efektyvus tik turint konkretų tikslą: 

• supratimas, kodėl skaitomas vienas ar kitas tekstas;  

• svarbiausių teksto aspektų nustatymas;  

• dėmesio sutelkimas į svarbiausius, o ne į sąlygiškai svarbius dalykus.  

 

Didelę reikšmę skaitymo efektyvumui turi ir skaitymo greitis, kurį galima padidinti, specialiai 

to mokantis. 

Konspektavimas. Nustatę reikalingus informacijos šaltinius, perskaitę, apžvelgę į atskirus 

informacinių šaltinių skyrius, studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, rašo 

konspektus, kurie reikalingi užduoties atlikimui. Užrašai lavina atmintį. Skaitant savo pačių 

užrašus, galima prisiminti daugiau perskaitytos informacijos, todėl labai svarbu mokėti efektyviai 

konspektuoti. Konspektuoti reikia tik svarbiausią informaciją. Konspektuojama informacija turi būti 

glaudžiai susijusi su atliekamu darbu. Renkami ir užrašomi faktai ir informacija turi padėti išspręsti 

problemą ar pateikti atsakymus į darbo pradžioje iškeltus klausimus. Todėl prieš pradedant 
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konspektuoti kokį nors knygos skyrių, studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, turėtų 

prisiminti konkrečius klausimus. Klausimus gali užrašyti lapo viršuje – jie pravers kaip atmintinė. 

Pagrindinius konspektų aspektus galima žymėti didžiosiomis raidėmis, pabraukiant, apibrėžiant, 

paryškinant. 

Mokymo procese tutorius turi visišką laisvę pasirinkti tinkamus praktinio mokymo metodus 

ar formuoti jų derinius, kurti autentišką darbo stilių. Jis tai daro atsižvelgdamas į studentų, 

atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, poreikius ir galimybes, savo paties gebėjimus ir 

savybes, kintantį sociokultūrinį kontekstą, darbo rinkos reikalavimus specialistų rengimui. 

Vienas svarbiausių tutoriaus rūpesčių – atrinkti studentams, atliekantiems profesinę 

(baigiamąją) praktiką, taikytinus palankius praktinio mokymo(si) metodus. Metodų ir priemonių 

pasirinkimą būtų galima pradėti aiškiai įvardijant praktinio mokymosi tikslus, turinį ir studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, kvalifikaciją. Toliau pateikiame galimų praktinio 

mokymosi metodų pavyzdžių: 

• pristatymai;  

• grupinis darbas;  

• seminarai;  

• imitavimas;  

• pratimai;  

• diskusijų grupės;  

• skambučių grupės;  

• priežiūra (individuali arba visos grupės);  

• žaidimas vaidmenimis;  

• pristatymai (individualūs arba grupiniai);  

• savarankiškas studijavimas;  

• projektai.  

 

Mokymosi ir darbo metodus reikia rinktis atsižvelgiant į tai, kokią profesinę patirtį turi įgyti 

studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, kokie jo gebėjimai turi būti tobulinami. Kita 

vertus, mokymosi ir darbo metodų pasirinkimas gali priklausyti ir nuo paties studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, pasirinkimo. Skatinant mokytis studentus, atliekančius profesinę 

(baigiamąją) praktiką, naudinga pasitelkti socialinės sąveikos principą. Šiuo atveju rekomenduojami 

metodai, skatinantys studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Taip pat svarbu, kad studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, 

suvoktų mokymosi ir tam tikrų veiklų reikalingumą. Kitaip tariant, studentų, atliekančių profesinę 
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(baigiamąją) praktiką, motyvacija priklauso nuo to, ar jiems svarbios tos kompetencijos ir žinios, 

kurias padeda įgyti praktinio mokymo programa ir jo organizavimas. Galima išskirti dvi mokymo ir 

mokymosi metodų grupes: 

• orientuotus į tutorių (mokymo);  

• orientuotus į studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, (mokymosi arba 

aktyvieji metodai).  

 

Apibendrinant, negalima teigti, kad vieni mokymosi metodai yra efektyvūs ir labiau tinkami, 

nei kiti. Mokymo ir mokymosi metodai skiriasi savo paskirtimi. Norint pasiekti gerų rezultatų tiek 

mokymo, tiek mokymosi metodai turėtų būti derinami tarpusavy, o tutorius gebėtų nustatyti jų 

santykį. Svarbiausia suprasti, kokioje situacijoje koks metodas labiausiai tiktų mokymo ir 

mokymosi tikslams. Tutoriui svarbu suvokti, kodėl jis renkasi vieną ar kitą metodą, ar tas metodas 

atitinka jo darbo stilių, studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, pasirengimą mokytis 

aktyviai, profesinės veiklos uždavinius. Metodo pasirinkimui reikšmės turi mokymo priemonės arba 

mokančiajam gebėjimas jas sukurti.  

 

6.5. Tutoriaus ir praktikanto vaidmenys praktikos metu 
Tutorius turi būti pakankamai gerai įvaldęs savo profesijos veiklos sritis, t.y. turi turėti 

pakankamai savo profesijos žinių ir įgūdžių ir gebėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, sudaryti palankias sąlygas įgyti profesines kompetencijas bei padėti jas plėsti, tobulinti. 

Kiekviena profesija turi savo profesinį rengimo standartą. Standarte yra išdėstytos konkrečios 

profesijos veiklos sritys ir kompetencijos, kurias būsimasis specialistas turi įgyti studijuodamas tą 

profesiją, specialisto rengimo tikslai. Kiekvienos profesijos profesinės kvalifikacijos ir profesiniai 

rengimo tikslai skiriasi. Būtent šiuo aspektu skiriasi ir įvairių profesijų tutorių veikla. utoriaus 

veikla yra sąlygojama profesijos tikslų ir profesijos mokymo tikslų. Būtent iš čia ir atsiranda 

skirtingų profesijų tutorių veiklos skirtumai. 

Tutorius yra atsakingas už praktinį būsimojo specialisto rengimą(si), t.y. profesinių 

kompetencijų įgijimą, įtvirtinimą, tobulinimą praktikos metu. Taigi tutorius turi žinoti savo 

profesijos rengimo standartą. Profesinio rengimo standartai keičiasi priklausomai nuo visuomenės 

poreikių. Tai reiškia, jog keičiasi ir profesinės kvalifikacijos, reikalingos tam tikros srities 

specialistui. Tutoriaus veiklos turinį lemia labai greitai kintančio veiklos pasaulio, kuriam rengiami 

darbuotojai profesinio rengimo sistemoje, reikalavimai – profesinis prisitaikymas, profesinis 

augimas ir individualūs poreikiai.  



 

 

 

103 

Įvairių profesijų tutorių veiklos panašumus lemia tutoriaus veiklos paskirtis – padėti 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, įgyti ar tobulinti profesines kvalifikacijas. 

Tutorius ne tik turi būti geras savo profesijos specialistas, tačiau ir pakankamai geras studento, 

atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, mokymosi pagalbininkas. Taigi, tutorius turi būti gerai 

įvaldęs tos veiklos sritis, kuri padėtų jam užtikrinti sėkmingą studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, praktinį mokymą(si). Vadovavimą studentams, atliekantiems profesinę 

(baigiamąją) praktiką, kaip vieną iš pagrindinių tutoriaus uždavinių, skirtingi autoriai apibūdina 

įvairiai. Akcentuoja, kad pagrindiniai vadovavimo praktikai uždaviniai yra: 

• organizavimas, kai praktikos procesas yra suderinamas, viena vertus, su konkrečios 

profesinio mokymo įstaigos paskirtimi ir galimybėmis, kita vertus, su studentų, atliekančių 

profesinę (baigiamąją) praktiką, individualiais studijų poreikiais;  

• instruktavimas, apimantis studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, 

veiklos stebėjimą, pagalbą jiems, veiklos vertinimą ir konsultavimą, nuolatos informuojant 

mentorių apie profesinės praktikos eigą;  

• pasiekimų vertinimas, kai apžvelgiama studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) 

praktiką, praktinio mokymo pažanga, apibendrinami svarbiausi pasiekimai, atskleidžiamos 

pasitaikančios klaidos ir nurodomos tolesnio tobulėjimo gairės.  

 

Pagrindinis tutoriaus vadovavimo tikslas – veiklos kokybės tobulinimas ir karjeros vystymas. 

Tutoriaus veikloje labai svarbus yra įgalinančio (optimizuojančio) vadovavimo stilius, kuris siekia 

plėtoti ir optimizuoti studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, gebėjimus. Šiam 

vadovavimo stiliui būdinga tai, kad jis akcentuoja ne tik užduočių įvykdymo, bet ir darbo kokybės, 

grįžtamojo ryšio teikimo ir refleksijos skatinimo, siekiant susidaryti aiškų profesinės veiklos vaizdą, 

gebėjimą analizuoti savo veiklą, aspektus. Yra kelios tutoriaus vadovavimo, santykių su studentu, 

atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, stadijos: 

• Iš pradžių du žmonės susipažįsta, susidaro pirmąjį įspūdį apie vienas kitą, mintyse 

įvertina sąveikos perspektyvas.  

• Vidurinėje stadijoje sąveika labai intensyvi, studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, mokosi iš tutoriaus elgesio, patarimų ir vertinimų, o tutoriui naudinga stebėti, 

kaip imituojamas jo elgesys, įgyvendinami patarimai.  

• Pabaigoje vadovavimas silpnėja ir baigiasi, nes studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, atsiskiria nuo tutoriaus, tampa savarankišku, subrendusiu profesionalu. Taigi 

pats vadovavimas iš esmės apima visą tutoriaus veiklą.  
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Tarp studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, ir tutoriaus, kurio darbą 

praktikantas stebi ir šalia kurio atlieka savo praktikos užduotis praktikos metu, susiformuoja 

ypatingi santykiai. Būtent su šiuo darbuotoju studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, 

daugiausia bendrauja praktikos metu: šio specialisto darbą studentas stebi, jo padedamas susipažįsta 

su įstaigos bendruomene (pvz., darbo atmosfera, tarpasmeninių santykių ypatumais, tradicijomis), 

drauge su juo sprendžia kasdienius profesinės veiklos praktikos klausimus (pvz., planuoja būsimą 

veiklą, darbo planus bei aptaria jau atliktas užduotis). Tutorius labiausiai gali padėti studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, greitai ir konstruktyviai spręsti iškylančias problemas, 

nes gerai pažįsta savo darbo sritį bei turi galimybę nuolat stebėti studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, veiklą, kadangi dirba šalia jo.  

Bet kurioje įstaigoje tutoriaujančio specialisto darbo esmė – profesinė studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, profesinė globa. Tokia tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, – samprata bene geriausiai atskleidžia, jog iš tutoriaus pirmiausia tikimasi 

dėmesio ir pagalbos studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, pagarbos, pasitikėjimo 

juo, gebėjimo reikiamu momentu padrąsinti, paremti. Įvairių šalių mokslininkai ir praktikai 

skirtingai konkretizuoja tutoriaus vaidmenis ir veiklos sritis. Tutorių vaidmenis galima klasifikuoti 

taip: tutorius–instruktorius, tutorius–globėjas, tutorius–konsultantas, tutorius–tarpininkas: 

Globėjas turėtų padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, didinti jo 

potencialą, skatinti tobulėti ir augti. Tam padės grįžtamasis ryšys praktikos metu. Kartais tutoriui 

tenka didinti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, pasitikėjimą savimi. Todėl jis 

turi gerai apgalvoti paramos strategijas ir būdus. Labai svarbu, kad tutorius gebėtų bendrauti su 

studentais. Tutoriui nereikėtų elgtis, kaip autoritetui, jis turėtų skatinti studentą, atliekantį profesinę 

(baigiamąją) praktiką, prisiimti daugiau atsakomybės už savo profesinį tobulėjimą. 

Tarpininkas turėtų gebėti padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

įsilieti į darbo kolektyvą, stebėti juos supančius žmones, mokytis iš jų. Tutorius, stebėdamas 

studentų veiklą, turėtų gebėti padėti studentui išvengti konfliktų, o jiems iškilus – operatyviai juos 

spręsti. Be to, tutorius, kaip tarpininkas, turėtų užtikrinti glaudų aukštosios mokyklos ir draudimo 

brokerių įmonės, kaip praktikos bazės, bendradarbiavimą. Kadangi kiekviena aukštoji mokykla 

profesinę studentų praktiką organizuoja savitai, atsižvelgdama į vykdomos studijų programos 

specifiką, aptardami studento praktikanto profesinę globą, bus orientuojamasi į bendriausius veiklos 

momentus.  

Instruktorius turėtų gebėti tiksliai suformuluoti tikslus ir visokeriopai remti studentą, 

atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, siekiant šių tikslų. Instruktuojant supažindinama su darbo 
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sąlygomis, aiškinami tikslai ir uždaviniai, patariama ir rekomenduojama kaip atlikti vieną ar kitą 

užduotį. 

Konsultantas turėtų gebėti išklausyti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, 

suprasti jo problemas, padėti jas spręsti, pasirenkant tinkamas ir efektyvias sprendimo strategijas, 

padėti reflektuoti veiklą, ieškant tobulėjimo galimybių. Tik dalyvaudami atvirose, profesionaliose 

diskusijose apie savo veiklą, studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, pasijus užtikrinti 

ir drąsesni. Tutorius turėtų gebėti plėtoti diskutavimo įgūdžius, taikyti įvairias konsultavimo 

metodikas. 

Globos funkcija – tai pasirengimas padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, perprasti bendruomenės kultūrą, užmegzti ir plėtoti socialinius ryšius, ugdytis socialinius 

gebėjimus, pasinaudoti mokymosi socialinėje aplinkoje galimybėmis. Tutoriui būtinas puikus 

psichologinis pasirengimas, nes parama studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

tiesioginė: 

• tutorius užmezga ir palaiko asmeninius ryšius su studentu, atliekančiu profesinę 

(baigiamąją) praktiką;  

• įvertina paramos poreikį studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

parenka paramos strategijas ir būdus;  

• modeliuoja studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, praktinę profesinę 

veiklą;  

• stebi studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą bei teikia grįžtamąjį 

ryšį.  

 

Pirmąją praktikos dieną labai svarbu užmegzti tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, asmeninius santykius. Tutorius turėtų padrąsinti studentą jaustis lygiaverčiu 

pašnekovu, siekti sukurti jaukią ir nuoširdžią pokalbio aplinką.  

Tarpininkavimo funkcija – tai pasirengimas padėti jaustis lygiaverčiu komandos 

(bendruomenės) nariu, kai yra skatinamas studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, 

tarpusavio bendravimas, inicijuojama vienų pagalba kitiems ir taip padedama studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, pasimokyti iš kitų gerosios darbo patirties. Taip pat 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, teikiama informacija apie reikalingą 

informaciją praktikos užduočių atlikimą. Tarpininkaudamas tutorius objektyviai gerina aukštosios 

mokyklos ir savo organizacijos ar įmonės, kurioje atliekama praktika sąveiką. Taigi, tuo pačiu 

užtikrina teorijos ir praktikos sąveiką, kuri yra labai svarbi rengiant specialistus. Todėl tutorius dar 

kartais laikomas savotišku „tarpininku" tarp teorijos ir praktikos. 
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Svarbu, kad tutorius–tarpininkas būtų patikimas, kantrus, tolerantiškas, pagarbus. Jam būtini 

puikūs tarpininkavimo gebėjimai (pvz., gebėjimas rasti abiem pusėm bendrus interesus, sąlyčio 

taškus), vadybos, informavimo gebėjimai. Nuoširdus bendradarbiavimas aplinkoje ir abipusis 

pasitikėjimas leis lengviau ir greičiau studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

adaptuotis naujoje aplinkoje. Tutoriaus–tarpininko pagrindinė veikla – asmeninių ir profesinių 

kontaktų kūrimas. Tutoriaus poveikis studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, yra 

netiesioginis: 

• padeda studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, įaugti į įstaigos 

bendruomenę;  

• motyvuoja studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, ieškoti paramos, 

mokytis iš kitų;  

• padeda užmegzti asmeninius bei profesinius ryšius įstaigoje ir už jos ribų.  

 

Instruktavimo funkcija – tai pasirengimas užtikrinti sąveikos tarp teorijos ir praktikos 

efektyvumą. Svarbiausios šį vaidmenį atliekančio tutoriaus pareigos – patarti studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, atliekant praktikos programoje numatytas užduotis bei 

numatant profesinio tobulėjimo sritis, paskatinti jį išbandyti naujus dalykus, vertinti pažangą, teikti 

grįžtamąjį ryšį. Tutorius–instruktorius rūpinasi studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, veiklos planavimo ir darbo kokybe. Instruktorius – tai profesionaliai ir nuoširdžiai 

profesine patirtimi besidalijantis kolega, motyvuojantis įveikti profesinės veiklos iššūkius ir siekti 

karjeros – jis geba mažiau patyrusį studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, paskatinti 

bendradarbiauti, moka draugiškai, bet konstruktyviai pagirti ar pakritikuoti. Tutorius siekia ne tik 

efektyvinti bei optimizuoti šį procesą, bet ir atpažįsta studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, pasiekimus ir švenčia sėkmę, taip padėdamas studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, stiprinti savigarbą ir siekti profesionalumo. 

Pagrindinis instruktavimo tikslas – suformuluoti ir iškelti tikslus bei padėti juos įgyvendinti. 

Tutorius turi turėti kai kurių informacinių mokėjimų ir įgūdžių – tiksliai ir aiškiai formuluoti tikslus, 

bendrauti su studentais, atliekančiais profesinę (baigiamąją) praktiką, suprantama, logiška, aiškia 

kalba, užtikrinti grįžtamąjį ryšį. Pagrindinė tokio tutoriaus veikla – tikslų kėlimas ir parama jų 

siekiant. Poveikis studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, yra tiesioginis: 

• tutorius su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, tariasi dėl užduočių 

atlikimo;  

• drauge numato tobulėjimo sritis bei strategijas;  

• skatina įsivertinti bei vertina pažangą.  
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Svarbiausios gero tutoriaus–instruktoriaus savybės – iniciatyvumas, aukšta profesinė 

kompetencija, lyderio savybės, geranoriškumas.  

Konsultavimo funkcija – tai tutoriaus nuostata ir gebėjimas taikyti įvairias konsultavimo 

strategijas ir būdus, skatinančius studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, profesinį 

augimą. Tutoriaus–konsultanto pagrindinė veikla – pagalba sprendžiant problemas.  

Apibendrinat tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, vaidmenis 

praktikos metu, galima teigti, jog studento pagrindinis vaidmuo – atlikti praktikos programoje 

numatytas užduotis, įgyti profesinių praktinių žinių ir prisitaikyti prie praktikos vietoje 

egzistuojančios organizacijos kultūros, bendravimo metodų ir bendros organizacijos tvarkos. 

Tutorius, derindamas skirtingus vaidmenis, turi vadovauti studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, siekdamas suteikti kuo palankesnes sąlygas užduočių atlikimui ir profesinių 

praktinių žinių įgijimui. 

 

6.6. Mokymo(si) metodai ir jų derinimas 
Mokymo būdai arba metodai – tai tutoriaus veiksmų modeliai, kurie turi atitikti siekiamus 

profesinio rengimo tikslus, uždavinius ir mokymo turinio pobūdį. Kartu tai ir mokymo stiliai, 

nusakantys tutoriaus bei studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, bendro darbo pobūdį, 

jų sąveikos savitumus. Todėl labai svarbu, kad mokymo metodų pasirinkimas ir naudojimas būtų 

racionalus, sistemingas ir atitiktų besimokančiųjų poreikius. 

Mokymo procese tutorius turi visišką laisvę pasirinkti tinkamus praktinio mokymo metodus 

ar formuoti jų derinius, kurti autentišką darbo stilių. Jis tai daro atsižvelgdamas į studentų, 

atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, poreikius ir galimybes, savo paties gebėjimus ir 

savybes, kintantį sociokultūrinį kontekstą, darbo rinkos reikalavimus specialistų rengimui. Ugdymo 

metodų problema kelia daug diskusijų. Tuos pačius metodus mokslininkai ir pedagogai praktikai 

vadina bei klasifikuoja skirtingai. Vieni jų siūlo metodus skirstyti pagal besimokančiųjų aktyvumą: 

dėstymas ir savarankiškas studentų darbas. Kiti metodus klasifikuoja pagal pažinimo 

savarankiškumą: 

• aiškinamasis-iliustracinis;  

• reprodukcinis (atgaminamasis);  

• probleminio dėstymo;  

• euristinis (paieškų);  

• tiriamasis.  
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Mokymo metodai dar klasifikuojami pagal žinių šaltinį – žodį, vaizdą ir praktinę veiklą. 

Dabartiniu metu yra laikomasi sudėtingesnės ir išsamesnės metodų klasifikacijos, kur skirstymo 

kriterijus – mokinio veikla. 11 lentelėje yra aprašomi mokymo metodai. Mokymo metodai 

skirstomi:  

• informaciniai;  

• operaciniai;  

• kūrybiniai. 

11 lentelė 

Mokymo metodų klasifikacija 

Informaciniai metodai 
Teikiamieji 
Pasakojimas, paskaita, teikiamasis pokalbis (genetinis, analitinis, sintetinis), 
demonstravimas, literatūros skaitymas. 

Atgaminamieji  
Atpasakojimas, kartojimo ir tikrinimo 
pokalbis, rašiniai 

Operaciniai - praktiniai metodai 
Pratybų 
Treniruotė (pagal pavyzdį, instrukciją, užduotį) 
Kontekstinės pratybos (komentavimo, aiškinimo) 
Kūrybinės pratybos 
Skaitymo ir rašymo metodai 
Grafiniai darbai 

Praktiniai 
Instruktažas  
Techninis darbas  
Mašinų aptarnavimas 
Gamybinių užduočių 
vykdymas 
Techninių brėžinių skaitymas 
ir darymas  

Laboratoriniai 
Bandymų demonstravimas 
Iliustraciniai laboratoriniai 
darbai 
Eksperimentiniai laboratoriniai 
darbai 

Kūrybiniai metodai 
Euristiniai 
Euristinis pokalbis 
Loginis įrodymas 
Paieškos  
Techninis konstravimas 

Probleminiai 
Probleminis dėstymas 
Probleminis pokalbis pagal 
situaciją 
Uždavinių sprendimas 
Techninis modeliavimas 
Kūrybiniai rašiniai 

Tiriamieji 
Stebėjimas  
Eksperimentas  
Tiriamasis pokalbis 
Darbas su moksline literatūra ir 
šaltiniais 
Tyrimo rezultatų apiforminimas  
Statistiniai skaičiavimai 

 

Vienas svarbiausių tutoriaus rūpesčių – atrinkti studentams, atliekantiems profesinę 

(baigiamąją) praktiką, palankius praktinio mokymo(si) metodus. Metodų ir priemonių pasirinkimą 

būtų galima pradėti aiškiai įvardijant praktinio mokymosi tikslus, turinį ir studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, kvalifikaciją. Toliau pateikiame galimų praktinio mokymosi 

metodų pavyzdžių: 

• pristatymai;  

• grupinis darbas;  

• seminarai;  

• imitavimas;  

• pratimai;  
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• diskusijų grupės;  

• skambučių grupės;  

• priežiūra (individuali arba visos grupės);  

• žaidimas vaidmenimis;  

• pristatymai (individualūs arba grupiniai);  

• savarankiškas studijavimas;  

• projektai.  

 

Mokymosi ir darbo metodus reikia rinktis atsižvelgiant į tai, kokią profesinę patirtį turi įgyti 

studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, kokie jo gebėjimai turi būti tobulinami. Kita 

vertus, mokymosi ir darbo metodų pasirinkimas gali priklausyti ir nuo paties studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, pasirinkimo. 

Skatinant mokytis būsimuosius specialistus naudinga pasitelkti socialinės sąveikos principą. 

Šiuo atveju rekomenduojami metodai, skatinantys bendraamžių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Taip pat svarbu, kad studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, suvoktų mokymosi ir 

tam tikrų veiklų reikalingumą. Kitaip tariant, studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, 

motyvacija priklauso nuo to, ar jiems svarbios tos kompetencijos ir žinios, kurias padeda įgyti 

praktinio mokymo programa ir jo organizavimas. Galima išskirti dvi mokymo ir mokymosi metodų 

grupes: 

• orientuotus į mokantįjį (mokymo);  

• orientuotus į besimokantįjį (mokymosi arba aktyvieji metodai).  

 

Negalima teigti, kad vieni mokymosi metodai yra efektyvūs ir labiau tinkami, nei kiti. 

Mokymo ir mokymosi metodai skiriasi savo paskirtimi. Norint pasiekti gerų rezultatų tiek mokymo, 

tiek mokymosi metodai turėtų būti derinami tarpusavyje, o tutorius gebėtų nustatyti jų santykį. 

Svarbiausia suprasti, kokioje situacijoje koks metodas labiausiai tiktų mokymo ir mokymosi 

tikslams. Tutoriui svarbu suvokti, kodėl jis renkasi vieną ar kitą metodą, ar tas metodas atitinka jo 

darbo stilių, besimokančiųjų pasirengimą mokytis aktyviai, profesinės veiklos uždavinius. Metodo 

pasirinkimui reikšmės turi mokymo priemonės arba mokančiajam gebėjimas jas sukurti. Bet kuris iš 

šių išvardytų metodų atliks savo funkciją tik panaudotas jam tinkamiausioje situacijoje: 

• minčių lietus; 

• ūžesio grupės; 

• pakartojimas bendradarbiaujant; 
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• sužymėti kartu; 

• grupės diskusija; 

• grupinis tyrimas; 

• klausymasis ir stebėjimas;  

• projektų metodas; 

• atvejų studijos; 

• vaidmenų atlikimas; 

• imitacijos ir žaidimai;  

• darbo grupės. 

 

Žinoma, šį sąrašą galima gerokai pratęsti, remiantis vertinga profesine patirtimi mokant ir 

mokantis.  

 

6.7. Tutoriaus ir praktikanto bendravimas ir bendradarbiavimas 
Bendravimas – plati sąvoka. Mokslinėje literatūroje galima rasti įvairių jo apibrėžimų. 

Analizė leidžia teigti, kad juose vienaip ar kitaip atsispindi sąveika tarp žmonių, pvz.: bendravimas 

– tai prasminga sąveika tarp dviejų ar daugiau žmonių. Ši sąveika vyksta įvairiai: sąmoningai ir 

nesąmoningai, verbaliniu (žodiniu) ir neverbaliniu (nežodiniu) būdu ir pan. Kiekvienas iš mūsų 

tikriausiai esame pastebėję, kad bendravimas mus vienija, įgydamas tam tikrą pozityvią arba 

negatyvią prasmę.  

Nuo tutoriaus bendravimo įgūdžių didžia dalimi priklauso, ar studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką, lengvai įsilies į naują aplinką organizacijoje ir kaip jausis joje. Bendravimas 

yra svarbi tutoriaus darbo sfera, dirbant su jaunais žmonėmis. Tutorius turi tinkamai bendrauti su 

studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, dar nesuvokiančiu institucijos ar organizacijos 

kaip sistemos, jos struktūros, funkcionavimo niuansų ir pan. Tutoriui labai svarbūs šie bendravimo 

psichologiniai gebėjimai:  

• gebėjimas suprasti kito žmogaus vidinį pasaulį (tai vadinama empatija);  

• gebėjimas bendraujant suvokti savąjį „aš", pažinti save ir išlikti pačiu savimi 

(autentiškumas);  

• gebėjimas rasti tinkamą bendravimo būdą be išankstinių nuostatų.  

 

Empatija – gebėjimas įsijausti į kito žmogaus vidinį pasaulį, pažvelgti į pasaulį ir save kito 

akimis, pagyventi kito emocijomis. 
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Autentiškumas – išlikimas savimi bet kurioje situacijoje, nesidangstymas jokiomis kaukėmis. 

Išlikimas savimi suteikia kitam bendraujančiam tikrumo, saugumo jausmą. 

Gebėjimas rasti tinkamą bendravimo būdą be išankstinių nuostatų (akceptacija) reiškia kito 

žmogaus laikymas tokiu, koks jis yra. Bendraudami kitą žmogų laikome įvairialypės pagarbos vertu 

subjektu, neturime jo atžvilgiu išankstinių nuostatų. Tai padeda išgirsti ir suprasti pašnekovą bei 

susiformuoti tapatų kito žmogaus vaizdą. 

Ką turėtų mokėti tutorius, bendraudamas su studentais, atliekančiais profesinę (baigiamąją) 

praktiką? Pirmiausia gebėti klausytis, parodyti studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) 

praktiką, kad supranta, ką jie sako, įsiterpti, jei neaiškiai reiškia mintis ar kažko nesupranta, žinoti 

įvairius bendravimo būdus ir jais naudotis. 

Psichologijoje skiriami keli bendravimo būdai: klausymas, pakartojimas, patikslinimas, 

klausinėjimas, pavyzdžių pateikimas. 

Klausymas – tai aktyvus veiksmas, reikalaujantis sukaupti visą dėmesį į kalbantįjį. Tutorius 

turėtų sutelkti dėmesį į žodinę ir nežodinę reakciją, pasikartojimus, nenuoseklumus, pauzes ir pan. 

Pakartojimas bendravime turėtų būti naudojamas saikingai. Šis būdas duoda galimybę 

įsitikinti ar teisingai suprasta kalbančiojo mintis. Pakartojimas turėtų būti pažodinis. Jeigu mintis 

suprasta neteisingai, studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, gali perfrazuoti savo 

mintį. Be to, pakartojimas leidžia pašnekovui suprasti, kad jo yra klausomasi. 

Patikslinimas leidžia tutoriui sujungti kelias pašnekovo mintis į vieną ir suformuluoti naują 

idėją. Pavyzdžiui, ,,kalbėdamas tu paminėjai tai ir tai… Ar tai nereiškia, kad …?”. Pašnekovas gali 

sutikti ar nesutikti su naujai pateikta mintimi. 

Klausinėjimas turi būti apdairus ir saikingas. Jis padeda geriau suprasti studento, atliekančio 

profesinę (baigiamąją) praktiką, pasakytą mintį. Klausinėjant reikėtų laikytis tam tikrų taisyklių: 

pateikti atvirus klausimus (Ar negalėtum paaiškinti plačiau? Ką dar galėtum pasakyti šiuo 

klausimu?), pateikti po vieną klausimą, sudaryti galimybę studentui pačiam pateikti klausimus ir 

būtinai į juos atsakyti. Klausinėjant labai svarbu įvertinti studento atsakymus, jei jie yra neteisingi, 

reaguoti reikėtų pozityviai, būtina pateikti teisingą informaciją. Klausimus ir atsakymus būtina 

užbaigti pozityvia gaida. 

Ne mažiau svarbus yra pavyzdžių pateikimo būdas. Aiškinantis kurį nors sudėtingesnį 

klausimą, jį suprasti padeda pateikti pavyzdžiai.  

Pokalbio metu galima naudoti visus šiuos būdus kartu ir po vieną. Tai turėtų palengvinti 

bendravimą, formuluoti ir plėtoti mintis. 

Verbalinė bendravimo forma, be jokios abejonės, yra svarbi, tačiau yra nustatyta, kad įprasto 

dviejų žmonių pokalbio metu perduodama ir priimama tik trečdalis informacijos, du trečdaliai 
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informacijos perduodami neverbaline forma. Yra išskiriami šie svarbiausi neverbalinio bendravimo 

aspektai: 

• asmeninės erdvės valdymas;  

• akių kontaktas;  

• veido išraiška;  

• gestai;  

• kūno kalba;  

• apranga ir išvaizda;  

• mūsų turimi daiktai;  

• prisilietimai;  

• garsiniai būdai.  

 

Asmeninė erdvė – tai teritorija, kuria mes sąmoningai ar nesąmoningai apsitveriame tarsi 

siena ir stengiamės ją išlaikyti. Šią erdvę galima suskirstyti į keturias pagrindines zonas: intymią, 

asmeninę, socialinę ir visuomeninę. Tutorius turi mokėti vertinti asmeninę erdvę, kuri svarbi 

siekiant sukurti ir palaikyti šiltą bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferą. 

Kitas svarbus bendravimo aspektas – akių kontaktas. Kartais įdėmus, ilgas, ypač 

nepažįstamojo, žvilgsnis kelia nerimą, kartais padrąsina išsakyti savo nuomonę. Akių kontaktas 

priklauso ir nuo bendravimo pobūdžio. Jei tai dalykiniai santykiai, akių kontaktas turėtų būti 

trumpesnis. Paprastai žmogus apie trečdalį pokalbio laiko skiria akių kontaktui. Žvilgsnis gali būti 

panaudotas ir agresijai, grasinimui išreikšti. Kartais akių kontakto vertinimas gali būti ir klaidingas 

– įprasta, kad sakantis netiesą ar norintis išsisukti vengia akių kontakto, žvelgia kažkur pro šalį. 

Tačiau taip elgtis gali ir drovus žmogus. Tad akių kontakto vertinimas nėra toks paprastas, jo 

įvaldymas tutoriui palengvintų bendravimą su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Veido išraiška bendravimui suteikia emocinį atspalvį bei teikia informaciją apie bendravimo 

pobūdį, sudaro galimybę pasitikrinti. Įdomu pabrėžti, kad, nepaisant įvairių kultūrinių skirtumų, 

pagrindines emocijas (pyktį, liūdesį, nuostabą, pasibjaurėjimą, baimę) ir jų raišką žmonės supranta 

panašiai. Vis dėlto nereikia pamiršti, kad veido išraiška galima rodyti įvairias emocijas, tačiau 

žmogaus veide ne visuomet atsispindi tai, ką jis jaučia. 

Tam gali būti įvairių priežasčių: 

• žmogus gali būti išmokęs rodyti ne tas emocijas, kurias jis išgyvena; 

• žmogus gali būti suinteresuotas nerodyti savo jausmų; 

• kitas žmogus gali neteisingai suprasti veido išraišką.  
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Tutoriui bendraujant su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, svarbu ne tik 

mokytis atskirti emocijas, jų raišką veide, bet ir nesuklysti, nes neretai žmogus slepia savo 

emocijas. 

Gestai yra dažnas šnekamosios kalbos palydovas. Kai kuriems žmonėms jie yra neatsiejami 

bendravimo atributai. Paprastai gestais žmogus paįvairina, papildo savo kalbą. Gestai naudojami 

emocijų ir minčių raiškai. Jais galime nutildyti pašnekovą, parodyti pokalbio nereikšmingumą ir 

pan. Gestai neretai išduoda žmogų, parodydami tikrąsias jo emocijas, nors kalbėdamas jis tai bando 

nuslėpti. Pvz., žmogaus jaudulį, nerimą išduoda rankų drebulys, rašiklio sukinėjimas ir pan. Vis 

dėlto bendraujant reikia atminti, kad kai kurie žmonės yra puikiai išmokę valdyti gestus ir 

neparodyti tikrų jausmų. Tad mintis, kad gestai, skirtingai nei kalba, parodo objektyvią situaciją, ne 

visada tiksli.  

Apranga ir išvaizda. Drabužiai yra skirti šilumai palaikyti, kūnui apsaugoti ar slėpti tam 

tikroms jo dalims. Tačiau apranga perteikiama ir svarbi informacija apie žmogų. Drabužiai nusako 

socialinę padėtį, grupinę priklausomybę ir pan. Tutoriui derėtų pagalvoti apie šį neverbalinį 

bendravimo aspektą, mokėti, reikalui esant, taktiškai apie tai padiskutuoti su studentais, 

atliekančiais profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Žmogaus turimi daiktai taip pat yra informatyvūs. Daiktai gali suteikti informaciją apie 

mūsų fizinę būseną: lazda rodo vaikščiojimo sunkumus, akiniai – silpną regėjimą ir pan. Tačiau 

turimi daiktai gali ir „šokiruoti", tad jų pasirinkimas turi būti gerai apgalvotas. 

Prisilietimai yra vienas suprantamiausių bendravimo būdų. Vienais prisilietimais rodomas 

draugiškumas, kiti laikomi agresija, dar kiti – asmeninės erdvės pažeidimu. Galima išskirti kelias 

pagrindines situacijas profesinėje aplinkoje, kurių metu pasitelkiami prisilietimai, tipus: 

• funkcinis/profesinis – tai gali būti gydytojo prisilietimas prie ligonio per medicinos 

apžiūrą; 

• socialinis/mandagumo – rankos paspaudimas pasisveikinant;  

• draugiškas/šiltas – patapšnojimas per petį, apsikabinimas; 

 

Įprasta, kad prisilietimais daugiau reiškiami teigiami jausmai, bet jais galima parodyti ir 

neigiamus jausmus (pyktį, agresiją). Egzistuoja ir tam tikri prisilietimų ypatumai. Pvz., vyrai linkę 

dažniau liesti moteris, aukštesnį statusą turintys asmenys paprastai liečia vieni kitus dažniau nei 

turintys žemesnį statusą. Šis bendravimo būdas tutoriaus turi būti labai gerai apgalvotas ir netapti 

bendravimo trikdžiu. 

Garsiniai būdai. Tai vadinamasis paralingvistinis bendravimas (su kalba nesusijusiais 

garsais). Tai gali būti juokas, verksmas, žiovavimas, tylėjimas ir pan. Paralingvistinis bendravimas 
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gana informatyvus – dažnas žiovavimas pokalbio metu nerodys didelio pašnekovo susidomėjimo 

tuo, apie ką kalbama, o atvirkščiai. Prie paralingvistinio bendravimo priskiriama ir pauzės tarp 

žodžių ar sakinių, tylėjimas. Tam tikri nekalbiniai garsai gali išreikšti ir mūsų susižavėjimą, pyktį ir 

t. t. Paralingvistinis bendravimas ypač vertas dėmesio viso verbalinio ir neverbalinio bendravimo 

kontekste. Jis yra ypač informatyvus, tad tutoriui derėtų jį refleksyviai apmąstyti ir, reikalui esant, 

koreguoti. 

Taip pat tikslinga išskirti tutoriaus bendravimo klaidas, kurios gali būti konfliktų priežastis ir 

kurių tutorius turėtų vengti. Konflikto priežastis gali būti ne tik kalbėjimo, bet ir klausymosi 

klaidos. Tutoriui reikėtų atkreipti dėmesį ir į pagrindines klausymosi klaidas: 

• „Užbėgimas į priekį" – kalbančiajam trukdoma reikšti savo mintis, skubama daryti 

išvadą, klausinėjama, spėliojami įvykiai.  

• Išorinio dėmesio rodymas – kalbėtojas tarsi laukia pritarimo, linktelėjimo galva, 

dėmesingumo, o klausytojas tuo tarpu tyliai svarsto savo problemas, kelis kartus prašo kalbėtojo 

pakartoti tą patį.  

• Trukdymas kalbėtojui, įdėmiai jį apžiūrinėjant ar žvilgsniu klaidžiojant pro šalį, 

trikdant jį neverbaline komunikacija. Dėl to klausytojas netenka didelės dalies informacijos, kuri 

yra perteikiama mimika, gestais ir pan. 

• Neigiama nuostata kalbančiojo atžvilgiu. Tai trukdo jam susikaupti, kelia norą 

replikuoti ir t. t.  

 

Vadinasi, tiek kalbėjimo, tiek klausymosi klaidos gali būti konfliktų, kylančių bendraujant, 

priežastys. Kita vertus, bendraujant konfliktai neišvengiami. Jie tarsi kasdieniai palydovai, 

paakinantys mus konstruktyviai juos spręsti, siekiant tobulinti savo veiklą.  

Svarbus bendravimo veiksnys – abipusis bendravimas, kai ne tik liepiama, bet ir išklausoma. 

Reikėtų atkreipti dėmesį ir į sunkius pokalbius, kurie nėra lengvi, tačiau jie neišvengiami. Šie 

pokalbiai padeda viską išsiaiškinti – svarbu, kad nebūtų nieko slepiama. Parodyti problemas ir 

nepasitenkinimą lengviau tada, kai išsakyti nuomonę yra teisėta ir įprasta – netgi kai ji nėra 

džiuginanti. 

Tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, ryšys daugeliu atžvilgių 

turėtų būti labai artimas. Iš pradžių studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, reikia 

palaikyti tiesiogiai – paaiškinant, parodant, analizuojant ir įvertinant. Tačiau pamažu studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, taps vis savarankiškesniu. Bendradarbiavimas, ugdant 
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besiformuojančius įgūdžius, juos sustiprins, o, įgijus daugiau patirties, daugelis dalykų taps 

suprantamesni.  

Bendradarbiavimas ir bendravimas su kolegomis stiprina refleksyvųjį mokymą ir profesinį 

mokymąsi. Labai svarbu tutoriui apmąstyti savo veiklą, pagalvoti, ką daro gerai, kuo galėtų 

pasidalyti su kolegomis bei ką jiems patiems išmokti iš kitų kolegų, to paties mokant ir studentus, 

atliekančius profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Artimas aukštųjų mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimas, kartu planuojant studentų 

praktikos užduotis, atveria galimybes daugeliui absolventų ir, baigus aukštąją mokyklą, toliau tęsti 

darbą toje įstaigoje, kurioje buvo atliekama praktika. Bendradarbiavimas, nustatant profesinę 

studentų kompetenciją, padeda mažinti prieštaravimus tarp aukštosios mokyklos suteikiamo 

išsilavinimo ir darbdavio reikalavimų. Bendraujant tarpusavyje, galima sutelkti pajėgas bendroms 

problemoms spręsti ir numatyti naujus problemų sprendimo būdus ir metodus. 

Bendradarbiavimas vienu aspektu prasideda, svarstant klausimą „Ko mums reikia?", kitas 

aspektas – „Kaip galime pasidalinti patirtimi?" Tie, kurie sugeba suvienyti abu šiuos aspektus, yra 

stipriausi ir turi didžiausias galimybes sėkmingai įveikti konkurenciją ir laimėti tiek pripažinimą, 

tiek materialinės naudos. Dalijimasis taip pat turėtų būti planuojama ir sąmoninga veikla, siekianti 

tam tikrų tikslų. Ji paskatintų besidalijančią organizaciją vėl apmąstyti savo atliktą darbą, 

išanalizuoti pergales ir pralaimėjimus bei pasimokyti iš klaidų. Pasidalijimas informacija ir žiniomis 

nesusilpnina tutoriaus pozicijos. Priešingai, ši pozicija sutvirtėja, išmokus dalytis ir įgijus dalijimosi 

patirties. Šiame procese atsiranda kitų inovacinių idėjų ir naujų problemų sprendimo būdų. Labai 

svarbu, kad bazinės praktikos įstaigos ir aukštosios mokyklos sukurtų bendradarbiavimo tinklą.  

Konfliktai ir jų sprendimo galimybės. Kai tik vienas nebeklauso kito, nebebendrauja, yra 

neatviras, nebemoka išreikšti savo jausmų ar poreikių, tarpasmeniniai santykiai pradeda blogėti. 

Žmonės ima konfliktuoti. Paprasčiausias konflikto apibrėžimas yra toks: tai situacija, kai du žmonės 

nesutaria dėl savo veiksmų, kurių vienas iš jų imasi, arba kai jis ar ji nenori, kad tų veiksmų būtų 

imtasi. Gyvenimas be konfliktų neįmanomas. Jų vengti, kovoti su jais nereikia. Be to, konflikto 

dėka, mes galime daugiau sužinoti apie kito žmogaus poreikius ir charakterį. Deja, konfliktai turi 

kur kas daugiau neigiamų aspektų. Žmonės konfliktuoja, prarasdami laiko perspektyvą, telkdami 

dėmesį tik į tai, kas vyksta dabar, ginčydamiesi naudojasi tais pačiais argumentais, nesistengdami į 

situaciją pažvelgti nauju kampu. Konfliktai klasifikuojami gana įvairiai: 

Pagal formą:  

• asmenybės konfliktus;  

• tarpasmeninius konfliktus;  

• konfliktus tarp grupių. 
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Pagal pobūdį:  

• socialiniai;  

• socialiniai psichologiniai;  

• psichologiniai. 

 

Visada galima išsiaiškinti kiekvieno konflikto ištakas, nes kiekvienas konfliktas turi savo 

sąmoningai suvokiamas ir pasąmonėje glūdinčias priežastis. Jos dažniausiai būna tokios: 

• nesusipratimai;  

• nesąžiningumas;  

• aplaidumas;  

• nuostatos;  

• ypatingas pasitikėjimas savo nuomone ir įsitikinimais;  

• nesugebėjimas nustatyti tam tikrų ribų;  

• netinkamas konflikto sprendimas;  

• baimė;  

• slapti kėslai.  

 

Konfliktų psichologijoje yra išskiriami šie konflikto požymiai: 

• Diskomfortas. Intuityvus jausmas, jog kažkas vyksta ne taip, nors sunku žodžiais 

išsakyti.  

• Incidentas. Smulkmena, sukelianti susierzinimą ar susijaudinimą: ji greitai 

pamirštama, bet ji gali signalizuoti apie prasidėjusį konfliktą.  

• Nesusipratimas. Vienas ar visi situacijoje dalyvaujantys klaidingai suvokia ir 

interpretuoja situaciją. Trūksta tarpusavio supratimo.  

• Įtampa. Ryškus konflikto požymis, kai santykiai tampa įtampos šaltiniu. Įtampa gali 

kilti dėl menko nesusipratimo. Kito atžvilgiu kyla neigiamos emocijos bei jausmai.  

• Krizė. Įnirtingi ginčai, prievarta, kontrolės netekimas. Nesilaikoma įprastų elgesio 

normų. Baigiasi santykių nutraukimu. 

 

Išspręsti konfliktus pagarbiai ir susikalbant yra ne tik įmanoma, bet ir turėtų būti aukščiausias 

prioritetas pasaulyje. Jei nepradėsime matyti vienas kito teisių, galimybių, pagarbos, dėmesio, kurio 
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reikalaujame, patys prarasime tas teises ir galimybę jas pasiekti. Būtina įveikti asmeniškas, 

socialines, ekonomines, kultūrines kliūtis, neleidžiančias rasti bendrą kalbą. 

Konfliktų sprendimo būdai gali būti tiesioginiai ir netiesioginiai. Sprendžiant konfliktą 

tiesioginiu būdu, paprastai dalyvauja abi konfliktuojančios pusės, o kartais ir trečiasis, nešališkasis 

asmuo. Jis gali prisiimti atsakomybę už konflikto sprendimo kokybę. Tačiau rasti tokį neutralų 

asmenį gana sunku, kur kas daugiau yra tų, kurie yra pasirengę palaikyti vieną ar kitą pusę. Tačiau 

trečiasis asmuo yra pozityvus dalykas, nes, jam esant, konfliktuojantys asmenys tampa lygiais prieš 

kažką. Jie turi laikytis sutartinio bendravimo, deleguoti trečiajam asmeniui dalį teisių ir pareigų. Ši 

rolė neretai tampa tutoriui. Tai tarpininkavimas, sprendžiant konfliktus.  

Bendraujant ir norint išvengti konfliktų, reikia mokėti išklausyti kitą, leisti jam išsakyti savo 

mintis, kūrybiškai mąstyti, bendradarbiauti. Galimas atvejis, kad konfliktas kyla tarp tutoriaus ir 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką. Per tutorystės praktiką iškylančius konfliktus 

tarp tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, rekomenduojama spręsti, 

panaudojant konflikto sprendimo etapus. Konfliktų sprendimas etapais gali padėti išspręsti net labai 

sudėtingas problemas. Siūlomi šie konfliktų sprendimo etapai: 

I etapas. Konfliktą sprendžia tutorius ir studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Jeigu konfliktas lieka neišspręstas, pereinama į II etapą. 

II etapas. Konfliktas tarp tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

sprendžiamas, dalyvaujant įstaigos administracijai. Jeigu konfliktas lieka neišspręstas, pereinama į 

III etapą. 

III etapas. Konfliktas tarp tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

sprendžiamas, dalyvaujant specialistus rengiančios aukštosios mokyklos dėstytojui – mentoriui. 

Jeigu konfliktas lieka neišspręstas, sudaryta praktikos atlikimo sutartis yra nutraukiama.  

 

Konfliktų kilimo atvejais visuose etapuose gali būti atliekami procedūriniai veiksmai, kurie 

turėtų padėti konstruktyviai išspręsti konfliktą. Lengviau yra išvengti konflikto, negu jį spręsti, 

todėl konfliktų tarp tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, prevencija gali 

sutaupyti visų dalyvių laiką ir jėgas. Galimos konfliktų prevencijos priemonės: 

• Tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sutarčių sudarymas 

ir jų laikymasis. 

• Tutorystės etikos normų laikymasis. 

• Aukštosios mokyklos dėstytojų reguliarus lankymasis profesinės (baigiamosios) 

praktikos atlikimo vietoje. 
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• Tutoriaus gebėjimas konstruktyviai spręsti kylančias problemas. 

 

Apibendrinat tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, bendravimą ir 

bendradarbiavimą profesinės (baigiamosios) praktikos atlikimo metu, galima teigti, jog abi pusės 

turi vengti konfliktinių situacijų ir naudoti efektyvius bendravimo būdus. Tutorius, derindamas 

skirtingus bendravimo metodus, turi vadovauti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, siekdamas suteikti kuo palankesnes sąlygas užduočių atlikimui ir profesinių praktinių 

žinių įgijimui. 

 

6.8. Praktikanto konsultavimo metodika 
Konsultavimas – tai informacijos perteikimas. Tai tokia socialinės įtakos forma ar sąmoningas 

informacijos perdavimas, siekiant padėti žmogui išanalizuoti situaciją, nustatyti problemas ir jų 

galimybes, padidinti žinias bei vystyti įžvalgumą, organizuoti ir nukreipti savo pačių žinias, įgauti 

specifinių žinių ir priimti atsakingus sprendimus . 

Konsultavimas tutoriaus darbe suprantamas kaip pagalba studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, tobulėti savo pasirinktos profesijos srityje. Tutorius padeda studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, apibrėžti savo mokymosi poreikius ir jausti pareigą 

nuolatos tobulėti. 

Konsultacija – svarbi ir dažna tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, bendradarbiavimo forma. Konsultacijų iniciatoriumi dažniausiai būna studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką. Jos gali būti numatomos ir tutoriaus, įžvelgiančio 

galimus sunkumus. Studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, turi žinoti, kad esant 

poreikiui gali kreiptis į tutorių patarimų ir pagalbos. Tokių dalykinių susitikimų metu studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, padedama įveikti kilusius sunkumus, jis skatinamas 

spręsti praktikos metu atsirandančias problemas. Taip stiprinama jo profesinė kompetencija bei 

skatinamas pasitikėjimas savimi. Geras tutorius turi mokėti išklausyti, atspindėti (perfrazuoti) 

pasakytas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, mintis, išmanyti kūno kalbą ir 

gebėti ja stiprinti. bendravimą, mokėti tinkamai panaudoti klausimus, vystant našų pokalbį, 

paskatinti studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, reflektuoti, rasti sprendimą. 

Konsultuojant tutoriaus poveikis studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, yra 

netiesioginis: 

• tutorius išklauso studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, atspindėdamas jo 

išsakytas mintis;  



 

 

 

119 

• skatina pasirinkti efektyvias problemų sprendimo strategijas;  

• skatina studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, reflektuoti ugdomąją ir kitą 

profesinę veiklą, ieškant tobulėjimo galimybių  

 

Svarbios sėkmingam konsultavimui tutoriaus savybės: profesinis brandumas, jautrumas 

problemoms, atvirumas ir geranoriškumas, taktiškumas, tolerancija, pagarba, ramus tonas. 

Pažymima, kad tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sąveika nėra 

pagrįsta eksperto ir naujoko santykiais, jie bendradarbiauja kaip lygūs partneriai. Tutoriaus ir 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, santykiai yra pagrįsti abipusiu 

bendradarbiavimu, pasitikėjimu bei pagarba. Sėkmingam konsultavimui svarbu:  

• tutoriaus nuostata ir gebėjimas taikyti įvairias konsultavimo strategijas ir būdus, 

skatinančius studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, profesinį augimą;  

• tutoriaus gebėjimas išklausyti, taikyti verbalinius ir neverbalinius komunikavimo 

būdus, bendrauti, bendradarbiauti, taikyti atviro dialogo, apmąstymus skatinančių klausimų kėlimo, 

padrąsinimo ir kt. strategijas;  

• tutoriaus gebėjimas užmegzti tinkamą bendravimo ryšį su studentu, atliekančiu 

profesinę (baigiamąją) praktiką, nepriklausomai nuo to, koks konsultavimo metodas ar jų derinys 

pasirenkamas iškilusiai kliento problemai spręsti.  

 

Konsultavimo tipai ir metodai. Tutorius naudoja išbandytus ir tarptautinėje praktikoje 

pripažintus mokymo bei konsultavimo metodus, padedančius žmonėms patiems įsitraukti į mokymo 

procesą, kaupti intensyvią patirtį, reikalingą jų tiesioginiame darbe, mokytis iš savęs bei kolegų. 

Konsultavimo metodas – informacijos perdavimo būdas, suteikiantis galimybę perteikti tutoriaus 

žinias ir patirtį studentams, atliekantiems profesinę (baigiamąją) praktiką. Konsultavimo metodai 

atlieka keletą funkcijų konsultavimo procese, jie yra naudojami paskleisti žinioms, vystyti 

praktinius ir intelektualinius įgūdžius.  

Visose konsultavimo srityse konsultavimas vykdomas, pasirenkant tinkamiausią informacijos 

būdą, kitaip tariant, tinkamiausius konsultavimo metodus. Tutorius renkasi priimtiniausią variantą, 

atsižvelgdamas į studentų, atliekančių profesinę (baigiamąją) praktiką, skaičių bei atrenka, kuris 

variantas bus efektyviausias konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tikslus, darbo aplinkybes. Kai kurie 

metodai yra neišvengiamai derinami beveik kiekvieno konsultavimo proceso metu Tutorius, 

įvertindamas kokio rezultato tikisi studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, parenka 

vieną ar kitą metodo panaudojimą konsultavimo procese. Tutorius privalo atsižvelgti į studento, 
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atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, lūkesčius bei poreikius, kad konsultavimo metodas būtų 

suprantamiausias bei priimtiniausias.  

Asmeninės tutoriaus konsultavimo teorijos kūrimas yra nenutrūkstamas procesas, kurio metu 

jis nuolatos peržiūri ir atnaujina ją, atsižvelgdamas į naujai įgytą patirtį. Tutorius turėtų: 

• Susipažinti su jau egzistuojančiomis pagrindinėmis tutoriaus darbo ir konsultavimo 

teorijomis.  

• Suformuluoti asmeninį požiūrį į žmogaus prigimtį. Tutoriui ypač svarbu sąmoningai 

įvardyti savo įsitikinimus, vertybes, poreikius bei požiūrį į studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, ir į žmogų apskritai.  

• Apsibrėžti, koks, jo nuomone, yra "idealus" studentas, atliekantis profesinę 

(baigiamąją) praktiką. Tokiu būdu susidarytas idealaus būsimojo specialisto modelis padeda tutoriui 

formuluoti konsultavimo tikslus ir parinkti efektyviausią veiklos strategiją bei metodus, reikalingus 

tiems tikslams pasiekti.  

 

Konsultavimo teorijos ir metodų pasirinkimas taip pat priklauso nuo vaidmens, kurį tutorius 

prisiima. Nors reikia atkreipti dėmesį į tai, kad žmogus, turintis galimybę rinktis, dažniausiai 

pasirenka geriausiai savo asmenybę ir polinkius atitinkantį vaidmenį. Pasirinktas vaidmuo sąlygoja 

tutoriaus veiklos tikslus ir uždavinius. Tutorius ugdytojas yra tas vaidmuo, kuris geriausiai atitinka 

šiandieninę profesinio rengimo bei mokymo/mokymosi sampratą. Tutorius ugdytojas kuria teigiamą 

psichologinę aplinką, tiria mokymo/mokymosi poreikius, yra orientuotas į individą, padeda 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, išsiaiškinti ir spręsti problemas, remiantis 

jo paties patirtimi, aktyviai išklauso, teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, padeda parengti tolesnio 

tobulėjimo planą, stebi studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą ir nuolat jį 

padrąsina, suinteresuotas gerinti veiklos kokybę ir siekti užsibrėžtų standartų, labiau akcentuoja 

dabartį. 

Taigi, tutoriui ugdytojui yra labai svarbu gebėti:  

• suplanuoti ir surengti interviu arba pokalbį su vienu iš studentų, atliekančių profesinę 

(baigiamąją) praktiką, arba jų grupe;  

• teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.  

 

Konsultacinis pokalbis – pagrindinis konsultavimo metodas naudojamas tutoriaus darbe. 

Pokalbis yra skirtas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, poreikiams išsiaiškinti ir 

padėti jam sudaryti savo tolesnio tobulėjimo planą. Skiriami penki pagrindiniai tutoriaus ir 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, konsultacinio pokalbio principai: 
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1. Visą savo dėmesį sutelkite į pašnekovą. 

2. Pokalbio metu padrąsinkite jį neverbaliniu elgesiu – akių kontaktu, pritariamu galvos 

linktelėjimu, atvira kūno poza, taip pat vartokite padrąsinančias frazes pvz.: „tai iš tikrųjų sunku", 

„tai įdomu", atkartokite klausiamu tonu, pvz.:„jūs sakote, kad...", vartokite frazes, atspindinčias 

esamą studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, būseną – „jūs esate skeptiškai / 

optimistiškai nusiteikęs", „jūs atrodote liūdnas/ linksmas"; nebijokite tylos pertraukų. 

3. Nepraraskite laiko pojūčio, valdykite procesą. 

4. Galite duoti patarimų arba pasiūlymų, tačiau venkite pasakoti apie savo patirtį ir reikšti 

savo požiūrį. 

5. Sudarykite sąlygas studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

suformuluoti savo išvadas. 

 

Žodinio ir nežodinio bendravimo įgūdžiai yra labai svarbūs tutoriaus darbe. Pagrindinis 

konsultacinio pokalbio palaikymo būdas yra klausimų pateikimas, kitaip – aktyvus klausinėjimas. 

Tačiau pokalbio kokybei ir atmosferai gerinti yra naudojami tokie būdai: padrąsinimas ir 

nuraminimas, turinio atspindėjimas – perfrazavimas ir apibendrinimas, jausmų atspindėjimas ir 

apibendrinimas, tylos pauzės, informavimas, interpretavimas ir kiti. Klausimų perteikimas yra 

naudojamas, siekiant gauti informacijos apie studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, ir 

skatinti jį analizuoti bei tyrinėti save. Konsultacinio pokalbio metu, tutoriui apibendrinant, 

išreiškiama pagrindinė kelių mažai tarp savęs susijusių teiginių arba ilgo ir painaus sakinio idėja. 

Galima išskirti kelis pagrindinius apibendrinimo tikslus: 

• tutorius siekia pokalbio pradžią sieti su prieš tai buvusio susitikimo pokalbiu;  

• apibendrinti ilgą studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, kalbą;  

• pereiti prie kitos temos arba pokalbio etapo, kai viena pokalbio tema jau išsemta;  

• suteikti pokalbiui kryptį;  

• išskirti esminius pokalbio momentus.  

 

Be to, tutorius, pradėdamas savo veiklą, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad: 

• glaudžiai dirbant su žmonėmis, ypač juos konsultuojant, kylantį nerimą reikėtų priimti 

kaip natūralų reiškinį. Tutorius turėtų neatmesti, neišstumti arba nepašalinti kylančio nerimo, o 

siekti pripažinti jį esant, įvardyti, suprasti ir susitaikyti su juo. Būtent todėl yra labai svarbu, kad 

tutorius pažintų save ir iš anksto kruopščiai pasiruoštų kiekvienam pokalbiui;  

• reikia išlikti savimi ir nebijoti atsiskleisti. Tačiau reikia nepamiršti, kad tutorius, per 

daug ir per ilgai atsiskleisdamas, užgožia studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką;  
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• nereikia siekti tobulumo, bet dera įvertinti savo silpnąsias savybes, nes tutoriaus tikslas – 

ne būti visų problemų ekspertu ir sprendimų žinovu, o padėti studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, pajusti atsakomybę už savo profesinį tobulėjimą;  

• reikia išlikti sąžiningam ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, ir savo 

atžvilgiu, nebijoti pripažinti, kad tutorius kažko gali nežinoti. Tokiu atveju visada galima nukreipti 

studentą, atliekantį profesinę (baigiamąją) praktiką, konsultuoti labiau patyrusiam kolegai ar tam 

tikros srities ekspertui;  

• nereikia tikėtis greitų rezultatų;  

• dera vengti perdėtai globoti ir rūpintis studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) 

praktiką;  

• reikia vengti patarimų ir skubotų sprendimų;  

• reikia stengtis išlikti nešališkam, nemoralizuoti ir nepamokslauti.  

 

Tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sąveikos etapai. 

Konsultavimo esmė – kontaktas tarp studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, ir 

tutoriaus. Šią sąveiką arba konsultavimo procesą galima įvairiai projektuoti. Tai priklauso nuo 

tutoriaus veiklos tikslų ir teorinės bei vertybinės orientacijos. Galima išskirti konsultavimo proceso 

etapus, bendrus daugumai teorijų: 

• pasiruošimas susitikimui;  

• susitarimas su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, ėl susitikimo 

bendrųjų tikslų ir lūkesčių;  

• situacijos ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, problemų/poreikių 

analizė;  

• konsultacijos planavimas ir įgyvendinimas;  

• konsultacijos rezultatų vertinimas;  

• naujų studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, poreikių įvardijimas ir 

konsultacijos planavimas bei įgyvendinimas.  

 

Konsultacijos pradžią sudaro susipažinimo, susitarimo dėl lūkesčių ir įsipareigojimų etapai 

bei organizaciniai klausimai. Susipažinimui su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) 

praktiką, reikia kruopščiai pasirengti, nes pirmasis įspūdis sudaromas tik vieną kartą. Be to, 

studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, taip pat ir pačiam tutoriui reikia palikti šiek 

tiek laiko susipažinti su konsultacijų aplinka, vienam su kitu, apsiprasti su mintimi apie 

konsultavimąsi, jeigu to niekada nėra darę. Po susipažinimo eina susitarimo etapas, kuris apima 
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lūkesčius ir įsipareigojimą tęsti konsultacijas. Lūkesčiai būdingi tiek tutoriui, tiek studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką. Paprastai jie yra susiję su konsultacijų rezultatais ir su 

tuo, kaip juos pasiekti, taip pat su studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, ir tutoriaus 

bendravimu. Lūkesčius reikia aptarti, kad ir tutorius, ir studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) 

praktiką, išsakytų, ko tikisi iš šio proceso, kokie motyvai skatina konsultuoti ir konsultuotis bei kaip 

geriausiai tai įgyvendinti, kol bus pasiektas abipusis sutarimas. Susitarimo pasiekimas didina 

įsipareigojimą dėl bendradarbiavimo.  

Labai svarbu, kad be paties tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

įsipareigojimą dėl tutoriaus veiklos jaustų visi draudimo brokerių įmonės darbuotojai, kad ji 

stiprintų veiklos kokybę bei moraliai remtų tutorių. Kartu apgalvojami organizaciniai klausimai, 

kurie dažnai nėra tiesiogiai jaučiami, tačiau turi daug įtakos konsultacijos sėkmei, nes žmogus labai 

jautriai reaguoja į aplinką, kurioje iš jo laukiama, kad atsivertų ir aptartų savo problemas. Prieš 

susitikimą reikėtų atsakyti į kelis klausimus:  

• Kokioje patalpoje dirbsite ir ar ji bus patogi?  

• Koks yra preliminarus konsultacijos planas, ar iš anksto žinomi konsultacijos tikslai ir 

uždaviniai, ir jeigu tai ne pirmas susitikimas, ar prisimenate, apie ką kalbėjote praėjusį kartą?  

• Ar Jums reikės kitų Jūsų kolegų pagalbos?  

• Kaip pradėsite susitikimą?  

 

Paprastai susitikimo pradžioje pateikiami lengvi, bendrojo pobūdžio klausimai, į kuriuos 

studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, gali lengvai atsakyti ir tokiu būdu įgauti 

pasitikėjimą savimi, sumažinti nerimą ir tuo metu susipažinti su aplinka. Pavyzdžiui: „Gal 

norėtumėte kavos, prieš pradėdamas darbą?" ir panašiai. Įgyvendinimas prasideda nuo situacijos 

analizės, duomenų rinkimo ir apibendrinimo, šis etapas labai svarbus ir reikalaujantis nemažai 

laiko. Situacijos analizę galima pradėti nuo praeito susitikimo apžvalgos: 

• Kaip Jums pavyko atlikti užduotį?  

• kas gerai pasisekė?  

• Kokių buvo sunkumų?  

 

Jeigu tai pirmas susitikimas, galima surinkti duomenis apie studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, veiklą, priežastis, kodėl jis pradėjo mokytis, ir panašiai. Turint užtektinai 

informacijos, formuluojama problema arba konstatuojama esama padėtis. Suformuluota problema 

yra aptariama su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką. Gali būti pateikiami tokie 

klausimai: 
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• Ką Jūs manote?  

• Kodėl taip jaučiatės?  

 

Vėliau planuojama, kaip spręsti problemą, arba klausiama studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, kaip, jo nuomone, būtų galima ją spręsti arba pagerinti padėtį. Tutorius 

padeda studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, pateikdamas tikslinamųjų klausimų. 

Poveikį reikia aptarti gana detaliai: ką? kaip? kada daryti? kas gali padėti? 

Pabaiga yra paskutinis, tačiau ne mažiau svarbus etapas kaip pradžia. Šio etapo metu svarbu 

įtvirtinti pokalbio rezultatus, pavyzdžiui: „Taigi, kokius sprendimus Jūs priėmėte?", „Ką atliksite iki 

kito mūsų susitikimo?", „Iš ko spręsite, kad Jūsų pastangos sėkmingos?".  

Paskutinio susitikimo metu būtina atsisveikinti, t.y. pasiekti, kad neliktų emocinės 

priklausomybės. Pokalbis yra labai svarbi tutoriaus veiklos sritis, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, 

kad aktyvus klausymas yra kita dalis, nuo kurios priklauso konsultacijos sėkmė.  

Apibendrinat studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, konsultavimo metodiką 

praktikos metu, galima teigti, jog tutoriaus pagrindinis vaidmuo – konsultuojant studentą, sukurti 

palankias sąlygas efektyviam praktikos užduočių atlikimui. 
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7. PRAKTIKOS ATLIKIMO VERTINIMAS  
Atlikus profesinę praktiką svarbu aprašyti vertinimo sistemą. Be to, vertinimas, o tuo pačiu ir 

galimos rekomendacijos, yra svarbu ir tobulinant projekto esmę – praktikų organizavimo modelį. 

Šioje darbo dalyje yra aprašomi praktikos vertinimo kriterijai, kuriuos taiko aukštosios mokyklos. 

Didelis dėmesys yra skiriamas praktikos dalyvių (tutoriaus ir studento) vaidmeniui praktikos 

vertinimo procese ir praktikos atlikimo sistemos tobulinime. 

7.1. Praktikanto veiklos stebėjimas 

Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklos stebėjimas grindžiamas jo ir 

tutoriaus partnerystės santykiais, kurių tikslas – padėti studentui, atliekančiam profesinę 

(baigiamąją) praktiką, tobulinti savo profesinę veiklą. Idealu, kai tutorius sudaro sąlygas studentui, 

atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, stebėti ir savo veiklą. Toks bendradarbiavimas skatina 

pasitikėjimą ir kolegialumą. Stebėjimas kaip viena iš pagrindinių tutoriaus funkcijų gali turėti labai 

skirtingą pobūdį. Galima stebėti visą studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą 

apskritai, sutelkti dėmesį į tam tikrus profesinės veiklos, darbo, bendradarbiavimo ar kitus aspektus. 

Tutorius, stebėdamas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą, gali įžvelgti 

tokių veiklos bruožų, kurių studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, paprastai 

nepastebi, bet jie yra nepaprastai reikšmingi veiklos efektyvumui. 

Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veikla yra stebima, norint atskleisti 

veiklos analizės problemą ir užtikrinti nešališką, objektyvių duomenų surinkimą. Kad studentas, 

atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, galėtų realiai pasinaudoti stebėjimo rezultatais, tutorius 

turėtų būti pakankamai lankstus ir gebėti stebėti, analizuoti ir įsijausti į įvairias profesinės veiklos 

situacijas. 

Stebėjimai klasifikuojami įvairiai. Stebėjimas gali būti atviras, kuomet asmenys žino, kad yra 

stebimi, arba uždaras – slaptas, kai stebimieji nežino, kad yra stebimi. Taip pat stebėjimas gali trukti 

trumpai. Tai vadinamas epizodinis, trumpalaikis stebėjimas. Ilgai trunkantis stebėjimas vadinamas 

nuolatiniu, ilgalaikiu. Taip pat, stebėjimas gali būti dirbtinas, kai sudaromos ypatingos sąlygos, arba 

natūralus; pasyvus (stebėtojas neprisideda prie stebimo reiškinio) ar aktyvus (stebėtojas prisideda 

prie stebimo reiškinio). Kasdienis stebėjimas labiausiai remiasi praktine patirtimi. 

Tutoriui svarbu suprasti, kad efekto sulaukiama tada, kai sistemingai įvykdomi visi trys 

stebėjimo proceso etapai (planavimas, stebėjimas ir grįžtamasis ryšys). Planuodami veiklą, 

numatydami užduotis, tutorius ir studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, turi 
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galimybę apmąstyti būsimą veiklą ir nuspręsti, kurio studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, veiklos, aspekto ar užduočių atlikimo stebėjimo duomenys bus renkami.  

Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklos stebėjimo metu tutorius stebi, 

kaip studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, atlieka užduotis, veikia ir renka 

objektyvius duomenis apie pasirinktą analizuoti veiklos aspektą, kaip vykdo numatytą planą. 

Grįžtamojo ryšio metu tutorius ir studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, keičiasi 

informacija, nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis, ir planuoja, kaip toliau rinkti stebėjimo 

duomenis, kaip sudaryti sąlygas. Stebėjimams keliami tam tikri reikalavimai:  

• stebėjimai turi būti nukreipti į profesinės veiklos svarbias sritis;  

• stebėjimai turi būti atliekami sistemingai ir planingai, nes atsitiktiniai stebėjimai gali 

iškreipti faktus;  

• stebėjimai reikalauja surinkti kuo daugiau duomenų, t.y. sukaupti kuo daugiau faktų;  

• stebėjimų rezultatai turi būti fiksuojami ir lengvai atgaminami;  

• stebėjimai ir jų rezultatų analizė reikalauja objektyvumo;  

• stebėjimo objektų skaičius turėtų būti minimalus ir tiksliai apibrėžtas;  

• stebėjimas turi vykti pagal iš anksto sudarytą planą, ką ir kaip stebėti;  

• duomenys, gauti stebėjimo metu, turi būti palyginami.  

 

Stebėdamas studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklą, tutorius turėtų 

laikytis šių principų: 

• tutoriaus ir studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sąveika neturi kelti 

grėsmės. Ji turėtų padėti studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, ir skatinti abipusį 

pasitikėjimą;  

• stebėjimo tikslas – tobulinti studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

veiklą, jos metodus ir būdus, jam padedant, o ne kritikuoti tai, kas nepavyko, arba stengtis pakeisti 

studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, asmenybę;  

• stebėjimas remiasi objektyvių duomenų rinkimu, fiksavimu ir jų panaudojimu, o ne 

šališkais vertinimais;  

• studentai, atliekantys profesinę (baigiamąją) praktiką, skatinami daryti išvadas apie 

savo veiklą, remdamiesi stebėjimo duomenimis, kelti veiklos geriau atlikimo hipotezes, kurias 

galima patikrinti kitos veiklos metu;  

• kiekvienas stebėjimo ciklas yra proceso dalis, kuri remiasi kitomis dalimis.  
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Ir tutorius, ir studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, dalyvauja bendrame 

profesinio tobulinimosi procese, kurio metu gali patobulėti abiejų ir profesinės veiklos, ir stebėjimo 

įgūdžiai.  

 

Veiklos fiksavimas stebėjimo metu, grįžtamasis ryšys 

Tutoriaus profesinė veikla – sudėtinga, dažniausiai daugiamatė veikla, susidedanti iš daugelio 

ir gana įvairių funkcijų. Kiekviena veikla turi tam tikrą struktūrą, kurią sudaro atskiros dalys. 

Tutorius kartu su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, turėtų aptarti veiklos 

struktūrą, jos etapus. Tutoriui, stebinčiam studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, 

veiklą, galėtų būti naudingas stebėjimo planas, kuriame patogu įvertinti laiką, skiriamą veiklai ir 

pateikti trumpas pastabas. Tai ir tutoriui, ir studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, 

padės geriau suprasti savo veiklos organizavimą, jos etapus ir rezultatą. 12 lentelėje pateikiamas 

galimas stebėjimo fiksavimas. 

12 lentelė  
Stebėjimo veiklos fiksavimas 

 
Galimi stebimos profesinės veiklos aspektai Stebėta Veiklai skirtas 

laikas 
Pastabos 

Planavimas Laiko ir erdvės paskirstymas Produktyvios 
darbo aplinkos sukūrimas 

   

Veiklos, užduoties atlikimo etapai Laiko paskirstymas 
kiekvienam etapui Gebėjimas rasti ir panaudoti 
reikalingą informaciją Gebėjimas orientuotis naujoje, 
netikėtoje situacijoje Bendravimas ir 
bendradarbiavimas, sprendžiant iškilusias problemas 

   

Organizavimas Bendradarbiavimas su kolegomis 
Darbas, siekiant visos įstaigos, organizacijos veiklos 
efektyvumo 

   

 

Šios lentelės pirmojoje grafoje numatomi studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, stebimos profesinės veiklos aspektai priklauso nuo profesinės veiklos sričių bei profesinio 

rengimo tikslų. Sudarant stebėjimo planą, vadovaujamasi konkrečios praktikos programa, 

profesinio rengimo standartu. Tutoriui, stebinčiam studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) 

praktiką, veiklą, labai sudėtinga fiksuoti ir analizuoti visus jos elementus. Todėl siūloma stebėti 

atskirus veiklos momentus, etapus ir juos analizuoti drauge su studentu, atliekančiu profesinę 

(baigiamąją) praktiką. Studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką, svarbu tobulinti 

savo profesinę veiklą visose srityse. Rekomenduojamos veiklos sritys nurodomos konkrečioje 

praktikos programoje, atsižvelgiant į profesinius tikslus bei profesinį rengimo standartą konkrečiai 

profesijai. 
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Tutorius kartu su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką, turėtų išanalizuoti 

stebėjimo rezultatus ir aptarti, kas gerai pasisekė, kur kilo sunkumų, nesklandumų, ką reikėtų keisti 

ar tobulinti. Grįžtamasis ryšys yra efektyvus būdas geriau pažinti save ir tai, kokį poveikį darome 

kitiems žmonėms. Išanalizavę stebėjimo rezultatus, tutorius kartu su studentu, atliekančiu profesinę 

(baigiamąją) praktiką, turėtų aptarti šiuos aspektus: 

• kiek laiko studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, skyrė kiekvienam 

veiklos etapui ar rūšiai;  

• kam skiriama daugiausia laiko ir kodėl;  

• kuriai veiklai buvo skiriama laiko mažiausiai ir kodėl;  

• kaip studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, galėtų efektyviau 

paskirstyti laiką;  

• kokios priemonės ir kaip buvo panaudotos, ar teisingai panaudotos;  

• kas pasisekė veikloje ir kokius veiksmus ar veiklos etapus reikėtų tobulinti.  

 

Analizuodamas stebėtą veiklą tutorius suteikia studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) 

praktiką, grįžtamąjį ryšį, kuris yra studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, veiklos 

tobulinimo esminis veiksnys. Konstruktyvus grįžtamasis ryšys išplečia mūsų žinias apie save, 

suteikia galimybę rinktis įvairias elgesio formas ir motyvuoja siekti tobulėjimo. Būtent dėl to taip 

svarbu teikti ir gauti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Konstruktyvus grįžtamasis ryšys nėra tik teigiami 

atsiliepimai bei pastabos. Neigiamas grįžtamasis ryšys gali būti žymiai naudingesnis, ypač jeigu jis 

teikiamas konstruktyviai ir priimamas teisingai. Destruktyvus grįžtamasis ryšys yra toks grįžtamasis 

ryšys, kuris nėra konstruktyvus ir akcentuoja tai, ko negalima pakeisti, bei nenurodo kitų 

alternatyvų. Stebint studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, galima išskirti šiuos 

patarimus tutoriui: 

1. Sukurkite saugią aplinką. 

3. Analizuokite tik esamą situaciją. 

4. Suformuluokite grįžtamojo ryšio tikslus. 

5. Įvertinkite galimas reakcijas. 

6. Komunikuokite efektyviai. 

7. Apibūdinkite pageidaujamą rezultatą. 

8. Apibūdinkite nepageidaujamą rezultatą. 

9. Sprendimų ieškokite kartu su studentu, atliekančiu profesinę (baigiamąją) praktiką. 

10. Akcentuokite pozityvius dalykus. 
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Apibendrinat studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, stebėjimą praktikos metu, 

galima teigti, jog tutoriaus pagrindinis vaidmuo – stebint studentą ir jo atliekamas užduotis suteikti 

grįžtamąjį ryšį. 

 

7.2. Praktikos vertinimo procesas 
Praktikos vertinimo procesas yra aprašomas aukštųjų mokyklų metodinėje medžiagoje 

skirtoje praktikų atlikimo ir vertinimo reglamentavimui. Kadangi vertinimo procesas yra skirtingi 

šioje metodikoje bus atskirai apžvelgiamas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų 

atliktos profesinės praktikos vertinimo procesas ir Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto 

studentų atliktos profesinės praktikos vertinimo procesas. 

 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos vertinimo procesas 

Praktikos atlikimas yra vertinimas susipažinus su profesinės praktikos ataskaita. Kaip minėta, 

profesinę praktikos ataskaitą savo parašais vizuoja draudimo brokerių įmonės ir Vilniaus 

universiteto Ekonomikos fakulteto paskirti praktikos vadovai (tutorius ir mentorius). Prie ataskaitos 

pridedamas draudimo brokerių bendrovės paskirto praktikos vadovo atsiliepimas. Profesinės 

praktikos ataskaita turi būti pateikta Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete ne vėliau kaip 2010 

m. gegužės 13 d. Draudimo vadybos specialybės studentus rengianti Verslo katedra pateikia 

informaciją apie profesinės ataskaitos gynimo datą, vietą ir laiką. Praktikos atlikimui vertinti yra 

naudojama 10 balų vertinimo sistema: 

• puiku (dešimt) – labai aktyviai prisidėjo prie praktikos institucijos darbo, puikiai 

pritaikė ir patobulino studijų metu įgytas profesines žinias, pateikė savarankišką, aiškią, išsamią, be 

jokių įforminimo trūkumų mokslinę vertę turinčią praktikos ataskaitą (su rekomendacijomis apie 

praktikos institucijos veiklos ir struktūros tobulinimą); 

• labai gerai (devyni) – aktyviai prisidėjo prie praktikos institucijos darbo, pritaikė ir 

patobulino studijų metu įgytas profesines žinias, pateikė savarankišką, aiškią, išsamią, techninių 

trūkumų neturinčią (ar tik su daliniais trūkumais), moksliškai vertingą praktikos ataskaitą; 

• gerai (aštuoni) – dalyvavo praktikos institucijos darbe, iš dalies pritaikė ir tobulino 

studijų metu įgytas žinias, pakeitė aiškią, išsamią ir savarankišką dalinę mokslinę vertę turinčią 

praktikos ataskaitą (galimi kai kurie techniniai trūkumai);  

• vidutiniškai (septyni) – praktikos institucijos darbe iš dalies pritaikė ir patobulino 

įgytas studijų metu žinias, pateikė daugiau aprašomojo nei analitinio pobūdžio bei turinčią techninių 

trūkumų praktikos ataskaitą; 
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• patenkinamai (šeši) – neaktyviai dalyvavo praktikos institucijos darbe, pateikė 

pasyviu medžiagos išdėstymu grindžiamą, nepakankamai išsamią, turinčią techninių trūkumų 

praktikos ataskaitą; 

• silpnai (penki) – praktikos institucijos darbe dalyvavo neaktyviai, netiksliai vykdė 

institucijos praktikos vadovo pavedimus, pateikė nesavarankišką, neišsamią su techniniais 

trūkumais praktikos ataskaitą;  

• blogai (keturi) – nevykdė arba blogai vykdė institucijos praktikos vadovo pavedimus, 

pateikė plagijuotą arba neišsamią, neaiškią ir esminių trūkumų turinčią praktikos ataskaitą.  

 

Galutinį vertinimą už praktiką nustato mokymo institucijos katedros (pagal studijų krypčių ir 

šakų pavaldumą), remdamosi:  

• praktikos institucijos vadovo raštiškame atsiliepime išdėstyta nuomone apie studento 

atliktą praktiką; 

• katedros paskirto vadovo siūlomu praktikos ataskaitos vertinimu; 

• praktikos ataskaitos gynimo rezultatais.  

 

Be pateisinamų priežasčių laiku nepateikta profesinės praktikos ataskaita ar neigiamas 

profesinės praktikos įvertinimas užtraukia studentui akademinę skolą, kuri likviduojama mokymo 

institucijos studijų nuostatų numatyta tvarka.  

Profesinės praktikos ataskaita saugoma katedroje numatyta mokymo institucijos tvarka. 

 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos vertinimo procesas 

Profesinė (baigiamoji) praktika įvertinama teigiamu pažymiu, kai studentas įvykdė visas 

žemiau išdėstytas sąlygas: 

• laiku pateikė praktikos sutartį (netaikoma, kai studentas atleistas nuo praktikos 

atlikimo); 

• aktyviai prisidėjo prie praktikos institucijos darbo; 

• pritaikė ir patobulino studijų metu įgytas profesines žinias;  

• laiku pateikė praktikos atsiskaitymo lapą (netaikoma, kai studentas atleistas nuo 

praktikos atlikimo);  

• laiku pateikė praktikos ataskaitą; 

• atvyko į praktikos ataskaitos gynimą studijų grafike nustatytu laiku; 
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• tvarkingai, nuosekliai ir pilnai užpildė praktikos atsiskaitymo lapą (netaikoma, kai 

studentas atleistas nuo praktikos atlikimo); 

• gavo teigiamą tiesioginio praktikos vadovo įvertinimą (netaikoma, kai studentas 

atleistas nuo praktikos atlikimo); 

• pateikė savarankišką, aiškią, išsamią, be esminių įforminimo trūkumų praktikos 

ataskaitą; 

• mažiausiai patenkinamai apgynė praktikos ataskaitą. 

 

Praktika neįskaitoma, o baigiamoji praktika įvertinama neigiamu pažymiu, kai studentas 

neįvykdė bent vienos iš žemiau išdėstytų sąlygų:  

• nedalyvavo arba neaktyviai dalyvavo praktikos institucijos darbe, (arba netiksliai 

vykdė tiesioginio praktikos vadovo pavedimus) (netaikoma, kai studentas atleistas nuo praktikos 

atlikimo); 

• gavo neigiamą praktikos tiesioginio praktikos vadovo įvertinimą (netaikoma, kai 

studentas atleistas nuo praktikos atlikimo); 

• laiku nepateikė praktikos atsiskaitymo lapo (netaikoma, kai studentas atleistas nuo 

praktikos atlikimo); 

• laiku nepateikė praktikos ataskaitos; 

• neatvyko į praktikos ataskaitos gynimą studijų grafike nustatytu laiku; 

• nepilnai arba netinkamai užpildė praktikos atsiskaitymo lapą (netaikoma, kai studentas 

atleistas nuo praktikos atlikimo); 

• pateikė pasyviu medžiagos išdėstymu grindžiamą, nepakankamai išsamią, (arba 

nesavarankišką, plagijuotą), turinčią techninių trūkumų praktikos ataskaitą; 

• praktikos ataskaitą gynė silpnai, neaiškiai arba visai jos neapgynė. 

 

Galutinį praktikos įvertinimą metodinis praktikos vadovas įrašo į praktikos atsiskaitymo lapą 

ir per 5 kalendorines dienas suveda duomenis apie praktikos įvertinimą į studentų duomenų bazę. 

Studentams, gavusiems neigiamą baigiamosios praktikos įvertinimą, neleidžiama laikyti 

baigiamųjų egzaminų ar gintis baigiamojo darbo. 

Po antrojo praktikos gynimo ir įvertinimo (nemokamų akademinių skolų laikymų savaitės 

metu) per 5 kalendorines dienas metodinis praktikos vadovas atsakingam už praktikas asmeniui 

(fakulteto dekanui, studijų vedėjui arba katedros vedėjui) pateikia studentų praktikos atsiskaitymo 
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lapus ir ataskaitas, fakulteto studijų koordinatoriui pateikia atspausdintą ir pasirašytą praktikos 

žiniaraštį. 

Mokomųjų ir baigiamųjų praktikų dokumentacija (praktikos žiniaraščiai, praktikos 

atsiskaitymo lapai, praktikos ataskaitos ir praktinio mokymo sutartys) saugoma, vadovaujantis 

Duomenų įrašų registru. 

 
7.3. Praktikos vertinimo kriterijai 

Praktikos metu studentas skatinamas veikti vis savarankiškiau, atlikti vis daugiau 

kompetencijų reikalaujančius vaidmenis – būti stebėtoju, asistentu, dirbti vadovaujant tutoriui bei 

savarankiškai.  

Praktikos vertinimas bus atliekamas dalimis, po kiekvienos tarpinės dalies bus vertinama, ar 

pasiekti studentui numatyti planai ir uždaviniai bei kompetencijos. Numatytu dažnumu 

organizuojami susitikimai su tutoriumi kurių metu įvertinami nuveikti darbai, pasiekti rezultatai ir 

pagal tai įvertinama ar bus sėkmingai pasiekti visi praktikai kelti uždaviniai. Esant reikalui 

numatomi veiksmai ir priemonės praktikos kokybės gerinimui ar sprendžiamos susidariusios 

problemos. Šių tarpinių susitikimų paskirtis yra suteikti praktikantui reguliarų palaikymą ir 

motyvaciją kryptingai dirbti, organizuoti savo laiką bei darbus praktikos metu.  

Po pirmojo praktikos mėnesio paprastai jau galima pateikti pirmuosius praktikos proceso 

vertinimus, tad pirmąjį darbo mėnesį rekomenduojama aptarti studento veiklą, dalyvaujant 

aukštosios mokyklos dėstytojui-praktikos vadovui (mentoriui). Tutorius pristato profesinės globos 

veiklą, pirmuosius rezultatus, aptaria reikalingos paramos pobūdį ir kt. Tutorius skatina globotinį 

pasidalinti pirmaisiais praktikos įspūdžiais. Labai svarbu, kad šiuo metu globotinis jaustų asmeninę 

tutoriaus paramą. Praktika vertintina remiantis šias kriterijais: 

• Profesinės kompetencijos kriterijus. 

• Savarankiškumo kriterijus.  

• Aktyvumo ir iniciatyvumo kriterijus. 

• Aiškumo ir išsamumo kriterijus.  

• Ataskaitos įforminimo kriterijus.  

 

Praktikos užduočių atlikimo tarpinė kontrolė numatyta kaip minėta po kiekvieno teminio 

plano skyriaus. Pirmąją praktikos savaitę, priklausomai nuo praktikos programos, vyksta stebėjimas 

ir veiklos aptarimas, tada prasideda savarankiškas darbas, padedant ar asistuojant tutoriui. Šio etapo 

metu vyksta fiksavimas, vertinimas ir informavimas. Visa tai suteikia galimybę parodyti studentui, 

ką jis žino, supranta, geba atlikti.  
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Kontrolę ir stebėjimą atlieka tutorius. Stebėjimo metu būtina užfiksuoti studento elgseną, 

požiūrį, kad vėliau būtų lengviau analizuoti studento veiklą. Kiekvienas tutorius fiksuoti gali kaip 

jis nori, t.y. vesti kokius tik nori asmeninius užrašus. Užfiksuoti pastebėjimai palengvins galutinį 

studento įvertinimą bei charakteristikos rašymą praktikos gale. Tutorius, norėdamas tiksliau įvertinti 

studento kompetencijas, gali duoti savo globotiniui daugybę formalių ir neformalių galimybių 

keiptis į jį pagalbos, patarimų, sudaryti galimybę klausytis „profesinių istorijų“, sudaryti galimybę 

stebėti jį dirbantį. Daugybės dalykų, kuriuos studentas turi išmokti, geriausia išmokstama stebint.  

Praktikos pabaigoje tutorius skatina studentą apibendrinti pasiekimus, įvertinti padarytą 

pažangą, susisteminti įgytą patirtį, taip pat apibendrina nuveiktus darbus (įvertina pasiekimus, rašo 

studento charakteristiką). Praktiškai taip tutorius padeda globotiniam kaupti kompetencijų portfolio. 

Visus praktikos metu atliktus darbus studentas fiksuoja parengtuose praktikos dokumentuose. 

Šiuos įrašus parašu patvirtina tutorius (priimančios institucijos praktikos vadovas).  

Praktikos ataskaita. Studentas, baigęs praktiką, parengia praktikos programoje nurodytus 

dokumentus. Pagrindinis dokumentas vertinant atliktą praktiką yra parengta praktikos ataskaita. Ši 

ataskaita, pasibaigus praktikos laikotarpiui, turi būti pristatyta praktikos vadovui aukštojoje 

mokykloje. Pristatymas gali vykti įvairiomis formomis: viešo gynimo ar tiesiog individualaus 

aptarimo su praktikos koordinatoriumi aukštojoje mokykloje.  

Vilniaus Universitetas Ekonomikos fakulteto studentai turės gauti praktikos vietoje tutoriaus 

pasirašytą profesinės praktikos vertinimo lapą, kuriame bus institucijos praktikos vadovo (tutoriaus) 

praktikos vertinimas ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto praktikos vadovo vertinimas. 

Studentai užpildo individualios užduoties lapą, kuriame turi būti aprašyta kiekvienam studentui 

pagal jo galimybes paskirta individuali užduotis, tutorius vertina šią individualią užduotį. Praktika 

vertinama balais atsižvelgiant į: 

• užduočių sudėtingumą; 

• studento atsakingumą; 

• praktikos užduočių atlikimo savarankiškumą; 

• tutoriaus atsiliepimą apie praktiką atlikusį studentą; 

• studento sugebėjimas pritaikyti praktikoje studijų metu įgytas teorines žinias; 

• praktikos ataskaitą. 

 

Galutinis praktikos vertinimas balais bus po praktikos ataskaitos gynimo. Prie praktikos 

ataskaitos pridedamas ir praktikos vietos teikėjo įvertinimas raštu. Į šį vertinimą turi būti atsižvelgta 

skiriant galutinį praktikos įvertinimą. 
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Atsiskaitymo už praktikas tvarką detaliai numato kiekviena aukštoji mokykla atskirai. Tik 

tinkamai parengus ir apgynus praktikos ataskaitą, praktikantui yra skiriami studijų kreditai už atliktą 

mokomąją praktiką. Standartinė praktikos ataskaitos struktūra turėtų būti tokia: 

• Titulinis lapas; 

• Įvadas; 

• Ataskaitos pagrindinė dalis, kurioje aprašytos atliktos užduotys; 

• Išvados; 

• Priedai  

 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas yra paruošęs studento baigiamosios profesinės 

praktikos nuostatus ir jos įvertinimo lapą, kuriame turi būti pateikiamas įmonės (įstaigos) praktikos 

vadovo (tutoriaus) atsiliepimas įvertinant: 

• studento pažiūrą į darbą; 

• teorinio pasirengimo trūkumai; 

• studento savarankiškumas; 

• praktikos vadovo pastabos; 

• praktikos įvertinimas (įskaityta/neįskaityta). 

 

Po to, pateikiamos fakulteto praktikos vadovo pastabos ir įvertinimas balais. Baigiamasis 

praktikos įvertinimas (balais) bus atliktas po praktikos ataskaitos gynimo. 

Praktikos ataskaita turi būti paruošta laikantis aukštosios mokyklos metodinių nurodymų 

praktikos ataskaitai ruošti ir baigiamosios profesinės veiklos praktikos nuostatų. Ataskaitoje turi 

būti pateikti atsiskaitymai už kiekvieną profesinės praktikos teminio plano dalį ir konkrečiai 

išnagrinėta kiekviena toje plano dalyje pateikta tema. Nagrinėjant temas pateikti teorinį pagrindimą, 

statistinius duomenis, lenteles bei grafikus. Baigiamosios praktikos ataskaita bus ginama prie 

specialiai sudarytos komisijos.  

Studento praktiką įvertina ir galutinį pažymį rašo aukštosios mokyklos praktikos vadovas 

(mentorius), remdamasis praktikos vadovo draudimo brokerių įmonėje tutoriaus vertinimais. 

Praktika vertinama dešimties balų vertinimo sistema. Jei atliekant praktiką siekiama įgyti 

kelių dalykų įgūdžių, tuomet studento, iš bent vienos tarpinės užduoties (dalyko) gavusio 

nepatenkinamą įvertinimą, praktika neįskaitoma. Nepatenkinamai atlikta užduotis turi būti 

atliekama iš naujo. Jei studentas praleido daugiau nei 20% praktinių užsiėmimų, praktika yra 

neužskaitoma. 
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7.4. Tutoriaus vertinimas 
Tutoriaus, vadovaujančio studento praktikos atlikimui veiklą galima suskirstyti į šiuos 

atskirus etapus:  

• Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, sutikimas ir integravimas įmonėje. 

Integravimas prasideda nuo sutikimo ir supažindinimo su įmone, jos veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais, taisyklėmis ir pan. Nuo profesinės (baigiamosios) praktikos pradžios, tutorius tampa 

ne tik studento vadovu, bet ir pagalbininku atliekant profesinės (baigiamosios) praktikos 

programoje numatytas užduotis ir įgyjant profesinių žinių.  

• Profesinių įgūdžių perdavimas, studentui, atliekančiam profesinę (baigiamąją) praktiką. 

Svarbu, jog studentas, atliekanti praktiką, ne tik formaliai atliktų praktikos programoje numatytas 

užduotis, bet tuo pačiu perteikti profesinius įgūdžius, jog studentas sugebėtų savarankiškai dirbti 

pagal pasirinktą profesiją. Tuo tarpu mokslo ar studijų institucija atsako už jaunuolio teorinį 

pasiruošimą.  

• Studento, atliekančio profesinę (baigiamąją) praktiką, profesinio tobulėjimo įvertinimas. 

Tutorius, studento profesinį tobulėjimą gali nustatyti vertindamas studento, atliekančio profesinę 

(baigiamąją) praktiką, atliktas užduotis. Studento profesinis tobulėjimas gali būti vertinamas ir 

studentą įtraukiant į vis sudėtingesnių profesinių užduočių (praktinių situacijų) atlikimą ir vertinant 

studento turimų žinių ir kompetencijos pritaikymą šių situacijų kontekste. Taip pat profesinio 

tobulėjimo vertinimas gali būti įgyvendinamas reguliarių pokalbių su studentu metu, kuomet yra 

apsikeičiama informacija apie konkrečius įvykius ir veiklą.  

• Pastovus dialogas su mokslo ar studijų institucija. Tutorius yra pagrindinė grandis, 

jungianti mokslo instituciją, įmonę ir praktikantą. Tutorius tampa pagrindiniu praktikos atlikimo 

proceso dalyviu, derinant teorines žinias ir praktinį studentų rengimą. Profesinės (baigiamosios) 

praktikos atlikimo metu siekiama, jog būtų įtvirtinamas subalansuotas ryšys tarp studento turimų 

teorinių profesinių žinių, kurias jam suteikė mokslo institucija ir įmonėje įgyjamų praktinių 

profesinių įgūdžių. 

 

Kaip minėta anksčiau, atliktų praktikų rezultatai yra vertinami atsižvelgiant į iš visų jos 

dalyvių surinkta grįžtamąjį ryšį. Ši grįžtamojo ryšio informacija yra renkama naudojant specialiai 

tam skirtas anketas. Minėtose anketose informacija turėtų būti renkama pagal tokius kriterijus: 

• Praktikos bazės kokybės vertinimas. 

• Praktikos vietos personalo vertinimas. 

• Praktikos turinio vertinimas. 
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• Praktikos dalyvių t.y. studento, praktikos bazės, mentoriaus ir tutoriaus veiksmų 

vertinimas. 

 

Praktikų kokybės, tame tarpe ir tutoriaus vertinime aktyviai dalyvauja NDBĮA. Atliekant 

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

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

draudimo brokerių įmonės vadovas, tutorius, praktikantas ir mentorius. Ši informacija turėtų būti 

perduota ir mokymo įstaigos atstovams, tam, kad palyginus visų dalyvavusių pusių atsiliepimus, 

būtų galima susidaryti pilnavertį vaizdą apie praktikų organizavimo modelį bei planuoti veiksmus 

ateityje. Taip asociacija turėtų prisidėti prie praktikų rezultatų vertinimo ir kokybės užtikrinimo. 

Tutorių veiklą kaip praktikos vadovo brokerių įmonėje vertina savo anketose brokerių įmonės 

vadovas, praktikantas ir mentorius. Tutoriaus vertinimo klausimai: 

Klausimai studento vertinimo anketoje:  

• Kaip vertinate praktikos vietos personalą? 

• Kaip vertinate tutoriaus kompetenciją? 

• Kaip vertinate tutoriaus jums skirtą dėmesį ir laiką? 

 

Klausimai mentoriaus vertinimo anketoje: 

• Kaip vertinate tutoriaus pasirengimą vadovauti praktikai? 

• Kaip vertinate tutoriaus galimybes skirti laiką ir dėmesį praktikantams? 

 

Klausimas draudimo brokerių įmonės vadovo vertinimo anketoje: 

• Kaip vertinate tutoriaus pasirengimą vadovauti praktikantams? 

 

Vertinama penkiabalėje sistemoje, kur 1 – blogai, 5 – labai gerai. 

 

Jei nors vienas dalyvis tam tikrą tutoriaus veiklos praktikos metu aspektą vertina neigiamai, o 

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

aptariant ją su neigiamą vertinimą parašiusiu praktikos dalyviu – draudimo brokerių įmonės 

vadovu, mentoriumi ar studentu. Taip pat reikia numatyti kokių veiksmų bus imtasi organizuojant 

praktikas vėlesniais metais, tam kad būtų išvengta pakartotinų nesklandumų.  
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7.5. Praktikos atlikimo dalyvių (studentų ir tutorių) vaidmenys praktikos 
atlikimo vertinime 

Tutorius ir studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) praktiką, dalyvauja praktikos atlikimo 

procese. Pagrindinis praktikos atlikimo vertinimo sistemos iniciatorius – NDBĮA. Ji turi aktyviai 

dalyvauti praktikų kokybės vertinime. Atliekant praktikos organizavimo sistemos rezultatų 

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

parengtas praktikos vertinimo anketas, kurias pildo ir tutorius (5 priedas), studentas, atliekantis 

profesinę (baigiamąją) praktiką, (4 priedas). 8 pav. pateikta visų profesinės (baigiamosios) praktikos 

atlikimo sistemos dalyvių vaidmenys vertinimo procese.  

NDBĮA
Vertina anketomis surinktą 

informaciją

Praktikos vietos 
teikėjas

Pildo anketas

Praktikantas
Pildo anketas

Aukštoji mokykla
Pildo anketas

Tutorius
Pildo anketas

 
8 pav. Grįžtamojo ryšio rinkimo ir vertinimo schema 

 

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

informaciją apie praktikų eigą, jų kokybę, pasiūlymus vėlesnėms praktikoms ir palaikyti kitokį 

grįžtamąjį ryšį. Ši surinkta informacija turi būti tinkamai išnagrinėta ir į ją atsižvelgta organizuojant 

praktikas vėlesniais metais. Taip pat ši informacija turėtų būti perduota ir mokymo įstaigos 

atstovams, tam, kad palyginus visų dalyvavusių pusių atsiliepimus, būtų galima susidaryti pilnavertį 

vaizdą apie praktikų organizavimo modelį bei planuoti veiksmus ateityje. Taip asociacija turėtų 

prisidėti prie praktikų rezultatų vertinimo ir kokybės užtikrinimo. 13 lentelėje yra pateikiami 

praktikos dalyvių vertinami praktikos kokybės aspektai. Kaip matyti tutorius vertina praktikos bazės 

kokybę, praktikos eigą ir praktikos dalyvių veiksmus. Studentas, atliekantis profesinę (baigiamąją) 

praktiką, vertina praktikos bazės kokybę, praktikos vietos personalą, praktikos eigą ir praktikos 

dalyvių veiksmus. 
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13 lentelė 

Praktikos dalyvių vertinami praktikos kokybės aspektai  
 

 Praktikos bazės 
kokybės 
vertinimas 

Praktikos vietos 
personalo 
vertinimas 

Praktikos 
eigos 
vertinimas 

Praktikos dalyvių 
veiksmų vertinimas 

Draudimo 
brokerių įmonės 
vadovas 

x x  x 

Tutorius x  x x 
Studentas x x x x 
Mentorius x x  x 

 

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

ryšį. Ši grįžtamojo ryšio informacija renkama naudojant specialiai tam skirtas anketas. Minėtose 

anketose informacija turėtų būti renkama pagal tokius kriterijus: 

Ø praktikos bazės vertinimas; 

Ø praktikos vietos personalo vertinimas; 

Ø praktikos turinio vertinimas; 

Ø praktikos dalyvių veiksmų vertinimas; 

Ø bendras praktikos kokybės vertinimas; 

Ø laisva forma pateikiamos pastabos ir pasiūlymai. 

 
Kiekvienoje iš anketų yra pateikiami klausimai ir suteikiama galimybė laisva forma išsakyti 

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

kriterijus. Klausimai pateikiami teiginio forma, o respondentas turi įvertinti, kiek jis sutinka su šiuo 

teiginiu pasirinkdamas skaičių nuo 1 iki 5, kur 1 – blogai, o 5 – labai gerai. Kiekvienoje anketoje 

yra pateikiama jos pildymo instrukcija, todėl pildančiajam nereikalinga jokia papildoma 

informacija.  

Šios anketos pateikiamos praktikų organizavimui skirtoje informacinėje sistemoje. Praktikos 

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

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

Vertinant bendrą praktikų kokybę sumuojami prie kiekvieno teiginio pasirinkti balai, 

apibrėžiantys respondento pritarimą pateiktam teiginiui. 14 lentelėje pateikti galimi minimalūs ir 

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

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

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

 
Praktikos atlikimo 
dalyvis, pildantis 

anketą 

Klausimų 
skaičius 
anketoje 

Maksimalus 
balų skaičius 

Minimalus 
balų skaičius 

NDBĮA vertinimas, išanalizavus 
gautus anketų duomenis 

Studentas 10 50 10 

50–40 – labai gerai; 
40–30 – gerai; 
30–20 – silpnai; 
20–10 – blogai.  

Tutorius 13 65 13 

65–52 – labai gerai; 
52–39 – gerai; 
39–26 – silpnai; 
26–13 – blogai.  

Mentorius 9 45 9 

45–36 – labai gerai; 
36–27 – gerai; 
27–18 – silpnai; 
18–9 – blogai. 

Draudimo brokerio 
įmonės vadovas 11 55 11 

55–44 – labai gerai; 
44–33 – gerai; 
33–22 – silpnai; 
22–11 – blogai. 

 

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

reikalingi jokie papildomi veiksmai vėlesnių profesinių (baigiamųjų) praktikų atlikimo gerinimui ir 

jos gali vykti kitais metais. 

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

praktikų kokybę nusakančius kriterijus ir galbūt imtis nedidelių veiksmų gerinti kokybę vėlesniais 

metais. 

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

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

nesklandumus studentas praktiką kitais metais galės atlikti kokybiškiau. 

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

detali praėjusių praktikų analizė bei esminiai sprendimai, gerinantys praktikų kokybę. Šis 

įvertinimas reiškia, kad nebuvo sudarytos sąlygos studento praktiniam rengimui, taigi kitais metais 

praktikas vėl rengti galima tik įsitikinus, kad klaidos ištaisytos ir nesudarytos sąlygos naujiems 

nesklandumams.  

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

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

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

NDBĮA. 
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Draudimo brokerių įmonės veiklos vertinimą atlieka visi praktikos dalyviai pildydami 

praktikos kokybės vertinimo anketas. Kiekvienam iš dalyvių skirtose anketose pateikiami atitinkami 

klausimai, leidžiantys išsiaiškinti anketos pildytojo nuomonę apie kitų dalyvių veiklą praktikos 

organizavimo ir jos atlikimo metu.  

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

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

draudimo brokerių įmonės veiklos praktikos metu aspektą vertina neigiamai, o visi kiti aspektai 

įvertinti gerai, būtina išsiaiškinti šio neigiamai įvertinto aspekto tikrąją situaciją aptariant ją su 

draudimo brokerių įmonės atstovais ir neigiamą vertinimą parašiusiu praktikos dalyviu. Taip pat 

reikia numatyti, kokių veiksmų bus imtasi organizuojant praktikas vėlesniais metais, tam, kad būtų 

išvengta pakartotinų nesklandumų.  

Pildydami praktikos vertinimo anketas profesinės (baigiamosios) praktikos dalyviai parašo 

savo nuomonę atsakydami į anketose pateiktus klausimus. Tam tikrus draudimo brokerių įmonės 

dalyvavimo praktikoje aspektus vertina visi dalyviai, o kai kuriuos tik vienas iš dalyvių. Tai leidžia 

svarbiausius aspektus įvertinti žvelgiant iš visų dalyvių perspektyvos. O klausimai, pateikti tik tam 

tikrų dalyvių anketose, leidžia įvertinti aspektus, liečiančius ne visus dalyvius, tačiau, nepaisant to, 

ne mažiau svarbius bendrai profesinės (baigiamosios) praktikos kokybei.  

 
7.6. Praktikos ataskaitos parengimas 

Per visą baigiamosios praktikos laikotarpį studentas renka medžiagą baigiamajam darbui ir 

rašo praktikos ataskaitą. Praktikos ataskaita – dokumentas, įrodantis studento teorinių žinių 

pritaikymo praktikoje įgijimo lygį. Praktikos rezultatai įforminami ataskaitoje prisilaikant 

dokumentų valdymo taisyklių. Ataskaitoje turi būti aprašyta konkrečios įmonės, kurioje atliekama 

baigiamoji praktika veikla ir ypatumai.  

Pasibaigus praktikai, priklausomai nuo studijų, praktikos programos ir praktikos sando 

reikalavimų, studentas pateikia praktikos ataskaitą, laikydamasis Vilniaus universiteto Ekonomikos 

fakulteto „Rašto darbų metodinių nurodymų ir reikalavimų“ ir Vilniaus kolegijos Ekonomikos 

fakulteto „Studijų darbų rengimo metodinių nurodymų. 

Ataskaita gali būti parengiama su priedais. Ataskaita rengiama atsižvelgiant į praktikos 

trukmę ir jos pobūdį. Prie ataskaitos pridedamas praktikos vietos vadovo įvertinimas raštu (pagal 10 

balų vertinimo sistemą).  

Studentai, vykdami į profesinę praktiką gauna individualią, su mokymo institucijos praktikos 

vadovu suderintą užduotį, kuri forminama kaip praktikos ataskaitos dalis. Atliktą individualią 

užduotį (pagal 10 balų vertinimo skalę) įvertina mokymo institucijos praktikos vadovas.  
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Pasibaigus profesinei praktikai jos ataskaita ginama ir vertinama pažymiu laikantis 

kuruojančios šaką katedros nustatytos tvarkos ir reikalavimų.  

Studentas, neatlikęs praktikos arba gavęs neigiamą įvertinimą, gauna akademinę skolą. 

 

Vilniaus universiteto profesinės praktikos turinys ir ataskaitos struktūra 

Ataskaitos pagrindiniai (privalomi) skyriai yra šie:  

• antraštinis (titulinis) lapas (6 priedas);  

• turinys;  

• įvadas;  

• praktikos ataskaitos bendroji dalis;  

• individuali užduotis;  

• praktikos apibendrinimas, išvados ir siūlymai; 

• santrauka užsienio kalba (Summary) (nebūtina) 

• informacijos šaltiniai;  

• priedai.  

 

Praktikos ataskaitoje studentas, remdamasis studijų metu įgytomis teorinėmis žiniomis, 

atlieka praktikos institucijos veiklos bendrai arba tam tikrų jos veiklos sričių analizę ir pateikia 

rekomendacijas, glaustai įvertina savo indėlį institucijos funkcijų vykdyme.  

Praktikos ataskaitoje yra analizuojamos pasirinktos su praktikos institucijos veikla (praktikos 

institucijos struktūra, veiklos organizavimu ir pan.), susijusios problemos ir aktualūs klausimai bei 

siūlomos rekomendacijos problemoms spręsti. Praktikos ataskaitoje turi atsispindėti: 

• studento darbo, įgytų žinių ir gebėjimų praktikos institucijoje turinys, taip pat 

nurodant, ar ir kokiu mastu atlikta praktika leido studentui susipažinti ir perprasti su praktikos 

institucijos veikla susijusias problemas; 

• praktikos institucijos tikslai, struktūra ir veikla, nekartojant informacijos, kuri yra 

pateikiama praktikos institucijos veiklą reglamentuojančiuose aktuose ir/ar jos tinklalapyje (šią 

informaciją rekomenduojama pateikti praktikos ataskaitos prieduose); 

• analizuojamų su praktikos institucijos veikla susijusių problemų įvardijimas ir 

aiškinimas, remiantis studijų metu įgytomis teorinėmis žiniomis; 

• analizėje pristatyta analize pagrįstos rekomendacijos dėl su praktikos institucijos 

veikla susijusių problemų sprendimo; 

• priedai, susiję su ataskaitoje pateikta medžiaga. 
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Įvade suformuluoti praktikos tikslai, pateikiama trumpa įmonės charakteristika: struktūra, 

vidinė organizacija, veiklos kryptys (sritys) ir perspektyvos, taip pat organizacijos techninės 

priemonės, kuriomis gali naudotis praktikantas. Praktikantas aprašo vietą organizacijos struktūroje, 

savo atliktą darbą ir pasiektus rezultatus, pateikia praktikos vietos įvertinimą, pažymi, kaip įmonės 

darbuotojai padėjo praktikantui įgyvendinti praktikos tikslus ir spręsti iškilusias problemas.  

Būtina profesinės praktikos ataskaitos dalis yra gautos studento individualios užduoties 

atlikimo rezultatų aprašymas. Individualios užduoties ataskaitoje (skyriuje) studentas aprašo 

klausimus, kuriuos jis nagrinėjo smulkiau ir t.t.  

Būtina profesinės praktikos ataskaitos dalis yra abiejų praktikos vadovų vertinimai ir 

atsiliepimai apie praktikos vyksmą (Vilniaus universitetas 2 priedas; Vilniaus kolegija 3 priedas).  

Išvadų ir siūlymų dalyje pateikiama atliktų darbų apibendrinimas, pagrindinės išvados kaip 

pavyko įgyvendinti praktikos programos tikslus, įgyta patirtis. Pateikiami siūlymai kaip gerinti 

praktiką. Išvados pateikiamos iš viso darbo ir turi atitikti praktikos uždavinius. Šioje dalyje 

nepatartina naudoti lentelių, grafinės medžiagos. Išvados ir siūlymai paprastai numeruojami ir 

pateikiami 1–2 puslapiuose.  

Su Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto praktikos vadovu praktikos pradžioje 

suderinta individuali užduotis privalo būti patekta prieduose kaip neatskiriama praktikos ataskaitos 

dalis. Individualios užduoties pavyzdys pateiktas 7 priede. Ataskaitos prieduose pateikiami ir 

praktikos vadovų įmonėje ir Vilniaus universiteto įvertinimai, kita iliustracinė medžiaga, schemos, 

diagramos, grafikai, lentelės ar įvairūs lankstinukai. Priedai segami eilės tvarka pagal tai, kokia seka 

jie paminėti tekste.  

 

Ataskaitos įforminimas  

Praktikos ataskaitos apimtis (be priedų) – apie 20–25 p. (70–85 tūkst. spaudos ženklų), 

prisilaikant standartinių rašybos taisyklių reikalavimų.  

Praktikos ataskaita rašoma lietuvių kalba pirmuoju asmeniu ir laikantis bendrinės lietuvių 

kalbos normų ir mokslų srities (krypties) terminijos. Rašto kalba turi būti trumpa, aiški. Būtina 

naudoti mokslinę kalbą. Prieš pradedant rašyti rečiau vartojamą ar individualų sutrumpinimą, 

pateikiamas nesutrumpintas jo variantas, o po jo skliausteliuose – sutrumpinimas. Jei vartojami 

specifiniai terminai, jie turi būti aptarti tekste arba pateikti darbo pradžioje (prieš įvadą) su antrašte 

,,TERMINŲ PAAIŠKINIMŲ SĄRAŠAS”.  

Ataskaitos tekstas rašomas kompiuteriu Arial arba Times New Roman šriftu. Tekstas 

spausdinamas tik vienoje A4 (210x297mm) arba A4L (297x210mm) formato balto popieriaus lapo 
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pusėje 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių, paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, 

dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm.  

Apiforminant Praktikos ataskaitą prisilaikoma Ekonomikos fakulteto „Rašto darbų metodinių 

nurodymų ", 2010 m., reikalavimų.  

 

Vilniaus kolegijos profesinės (baigiamosios) praktikos turinys ir ataskaitos struktūra 

Ataskaita susideda iš studento parašyto teksto ir priedų, t.y. dokumentų, registrų, 

apskaičiavimų. 

Tekste studentas aprašo visus programoje numatytus ir išnagrinėtus klausimus, pritaikydamas 

teorines žinias, juos pagrindžia pavyzdžiais, norminiais dokumentais ar kitais priedais, kuriuos taiko 

įmonė savo tiesioginiame darbe. Ataskaitos teorinė dalis negali būti nurašoma nuo konspektų, 

vadovėlių ar norminių dokumentų. 

Ataskaitos struktūra: 

• titulinis lapas; 

• įvadas; 

• ataskaitos pagrindiniai skyriai; 

• išvados; 

• priedai. 

 

Įvade suformuluojamas praktikos tikslas, kurio buvo siekiama darbe, atsižvelgiant į draudimo 

bendrovės, kurioje atliekama baigiamoji praktika, specifiką, galimybės pilnai įvykdyti baigiamosios 

praktikos programą, kiti klausimai. 

Ataskaitos pagrindiniuose skyriuose panaudojant teorinę medžiagą ir praktinio darbo patirtį 

aprašomos praktikos programoje nurodytos temos.  

Ataskaita baigiama išvadomis, kuriose apibendrinama draudimo kompanijos veikla. Ataskaita 

rengiama pagal Studijų darbų rengimo metodinius nurodymus. Priedai pateikiami ataskaitos 

pabaigoje ir numeruojami atskirai. Priedais negali būti tušti blankai. Kiekvienas prie ataskaitos 

pridėtas priedas turi būti aprašytas ataskaitos tekste ir nurodytas jo numeris. Ataskaitos lapai 

susegami į segtuvą arba įrišami. 

Praktikos ataskaitoje pateikiamų temų aprašymas 

Vilniaus Universiteto studentai praktikos ataskaitą rengia vadovaujantis Ekonomikos 

fakulteto metodine priemone „Bakalauro rašto darbų metodiniai nurodymai ir reikalavimai“, 2010 

m. http://www.ef.vu.lt/studentams/metodiniai–nurodymai/.  
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Vilniaus kolegijos studentai vadovaujasi priemone „Studijų darbų rengimo metodiniai 

nurodymai“ http://ekf.viko.lt/uploads/Visa%20kita/BENDRI_METODINIAI_2009_06_01.pdf 

 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos studentų profesinės 

praktikos turinys: 

Įvadas 

1. Draudimo brokerių bendrovės verslo SSGG analizė ir jos padėties draudimo 

paslaugų rinkoje įvertinimas  

Draudimo brokerių bendrovės verslo istorija, misija, vizija. Draudimo brokerių bendrovės 

verslo išorinės ir vidinės aplinkos įvertinimas. Draudimo brokerių bendrovės verslo SSGG analizė. 

Draudimo brokerių bendrovės padėties draudimo brokerių rinkoje įvertinimas. 

2. Draudimo brokerių bendrovės organizacinė sandara ir personalo darbo 

organizavimas. 

Draudimo brokerių bendrovės organizacinės struktūros schema, funkciniai padaliniai, 

pavaldumas ir pan. Draudimo brokerių bendrovės personalas, jo sudėtis, pasiskirstymas pagal 

padalinus ir pan. 

3. Draudimo brokerių bendrovei tarpininkaujant sudaromų draudimo sutarčių 

portfelio struktūros tyrimas pagal draudimo bendroves ir esant galimybei pagal draudėjų 

segmentus.  

4. Draudimo brokerių bendrovės marketingo taktiniai ir strateginiai sprendimai. 

Taktiniai sprendimai dėl komunikavimo su klientais ir pan. Draudimo brokerių bendrovės 

taikomų marketingo strategijų įvertinimas. 

5. Klausimai susiję su individualia praktikos užduotimi (jeigu buvo sudaryta individuali 

praktikos užduotis). 

Išvados Reikiamos faktinės medžiagos bei duomenų, reikalingų profesinės praktikos 

ataskaitai rengti, rinkimas, grupavimas, analizė ir apibūdinimas. 

 

Vilniaus kolegijos profesinės (baigiamosios) praktikos turinys: 

1. Įvadinis užsiėmimas. Susipažinimas su įmone 

Įmonės praktikos vadovas supažindina studentus su saugumo technikos ir priešgaisrinės 

saugos reikalavimais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, paskirsto studentus į darbo vietas, aptaria 

darbų atlikimo eigą ir aprašymo tvarką. 
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2. Draudimo įmonės apibūdinimas, organizacinė struktūra ir veiklos sritys 

Atliekant šią baigiamosios praktikos programos dalį studentai turėtų: 

1. Nurodyti įmonės akcininkų struktūrą, reikalavimus draudimo įmonę valdantiems bei 

kontroliuojantiems asmenims, pagrindžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

draudimo veiklą. 

2. Aprašyti įmonės teisinės veiklos organizavimo formą (formos ypatumus, pagrindinius 

draudimo įmonės (arba draudimo brokerių bendrovės) valdymo organus, jų funkcijas ), įmonės 

veiklos sritis pagal draudimo veiklos šakas. 

3. Pateikti įmonės viziją, misiją ir tikslus. 

4. Nubraižyti įmonės organizacinę valdymo struktūrą. Nurodykite jos privalumus ir 

trūkumus. 

5. Apibūdinti pagrindinius įmonės konkurentus. 

6. Pateikti įmonėje taikomus darbuotojų motyvavimo būdus, įvertinti jų efektyvumą. 

7. Atlikti įmonės SWOT (SSGG) analizę. 

 

3. Draudimo parduodami draudimo produktai ir paslaugos 

Atliekant šią baigiamosios praktikos programos dalį studentai turėtų: 

1. Aprašyti įmonės draudimo paslaugų portfelį (nurodant įmonės parduodamas paslaugas 

juridiniams ir fiziniams asmenims). 

2. Aprašyti reikalavimus draudimo paslaugų portfeliui. 

3. Pateikti draudiko draudimo paslaugų portfelio struktūrą (skritulinėmis diagramomis pagal 

pasirašytas draudimo įmokas (Lt.), sudarytas draudimo sutartis (vnt.), išmokėtas draudimo išmokas 

(Lt.), išmokėtų draudimo išmokų skaičių (vnt.) per paskutinius trejus metus ir jas pakomentuoti) 

4. Pateikti draudiko užimamos rinkos dalį (skritulinėmis diagramomis pagal pasirašytas 

draudimo įmokas (Lt.), sudarytas draudimo sutartis (vnt.), išmokėtas draudimo išmokas (Lt.), 

išmokėtų draudimo išmokų skaičių (vnt.) per paskutinius trejus metus ir jas pakomentuoti) 

5. Aprašyti įmonės draudimo paslaugų pardavimo kanalus. 

6. Aprašyti draudimo įmonėje taikomas rėmimo priemones. 

 

4. Draudimo sutarties sudarymas 

Atliekant šią baigiamosios praktikos programos dalį studentai turėtų: 

1. Aprašyti draudimo sutarties šalis, jų teises ir pareigas, pagrindžiant Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo veiklą. 
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2. Aprašyti draudimo sutarties sudarymo pagrindinius principus, pagrindžiant Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo veiklą. 

3. Pateikti pagrindinių įmonės parduodamų draudimo paslaugų (bent penkių) draudimo 

sutarčių ypatumus (draudimo objektus, draudimo variantus, draudiminius ir nedraudiminius 

įvykius, draudimo sumas, draudimo laikotarpį, draudimo sutarties įsigaliojimo atvejus, draudimo 

sutarties nutraukimo būdus, draudimo įmokų nemokėjimo pasekmes, draudimo paslaugų 

privalumus bei trūkumus). 

4. Pateikti konkrečią draudimo sutarties sudarymo situaciją (pagal pasirinktą draudimo rūšį, 

išskyrus TPVPCAD). Apskaičiuoti tos draudimo sutarties draudimo įmoką ir užpildyti draudimo 

sutarties dokumentus (komercinį pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį, prašymą sudaryti draudimo 

sutartį, jei to reikalauja standartinės draudimo sutarties sąlygos, sveikatos apklausos anketą, jei to 

reikalauja standartinės draudimo sutarties sąlygos, draudimo liudijimą, draudimo rūšies taisykles). 

(Pvz. Vardenis Pavardenis sudarė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį. 

Draudėjas pasirinko: mirties dėl nelaimingo atsitikimo riziką, draudimo suma 20 000 Lt., traumų 

riziką, draudimo suma 15 000 Lt. Draudimo sutartį sudarė vieneriems metams. Draudimo įmoką 

pageidauja mokėti visą iš karto. Draudimo sutartis sudaroma pirmą kartą.) 

 

5. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas 

Atliekant šią baigiamosios praktikos programos dalį studentai turėtų: 

1. Aprašyti draudėjo ir draudiko pareigas įvykus draudžiamajam įvykiui. 

2. Aprašyti draudimo išmokų apskaičiavimo bei mokėjimo tvarką įmonėje (pagal jau 

anksčiau minėtas penkias draudimo rūšis). 

3. Pateikti draudiko atleidimo nuo draudimo išmokos mokėjimo atvejus (bendrus (kuriuos 

nurodo LR teisės aktai) ir pagal konkrečias draudimo sutartis (kuriuos apibrėžia standartinės 

draudimo sutarties sąlygos). 

4. Pateikti konkrečią draudžiamojo įvykio ir draudimo išmokos mokėjimo situaciją (pagal 

pasirinktą draudimo rūšį, išskyrus TPVPCAD). Apskaičiuoti draudimo išmokos dydį, pateikti 

draudimo išmokos išmokėjimo tvarką bei būdus, užpildyti reikalingus žalos sureguliavimo 

dokumentus. 

(Pvz. Vardenis Pavardenis žiemos metu eidamas gatve paslydo, pargriuvo ir susilaužė rankos 

pirštą. Asmuo tą pačią dieną kreipėsi į gydymo įstaigą bei pranešė apie įvykį draudimo bendrovei, 

nes buvo apsidraudęs draudimu nuo nelaimingų atsitikimų nuo traumų 15 000 Lt. draudimo suma. 

Pagal draudimo kompanijos visų traumų lentelę rankos piršto lūžis vertinamas x % nuo draudimo 

sumos. Draudimo išmokos dydis y Lt.) 
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6. Draudiko ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarka  

Atliekant šią baigiamosios praktikos programos dalį studentai turėtų: 

1. Aprašyti Draudimo priežiūros komisijos funkcijas draudimo rinkoje. 

2. Išvardinti draudikų ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarką aprašančius teisės aktus. 

3. Aprašyti pagrindinius draudiko ir draudėjų ginčų nagrinėjimo tvarkos aspektus. 

 

7. Draudimo įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas ir teikimas  

Atliekant šią baigiamosios praktikos programos dalį studentai turėtų: 

1. Išvardinti draudimo įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančius teisės 

aktus 

2. Nurodyti draudimo įmonės finansinės atskaitomybės struktūrą (aprašyti finansinės 

atskaitomybės struktūrines dalis) 

3. Aprašyti draudimo įmonės finansinės atskaitomybės pateikimo tvarką ir būdus Draudimo 

priežiūros komisijai ir visuomenei. 

4. Išanalizuoti pagrindinius draudimo įmonės veiklos finansinius rodiklius ir pateikti 

draudimo įmonės finansinės veiklos vertinimą. 

PASTABA. Studentai, atliekantys baigiamąją praktiką draudimo brokerių bendrovėse, antrą 

praktikos turinio temą aprašo pagal draudimo brokerių bendrovės veiklą, o likusias temas – 

pasirinkdami didžiausią draudimo brokerių bendrovės partnerį (draudimo kompaniją), t.y. pagal tos 

draudimo bendrovės vykdomą veiklą, su kuria draudimo brokerių bendrovė glaudžiausiai 

bendradarbiauja. 

 

Atsiskaitymo už praktiką tvarka ir procesas 

Profesinę praktikos ataskaitą savo parašais vizuoja draudimo bendrovės ir verslo katedros 

paskirti praktikos vadovai. Prie ataskaitos pridedamas draudimo bendrovės paskirto praktikos 

vadovo (tutoriaus) atsiliepimas. 

Profesinės praktikos ataskaita turi būti pateikta mokymo institucijai (katedrai) ne vėliau kaip 

paskutinę praktikos dieną. Katedroje studentai gauna informaciją apie profesinės ataskaitos gynimo 

datą, vietą ir laiką. 

Studentai, sėkmingai atlikę praktiką praktikos institucijose, pagal studijų grafike numatytus 

terminus privalo pateikti į Informacinį studijų centrą praktikos ataskaitą ir praktikos atsiskaitymo 

lapą. Praktikos atskaita ir praktikos atsiskaitymo lapas registruojami Praktikos atsiskaitymo lapų ir 

ataskaitų registre. 
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Jei praktikos ataskaita ir praktikos atsiskaitymo lapas (arba tik praktikos ataskaita, kai 

studentas atleistas nuo praktikos atlikimo) pateikiami laiku, studentas gali ginti praktikos ataskaitą 

studijų grafike numatytą dieną. 

Jei praktikos ataskaita ir praktikos atsiskaitymo lapas (arba tik praktikos ataskaita, kai 

studentas atleistas nuo praktikos atlikimo) pateikiami pavėluotai (bet ne vėliau kaip 5 darbo dienas 

po studijų grafike numatytos datos), studentui skiriama akademinė skola, bet jis turi teisę ginti 

praktikos ataskaitą per nemokamų akademinių skolų laikymo savaitę. 

Jei praktikos ataskaita ir praktikos atsiskaitymo lapas (arba tik praktikos ataskaita, kai 

studentas atleistas nuo praktikos atlikimo) pateikiami vėliau kaip 5 darbo dienas po studijų grafike 

numatytos datos, studentui skiriama akademinė skola, jis nebetenka teisės ginti praktikos ataskaitą 

nemokamai ir laiko praktikos skolą Studijų nuostatuose nustatyta tvarka.  

Praktikos atsiskaitymo lape (jei studentas neatleistas nuo praktikos atlikimo) turi atsispindėti 

visi praktikos metu studento atlikti darbai praktikos institucijoje. 

Praktikos ataskaitoje studentas privalo atlikti praktikos institucijos veiklos bendrai arba tam 

tikrų veiklos sričių/aspektų analizę pagal individualią užduotį, gautą išvykstant į praktikos vietą. 

Praktikos ataskaitoje privalo būti aprašyta praktikos institucija (arba darbovietė, kai studentas 

atleidžiamas nuo mokomosios praktikos atlikimo), įvertinti praktikos institucijos veiklos privalumai 

bei trūkumai, įvertintas studento darbo praktikos institucijoje indėlis institucijos funkcijų vykdyme, 

įvertintas praktikos metu įgytų žinių naudingumas.  

Galutinį praktikos įvertinimą metodinis praktikos vadovas įrašo į praktikos atsiskaitymo lapą 

ir per 5 kalendorines dienas suveda duomenis apie praktikos įvertinimą į studentų duomenų bazę. 

Studentams, gavusiems neigiamą baigiamosios praktikos įvertinimą, neleidžiama laikyti 

baigiamųjų egzaminų ar gintis baigiamojo darbo. 

Po antrojo praktikos gynimo ir įvertinimo (nemokamų akademinių skolų laikymų savaitės 

metu) per 5 kalendorines dienas metodinis praktikos vadovas atsakingam už praktikas asmeniui 

(fakulteto dekanui, studijų vedėjui arba katedros vedėjui) pateikia studentų praktikos atsiskaitymo 

lapus ir ataskaitas, fakulteto studijų koordinatoriui pateikia atspausdintą ir pasirašytą praktikos 

žiniaraštį. 

Profesinės (baigiamosios) praktikos dokumentacija (praktikos žiniaraščiai, praktikos 

atsiskaitymo lapai, praktikos ataskaitos ir praktinio mokymo sutartys) saugoma, vadovaujantis 

Duomenų įrašų registru. 



 

 

 

149 

LITERATŪRA 

1. Aktyvaus mokymosi metodai. Mokytojo knyga. (1998). Vilnius: Garnelis. 

2. Andragogų klausimai. (2008). Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 

3. Arrends R. I. (1998). Mokomės mokytis. Vilnius: Margi raštai. 

4. Baigiamosios praktikos metodiniai nurodymai. Draudimo vadyba – 6530S102. Vilniaus 

kolegija, Ekonomikos fakultetas, Draudimo vadybos katedra. 2010 Vilnius. 

5. Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatai. Vilniaus universitetas, Ekonomikos 

fakultetas. 2009 Vilnius. 

6. Bennett, B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L. (2000). Mokymasis bendradarbiaujant. 

Vilnius: Garnelis. 

7. Butkienė G., Kepalaitė A. (1996). Mokymasis ir asmenybės brendimas. Vilnius. 

8. Gedvilienė, G., Laužackas, R., Norkutė, O., Sajienė, L., Stasiūnaitienė, E., Tūtlys, V. (2008). 

Praktikos vadovų pedagogų ir praktikos vadovų įmonėse mokymo metodinė medžiaga. Vilnius: 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija. ISBN 978-9955-9924-3-1.  

9. Jensen E. (2001). Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO. 

10. Kompiuterinės technikos gaminių privalomojo sertifikavimo tvarka, patvirtinta Ryšių ir 

informatikos ministerijos 1997 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 158 (Žin., 1997, Nr. 112-2851). 

11. Klenowski V. Developing portfolios for learning and assessment: processes and principles. 

Landon; New York:RoutledgeFalmer, 2003.  

12. Laužackas R., Pukelis K. (2003). Kvalifikacija ir kompetencija: samprata, santykis bei 

struktūra profesijos mokytojo veiklos kontekste // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 7, p. 

10-17. Kaunas: VDU.  

13. Laužackas, R., Sajienė, L, Fokienė, A, Gurskienė O., Norkutė, O, Railienė, J. (2008). 

Profesijos pedagogų rengimas Lietuvoje: sistema ir jos valdymas. ISBN 978-9955-12-392-7.  

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl 

STR2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo ir 199808 31 

įsakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 13-333). 

15. Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999 m. gegužės 18 d. Nr. 

VIII-1185. 

16. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d. Nr.VIII-1864. 

17. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569). 

18. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170). 

19. Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymas,2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. IX-1737. 



 

 

 

150 

20. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas. (LRS 2009–04–30 d. Nr. XI–242 Vilnius. 

Valstybės Žinios, 2009.05.12 Nr. 54–2140; Valstybės Žinios, 2009.05.26 Nr. 61; Valstybės Žinios, 

2009.08.25 Nr. 101). 

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 660/174 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 110:2001 „Pramoninio dažnio (50 HZ) elektromagnetinis laukas darbo vietose. 

Parametrų leidžiamosios skaitinės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 5-195).  

22. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. ISAK–

432 (Valstybės žinios, 2004–12–14 Nr.179–6626). 

23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 160 „Dėl Papildomų ir 

specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.14-

559). 

24. Peters H., Pokorny H., Johnson L. Cracking the code: the assessment of prior experiential 

learning at London metropolitan University. In: Portfelio development and the assessment prior 

learning: perspectives, models and practices. Eds. E. Michelson, A. Mandell et al (2nd ed.) Sterling: 

Stylus, 2004, p. 161-179. 

25. Petty G. (2006). Šiuolaikinis mokymas, Vilnius; Tyto alba. 

26. Pukelis K. (2003). Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje: nauji iššūkiai 

profesiniam konsultavimui ir karjeros planavimui//Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 6, p. 

66-76. Kaunas: VDU. 

27. Smith, K., Tillema H. Clarifying different types of portfelio use. Assessment and Evalution in 

Higher Education. 2003, t. 258(6), p. 625-648. 

28. Šiaučiukėnienė L., Stankevičienė N. (2002). Bendrosios didaktikos pagrindai. – Kaunas: 

Technologija. 

29. Šiaučiukėnienė L., Visockienė O., Talijūnienė P. (2006). Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. – 

Kaunas: Technologija, P. 43-59. 

30. Šiaučiukėnienė, L., Visockienė, O. Talijūnienė, P. (2006). Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. 

Kaunas: Technologija. 

31. Šulskis P., Baginskas T. Ergonomikos pagrindai. (1998). Vilnius. 

32. Teresevičiene M. (1998). Andragoginė didaktika. Vilnius: Gimtasis žodis. 

33. Teresevičienė M., Gedvilienė G. (1999). Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis. 

34. Teresevičienė M., Gedvilienė G., Zuzevičiūtė V. (2006). Andragogika. Kaunas: VDU. 

35. Teresevičienė, M., Oldroyd, D., Gedvilienė, G. (2004). Suaugusiųjų mokymasis.  

36. http://www.kompirsveikata.lt/main1.html  



 

 

 

151 

37. http://www.doctorpc.lt/?page=legalumas 

38. http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/darbo-vietos-ergonomika-puslapis4.html 

39. www.ergonomic.ru  

 

 



 

 

 

152 

1 Priedas  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 
Į S A K Y M A S 

                                 
DĖL STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIES                 

2004 m. kovo 26 d. Nr. ISAK–432 
Vilnius 

   
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo   įstatymo (Žin.  2000,  Nr.  27–715; 
2003, Nr. 47–2058) 42  straipsnio   10 dalimi, 
  1.  T  v  i  r t i n u  Studento  praktinio  mokymo   sutarties pavyzdinę formą pridedama). 
  2. Nustatau, kad: 
  2.1.  sutartys  pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą   pavyzdinę formą  turi  būti sudaromos su 
visais  pagrindinių,   vientisųjų, antrosios   pakopos   ir   rezidentūros   studijų     studentais, 
studijuojančiais  pagal  studijų  programas,  kuriose    numatyta 
profesinės veiklos praktika; 
  2.2.  sutartys, sudaromos pagal šio įsakymo 1 punkte   nurodytą pavyzdinę   formą,  gali  būti  
pildomos  kitomis    nuostatomis, neprieštaraujančiomis pavyzdinei sutarties formai; 
  2.3.  sutartys, sudarytos pagal šio įsakymo 1 punkte   nurodytą pavyzdinę  formą  registruojamos 
aukštosios  mokyklos   nustatyta tvarka per 10 dienų nuo sudarymo dienos. 
  3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro  1999  m. birželio 
2 d. įsakymą  Nr.  732   "Dėl tipinių sutarčių formų patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 51–1646). 
 
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                 ALGIRDAS MONKEVIČIUS 
 

Pavyzdinė forma 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2004 m. 
kovo 26 d. įsakymu 
Nr. ISAK–432 
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  ĮREGISTRUOTA 
  _____________________________ 
  (Registracijos vieta) 
  _____________________________ 
  (Atsakingo asmens pareigos) 
  _____________________________ 
  (Atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)  
  _____________________________ 
  (Registracijos data ir numeris) 

STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS 
 

20    m.             d. 
 

____________________ 
(sudarymo vieta) 

   
____________________________________ (toliau – aukštoji mokykla), 

 (aukštosios mokyklos pavadinimas) 

atstovaujama____________________________________________________, 

                       (vardas, pavardė, pareigos) 

veikiančio pagal________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 

  (įmonės, įstaigos arba ūkininko, priimančio atlikti praktiką,   pavadinimas) 

 (toliau – įmonė, įstaiga arba ūkininkas), 

atstovaujama____________________________________________________, 

                        (vardas, pavardė, pareigos) 

veikiančio pagal__________________________________, bei studentas 

_________________________________________________________________ 

    (studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas,  pavardė, 

________________________________________________________________, 

  asmens kodas arba gimimo metai, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas) 

vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį: 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    1. Ši sutartis sudaroma visam praktikos įmonėje, įstaigoje arba ūkininko ūkyje (toliau – praktika) 

laikotarpiui. 

  2.  Studentas atlieka praktiką, jeigu tai yra numatyta  studijų programoje,  pagal  aukštosios 

mokyklos kartu su įmone,   įstaiga arba  ūkininku  parengtas  praktikos  programas.   Vadovaujantis 

praktikos programa šioje sutartyje nurodoma: 
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  2.1. praktikos tikslas –......................................; 

  2.2. uždaviniai –.............................................; 

  2.3. praktikos trukmė (mėnesiais, dienomis arba valandomis)  ir jos  atlikimo  laikas,  nurodant  

praktikos  pradžią,    pabaigą, savaitės dienas ir praktikos valandas –.........................; 

  2.4. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka –.............. 

II. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

    3. Aukštoji mokykla įsipareigoja: 

  3.1.  užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą; 

  3.2. kontroliuoti studento praktikos eigą ir prireikus kartu su įmonės,  įstaigos  arba ūkininko ūkio  

atsakingais darbuotojais (arba valstybės institucijos atsakingais valstybės  tarnautojais) operatyviai 

spręsti iškilusias problemas, suteikiant studentui reikalingą pagalbą; 

  3.3.  ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki  praktikos   pradžios suderinti  su  įmone, įstaiga arba 

ūkininku  siunčiamų  studentų praktikos atlikimo užduotis; 

  3.4. pateikti įmonei, įstaigai arba ūkininkui siunčiamų atlikti praktiką studentų gyvenimo 

aprašymus (CV); 

  3.5. skirti praktikos vadovą – aukštosios mokyklos dėstytoją; 

  3.6. papildomi aukštosios  mokyklos   įsipareigojimai  – .................................... 

  4. Aukštoji mokykla turi teisę atšaukti studentą iš  praktikos, jeigu: 

  4.1.  įmonė,  įstaiga  arba ūkininko ūkis studento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos 

pagal studijų programą; 

  4.2. studentas padaro praktikos drausmės pažeidimus; 

  4.3.  studentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam  darbui atlikti; 

  4.4. neužtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. 

III. ĮMONĖS, ĮSTAIGOS ARBA ŪKININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

    5. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas įsipareigoja: 

  5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą_________________ 

________________________________________________________________, 

         (praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas) 

aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šių užduočių vykdymui reikiama  dokumentacija,  

neatitraukti  studento  nuo   praktinio mokymo užduočių vykdymo; 

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

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

stažą; 

  5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus; 
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  5.4.  vadovaujantis įmonėje, įstaigoje veikiančiais  nuostatais arba  papildomu  ūkininko ir 

aukštosios mokyklos susitarimu dėl darbo tvarkos ir sąlygų, 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, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip; 

  5.5. vykdyti studento praktikos apskaitą; pasibaigus  praktikai pateikti charakteristiką bei praktikos 

įvertinimą; 

  5.6. informuoti aukštąją mokyklą apie praktikos drausmės pažeidimus, studento neatvykimą į 

praktiką; 

  5.7. papildomi įmonės, įstaigos arba ūkininko įsipareigojimai –........................................... 

  6.  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. 

IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

    7. Studentas įsipareigoja: 

  7.1.  stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykus į praktiką įmonėje,  įstaigoje arba 

ūkininko  ūkyje, nedelsiant pranešti apie tai praktikos vadovui, nurodant priežastį, o ligos atveju – 

pateikti gydytojo pažymą; 

  7.2.  laikytis  įmonės,  įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių arba papildomo ūkininko 

ir mokyklos  susitarimo dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje  įmonės, įstaigos  

arba ūkininko ūkio komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų 

platinti duomenų bei techninių dokumentų; 

  7.3.  tausoti  įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti 

įstatymų nustatyta tvarka; 

  7.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų; 

  7.5. parengti praktikos ataskaitą; 

  7.6. papildomi studento įsipareigojimai – ..................... 

  8. Studentas turi teisę: 

  8.1.  gauti iš aukštosios mokyklos praktikos programą bei  visą informaciją, susijusią su praktikos 

atlikimu; 

  8.2. gauti iš įmonės, įstaigos arba ūkininko praktikos  užduotį (užduotis),  darbuotojų saugos ir 

sveikatos bei kitas   praktikos atlikimui reikalingas priemones. 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

    9.  Ši  sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu  visų   šalių susitarimu.  Sutarties pakeitimai yra 

neatsiejama šios  sutarties dalis. 

  10. Ši sutartis gali būti nutraukiama: 

  10.1.  jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos  teisės aktų nustatyta tvarka; 

  10.2. jei studentas šiurkščiai pažeidžia įmonės, įstaigos nuostatus (įstatus) ir darbo tvarkos 

taisykles arba   papildomo ūkininko  ir  mokyklos  susitarimo dėl darbo tvarkos  ir   sąlygų nuostatų; 

  10.3. šalių susitarimu. 

  11.  Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 

_______ dienų. 

  12.  Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus,  sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  13. Ši sutartis įsigalioja nuo 20___ m. ____________ dienos ir galioja iki praktikos atlikimo ir 

visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. 

  14.  Ši  sutartis  sudaryta  trim  egzemplioriais,  turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 

kiekvienai sutarties šaliai. 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

  Aukštoji mokykla: 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Papildomai nurodoma – aukštosios mokyklos  paskirto   praktikos vadovo vardas, pavardė, telefono 

numeris 

Įmonė, įstaiga arba ūkininkas: 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Papildomai nurodoma – praktikos vadovo vardas, pavardė,  telefono 

numeris 

Studentas: 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Papildomai nurodoma – studento telefono numeris 

ŠALIŲ PARAŠAI 

  __________________  _______________________________     ___________ 

(aukštoji mokykla)        (įmonė, įstaiga arba ūkininkas)               (studentas) 
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2 Priedas  
PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS 

 
Studentas(ė)_____________________________________________________________ 
   (vardas, pavardė) 
Vilniaus universiteto EF praktikos vadovas____________________________________ 
    (vardas, pavardė) 
Institucijos praktikos vadovas __________________________________ 
   (vardas, pavardė) 
 
Institucijos praktikos vadovo praktikos vertinimas  
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________, siūlo vertinti _____bal.  ______________ _________________________  
                     (vadovo parašas) 
 
Vilniaus universiteto EF praktikos vadovas vertinimas  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________, siūlo vertinti _____bal.      ____________________________________  
     ( vadovo parašas) 
 
Galutinis įvertinimas po darbo gynimo____________________ 
 
Data___________________ Parašai: _______________       
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3 Priedas 
VILNIAUS KOLEGIJOS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 
STUDENTO BAIGIAMOJI PRAKTIKA IR JOS ĮVERTINIMAS 

Studento vardas, pavardė ___________________________________________________________ 

Studijų programa _________________________________ 
valstybinis kodas _______________ 

Kursas ________________________________________ grupė ________________________ 

Praktikos atlikimo vieta ____________________________________________________________ 

Praktikos trukmė: _________________________________________________________________ 

Fakulteto praktikos vadovas _________________________________________________________ 

Dekano 20 ...  m. .................... mėn.    d. įsakymo Nr. __________ 
   A.V. 
Prodekanė  Nijolė Kašėtienė 
 

Įmonės (įstaigos) praktikos vadovo atsiliepimas: 
1. Studento pažiūra į darbą: 
 
 
2. Teorinio pasirengimo trūkumai: 
 
 
3. Studento savarankiškumas: 
 
 
4. Praktikos vadovo pastabos: 
 
 
 
5. Praktikos įvertinimas (įskaityta/neįskaityta)___________________________________________  
 

Praktikos vadovas: 
 
(pareigos parašas ir antspaudas vardas, pavardė) 
20 … m. …………………….. mėn. …… d. 
 
Fakulteto praktikos vadovo pastabos ir įvertinimas: 
 
Baigiamasis praktikos įvertinimas (balais) ______________________________________________ 
 
Fakulteto praktikos vadovas_________________________________________________________ 
 parašas (vardas, pavardė) 
20 … m. …………………….. mėn. …… d. 
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4 Priedas 
Studentų profesinės (baigiamosios) praktikos vertinimo 

anketa 
 

Skirta pildyti praktiką atlikusiems praktikantams 
 

     

______________ 
Praktikanto vardas, pavardė  

     

______________ 
Praktikanto aukštoji mokykla  

     

______________ 
Brokerio įmonės, kurioje buvo atliekama praktika, pavadinimas 

 
Pildydami anketą atidžiai perskaitykite jos pildymo instrukciją ir prie kiekvieno klausimo 

pasirinkite, Jūsų manymu, tinkamiausią atsakymą. 

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

Skaičiai atitinka šias reikšmes: 

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

 

Praktikos bazės vertinimas 

 

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

užduotis? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4            5 
 

2. Kaip vertinate praktikantams prieinamą programinę įrangą? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4           5 
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Praktikos vietos personalo vertinimas 
 
 

3. Kaip vertinate tutoriaus kompetenciją? 
Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3          4           5 
 

4. Kaip vertinate tutoriaus jums skirtą dėmesį ir laiką? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4           5 
 
Praktikos turinio vertinimas  

 
5. Kaip vertinate teorinių žinių atitikimą įgytoms praktinėms žinioms? 

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4           5 
 
Praktikos dalyvių veiksmų vertinimas 

 
6.  Kaip vertinate galimybę rekomenduoti kitiems studentams atlikti praktiką šioje 

draudimo brokerio įmonėje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

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

Blogai                                                                         Puikiai 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

                 1        2      3           4          5 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

           1        2     3           4           5 
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Pastabos ir pasiūlymai: 

Dėl praktikos dalyvių ir / ar organizatorių veiklos: 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kitos pastabos ir pasiūlymai 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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5 Priedas 
Studentų profesinės (baigiamosios) praktikos vertinimo 

anketa 
 

Pildoma draudimo brokerių bendrovės darbuotojo (tutoriaus) 
 
 

__________________________________________________________ 
Praktikanto vardas, pavardė  

__________________________________________________________ 
Praktikanto aukštoji mokykla  

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

Pildydami anketą atidžiai perskaitykite jos pildymo instrukciją ir prie kiekvieno klausimo 

pasirinkite, Jūsų manymu, tinkamiausią atsakymą. 

 

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

Skaičiai atitinka šias reikšmes: 

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

 
 
Praktikos bazės vertinimas 

1. Kaip vertinate praktikantams skirtą techninę bazę? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

2. Kaip vertinate informacinės sistemos teikiamas galimybes? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
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Praktikos turinio vertinimas 

3. Kaip vertinate praktikos užduočių atitikimą draudimo verslo specifikai? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

Praktikos dalyvių veiksmų vertinimas 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 
 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

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

būti pritaikyti draudimo brokerių įmonių veikloje? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
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Bendras praktikos kokybės vertinimas 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

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

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 
 

13. Kaip vertinate galimybę kitais metais vėl būti tutoriumi? 

Blogai                                                                         Puikiai 

 1        2      3           4           5 

 

Pastabos ir pasiūlymai 

• Dėl praktikos dalyvių ir / ar NDBIĄ veiklos 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Dėl studento pasirengimo atlikti praktiką  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Kitos pastabos ir pasiūlymai 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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6 Priedas  

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

_____________________________ 

(praktikos atlikimo institucijos pavadinimas) 

 
 
___________________________________________ 
(STUDENTO PILNAS VARDAS IR PAVARDĖ DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS) 
 

(katedra, kursas, studijų programa, šaka,) 
 

 

Profesinės praktikos 

ATASKAITA 

Universiteto praktikos vadovas _____________________ 

Vietos praktikos vadovas _________________________ 

 
Ataskaitos įteikimo data__________ 

                                              
                                             Registracijos Nr.  _______ 

                                              
                                             Ataskaita įvertinta___________________ 

(data, įvertinimo balas, komisijos pirmininko parašas) 

Vilnius, 2010 
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7 priedas   
 

Vilniaus Universitetas 
Ekonomikos fakultetas 

 
 

 
INDIVIDUALI UŽDUOTIS 

 
IV kursas  
 
Studento vardas, pavardė.............................................................................................  
 
Praktikos atlikimo vieta............................................................................................... 
................................................................................ 
.........................................................  
Individualios užduoties formulavimas ................... ........................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ 
  
Individualios užduoties paskyrimo data ........................................................................  
Atliktos individualios užduoties įvertinimas..................................................................  
 
 
 
 
 
Data                          Praktikos vadovo parašas........................................................... 
 

 
 


