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1. ĮVADAS 

Rengiama galimybių studija apima svarbią švietimo sistemos dalį – praktinį mokymą. 

Studijos tikslas – įvertinti esamą praktikų organizavimo padėtį Lietuvoje, atlikti užsienio 

patirties analizę ir atsižvelgiant į gerąją užsienio patirtį, parengti rekomendacijas dėl 

praktikų organizavimo sistemos gerinimo Lietuvos draudimo rinkoje.  

Nagrinėjama tema darosi vis aktualesnė, nes šiuolaikiniame pasaulyje  pagrindinis 

veiksnys sėkmingam organizacijos vystymuisi yra darbuotojų kompetencija.  Darbuotojai,  

tobulindami  savo žinias  ir  įgūdžius, organizacijoms leidžia  prisitaikyti  prie  nuolat 

besikeičiančios  aplinkos  ir  išlaikyti konkurencingumą. Taigi aukštojo mokslo kokybės 

gerinimas yra prioritetinė veiklos sritis, siekiant darnaus šalies vystymosi ir tarptautinio 

konkurencingumo. 

Praktinis specialistų rengimas švietimo sistemoje užimą svarbią vietą, nes jauni  

specialistai, tik baigę mokymo institucijas, neturi pakankamai  patirties, ne visada suvokia, 

ką reiškia darbo aplinka ar darbas komandoje, todėl, įsidarbinus įmonėje, jiems reikalingas 

ilgas adaptacinis periodas, o verslo įmonei tai kainuoja. Būtent čia ir atsiranda praktinio  

mokymo integravimo į studijų programas aukštojoje mokykloje būtinybė. Tik pabandę 

taikyti savo teorines žinias praktikoje, studentai gali sėkmingai ieškotis darbo, susijusio su 

savo specialybe. Praktika yra neatsiejama studijų proceso dalis, kurios tikslas - pritaikyti 

teorines žinias, įgytas studijų metu, suformuoti profesinius ir darbo įgūdžius, ugdyti 

studentų savarankiškumą. Studentų įgytos žinios tampa  profesinėmis  vertybėmis  kai  jos  

pritaikomos  gyvenime. 

Aukštojo išsilavinimo siekiantis žmogus mokydamasis praleidžia 12-18 m. (įskaitant 

ir metus praleistus mokykloje). Turint omenyje, kad akademinė aplinka turi savo specifiką 

ir gerokai skiriasi nuo aplinkos darbo rinkoje, mokslus baigusiam specialistui dažnai būna 

sunku persiorientuoti. Tam taip pat svarbus tinkamas specialisto įvedimas į darbo rinką, 

naudojant praktinio ugdymo metodus. Netaikant praktinio ugdymo metodų, specialistai 

lieka labiau teoretikais nei praktikais ir nėra patenkinamas  naujų tinkamai paruoštų 

specialistų poreikis rinkoje.  

Praktika yra daug organizacinio darbo reikalaujantis procesas, todėl svarbu, kuo 

geriau apgalvoti ir apibrėžti visas ypatybes, numatyti galimas problemas ir jų sprendimo 

būdus, sukurti būsimus kokybės vertinimo kriterijus.  

Nagrinėjant situaciją Lietuvoje, buvo bendradarbiaujama su draudimo brokerių 

įmonių bei mokymo įstaigų atstovais, draudimo brokerių įmonių asociacija, taip pat 
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naudotasi esamą praktikų tvarką aprašančia literatūra, dokumentais bei kitais leidiniais ir 

interneto puslapiais. 

Nagrinėjant užsienio patirtį, daugiausiai dėmesio buvo skiriama Didžiosios Britanijos 

ir Švedijos praktikų organizavimo patirties analizavimui. Šios šalys pasirinktos todėl, kad 

joje yra gerai išvystytos aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimo sistemos, išplėtota 

švietimo sistema.  

Užsienio patirties apžvalga suskirstyta pagal tam tikrus kriterijus, kurie leidžia 

sistemiškai apžvelgti surinktą informaciją, ir taikyti ją, kuriant praktikų atlikimo sistemą 

Lietuvos draudimo sektoriuje. 

Studijos pradžioje apžvelgiama esama draudimo studentų praktikų organizavimo 

situacija Lietuvoje, tuomet analizuojam kitų Europos šalių patirtis, ir galiausiai, 

atsižvelgiant į surinktą medžiagą, yra pateikiamos rekomendacijos praktikų organizavimo 

sistemos Lietuvoje gerinimui, pritaikant užsienio patirtį. Rengiant rekomendacijas buvo 

parinkti labiausiai Lietuvos švietimo sistemos ir darbo rinkos sąlygoms tinkami 

sprendimai. 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

6 
 

 

Studijoje naudojamos sąvokos 

Praktikantas – tam tikros specialybės studentas, studijų programoje numatyta tvarka 

dirbantis įmonėje nustatytą laikotarpį. 

Vietos teikėjas – su mokymo įstaiga bendradarbiaujanti įmonė, institucija ar organizacija  

priimanti praktiką atliekančius studentus, dalyvaujanti praktikų organizavimo procese bei 

praktikų vertinime. 

Mokymo įstaiga – tam tikros specialybės specialistus ruošianti švietimo įstaiga, kurios 

studentai atlieka nustatytos trukmės praktikas įmonėje ar kitoje institucijoje. 

Tutorius – už praktiką atsakingas asmuo, dirbantis praktikantą priimančioje įmonėje ar 

institucijoje. Tutorius turi būti išklausęs  specialų paruošiamąjį kursą bei turėti pakankamai 

praktinės profesinės patirties. 

Mentorius – bendrąja prasme tai asmuo, gebantis daryti svarbią, ilgalaikę, teigiamą įtaką 

kito asmens gyvenimui individualiai su juo bendraudamas. Tai asmuo, perteikiantis savo 

žinias, įžvalgas, išmintį ir patirtį, naudingą kito asmens profesiniam ir asmeniniam 

tobulėjimui. Šioje studijoje mentorius suprantamas kaip mokymo įstaigos skiriamas 

praktikos koordinatorius. 

Akademiniai kreditai – aukštajame moksle naudojama vertinimo sistema, kuria 

matuojamas  studento darbo krūvis. Dėstomi dalykai, papildomi kursai bei praktikos gali 

būti įvertinti akademiniu kreditų skaičiumi atsižvelgiant į tenkantį darbo krūvį. Paprastai. 

norint baigti studijas, reikia surinkti ne mažesnį, kaip nustatyta skaičių akademinių kreditų. 

Verslo šakos asociacija – panašia veikla užsiimančių įmonių asociacija, kuri šiuo atveju 

padeda koordinuoti visų jos narių veiksmus, organizuojant praktikų atlikimą, komunikuoja 

su mokymo įstaigomis, dalyvauja praktikos programos kūrime. 

NVO – nevyriausybinė organizacija. 

IT – informacinės technologijos. 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

7 
 

2. ESAMOS SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA 

2.1. Naujų draudimo specialistų rengimas ir įsiliejimas į darbo rinką 

Draudimo sektorius sukuria darbo vietas daugybei skirtingų specialybių specialistų. 

Tačiau  atlikta draudimo brokerių įmonių apklausa (Draudimo specialistų poreikio darbo 

rinkoje tyrimas, atliktas 2009-09-01) parodė, kad  draudimo specialistų rinkoje jaučiamas 

didelis kvalifikuotų draudimo paslaugų pardavėjų trūkumas, todėl iš naujų darbuotojų, 

ateinančių į draudimo rinką labiausiai tikimasi būtent pardavimo įgūdžių. Pardavimo 

įgūdžių sąvoka apima tokius gebėjimus kaip: naujų klientų paieška, santykių su esamais 

klientais palaikymas, kliento poreikių atpažinimas, tinkamų pasiūlymų ruošimas, 

pardavimo sandėrio sudarymas. Šių gebėjimų neįmanoma išugdyti netaikant praktinio 

mokymosi metodų, todėl studentų praktinis ruošimas yra būtina pilnaverčio specialistų 

paruošimo sąlyga.   

Minėto tyrimo išvadose taip pat minima, kad, apklausoje dalyvavusių draudimo 

brokerių nuomone, sėkmingam draudimo specialistų darbui įmonėje reikalingi pardavimų 

įgūdžiai ir komunikabilumas. Tinkamai organizuoto praktinio darbo metu būtent šie 

įgūdžiai yra ugdomi labiausiai. Iš minėtų teiginių galima daryti išvadą, kad draudimo 

brokerių įmonės yra suinteresuotos dalyvauti tinkamai parengtose studentų praktikų 

programose ir aiškiai mato jų teikiamą naudą. 

Lietuvoje draudimo specialistus ruošia keturios aukštosios mokyklos (Draudimo 

vadybos programa): 

Ø Vilniaus kolegija. 

Ø Vilniaus universitetas. 

Ø Klaipėdos verslo aukštoji mokykla. 

Ø Vilniaus verslo kolegija. 

Didžiausiame Vilniaus universitete 2010 m. draudimo vadybos bakalauro studijas 

baigs 17 studentų. Visi bakalauro studijų studentai privalo atlikti praktiką. Draudimo 

specialistus taip pat ruošia ir profesinio mokymo įstaigos (Draudimo konsultanto ir kt. 

mokymo programos – žr. 16 priedą).   

Lietuvos aukštosios mokyklos netiria, kiek iš baigusiųjų pradeda dirbti pagal 

specialybę draudimo sektoriuje.  

Pagrindiniai studijuojami dalykai - mikroekonomika, makroekonomika, verslo 

ekonomika, finansai, vadyba, dokumentų valdymas, rinkodara, informacinės 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

8 
 

technologijos, statistika, teisė, darbo ir civilinė sauga, specialybės kalba, buhalterinė 

apskaita, finansų rinkos. 

Draudimo vadybos studentai yra mokomi tokių profesinių dalykų kaip draudimas, 

draudimo apskaita, draudimo teisė, draudimo įmonės veiklos analizė ir vertinimas, 

draudimo pardavimų valdymas, asmens draudimas, turto ir finansinių nuostolių draudimas, 

turto ir verslo vertinimas ir kt.  

Atliekamos praktikos: verslo projektų rengimas, draudimo įmonės veiklos 

organizavimo projekto rengimas bei baigiamoji profesinės veiklos praktika. 

Paprastai, galima laisvai rinktis įvairias kitas praktikos temas: derybos, verslo etika, 

sociologiniai tyrimai, kokybės vadyba, verslo informatika ir kita. 

Studijos paprastai baigiamos baigiamuoju darbu.  

Numatoma, kad pabaigę studijas, studentai turėtų mokėti: 

Ø reklamuoti ir parduoti  draudimo produktus; 

Ø įvertinti turtą, riziką, ir nustatyti draudimo sumas; 

Ø sudaryti ir administruoti draudimo sutartis; 

Ø reguliuoti žalas, apskaičiuoti nuostolius bei draudimo išmokas; 

Ø pateikti regresinius ieškinius; 

Ø sisteminti, grupuoti, analizuoti bei vertinti draudimo įmonės 

veiklos rodiklius ir numatyti plėtros galimybes;  

Ø dirbti komandoje;  

Ø laikytis profesinės etikos; 

Ø planuoti ir organizuoti darbą; 

Ø bendrauti su šalies bei užsienio klientais ir partneriais; 

Ø naudotis kompiuterinėmis taikomosiomis programomis. 

 

Ne visuomet ką tik baigusiems mokslus specialistams pavyksta sklandžiai įsilieti į 

darbo rinką. Remiantis Lietuvos Darbo biržos duomenimis, 2010 m. balandžio mėn. 

jaunimo nedarbas sudarė 9,7 proc. visos darbo jėgos. Besiregistruojančių į darbo biržą 

absolventų skaičius 2009 m. išaugo daugiau nei 3 kartus, lyginant su 2008 metais.  

Vadovaujantis 2009 m. atlikta apklausa, 92 proc. absolventų registruojasi norėdami 

įsidarbinti ir kaip pagrindinę darbo neradimo priežastį 57 proc. nurodė patirties nebuvimą. 

 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

9 
 

2.2. Draudimo specialybių studentų praktikų atlikimas Lietuvoje 

2.2.1. Praktikos atlikimo svarba ir bendrieji organizavimo klausimai 

Lietuvos aukštojo mokslo ir profesinio rengimo mokyklos ruošia draudimo 

specialistus, tačiau esama rengimo tvarka nėra nusistovėjusi, joje nepakankamas dėmesys 

skiriamas praktiniam studentų rengimui. Šiame skyriuje apžvelgiama esama praktinio 

rengimo situacija bei aptariamos praktikos dalyvių nuomonės apie esamą tvarką ir jos 

gerinimo galimybes.  

Patirtis rodo, kad geriausiai žinios panaudojamos bei nauji įgūdžiai suformuojami, 

besimokančiam suteikiant galimybę pritaikyti teorines žinias praktikoje, arba, pačiu 

geriausiu atveju, mokant kitus [13]. 

Klasikinė 
paskaita
5-12%

Skaitymas
10-15%

Vaizdo ir garso 
derinimas
20-30%

Veiklos situacijų 
demonstravimas

30-40%

Diskusijų grupės
40-50%

Praktinio mokymosi tyrimo rezultatų 
panaudojimo ir atvejo analizės metodų 

derinimas  -  60-75%

Kitų mokymas naudojant savo mokslinę, 
konsultacinę ir praktinę patirtį – iki 90%

 

1. pav. Mokymosi piramidė: įsisavinamų žinių ir įgūdžių dalis [13]. 

Todėl praktinis žinių taikymas yra vienas efektyviausių mokymosi būdų. Šiuo 

mokymosi būdu  įsisavinama iki 75% visos pateikiamos informacijos, be to, taip 

informacija yra paverčiama įgūdžiais, kurie be papildomų pakartotinių ir pastangų 

išsaugomi atmintyje ilgą laiką. 

Nepaisant praktinio mokymo svarbos pilnaverčiam specialisto paruošimui Lietuvoje, 

vis dar nėra sukurta vieningos sistemos, nustatančios praktikų organizavimo tvarką ir 

dalyvaujančių pusių teises ir atsakomybes. Mokymo įstaigų ir draudimo brokerių įmonių 

atstovų teigimu, šiuo metu praktikų organizavimas vyksta neorganizuotai, todėl tam 
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išnaudojami papildomi resursai, o norimas rezultatas studento pasiruošimui gaunamas 

retai.  Nėra sukurtos praktikų vietų paieškos ir pasiūlos sistemos, todėl iki šiol praktikos 

vietos paieška arba tinkamo praktikanto paieška reikalauja daug žmogiškųjų resursų. Šiuo 

metu kiekviena draudimo specialistus ruošianti mokymo įstaiga turi savo praktikų atlikimo 

tvarką, prie kurios turi prisiderinti praktikos vietos teikėjai, o tai apsunkina naujų praktikos 

vietų teikėjų paiešką. 

2.2.2. Pasirengimas praktikai 

Šiuo metu studentai yra silpnai parengiami savarankiškai vietų paieškai, praktikos 

atlikimui, tikslų kėlimui ir jų pasiekimui, praktikos ataskaitos rengimui. Nėra 

organizuojami papildomi užsiėmimai ar rengiama speciali medžiaga aukščiau išvardintų 

gebėjimų ugdymui.   

Mentoriai neturi reikiamo pasirengimo darbui su praktikantais, praktikų programų 

sudarymui, praktikos eigos organizavimui. Šiems darbams atlikti jie naudojasi bendrąja 

patirtimi, įgyta dirbant mokymo įstaigoje. 

Tutoriai nėra parengti dirbti su praktikantais, o kartais jie iš viso nėra skiriami. 

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

kompiuterio, kanceliarinių priemonių ir pan. 

2.2.3. Praktikos vietų paieška 

Mokymo įstaigos paprastai negali pasiūlyti pakankamo praktikos vietų skaičiaus 

savo studentams, todėl likusioji dalis turi susirasti praktikos vietą savarankiškai. Praktikos 

vietos paieška - taip pat reikalinga patirtis jaunam specialistui. Tačiau, neturėdami 

praktikos vietos paieškai reikiamų įgūdžių ir žinių, studentai dažnai yra priversti atlikti 

praktikas su draudimu nieko bendro neturinčiose įmonėse. Tokia praktika netenka savo 

prasmės ir atliekama labiau dėl būtinybės gauti reikiamą akademinių kreditų skaičių, o ne 

dėl galimybės gauti vertingos profesinės patirties ir progos susikurti profesinių pažinčių 

ratą. 

Studentai dažnai patys susiranda praktikos vietą, pasinaudodami savo pažinčių ratu. 

Taip surasta praktika turi savų privalumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, jei studentas yra 

žingeidus ir praktikos metu nori išmokti naujų dalykų, per asmenines pažintis rasta 

praktikos vieta gali suteikti geresnes sąlygas tokiam studentui, nes tokiu atveju darbdavys 

yra asmeniškai įsipareigojęs sudaryti praktikantui geras sąlygas. Tačiau tokiu atveju, kai 

studentas, nemato praktikos teikiamos naudos ir nenori jos atlikti, asmeninės pažintys 

sudaro sąlygas fiktyviam praktikos atlikimui, t.y. vietos teikėjas pasirašo visus 
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dokumentus, kuriuos studentas turi pateikti savo aukštajai mokyklai, nors praktikantas 

realiai nedirbo jo įmonėje. 

2.2.4. Priėmimo formalumai ir procedūros 

Retais atvejais aukštosios mokyklos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su 

praktikos vietos teikėjais. Draudimo brokerių įmonių asociacija ir Vilniaus kolegija turi 

bendradarbiavimo sutartį (žr. 2.2.7. poskyrį), taip pat atskiros įmonės bendradarbiauja su 

kolegija. Šiuo metu dėl galimybės atlikti praktiką sutariama su kiekvienu vietos teikėju 

atskirai, tuomet pasirašoma praktinio mokymo sutartis. Praktinio mokymo sutartimi 

įteisinamas praktikanto statusas. 

2.2.5. Praktikų vertinimas 

Dažniausia atliktos praktikos vertinamos pagal parengtą ataskaitą. Ši ataskaita, 

pasibaigus praktikos laikotarpiui, turi būti pristatyta praktikos vadovui aukštojoje 

mokykloje (mentoriui). Praktikos ataskaitos gynimas komisijoje praktiškai netaikomas dėl 

didesnių organizacinių kaštų. Pristatydamas parengtą ataskaitą praktikantas su mentoriumi 

žodžiu aptaria praktikos rezultatus.  

Deja dažnai šis praktikos vertinimas atliekamas tik formaliai, t.y. praktikų ataskaitos 

nėra įdėmiai skaitomos, o studentai, tai žinodami, skiria nedaug pastangų jas rengdami. 

Taigi nėra grįžtamojo ryšio, todėl sudėtinga vertinti esamą praktikų kokybę ir planuoti 

veiksmus jos gerinimui. 

2.2.6. Praktikos apmokėjimas 

Didžioji dalis praktikantų negauna darbo užmokesčio. Tik nedidelė dalis praktikantų 

dirbusių  Lietuvos draudimo sektoriuje organizuojamose praktikose gavo atlyginimą. 

Užmokestis dažniau gaunamas tuo atveju, kai praktikos vieta buvo surasta, pasinaudojant 

asmeninių pažinčių ratu.  

Praktinio mokymo sutartis nenumato, kad praktikantui privalo būti atlyginta už jo 

darbą. Tačiau apmokėjimo sąlygos būna suderinamos dalyvių atskiru susitarimu ir 

studentams yra mokamas minimalus ar šiek didesnis darbo užmokestis. 

Praktikos metu studentas lieka savo aukštosios mokyklos studentų sąrašuose ir turi 

mokėti visus jam priklausančius mokesčius bei gauna numatytas išmokas (stipendijas, 

pašalpas ir pan.). 
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Taip pat nėra numatyta papildomo mentorių ir tutorių apmokėjimo, todėl jie būna 

nelinkę prisiimti papildomo krūvio, ir dažnai net negali praktikantui skirti papildomai 

laiko, nes turi vykdyti savo pagrindines pareigas. 

2.2.7. Draudimo brokerių įmonių asociacijos vaidmuo  

Organizuojant praktikas mažose įmonėse, tokiose kaip draudimo brokerių įmonės, 

svarbų vaidmenį gali vaidinti verslo šakos asociacija (šiuo konkrečiu atveju – Draudimo 

brokerių įmonių asociacija). Kalbant apie praktikų organizavimą draudimo brokerių 

įmonėse Lietuvoje, galima teigti, kad asociacijos dalyvavimo praktikose nauda nėra pilnai 

išnaudojama. Rengiant studiją buvo bendraujama su Nacionaline draudimo brokerių 

įmonių asociacija. Paaiškėjo, jog asociacija šiuo metu yra pasirašiusi bendradarbiavimo 

sutartį su Vilniaus kolegija. Pagal šią sutartį 2-3 draudimo brokerių įmonės priima po kelis 

praktikantus kasmet. Tikslesni skaičiai, apibūdinantys draudimo brokerių įmonių 

sukuriamų darbo vietų skaičių, pateikiami pirmoje lentelėje. Įvertinus šiuos skaičius, 

galima įvertinti ir potencialią draudimo specialybę turinčių specialistų paklausą darbo 

rinkoje.  

1. lentelė. Draudimo specialistų rengimo situacija Lietuvoje  

 2008 2009 

Bendras draudimo brokerių įmonių priklausančių NDBĮA 

skaičius (skliausteliuose nurodytas Lietuvos draudimo 

brokerių įmonių asociacijos narių skaičius)  
32 (25) 28 (22) 

Darbuotojų skaičius NDBĮA priklausančiose įmonėse 

(skliausteliuose nurodytas Lietuvos draudimo brokerių 

įmonių asociacijos narių darbuotojų skaičius) 
~180 (n.d.) ~160 (~300) 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad draudimo brokerių įmonės sukuria 

pakankamai daug darbo vietų. Atsižvelgiant į šiuos skaičius, galima įvertinti praktikos 

vietų potencialą ir matyti, kad šiuo metu šis potencialas yra menkai išnaudojamas. 

2.2.8. Vietos teikėjų apklausa 

Rengiant šią studiją, buvo siekiama kuo geriau išsiaiškinti esamą draudimo 

specialybės studentų praktikų organizavimo padėtį Lietuvoje. Tam buvo atlikta draudimo 

brokerių įmonių apklausa [14].  
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Tyrimo tikslas - išsiaiškinti esamų arba potencialių praktikos vietos teikėjų požiūrį į 

esamą praktikų organizavimo tvarką bei nustatyti jų lūkesčius, vertinimus ir galimus 

pasiūlymus tvarkos gerinimui.  

Tyrimo eiga – 1) Bendradarbiaujant su nacionaline draudimo brokerių įmonių 

asociacija ir mokymo įstaigų atstovais, parengta apklausos anketa brokerių įmonėms. 

2) Elektroniniu būdu apklaustos brokerių įmonės. Tyrimo imtis – 13 įmonių.  

Tyrimo metodika - tyrimui buvo naudojama specialiai perengta apklausos anketa. 

Anketą sudaro 14 klausimų su kiekvienam jų pateiktais atsakymo variantais. Apklausos 

dalyviai turi pasirinkti su jų nuomone tam tikru klausimu labiausiai sutampantį atsakymą. 

Atsižvelgiant į klausimus, vienuose klausimuose leistinas tik vienas atsakymo variantas, 

kituose – keli. Apklausos rezultatai pateikiami tiek procentine, tiek skaitine išraiška. 

 Apklausoje dalyvavo ir praktikantus priėmusios, ir praktikų organizavime 

niekuomet nedalyvavusios draudimo brokerių įmonės. Apklausos dalyviai galėjo rinktis 

kelis jų nuomone atitinkančius atsakymus.  

Iš 13 apklausoje dalyvavusių draudimo brokerių įmonių 5 yra dalyvavusios praktikų 

organizavime, o 8 niekuomet nepriiminėjo praktikantų savo įmonėje. Trumpai 

apžvelgsime atliktos apklausos turinį ir rezultatus.  

Atsakydamos į klausimą „Kokius keliate tikslus studentų praktikų vykdymui / kodėl 

priimate praktikantus?“ praktikų organizavimo patirties turinčios įmonės rinkosi tokius 

atsakymus:  

1) Norite atsirinkti ir įdarbinti geriausius praktikantus - 100% respondentų. 

2) Norite sumažinti kitų darbuotojų skiriamą laiką techniniams darbams - 100% 

respondentų. 

3) Sprendžiate darbuotojų trūkumo problemą - 20% respondentų. 

4) Norite išspręsti specifines problemas, kur dažniausiai trūksta teorinių žinių – 20% 

respondentų. 

5) Siekiate bendradarbiavimo su atitinkama aukštąja mokykla - 40% respondentų. 
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Kokius	  keliate	  tikslus	  studentų	  praktikų	  
vykdymui	  /	  kodėl	  priimate	  praktikantus?

 
2. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Į klausimą „Koks jūsų įmonės pasiruošimas darbui su praktikantais?“ praktikų 

organizavimo patirties turinčios įmonės atsakė taip:  

1) Dirbdami su praktikantais vadovaujamės patvirtinta metodika.- 40% respondentų. 

2) Praktikų organizavimu užsiima atskiras skyrius/atsakingas asmuo.- 60% respondentų. 

3) Apmokytas personalas darbui su praktikantais.- 0% respondentų. 

4) Paruošta praktikos atlikimo vieta. – 40% respondentų. 

2
3

0

2

1 2 3 4

Koks	  jūsų	  įmonės	  pasirengimas	  darbui	  su	  
praktikantais?

 
3. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Į klausimą „Kaip pasirenkamas praktikantas?“ praktikų organizavimo patirties 

turinčios įmonės atsakė taip:  

1) Praktikantą siunčia aukštoji mokykla. - 100% respondentų. 

2) Praktikantas pasirenkamas iš kelių aukštosios mokyklos pasiūlytų kandidatų. - 0% 

respondentų. 

3) Praktikantas yra pažįstamas asmeniškai. - 40% respondentų. 

4) Kita. – 20% respondentų. 
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Kaip	  pasirenkamas	  praktikantas?

 
4. pav. apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

 

Paprašytos apibūdinti studentų praktikų eigą praktikų organizavime dalyvavusios 

įmonės rinkosi šiuos atsakymus: 

1) Vadovaujatės standartizuotu praktikos atlikimo eigos aprašu. - 20% respondentų. 

2) Praktikos atlikimo planas suderinamas su aukštąja mokykla. - 0% respondentų. 

3) Praktikos atlikimo planas žodžiu suderinamas su praktikantu. - 40% respondentų. 

4) Studentas dirba atsitiktinius, žemos kompetencijos darbus. - 40% respondentų. 

5) Kita. - 20% respondentų. 

1
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1
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Studentų	  praktikų	  eiga

 
5. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Klausime apie praktikų vertinimo tvarką, įmonės rinkosi šiuos atsakymus: 

1) Praktika įvertinama, parašant ataskaitą aukštajai mokyklai - 20% respondentų. 

2) Praktika įvertinama pokalbio su praktikantu būdu - 40% respondentų. 

3) Praktika vertinama, vadovaujantis standartizuotomis procedūromis (rezultatai 

atskiruose teminiuose blokuose) - 0% respondentų.  

4) Praktika nėra vertinama - 40% respondentų. 
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Praktikos	  įvertinimas.

 
6. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Į klausimą „Kaip vertinama praktika?“ praktikų organizavimo patirties turinčios 

įmonės atsakė taip:  

1) Balais. - 0% respondentų. 

2) Įskaita (įskaityta / neįskaityta). - 80% respondentų. 

(Vienas praktikų organizavime dalyvavęs respondentas neatsakė į šį klausimą, todėl 

atsakymų procentų suma lygi 80%) 
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1 2

Kaip	  vertinama	  praktika?

 
7. Pav. apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Atsakydamos į klausimą „Su kokiomis problemomis susidūrėte praktikų metu?“ 

praktikų organizavimo patirties turinčios įmonės rinkosi tokius atsakymus:  

1) Nepakankamas praktikantų teorinis pasiruošimas praktikai. - 40% respondentų. 

2) Nepakankamo lygio praktikantų darbo našumas. - 20% respondentų. 

3) Nepakankamas aukštosios mokyklos vaidmuo praktikos atlikime. - 20% respondentų. 

4) Nepakankamas praktikantų sugebėjimas teorines žinias taikyti praktikoje. - 80% 

respondentų. 

5) Trūksta metodinės medžiagos tiek studentams, tiek įmonės darbuotojams. - 80% 

respondentų. 
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6) Neaiškiai suformuluoti praktikos tikslai iš aukštosios mokyklos pusės. - 40% 

respondentų. 

2
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2

1 2 3 4 5 6

Su	  kokiomis	  problemomis	  usidūrėte	  praktikų	  netu?

 
8. pav. apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Paprašytos apibūdinti bendradarbiavimo su aukštąja mokykla formą, praktikose 

dalyvavusios įmonės atsakė taip:  

1) Asmeniškai pažįstate aukštosios mokyklos darbuotojus. - 0% respondentų. 

2) Įmonės darbuotojai taip pat dirba dėstytojais aukštojoje mokykloje. - 20% respondentų. 

3) Aukštoji mokykla pasiūlė bendradarbiauti. - 60% respondentų. 

4) Tarpininkavo draudimo brokerių įmonių asociacija. - 40% respondentų. 
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Bendradarbiavimo	  su	  aukštaja	  mokykla	  forma

 
9. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Paprašytos įvertinti darbą su praktikantais, įmonės rinkosi šiuos atsakymus: 

1) Teigiamai, praktikos pateisino lūkesčius - 40% respondentų. 

2) Neutraliai, praktikos tik iš dalies pateisino lūkesčius - 60% respondentų. 

3) Neigiamai, praktikos nepateisino lūkesčių - 0% respondentų. 
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Kaip	  vertinate	  darbą	  su	  praktikantais?

 
10. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Praktikų organizavime nedalyvavusios įmonės paklaustos, kodėl to niekuomet 

nedarė, atsakė taip: 

1) Niekas nesikreipė – 62,5% respondentų. 

2) Įmonė neturi reikiamų resursų (praktikanto vadovo, darbo vietos) -  12,5% 

respondentų. 

3) Įmonės darbuotojai nėra parengti praktikų organizavimui – 12,5 % respondentų. 

4) Praktikantų priėmimas būtų nuostolingas - 0% respondentų. 

5) Ribotos galimybės viešai paskelbti apie laisvas praktikos vietas - 0% respondentų. 

(Vienas praktikų organizavime nedalyvavęs respondentas neatsakė į šį klausimą, todėl 

atsakymų procentų suma lygi tik 87,5%) 
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Kodėl	  niekuomet	  nedalyvavote	  praktikų	  
organizavime?

 

11. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 
pasirinkusių respondentų skaičių. 

Į klausimą „Kas, Jūsų nuomone, turėtų inicijuoti praktikų atlikimą?“ įmonės atsakė taip:  
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1) Studentai/studentų organizacijos. - 7% respondentų. 

2) Mokymo įstaigos.  - 46% respondentų. 

3) Įmonės. - 7% respondentų. 

4) Verslo įmonių asociacija. - 38% respondentų. 

1
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Kas	  turėtų	  inicijuoti	  praktikų	  
atlikimą?

 
12. pav. apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Paklaustos, ar trūksta informacijos apie praktikų organizavimo galimybės ir tvarką, 

84% draudimo brokerių įmonių atsakė teigiamai, ir tik 15% teigė, kad informacijos 

pakankamai. 

11

2

Taip Ne

Ar	  trūksta	  informacijos	  apie	  
praktikų	  organizavimo	  
galimybes	  ir	  tvarką?

 
13. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

 

Į klausimą, „Jei informacijos apie praktikas trūksta, tai kokios?“, įmonių atsakymai 

pasiskirstė taip:  

1) Pagalbinės - metodinės informacijos apie praktikų organizavimą - 61% respondentų. 

2) Informacijos apie norinčius atlikti praktiką - 46% respondentų. 
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Kokios	  informacijos	  trūksta?

 
14. pav. Apklausos duomenys. Skaičius virš stulpelio žymi šį atsakymo variantą 

pasirinkusių respondentų skaičių. 
 

Tyrimo išvados 

Apibendrinant apklausą, galima teigti, jog šiuo metu tik maža dalis draudimo 

brokerių įmonių dalyvauja studentų praktikų programose. Pagrindiniai motyvai, 

skatinantys brokerių įmones dalyvauti praktikų organizavimo programose, yra noras 

atsirinkti potencialiai geriausius specialistus bei galimybė sumažinti kitiems įmonės 

darbuotojams tenkantį techninio darbo krūvį. Reikia paminėti, kad noras sumažinti darbo 

krūvį dažnai veda prie to, kad studentai dirba pačius paprasčiausius ir žemiausios 

kvalifikacijos reikalaujančius darbus. Tokie darbai neskatina jauno specialisto noro 

domėtis savo pasirinkta specialybe. Taip pat matyti, kad svarbus veiksnys, sulaikantis 

įmones nuo dalyvavimo praktikų programose, yra nepakankamas techninis ir metodinis 

pasiruošimas, t.y.: praktikanto darbo vieta yra netinkamai paruošta ar jos iš vis nėra; nėra 

darbui su praktikantu paruošto personalo; neparengti metodiniai nurodymai, apibrėžiantys 

vietos teikėjo pareigas, atsakomybes bei veiksmus praktikos metu. Praktikos programa, 

prieš jai prasidedant, yra žodžiu suderinama su praktikos vietos teikėju, todėl nėra tvirtai 

nustatomos gairės, reikalingos sėkmingam praktikos atlikimui, o praktikantų darbas vyksta 

neorganizuotai. Praktika yra vertinama pokalbio su praktikantu metu arba iš vis 

nevertinama, o tai neleidžia rinkti informacijos apie esamą padėtį ir planuoti veiksmų jos 

gerinimui. Didžioji dalis respondentų buvusias praktikas vertina neutraliai ir tik 

ketvirtadalis pareiškė, kad praktiką vertina teigiamai. Įvertinus pastarąjį teiginį ir 

atsižvelgus į tai, kad draudimo brokerių įmonės mato praktikų organizavimo prasmę, 

galima daryti išvadą, jog rinkos teikiamas praktikos organizavimo potencialas nėra pilnai 

išnaudojamas. Norint tai padaryti, reikėtų sukurti bendrą praktikų organizavimo sistemą.  
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Dar kartą peržvelgus apklausos metu surinktus duomenis, galima teigti, kad esama 

situacija nėra pakankamai gera ir yra reikalinga ją tobulinti. Esami ir potencialūs praktikų 

programų dalyviai yra suinteresuoti dalyvauti praktikų organizavimo sistemos sukūrime ir 

gerinime, tačiau jiems trūksta informacijos apie esamas galimybes. 

 

2.3. Apibendrinimas 

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos parengtoje Lietuvos aukštojo mokslo 

reformos pasekmių ir sistemos analizėje [15] pateikiama išvada, kad mokslo ir studijų 

įstatyme yra įtvirtinta nuostata, jog už praktikų organizavimą yra atsakingos aukštosios 

mokyklos, tačiau iki šiol nėra aiškios sistemos, kuri leistų aukštosioms mokykloms 

užtikrinti praktikos vietos suradimą ir reikiamą praktikų kokybę. 

Ne išimtis ir draudimo studentų praktikų organizavimas. Nepaisant to, jog Lietuvos 

viešojoje erdvėje daug kalbama apie aukštojo ir profesinio mokslo svarbą, vis dar nėra 

sukurta darniai veikiančios praktikų organizavimo draudimo studentams sistemos. Ši 

studija būtent ir nagrinėja tokios sistemos sukūrimo galimybes. 

Rengiant studiją buvo nustatyta, jog praktikos Lietuvos draudimo sektoriuje yra 

organizuojamos nesistemingai, nėra numatytos praktikos kokybę užtikrinančios 

priemonės, nenumatyti praktikų rezultatų vertinimo kriterijai. Draudimo brokerių įmonių 

asociacija praktikų organizavime dalyvauja nepakankamai aktyviai, nėra parengtos jokios 

metodinės medžiagos, apibrėžiančios praktikos turinį, jos dalyvių pareigas ir atsakomybes.  

Dauguma brokerių įmonių niekuomet nėra dalyvavę praktikų programose, nes joms 

trūksta informacijos apie jos teikiamas galimybes arba jos nėra pasirengę praktikanto 

priėmimui, t.y. nėra darbui su praktikantais paruošto personalo, nėra praktikantui skirtos 

darbo vietos.   

Taip pat matyti, kad draudimo specialistus ruošiančios aukštosios mokyklos daug 

dėmesio kreipia į savo studentų praktinį parengimą. Tačiau ir čia nėra parengtos 

metodikos, kuria būtų galima vadovautis ir taip sudaryti vienodai geras sąlygas visiems 

studentams visose aukštosiose mokyklose. Nėra aiškaus su praktikantais dirbančio 

personalo pasiskirstymo pareigomis, o kartais tokio personalo apskritai nėra. 

Visi minėti veiksniai labai apsunkina sklandų komunikavimą tarp dalyvaujančių 

pusių, todėl veiksmai dažnai yra prastai koordinuojami, nėra apibrėžtos tarpusavio 

atsakomybės. Pakanka vienos iš dalyvaujančių pusių prasto pasirengimo praktikos 
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organizavimui ar įgyvendinimui ir nuo to nukenčia visos praktikos kokybė bei kiti 

dalyviai.  Būtent tokia situacija ir yra dažniausiai pasitaikanti Lietuvoje. 

Esama situacija reikalauja iš studento, norinčio atlikti turiningą, praktiką labai 

didelio iniciatyvumo ieškant tinkamos praktikos vietos, derinant praktikos detales ir tikslus 

bei rengiant praktikos ataskaitas. Jei studentas yra iniciatyvus bei motyvuotas ir jam 

pavyksta tinkamai susiorganizuoti bei atlikti praktiką, jis gauna labai svarbios patirties. 

Tačiau realybė rodo, kad tokių studentų yra labai nedidelė dalis, todėl dauguma studentų 

praktikas atlieka mažai ką bendro su jų pasirinkta profesija turinčiose įmonėse arba atlieka 

pačios žemiausios kvalifikacijos darbus, kurie nesuteikia galimybės kuo įvairiau 

susipažinti su darbo specifika. 
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3. ES ŠALIŲ PATIRTIES ANALIZĖ 

3.1.  Praktikų organizavimo ir įgyvendinimo bendra apžvalga 

Tik darnus praktikos organizavime dalyvaujančių pusių bendradarbiavimas ir 

komunikavimas sudaro sąlygas sėkmingai praktikai. Nagrinėjant užsienio patirtį paaiškėjo, 

kad paprastai praktikų organizavime dalyvauja trys pagrindiniai dalyviai: studentai, 

mokymo įstaiga, praktikos vietos teikėjas. Mokymo įstaigos atstovas tiesiogiai 

komunikuoja su praktikos vietos teikėju ir pasirūpina, kad būtų suteiktos visos praktikai 

reikalingos sąlygos. Tačiau tuo atveju, kai praktikos atliekamos mažose įmonėse, 

galinčiose vienu metu priimti tik vieną ar kelis praktikantus, organizavime dažnai 

dalyvauja panašia veikla užsiimančių įmonių asociacijos. Tokiu atveju yra keturi praktikos 

dalyviai ir vietos teikėjai mažai kontaktuoja tiesiogiai su mokymo įstaigomis bei 

studentais, nes tuo užsiima įmonių asociacija. Asociacijos vaidmuo yra svarbus, nes jos 

dalyvavimas palengvina mokymo įstaigų ir vietos teikėjų komunikavimą, padeda 

suvienodinti praktikų atlikimo tvarką ir užtikrinti vienodas sąlygas visose priimančiose 

įmonėse, priklausančiose asociacijai.  

Praktikos dalyvių sąveika, kai praktikų įgyvendinime nedalyvauja įmonių asociacija 

schematiškai pavaizduota 15 paveikslėlyje. Dalyvių sąveika, dalyvaujant įmonių 

asociacijai, smulkiau aptariama 3.2.4. poskyryje, o schema pavaizduota 16 paveikslėlyje.  

3. Mokymo įstaiga
Kuria programą, metodiką, stebi 

eigą, sprendžia problemas.

1. Vietos teikėjas
Suteikia sąlygas atlikti praktiką, 

dalyvauja vertinims

2. Studentas
Kelia sau tikslus, vertina 

rezultatą.
Dalyvauja ugdymo 

procese, pasirengime 
praktikai

Bendradarbiauja, 
kuria praktikos vietą,
dalyvauja vertinime

Dalyvauja ugdyme 
praktikos vietoje

Pilnavertis 
studento 
praktinis 

paruošimas

 

15. pav. Praktikos dalyviai, kai organizavime ir įgyvendinime nedalyvauja įmonių 

asociacija. 
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Tinkamai organizuotoje praktikoje visos dalyvaujančios pusės turi savo dalyvavimo 

motyvus, nes ir naudą gauną visi dalyvaujantys. Svarbu apibrėžti kiekvieno iš dalyvio 

naudą ir motyvaciją, nes tai skatina dalyvius labiau įsitraukti į praktikų organizavimą ir 

vykdymą. Tik tokiu atveju, kai dalyvaujančioms pusėms yra keliami aiškūs tikslai bei 

aiškiai matoma nauda, dalyviai noriai dalyvauja ir rodo iniciatyvą praktikų įgyvendinimo 

procese. 

3.2.  Praktikos įgyvendinimo ir organizavimo dalyviai bei jų motyvacija 

3.2.1.  Praktikos vietos teikėjas. Jo vaidmuo ir motyvacija. 

Darbo rinkai yra būtina nuolatinė naujų, tinkamai paruoštų bei motyvuotų specialistų 

pasiūla. Mokymo įstaigos atsižvelgia į tai ir daro viską, kad būtų užtikrintas reikiamas 

studentų pasirengimas tiek profesinių, tiek asmeninių įgūdžių srityje. Svarbi to sąlyga yra į 

studijų programą įtrauktas praktinis studentų ruošimas.  

Ieškant potencialių praktikos vietų teikėjų, būtina turėti aiškiai jam suformuluotą 

praktikos teikiamą naudą. Tai gali būti labai svarus argumentas, tariantis dėl naujų 

praktikos vietų. Įmonėms dažnai trūksta informacijos apie praktikų organizavimą ir jų 

teikiamą naudą, todėl jos nerodo iniciatyvos ir yra linkusios atsargiai vertinti tokią 

galimybę. Tik susipažinęs su praktikos teikiama nauda ir informacija apie organizavimo 

eigą, vietos teikėjas noriai svarsto praktikanto priėmimo galimybę.  

2. lentelė. Praktikų teikiama nauda vietos teikėjui. 

Nr. Praktikų teikiama nauda vietos teikėjui 
1 Geriau paruošta ir motyvuota ateities darbo jėga. 
2 
 

Nerizikingas ir daug resursų nereikalaujantis būdas susirasti ilgalaikių darbuotojų, 
prieš tai įvertinant jų gebėjimus realioje darbo aplinkoje. 

3 Į ateitį investuojančios įmonės įvaizdžio kūrimas. 
4 Galimybė užpildyti laikinai laisvas darbo vietas. 
5 Galimybė tyrinėti naujas ir iki tol neįvertintas veiklos sritis. 
6 Bendraujant su mokymo įstaigomis galima didinti esamo personalo 

kompetencijas. 
7 Galimybė dalyvauti studijų programų rengime. 
8 Sąlyginai nebrangus būdas susirasti jaunų ir motyvuotų darbuotojų. 
9 Kvalifikuota darbo jėga be ilgalaikių įsipareigojimų. 
10 Galimybė gauti naujų idėjų ir pritaikyti jas praktikoje. 
11 Galimybė vystyti santykius su aukštosiomis mokyklomis. 
12 Įdarbinimui reikalingi nedideli laiko ir materialieji kaštai. 
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Praktikos organizavimas yra daug žmogiškųjų išteklių reikalaujantis procesas. 

Kadangi daug ką lemia žmogiškieji santykiai, yra sudėtinga įvardinti kriterijus, kurių 

laikantis būtų garantuotas sėkmingas praktikos įgyvendinimas. Tačiau, nepaisant 

žmogiškojo faktoriaus, reikia paminėti pagrindines sėkmingos praktikos prielaidas, 

priklausančias nuo vietos teikėjo sugebėjimo organizuoti savo darbą, nuo jo turimų išteklių 

ir geranoriškumo bendradarbiaujant.    

Praktikos laikotarpis dažniausiai yra per trumpas, kad studentas galėtų gerai perprasti 

įmonės darbo organizavimo ir savo pareigų specifiką. Būtent todėl vietos teikėjas, 

padedamas koordinatoriaus iš aukštosios mokyklos, praktikos pradžioje turėtų organizuoti 

tinkamą praktikanto įvedimą į būsimą praktiką, kurio metu būtų greitai, bet pakankamai 

išsamiai supažindinama su pagrindinėmis įmonės darbo saugos taisyklėmis, vidaus 

taisyklėmis, būsimomis praktikanto pareigomis, darbo grafikais ir pan. Kad studentas kuo 

greičiau perprastų visas šias taisykles, darbo principus ir jam keliamus lūkesčius, reikia iš 

anksto pasiruošti įvadiniam užsiėmimui. 

3. lentelė. Studento įvadinio kurso programos pavyzdys: 

Nr. Rekomenduojamas turinys  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Kompanijos istorija ir esama padėtis rinkoje. 

Informacija apie klientus. 

Organizacinė struktūra. 

Supažindinimas su praktikos koordinatoriumi darbo vietoje – tutoriumi. 

Kaip bus vertinamas praktikanto darbas. 

Darbo grafikas, dienotvarkė. 

Buvusių praktikantų darbo rezultatų pavyzdžiai. 

Supažindinimas su darbo vieta. 

Saugumo ir sveikatos reikalavimai darbe. 

Praktikos darbų ir susitikimų grafikas. 

Lūkesčiai keliami praktikantui. 

 

Vadovaujantis šiomis gairėmis, galima užtikrinti, kad studentas greičiau apsipras 

naujajame darbe ir jo darbas ims kurti pridėtinę vertę vietos teikėjui, dar nesibaigus 

praktikos laikotarpiui. 

Praktikos vietos teikėjas kiekvienam studentui turi skirti atitinkamą pasirengimą ir 

praktinę patirtį turintį praktikos koordinatorių – tutorių. Tutorius yra nuolatinis įmonės, 
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institucijos ar asociacijos darbuotojas, turintis pakankamą profesinę patirtį ir išklausęs 

specialius tutorių rengimo kursus. 

Tutoriams yra keliami šie uždaviniai: 

Ø Tinkamai supažindinti studentą su darbo specifika, darbo vietos ypatumais, vidine 

įmonės tvarka ir kitais panašiais dalykais. Taip pat turi būti teikiama pagalba ir 

apmokymai praktikos metu. 

Ø Aiškiai išdėstyti priėmimo praktikai sąlygas ir tvarką. 

Ø Aptarti ir suderinti su studentu keliamus tikslus ir lūkesčius, prieš prasidedant 

praktikai. 

Ø Sukurti tinkamą, skatinančią mokytis ir veikti darbo atmosferą. 

Ø Supažindinti su saugaus darbo instrukcijomis. 

Ø Palaikyti santykius su mokymo institucija. 

Ø Pasibaigus praktikos laikotarpiui iš anksto nustatyta forma dalyvauti studento ir jo 

atliktos praktikos vertinime. 

3.2.2.  Studentai. Jų vaidmuo ir motyvacija. 

Dažnai praktika studentui būna pirmasis susidūrimas su darbine aplinka ir su 

pasirinktos profesijos kasdienybe. Todėl praktikos patirtis leidžia geriau pažinti savo 

profesiją, leidžia planuoti ateities karjeros galimybes. Jungtinėje Karalystėje atlikta 

apklausa (The Keynote Project, 2002), parodė, kad absoliuti dauguma studentų supranta 

praktikų teikiamą naudą ir jų svarbą mokymosi procesui. Todėl 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 tampa labiau motyvuotas 

imtis veiksmų, tampa žingeidesnis, atviresnis naujiems patyrimams. O tai yra būtinos 

sąlygos sėkmingai praktikai. 
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4. lentelė. Praktikų teikiama nauda studentui. 

Nr Praktikų teikiama nauda studentui 

1 Galimybė pritaikyti turimas teorines žinias praktikoje. 
2 Galimybė susipažinti su naujausiomis rinkos tendencijomis. 
3 Įgyjama darbinė patirtis. 
4 Susipažįstama  su pasirinktos profesijos realybe. 
5 Galimybė naujai įvertinti karjeros planus. 
6 
 

Vystomi profesiniai ir asmeniniai įgūdžiai (komandinis darbas, laiko planavimas, 
dalykinis bendravimas, nuoseklumas darbuose, kantrybė, savivertės jausmas ir kiti). 

7 Gaunami akademiniai kreditai. 
8 Kuriamas profesinių pažinčių ratas. 
9 Galimybė užsidirbti. 

10 Galimybė gauti nuolatinį darbą. 
 

Akademiniame pasaulyje mažai dėmesio skiriama sprendimų priėmimui ir 

atsakomybei už juos, mat dažniausiai užduotis skiria dėstytojai ar mokytojai bei 

suteikiamos priemonės jų įgyvendinimui, tad studentas turi tik vykdyti jam skiriamas 

užduotis. Pastaroji patirtis turi mažai ką bendro su realia darbo aplinka, mat čia reikalinga 

nuolat priiminėti sprendimus, susirasti priemones jų įgyvendinimui bei būti už juos 

atsakingam. Taigi  atsakomybės už savo veiksmus ugdymas – būtina sėkmingo darbuotojo 

rengimo sąlyga.  

 

3.2.3. Mokymo įstaiga. Jos vaidmuo ir motyvacija. 

Aukštojo mokslo įstaigos šiuolaikinėje visuomenėje užima svarbų vaidmenį, todėl 

tinkamas jų darbas yra būtina konkurencingos visuomenės vystymosi sąlyga. Tinkamai 

tiek teoriškai, tiek praktiškai paruošti specialistai yra svarbiausias ugdymo sistemos tikslas. 

Mokymo įstaigoms praktika yra naudinga tuo, jog leidžia parengti realiomis darbo 

sąlygomis dirbti pasirengusius specialistus. Tačiau tai nėra vienintelė aukštosios mokyklos 

gaunama nauda. Praktikų organizavimas sudaro sąlygas akademinio pasaulio 

integravimuisi į realią darbo rinką bei verslo pasaulį. Šis bendradarbiavimas neleidžia 

aukštajam mokslui atitolti nuo darbo rinkos realijų, leidžia rengti studijų programas, 

atitinkančias rinkos poreikius.  

Kiekvienam studentui mokymo įstaiga privalo skirti mentorių, kuris yra atsakingas 

už pasirengimą praktikai, jos eigą ir vertinimą. Jis dalyvauja santykių tarp mokymo 

įstaigos ir darbdavio palaikyme. 
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Pagrindinės mentoriaus funkcijos yra: 

Ø Palaikyti kontaktą tarp studentų, mokymo įstaigos ir praktikos vietos teikėjo 

praktikos metu. 

Ø Stebėti praktikos eigą ir teikti ataskaitas už praktikas atsakingam skyriui aukštojoje 

mokykloje. 

Ø Organizuoti ir vykdyti praktikantų lankymus jų praktikos vietoje, pildyti ir  teikti 

reikiamą dokumentaciją. 

Ø Vadovauti studentams rengiant jų praktikos ataskaitas; 

Ø Komunikuoti su praktikos teikėju vertinant praktikantą; 

Ø Komunikuoti su visais praktikos organizavime dalyvaujančiais universiteto 

skyriais,  katedromis bei fakultetais. 

Ø Vystyti ir palaikyti gerus santykius su praktikos vietų teikėjais. 

 

Mokymo įstaiga, palyginus su kitais praktikos organizavimo dalyviais, aktyviausiai 

dalyvauja praktikos organizavimo procese. Ji rengia metodinę dalyvių medžiagą, užtikrina 

praktikų ir studijų programų suderinamumą,  rengia studentus praktikai, atlieka galutinį 

kokybės vertinimą bei užsiima kokybės gerinimu.  Būtent mokymo įstaiga turi sugebėti 

parodyti dalyvaujančioms pusėms praktikos teikiamą naudą, supažindinti su jai keliamais 

tikslais ir priemonėmis jiems pasiekti.  

5 lentelė. Praktikos teikiama nauda mokymo įstaigoms 

Nr. Praktikos teikiama nauda mokymo įstaigai 

1 Sudaromos sąlygos pilnaverčiam studentų  paruošimui. 

2 Palaikomas ryšis su darbo rinka. 

3 Naujų ryšių užmezgimas. 

4 Naujos finansavimo galimybės. 

5 Galimybė kurti mokymo programas atsižvelgiant į rinkos poreikius. 

6 Galimybė atrasti naujas tyrimų sritis. 

7 Stažuočių personalui organizavimo galimybės. 

8 Konkurencingumas kitų aukštųjų mokyklų kontekste. 

 

Tinkamas pasirengimas praktikai yra pagrindas sėkmingam jos atlikimui. Todėl 

aukštoji mokykla turi nepamiršti pagrindinių nuo jos priklausančių sėkmingos praktikos 

sąlygų, įvertinti tai, kad nuo jos sprendimų pasirengimo metu, priklauso studento ir 

praktikos vietos teikėjo sėkmė, praktikos metu.  
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Aukštosios mokyklos darbas nesibaigia kartu su studento praktikos laikotarpiu. 

Pasibaigus praktikai ji surenka ir vertina visų dalyvavusių pusių atsiliepimus ir atsižvelgia 

į jų pasiūlymus. Taip pat labai svarbus yra gerų santykių su vietos teikėjais palaikymas, 

nes taip sudaromos sąlygos organizuoti praktikas vėlesniais metais.  

3.2.4. Verslo šakos asociacija. Jos vaidmuo ir motyvacija. 

Asociacijos dalyvavimas praktikos organizavimo procese, palengvina mažų įmonių 

sąlygas priimti praktikantus, kas leidžia sumažinti komunikavimo tarp mokymo įstaigos ir 

praktikos vietos teikėjų sąnaudas, įgalina nustatyti bendrą asociacijos nariams priimtiną 

praktikų atlikimo tvarką, todėl to nebereikia daryti kiekvienam darbdaviui atskirai. Iškilus 

problemoms įmonės gali kreiptis į asociaciją, kuri pati, arba su aukštosios mokyklos 

pagalba, ieško galimų problemos sprendimo būdų. Asociacija organizuoja tutorių rengimą 

ir prižiūri jų darbą.  

16 paveikslėlyje pavaizduota praktikos dalyvių vaidmuo, kai organizavime ir 

įgyvendinime dalyvauja įmonių asociacija. 

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

 

16. pav. Praktikos dalyviai bei jų vaidmuo, kai organizavime ir įgyvendinime dalyvauja 
įmonių asociacija. 
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6. lentelė. Praktikos teikiama nauda verslo šakos asociacijai. 

Nr. Praktikos teikiama nauda įmonių asociacijai 

1 
 

Asociacijos nariai gali supaprastinta tvarka priimti praktikantus, nes dalį 
organizacinio darbo atlieka asociacija. 

2 
 

Asociacijos nariai gali daryti įtaką studijų programų sudarymui, ir taip prisidėti prie 
būsimų specialistų tinkamo paruošimo. 

3 Asociacijos nariams sudaromos sąlygos glaudžiau bendradarbiauti su akademiniu 
pasauliu ir taip gauti savo veiklai reikalingų teorinių žinių bei naujų idėjų. 

 

Kai praktikos paieškai naudojama informacinė sistema, asociacija dalyvauja 

sistemos kūrime ir priežiūroje. Taip pat, atsižvelgdama į savo narių pastabas, ji teikia 

pasiūlymus studijų programų rengimui.  

 

Pagrindinės asociacijai tenkančios funkcijos yra: 

Ø Ryšių tarp mokymo įstaigos ir įmonių užmezgimas, ir palaikymas. 

Ø Reagavimas į praktikos metu kylančius nesklandumus ir problemas. 

Ø Dalyvavimas rengiant metodinę medžiagą. 

Ø Informacinės sistemos palaikymas. 

Ø Praktikos kokybės priežiūra jos metu. 

Ø Pasiūlymų praktikos kokybės gerinimui teikimas, atsižvelgus į turimas 

praktikų ataskaitas ir kitas studentų pastabas. 

 

3.3.  Praktikos organizavimo bei įgyvendinimo dalyvių tarpusavio 

atsakomybės bei sėkmės prielaidos 

3.3.1. Bendrai apie sėkmingos praktikos prielaidas 

Svarbiausia sąlyga, užtikrinanti efektyvų laiko panaudojimą, skirtą praktikai, yra 

studentų ir kitų dalyvaujančių pusių parengimas šiai veiklos rūšiai. Studentai turi būti tam 

ruošiami viso mokymosi laikotarpiu. Paruošimas turi vykti tokiomis kryptimis: 

Ø  Profesinis mokymas, realizuojamas per teorinius ir praktinius kursus. 

Ø  Profesinės asmenybės auklėjimas, kuris pasireiškia, kaip specialiai organizuotas 

ir kontroliuojamas studento įtraukimo į profesinę aplinką procesas bei jame 

profesiškai svarbių asmeninių specialisto savybių formavimas. 

Pirma kryptis pirmiausia numato profesinių žinių sistemos formavimą, įtraukiant 

pasirinktos profesijos teorijos ir istorijos pagrindų įsisavinimą, susipažinimą su veiklos 
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metodikomis ir technologijomis, mokslinio pažinimo metodologija ir metodais. Toks 

parengimas įgyvendinamas daugiausia teorinės disciplinos paskaitų ir seminarų metu. 

Be teorinio pasiruošimo būtina užtikrinti ir technologinį studentų parengimą tam 

tikromis praktikoms kiekviename kurse. Praktiniai gebėjimai ugdomi seminarais ir 

profesinėmis praktikomis. Seminarų metu numatomas preliminarus išankstinis veiklos 

projektų gynimas, kuris padeda studentui tobulinti ,,metodinį bagažą“. Įvairių praktinių 

užduočių atlikimas padeda formuoti praktinius įgūdžius, suteikia pasitikėjimo savo 

jėgomis, leidžia išnagrinėti įvairius savo veiksmus. 

Praktinių žinių bagažas gaunamas realioje darbo vietoje, atliekamos praktikos metu. 

Analitiniai studentų gebėjimai susiformuoja stebint patyrusių specialistų veiksmus, 

analizuojant savo veiksmus, aptariant problemas dialogo metu įvairiame lygyje  ir 

reflektuojant apie jas. Galų gale, studentas išsiugdo operatyvios refleksijos sugebėjimą, tai 

yra sugebėjimą suvokti darbo turinį ir jo rezultatus.  

Komunikaciniai gebėjimų lavinimas, toks kaip darbas grupėse, socialinės situacijos, 

susitikimai, grupinės diskusijos yra būtinas, norint aktyviai įtraukti studentą į praktinio 

lavinimo procesą.  

3.3.2. Praktikos vietos teikėjo atsakomybė 

Praktikos vietos teikėjas skiria už konkretaus studento praktikos atlikimą atsakingą 

savo darbuotoją, vadinamą tutorių. Pagrindiniai tutoriaus vaidmenys gali būti šie: 

mokytojas, specialistas, ekspertas. Svarbiausi įgūdžiai, kurie jam būtini užtikrinant 

sėkmingą studentų mokymą ir kontrolę praktikos metu, yra: savikritikos skatinimas, 

atviras iškilusių sunkumų aptarimas, tikslų ir problemų analizė, atsižvelgiant į emocines 

studentų reakcijas. Vadinasi, tutorius turi suderinti dėstytojo, auklėtojo ir psichoterapeuto 

vaidmenis, o jo svarbiausia funkcija yra padėti studentams tapti savarankiškais 

profesionalais. 

Pagrindinės vietos teikėjui keliamos sąlygos, leidžiančios užtikrinti sėkmingą 

praktikos įgyvendinimą yra šios: 

Ø Laikomasi praktikos taisyklių ir teisės aktų. 

Ø Praktikantui pateiktas darbo aprašymas, kur jis gali susipažinti su savo 

pareigomis. 

Ø Praktikantas tinkamai supažindinamas su darbu. 

Ø Yra iškelti praktikos uždaviniai ir numatytos priemonės jų įgyvendinimui. 
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Ø Studentui paskiriamas tutorius, turintis pakankami profesinės patirties ir 

specialų pasirengimą darbui su praktikantais. 

Ø Praktikos metu ir po jos palaikomas kontaktas su mokymo įstaiga ir gaunamas 

grįžtamasis ryšys iš visų dalyvaujančių pusių. 

Ø Praktikos metu arba jai pasibaigus tutorius parengia praktikos vertinimą. 

Ø Mentoriams sudaromos sąlygos lankyti praktikantus jų darbo vietoje. 

Ø Studentai, prisidedantys prie veiklos, už kurią vietos teikėjas gauna realias 

pajamas, turėtų būti atitinkamai skatinami piniginėmis išmokomis. 

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 grupės vadovo. Pastarasis privalo sumaniai teikti moralinį palaikymą studentui 

atliekant konkrečias praktikos užduotis, atsižvelgti į individualias globotinio 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: 

Ø Sudaro sąlygas studentui susipažinti su įstaiga, jos darbo kryptimis, dokumentais 

ir jų tvarkymu. 

Ø Leidžia studentui stebėti jo darbą su klientu. 

Ø Pateikia įvairių socialinių situacijų. 

Ø Pataria ir konsultuoja studentą įvertindamas situacijas ir pasirenkamus tinkamus 

darbo metodus. 

Ø Sudaro sąlygas tiesioginiams studento  kontaktams su klientais ir savarankiškam 

darbui. 

Ø Stebi studento darbą. 

Ø Įvertina studento darbą ataskaitoje-charakteristikoje, kurioje turi būti įvertinta 

studento darbo kokybė. 

 

3.3.3. Mokymo įstaigos ir  mentoriaus atsakomybė 

Praktikos organizavime dalyvaujanti mokymo įstaiga savo studentams įpareigoja: 

teikti visą reikimą informaciją ir parengimą prieš prasidedant praktikai; skirti už praktikas 
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atsakingą dėstytoją ar kitą asmenį iš personalo; tinkamai atlikus praktiką ir pateikus 

ataskaitas skirti akademinius kreditus;  teikti reikiamą pagalbą, ieškant praktikos vietos ir 

jos atlikimo metu; priimti studentą atgal į jo pradėtas studijas praktikai pasibaigus; 

rengiant praktikos programas atsižvelgti į jos suderinamumą su studijų programomis. 

Praktikos vietos teikėjui mokymo įstaiga įsipareigoja: siųsti praktikai tinkamai 

parengtus studentus; sudarinėjant praktikos programą atsižvelgti į esamą studentų teorinį 

pasirengimą; iškilus problemoms, nedelsiant imtis jų sprendimo.  

Dažnai mokymo įstaiga užsiima ir tutorių rengimu, tokiu atveju ji įsipareigoja 

praktikos vietos teikėjui sudaryti sąlygas tinkamam tutorių parengimui.  

Mokymo įstaigai keliamos sąlygos, leidžiančios užtikrinti sėkmingą praktikos 

įgyvendinimą, yra šios: 

Ø Už praktiką yra suteikiami akademiniai kreditai. 

Ø Praktikantui skiriamas tinkamai paruoštas mentorius. 

Ø Mentoriui sudaromos sąlygos skirti pakankamai laiko bei kitų išteklių, bendravimui 

su praktikantu bei jo lankymui darbo vietoje. 

Ø Tinkamai parengta praktikos programa, įvertinant studento kompetencijas ir 

asmenines galimybes. 

Ø Parengta dalyvaujančioms pusėms skirta metodinė medžiaga. 

Ø Praktikų programa sudaryta atsižvelgiant į bendrą studijų programą. 

Ø Sukurtas ir palaikomas kontaktų su priimančiomis įmonėmis ir asociacijomis ratas. 

Besirengiant praktikai ir jos metu, už praktikas atsakingas personalas mokymo 

įstaigoje turi nepamiršti šių prielaidų. Tai yra esminės gairės, į kurias turėtų būti 

atsižvelgta, sprendžiant tolimesnius praktikų organizavimo klausimus. 

3.3.4. Praktikanto atsakomybė 

Praktikantas savo mokymo įstaigai privalo teikti tarpines ataskaitas praktikos metu ir 

galutinę ataskaitą jai pasibaigus (jei nenumatyta kitaip), taip pat jis įsipareigoja grįžti į 

siuntusią mokymo įstaigą ir tęsti studijas praktikai pasibaigus. Jei po praktikos studentui 

yra pasiūloma tapti pastoviu darbuotoju, jis gali priimti pasiūlymą, tačiau turi tęsti studijas 

aukštojoje mokykloje. Jei studijų tęsti neketinama, apie  tai studentas privalo pranešti savo 

mokymo įstaigos administracijai ir susitvarkyti visus studijų nutraukimui ar išėjimui 

akademinių atostogų reikalingus dokumentus. 

Praktikos vietos teikėjui studentas pasižada, kad savo veiksmais nekenks savo 

darbdaviui ar jo įmonei, saugos materialinį turtą, laikysis įmonės darbo saugumo taisyklių, 
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laiku ir tinkamai atliks jam pavestas užduotis, iškilus klausimams ar problemoms, 

nedelsiant apie tai informuos savo tutorių arba kreipsis į kitą atitinkamą personalą. Už 

tyčia ar per neatsargumą sugadintą turtą praktikantas atsako asmeniškai. 

Studentui keliamos sąlygos, leidžiančios užtikrinti sėkmingą praktikos 

įgyvendinimą: 

Ø Studentas turi mokėti apibrėžti tikslus ir įvardinti priemones jiems pasiekti. 

Ø Teikiamas nuolatinis grįžtamasis ryšys. 

Ø Pagal nustatytą grafiką teikiamas ataskaitos ir vertinimai. 

Ø Laikomasi visų reikalingų taisyklių ir reaguojama į mentoriaus bei tutoriaus 

pastabas ir rekomendacijas, pateiktas praktikos metu. 

Ø Atsakingas požiūris į darbą. 

Ø Atsakomybė už savo veiksmus. 

Su šiomis sąlygomis studentas turėtų būti supažindintas prieš prasidedant praktikai. 

Tai padeda susiformuoti tinkamus praktikos tikslus bei praktikos metu primena 

praktikantui, kad jo veiksmai daro tiesioginę įtaką praktikos eigai, jam pačiam bei visoms 

kitoms praktikoje dalyvaujančioms pusėms. Taip ugdomas atsakingas praktikanto požiūris 

į savo veiksmus ir aplinką. 

3.3.5. Asociacijos atsakomybė 

Praktikos organizavimo procese dalyvaujant įmonių asociacijai, dalis įmonių pareigų 

ir atsakomybių tenka būtent jai. Tai palengvina komunikaciją tarp dalyvių bei leidžia 

taikyti standartizuotus sprendimus, kas leidžia taupyti visų dalyvaujančių pusių išteklius ir 

laiką, mažina nesusipratimų tikimybę. 

Įmonių asociacija mokymo įstaigai įsipareigoja: kad visi jos nariai priimantys 

praktikantus bus tinkamai tam pasirengę;  kad bus palaikomas ryšys su visais nariais 

priimančiais praktikantus; aktyviai dalyvauti praktikos vietų paieškoje ir prisidėti prie 

informacinės sistemos sukūrimo ir palaikymo (jei tokia praktikų paieškos sistema yra 

sukurta). 

Praktikos vietos teikėjams asociacija įsipareigoja: teikti visą reikiamą informaciją 

apie praktikų organizavimą ir kitą reikalingą pagalbą prieš praktiką, jos metu ir jai 

pasibaigus; padėti susirasti ir atsirinkti studentus norinčius atlikti praktiką; teikti visą 

reikalingą kontaktinę informaciją ir, esant reikalui, pati kreiptis į mokymo įstaigas ar 

studentus; parengti bei platinti praktikų atlikimui reikalingą metodinę medžiagą; kilus 

ginčams užimti tarpininko vietą tarp mokymo įstaigos ir praktikos vietos teikėjo. 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

35 
 

Studentams asociacija įsipareigoja teikti reikiamą informaciją apie galimybę atlikti 

praktiką jos narių įmonėse, rinkti ir teikti reikalingą kontaktinę informaciją ir, esant 

reikalui, pati kreiptis į savo narius. 

3.4. Praktikos rūšių apibūdinimas ir klasifikavimas 

Praktikos gali būti klasifikuojamos pagal įvairius kriterijus  (žr. 7 lentelę). 

7.  lentelė. Praktikų klasifikavimo kriterijai ir jų charakteristika. 

Nr. Klasifikavimo kriterijus Charakteristika 

1 Akademiniai kreditai Suteikiami - nesuteikiami 

2 Atlyginimas Apmokamos - neapmokamos 

3 Trukmė Nuo 2 savaičių iki 6 mėn. 

4 Praktikos intensyvumas Nuo 9-24 val., kai kur 40 val. ir daugiau 
per savaitę 

5 Formalizavimas Neformalizuotos - formalizuotos 

6 
Geografija Regioninės (vietinės), nacionalinės, 

tarptautinės 

7 Sektorius Privatus – valstybinis - NVO  

8 E-mokymo panaudojimo lygis Įprastinės (tradicinės), virtualios 
 

Tradiciškai praktikos yra privaloma studijų dalis, už kurią gaunamas tam tikras 

akademinių kreditų skaičius. Tačiau yra papildomos praktikos, kurios nėra privalomos 

visiems fakulteto studentams. Jose dalyvauja tik tam tikrą studijų specializaciją pasirinkę 

studentai. Skiriamų kreditų skaičius priklauso nuo fakulteto, praktikos tipo, priimančios 

institucijos, trukmės. 

Privalomosios praktikos paprastai yra neapmokamos. Tačiau kartais kompanijos savo 

iniciatyva moka praktikantams nedidelį atlyginimą. Kartais padengiamos visos papildomos 

su praktika susijusios išlaidos (transportas, apgyvendinimas ir pan.) arba skiriamos praktikų 

stipendijos. 

Praktikų trukmė priklauso nuo jos tipo, fakulteto, specializacijos. Pavyzdžiui, 

Lenkijoje bei Vengrijoje vidutinė praktika trunka porą savaičių,  Estijoje praktikos trunka 

1-3 mėnesius, o Olandijoje net 3-6 mėn. Italijoje praktikų trukmė labai įvairi ir kinta nuo 1 

iki 6 mėnesių ar net dar ilgiau. 

Darbo valandų skaičius per savaitę taip pat nėra pastovus. Paprastai studentai dirba 

nuo 9 iki 24 valandų per savaitę. Kai kuriuose fakultetuose praktikos trunka 40 ir daugiau 

valandų per savaitę. 

Praktikos gali būti formalizuotos ir neformalizuotos. Pirmuoju atveju vadovaujamasi 
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praktikos atlikimo planu, pagal atitinkamą metodiką studentai ruošiami praktikai dar 

mokslo įstaigose, įmonės ar įmonių asociacijos, savo ruožtu, rengia priimamų studentų 

praktikų vadovus – tutorius ir kita. Tačiau daugelis priimančių praktikantus organizacijų 

praktikos eigą formalizuoja tik nedideliu laipsniu. 

Praktikos taip pat gali būti skirstomos pagal vietovę (regioninės-vietinės, nacionalinės 

ar užsienio), sektorių (verslo įmonės, valstybinės organizacijos, NVO). 

Pastaruoju metu, sparčiai vystantis informacinėms technologijoms, atsiranda vis 

didesnės galimybės organizuoti praktikas virtualiu būdu. Skiriamos tradicinės ir virtualios 

praktikos (taip pat gali būti kombinuotas variantas). Manoma, kad virtualios praktikos 

pradėtų spręsti bent dalį tradicinių praktikų  problemų (žr. 8 lentelę). 

8.  lentelė. Tradicinės praktikos stipriosios ir silpnosios pusės. 

Stipriosios 

pusės 

Tiesioginis kontaktas su darbine aplinka 

Studentai gauna galimybę: 

Ø Susipažinti su skirtingomis pareigomis; 

Ø Susipažinti su organizacine struktūra; 

Ø Dalyvauti įvairiose įmonės veiklose; 

Ø Įgauti praktinių ir profesinių įgūdžių darbinėje aplinkoje; 

Ø Susipažinti su pasirinktos profesijos kasdienybe; 

Ø Dirbti su savo srities profesionalais ir mokytis iš jų; 

Ø Pagerinti bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius; 

Ø Praplėst profesinių pažinčių ratą; 

Ø Patikrinti aukštojoje mokykloje įgytas žinias ir pritaikyti jas praktikoje; 

Ø Jaustis atsakingais už jam pavestas užduotis. 

 

Koordinatorių palaikymas tiek iš mokymo įstaigos pusės, tiek iš priimančios 

institucijos. 

Vertinimo sistema užtikrina reikiamą kokybę. 

Specialiai praktikoms skirtas laikas studijų metu. 

Galimybė gauti naujų gyvenimiškų patirčių ir ugdyti savarankiškumo 

jausmą. 
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Silpnosios 

pusės 

Organizacinės problemos: 

Ø Nėra už praktikų organizavimą ir vykdymą atsakingo padalinio. 

Ø Nėra vienodų praktikų atlikimo metodikų ir priemonių. 

Ø Nėra sukurta laisvų praktikos vietų duomenų bazių. 

Ø Administraciniai ir teisiniais barjerai. 

Techninės problemos: 

Nėra darbo vietos, netinkamos darbo sąlygos, netinkama techninė bazė. 

Finansinės problemos: 

Ø Dažnai nėra jokio finansinio atlygio studentams, koordinatoriams. 

Ø Dėl finansinių motyvų studentai nesiryžta atlikti praktikas kitame mieste ar 

užsienyje. 

Žema praktikų kokybė: 

Ø Įmonė nepasiruošus priimti studentus. 

Ø Nėra galimybės studentams reikšti ir realizuoti savo mintis ir idėjas. 

Ø Maža skiriamų darbų įvairovė. Praktikantai atlieka tik rutininius darbus. 

Ø Nėra aiškių įdarbinimo procedūrų. 

Ø Nėra kokybiško praktikų koordinavimo. 

Darbai mažai susiję su akademinėmis programomis. 

Praktikų programos ir tvarkaraščiai yra nepakankamai lankstūs. Sudarant 

juos mažai atsižvelgiama į studento norus ir lūkesčius.  

 

Už praktikas atsakingi žmonės dažnai nepakankamai įvertina galimybę organizuoti 

virtualias praktikas. Akademinėje aplinkoje yra giliai įsišaknijęs praktikos suvokimas, kaip 

pameistrio ir meistro bendradarbiavimas. Dažnai kartojamas argumentas, kad studentas turi 

būti pratinamas prie realios darbinės aplinkos, atitinkančios jo pasirinktą profesiją. 

Verslo vadybos, ekonomikos ir kituose fakultetuose tradicinės praktikos gali būti 

santykinai nesunkiai perorganizuotos į virtualias praktikas.  

Šiuo metu visgi ganėtinai sudėtinga įsivaizduoti dramatišką perėjimą prie virtualių 

praktikų, todėl labiau tikėtina, kad bus ieškoma kombinuotų tradicinės ir virtualių 

praktikos atlikimo būdų. Tam palanki ir e-mokslo plėtros terpė. 

Virtualiose praktikose galima taikyti sinchroninius ir nesinchroninius instrumentus. 

Nesinchroniniai būdai leidžia praktikos koordinatoriui komunikuoti neatsižvelgiant į tikslų 

laiką. Praeityje elektroniniai laiškai buvo pagrindinė tokio bendravimo priemonė. Šiuo 

metu yra daugiau priemonių: elektroniniai forumai ir diskusijos leidžia komunikuoti tam 
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tikra tema atitinkamose grupėse. Diskusijos leidžia koordinatoriams nustatyti visiems 

praktikantams aktualias temas. 

E-žurnalai (e-dienoraščiai) yra dar viena nesinchroninio virtualaus komunikavimo 

priemonė. Kai kur yra reikalaujama, kad studentai rašytų ataskaitas į e-žurnalus apie savo 

praktikas. Studentai pateikia informaciją apie savo patirtį, savo įnašą ir apie esminius 

įvykius, turėjusius įtakos jų darbui.  

Šiuo metu populiarėja tokios sinchroninės virtualios priemonės kaip video 

konferencijos, kadangi jų kaina ir prieinamumas tampa vis geresnis praktikų 

panaudojimui. Apie 80 proc. studentų dalyvaujančių video konferencijose praktikos metu, 

nurodė, kad ši priemonė yra labai gera izoliacijos problemai praktikos metu spręsti. Šių 

konferencijų metu praktikantai gauna emocinį palaikymą.  

Video konferencijos, kaip ir nesinchroninės priemonės gali būti naudojamos 

grupiniu pagrindu. Galimybė matyti bei girdėti vienas kitą grupėje, realiu laiku, yra viena 

iš šios priemonės panaudojimo gerųjų pusių. Ši priemonė leidžia vykdyti diskusijas realiu 

laiku. 

 

3.5. Praktikos vietų paieška  

3.5.1. Bendra informacija  

Šioje studijos dalyje apžvelgiama visų praktikoje dalyvaujančių  šalių veiksmai prieš 

praktikanto atėjimą į praktikos vietą,  

 Jungtinės Karalystės universitetų vykdomas projektas „The Keynote Project“, 

skirtas praktikų kokybės gerinimui, atliko išsamų praktikų organizavimo aukštosiose 

mokyklose tyrimą, kuris parodė,  jog tinkamas studento pasirengimas praktikai ir gerai 

organizuoti veiksmai, ieškant vietos praktikai  yra viena svarbiausių praktikos sudedamųjų 

dalių. Ši patirtis dažnai painiojama su darbo paieškos patirtimi, kur reikalingi tokie 

sugebėjimai kaip laiškų rašymas, tinkamas gyvenimo aprašymo rengimas, pasiruošimas 

pokalbiui ir dalyvavimas jame. Žinoma, besirengiant praktikai, pastarosios savybės yra 

ugdomos, tačiau tai nėra vienintelis tikslas, keliamas sėkmingam pasirengimui. Praktikai 

besiruošiantis studentas taip pat turi nuodugniai apgalvoti, kokią naudą jis gali gauti jos 

metu, išsikelti tinkamus tikslus bei numatyti žingsnius ir priemones jų įgyvendinimui. 

Būtina nusistatyti pasiektų rezultatų vertinimo kriterijus. Taip ugdomi planavimo, savo 

galimybių vertinimo, tikslų kėlimo, siekimo ir rezultatų vertinimo sugebėjimai. Pastaroji 
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pasirengimo dalis turi būti atliekama dalyvaujant atitinkamą pasirengimą turinčiam 

praktikos vadovui iš aukštosios mokyklos – mentoriui. Tačiau mentorius neturi perimti 

visos atsakomybės, o tik nurodyti reikiamas gaires ir talkinti iškilus sunkumams, nes 

studentas  turi jaustis esąs atsakingas už savo veiksmus. 

Darbinės patirties neturintiems studentams pažintis su realia darbo aplinka yra naujas 

patyrimas.  Dažnai studentams sunku įsivaizduoti skirtumus, esančius tarp jiems įprasto 

akademinio pasaulio ir realios darbo aplinkos. Poreikis reaguoti į nuolat besikeičiančią ir 

dažnai sunkiai apibrėžiamą aplinką yra vienas svarbiausių studentų veiklumą skatinančių 

veiksnių, o tuo pačiu ir labiausiai gąsdinantis.  

Realią naudą iš praktikos studentas gauna gerokai anksčiau nei pradeda dirbti  darbo 

vietoje. Praktikos vietos paieška yra svarbi praktinio mokymo dalis. Jos metu studentai 

gali įgyti patirties, kuri bus būtina ateityje ieškant darbo bei kuriant profesinių kontaktų 

ratą. Užsienio šalyse yra taikomi įvairūs praktikos vietos paieškos būdai: 

Ø Praktikos vietą studentas susiranda savarankiškai. 

Ø Apie laisvas praktikų vietas darbdaviai skelbia specialioje IT sistemoje. 

Ø Praktikos vietą suranda mokymo įstaiga. 

Ø Mokymo įstaiga nurodo potencialius praktikos vietos teikėjus, su kuriais yra 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl praktikų, tačiau studentas turi pats 

savarankiškai kreiptis į kelias įmones ir konkuruoti su kitais studentais dėl vietų. 

Kreipiantis dėl galimybės atlikti praktiką reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dažna 

įmonė sudarinėja savo veiklos planus kartą ar pora kartų per metus ir jei plane nebuvo 

numatyta, kad bus sukuriamos vietos praktikantams, tai padaryti gali būti sudėtinga. Tai 

ypač pasakytina apie mažas įmones (pvz. draudimo brokeriai). Todėl praktikos vietos 

paieškas rekomenduojama pradėti kuo anksčiau iki prasidedant pačiai praktikai. 

Paprastai praktikos organizavimo aprašančiuose dokumentuose numatoma galimybė 

taikyti keletą praktikos paieškos būdų vienu metu, nes situacija darbo rinkoje dažnai yra 

nepastovi ir sunkiai numatoma, o tai turi įtakos ir praktikų vietų pasiūlai. Todėl būtų 

neapdairu apsiriboti vienu iš paieškos būdų. Tokio atvejo pavyzdys atrodo taip: mokymo 

įstaiga turi sudariusi sutartis su praktikų vietų teikėjais, tačiau esamų vietų nepakanka 

visiems studentams, todėl dalis studentų priversti jos ieškotis kitais būdais. Šis klausimas 

sprendžiamas lanksčiai nagrinėjant kiekvieną atvejį ir tuometinę situaciją. Apžvelgsime 

kiekvieną iš šių paieškos būdų. 
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3.5.2. Praktikos vietą studentas susiranda savarankiškai 

Šiuo atveju studentui suteikiama visiška laisvė, bet kartu ir atsakomybė. Studentas 

turi pats susirasti būdus, kur galėtų pranešti apie save, arba kur skelbiama apie laisvas 

praktikos vietas. Dažnai jis turi tiesiog eiti į pasirinktą įmonę be jokio išankstinio kontakto 

ir kalbėti apie galimybę atlikti praktiką. Šis metodas reikalauja didžiausio studento 

savarankiškumo ir taikomas tik įvertinus studentų pasiruošimą, brandą, požiūrį į studijas ir 

darbą. Savarankiška paieška reikalauja daug laiko ir pastangų. Apie surastą vietą studentas 

informuoja savo praktikos koordinatorių mokymo įstaigoje. Šis privalo susipažinti su 

praktikos vietos teikiamomis galimybėmis, įvertinti darbo pobūdžio atitikimą studijų 

programai ir tik tada suteikti leidimą atlikti praktiką šioje vietoje. Jei mentoriaus 

patvirtinimas negautas, tokioje vietoje atlikta privalomoji praktika gali būti neįskaityta. 

Yra trys pagrindinai būdai užmegzti pirmą kontaktą su galimais praktikos vietos 

teikėjais (žr. 9 lentelę). 

9.  lentelė. Pirmojo kontakto užmezgimas su potencialiais praktikos vietos teikėjais. 

Kontakto 

užmezgimo 

būdas 

Aprašymas 

Susitikimas  Kandidatas turi galimybę pristatyti save gyvai ir taip yra geriau įsimenamas. 

Tačiau atsakingas asmuo gali neturėti laiko susitikimui, arba tiesiog pasakyti, kad 

praktikanto kandidatūra nedomina. Todėl šis būdas tinkamiausias drąsiems, 

atkakliems ir lengvai bendraujantiems studentams. 

Skambutis 

telefonu 

Tinkamai pasirengus galima sudaryti iniciatyvaus ir lengvai bendraujančio 

žmogaus įspūdį. Bendravimas vyksta gyvai, todėl kandidatas yra geriau 

atsimenamas. Svarbiausia tinkamai pasirinkti skambinimo laiką ir pasirengti 

skambučiui. 

Siunčiant CV ir 

motyvacinį laišką 

Šis tradicinis būdas turi daug privalumų: dokumentų paruošimui galima skirti 

daug laiko ir dėmesio; maža blogo asmeninio įspūdžio tikimybė. Susiradus 

reikiamą kontaktą siunčiamas studento CV ir motyvacinis laiškas, po kelių dienų 

pasiteiraujama telefonu. 

 

Paieška vyksta tais pačiais etapais kaip ir darbo paieška realioje darbo rinkoje. 

Ø Išsikeliami tikslai ir prioritetinės veiklos kryptys, sudaromas labiausiai dominčių 

darbdavių sąrašas. 

Ø Ruošiamas gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas. 

Ø Ieškoma praktikos vietas siūlančių įmonių, institucijų ar organizacijų.  
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Ø Pranešama apie save galimiems darbdaviams, t.y. siunčiami CV bei 

motyvaciniai laiškai. 

Ø Dalyvaujama pokalbiuose, komunikuojama telefonu ar elektroniniu paštu. 

Ø Apie surastą praktikos vietą pranešama mentoriui, gaunamas jo patvirtinimas. 

Ø Suderinami studento praktikai išsikelti tikslai su darbdavio teikiamomis 

galimybėmis. 

Ø Suderinami teisiniai praktikos niuansai.  

 

Paieškos būdo, kai studentas pats ieškosi praktikos vietos, privalumas yra tai, kad 

studentas turi parodyti savo iniciatyvumą ir asmeniškai kreipiasi į darbdavį. Darbdaviai yra 

suinteresuoti priimti motyvuotą ir iniciatyvų praktikantą, todėl asmeninis kreipimas yra 

gera priemonė studentui pranešti apie save. Be to šis paieškos būdas suteikia geriausias 

galimybes susirasti tai, kas labiausiai atitinka praktikanto lūkesčius. Visi išvardinti 

privalumai suteikia būsimam darbo rinkos dalyviui labai svarbios patirties, bei leidžia 

pažinti save naujais aspektais. Be to, tokiu būdu užmegzti ryšiai tarp mokymo įstaigos ir 

darbdavio gali būti ir toliau sėkmingai plėtojami. 

Šio paieškos būdo trūkumas yra tai, kad kai kuriems studentams gali trūkti 

iniciatyvumo ir savęs pristatymo įgūdžių, todėl gali nutikti taip, jog jie neras jokios 

praktikos vietos. Taigi tuo atveju jei praktika yra privaloma studijų programos dalis šio 

būdo tinkamumas yra svarstytinas, arba turi būti skiriamas už studento atliekamą paiešką 

atsakingas žmogus. O tam reikalingi papildomi resursai. Dar vienas trūkumas yra tai, kad 

praktikos vietos teikėjas dažnai negali atsirinkti pažangiausių studentų, nes jie į jį dėl 

informacijos stokos ar kitų priežasčių tiesiog nesikreipė.  

Londone įsikūręs Brunelio universitetas (Brunel University, London) taiko šį metodą 

ir jo atliktos apklausos rodo,  jog visos dalyvaujančios pusės yra tuo patenkintos, todėl ir 

ateityje ketinama šiuo būdu ieškoti praktikų vietų. Šioje mokymo įstaigoje studentai iš 

anksto yra ruošiami praktikos paieškai, supažindinami su galimai kilsiančiais sunkumais ir 

jų sprendimo būdais. 

3.5.3. Paieška naudojant tam skirtą informacinę sistemą 

Informacinės sistemos panaudojimo privalumai yra šie: patogus dalyvaujančių pusių 

komunikavimo mechanizmas; lengva sekti pasiūlą ir paklausą, o esant reikalui ir reaguoti į 

jos pokyčius; sistemos palaikymui nereikalingi dideli resursai; nereikalingas personalas 

koordinuojantis studentus praktikos paieškos metu. 
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Trūkumai:  neugdomas studento savarankiškumas, iniciatyvumas, savęs pristatymo 

gebėjimai; gali būti nedidelis sistemos žinomumas tarp potencialių praktikos vietų teikėjų, 

tad jie neskelbia joje apie galimybę priimti praktikantus; esant sistemai sumažėja poreikis 

komunikuoti tiesiogiai, todėl tenka skirti papildomai dėmesio santykių tarp mokymo 

įstaigų ir praktikos vietų teikėjų kūrimui ir palaikymui.  

 

Praktikos paieškos schema ir veiksmų eiliškumas naudojant informacinę sistemą 

pavaizduoti 17 paveikslėlyje. 

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

 

Šiuo atveju yra sukuriama informacinė sistema, skirta visų dalyvaujančių pusių 

komunikavimui. Informacinėje sistemoje paprastai darbdaviai skelbia apie galimybę 

priimti praktikantus. Sistemos sukūrimu ir administravimu gali užsiimti mokymo įstaiga 

arba tam tikros verslo šakos asociacija. Radę dominančią praktikos vietą, studentai 

kreipiasi į potencialų darbdavį nustatyta tvarka (pvz.: siunčiamas CV, motyvacinis laiškas 

ar kita reikalinga dokumentacija). Suradus darbdavį veiksmų eiga yra beveik tokia pati 

kaip ir anksčiau minėtu atveju, kai praktikos vietos studentas ieško savarankiškai. 

3.5.4. Praktikos vietą suranda mokymo įstaiga 

Šiuo atveju pagrindinis mentoriaus arba už praktikas atsakingo skyriaus darbas yra 

užmegzti kontaktą su potencialiu praktikos vietos teikėju ir suderinus praktikų sąlygas, 

pateikti jam studentų kandidatūras. Efektyviausias būdas užmegzti kontaktą yra: išsirinkti 
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potencialų praktikos vietos teikėją, parašyti gerai  apgalvotą, trumpą ir lengvai suprantamą 

laišką, kuriame siūloma bendradarbiauti ir išdėstoma galima bendradarbiavimo nauda, po 

to  yra skambinama jo adresatui ir aptariami galimi tolimesni žingsniai, sutariama dėl 

susitikimo, kur toliau derinamos praktikos sąlygų detalės ir formalumai. „The Keynote 

Project“ projekto Jungtinėje Karalystėje atliktame tyrime paaiškėjo, kad iš visų kontakto 

užmezgimo būdų šis yra pats efektyviausias. Taip pat paaiškėjo, jog bendros formos laiško 

išsiuntimas į daugelį kompanijų yra neefektyvus, nes tam reikalingi materialiniai resursai, 

o teigiamo atsako tikimybė yra gana maža. Tikslingiau yra susipažinti su konkrečios 

įmonės ar institucijos darbo specifika ir parašyti trumpą laišką adresuotą tik jai. Apklausus 

praktikų organizatorius paaiškėjo, kad svarbiausias kriterijus, lemiantis gerų ilgalaikių 

santykių palaikymą, yra tinkamai parengti ir atrinkti praktikantai. Dažnas atvejis, kai dėl 

blogai pasirengusio ar netinkamą požiūrį į darbą turinčio praktikanto, įmonė nutraukia 

bendradarbiavimą su aukštąja mokykla. Tokiu atveju atstatyti buvusius santykius tampa 

labai sudėtinga. 

Vien tai, kad praktikos vietos teikėjas priėmė praktikantą dar nereiškia, kad taip bus 

ir vėlesniais metais. Todėl labai svarbu aktyviai ir nuolat palaikyti santykius. Prie santykių 

palaikymo prisideda pakvietimai į įvairias konferencijas, rekomendacijos ieškant naujų 

darbuotojų, atsižvelgimas į įmonių poreikius ruošiant studijų programas. 

 

Efektyviausi ir dažniausiai taikomi naujų partnerių paieškos būdai yra šie: 

Ø Naudojantis asmeniniais dėstytojų, mentorių ir kitų mokymo įstaigos 

darbuotojų kontaktais. 

Ø Naudojantis kitų mokymo įstaigų kontaktais bei vykdomais projektais. 

Ø Pirmas kontaktas paštu. 

Ø Studentų pažintys. 

Ø Viešai skelbiama informacija apie galimą bendradarbiavimą. 

 

Taikant paieškos metodą, kai praktikos vietą suranda mokymo įstaiga, galima įvairi 

veiksmų seka, tačiau dažniausiai paieškos etapai išsidėsto tokia tvarka (pagal „Keynote 

Project“ parengtą tyrimo ataskaitą): 

1. Su potencialiais praktikos vietos teikėjais susisiekia atsakingas asmuo iš 

mokymo įstaigos ir pasiteirauja apie galimybę organizuotis studentų praktikas. 

2. Praktikos vietos teikėjas atsako į užklausimą ir pateikia pirminę informaciją apie 

savo galimybes ir lūkesčius. 
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3. Apie praktikų vietą informuojami studentai, gaunamas jų atsakas. 

4. Susidomėję studentai siunčia savo CV ir motyvacinius laiškus savo mentoriui. 

Šis įvertina gautus duomenis apie studentus ir apie tinkamiausius kandidatus 

informuoja praktikos vietos teikėją. 

5. Organizuojami pokalbiai su kandidatais. Taip pat pasitaiko, kad įmonė savo 

iniciatyva atlieka gebėjimų ir tinkamumo praktikai patikrinimą. 

6. Apie savo sprendimą vietos teikėjas informuoja mentorių, o šis susisiekia su 

studentais. 

7. Mentorius arba studentas patvirtina sutikimą dalyvauti praktikoje, arba yra 

atsisakoma pasiūlytos vietos. 

Veiksmų schema pavaizduota 18 paveikslėlyje.  

 

 
18. pav. Paieškos procedūra kai praktikos vietos ieško mokymo įstaiga. 

Veiksmų numeracija atitinka aukščiau pateiktą aprašymą. 

Jei paskutiniame etape studentas ar mokymo įstaiga atsisako dalyvauti pasiūlytoje 

praktikoje, tai kenkia geriems santykiams tarp mokymo įstaigos ir priimančios įmonės ar 

institucijos. 

Šio praktikos vietos paieškos būdo privalumai yra šie: palaikomas gyvas kontaktas 

tarp mokymo įstaigos ir praktikos vietos teikėjo; santykius palaiko specialiai tam pasiruošę 

mokymo įstaigos atstovai, taigi išlaikoma tam tikra komunikavimo kokybė, leidžianti 

vystyti ilgalaikius santykius. 
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Trūkumai: dažnai mokymo įstaigų atstovai ilgainiui nustoja ieškoję naujų partnerių, 

taigi nėra užtikrinama geriausių rinkoje esančių praktikos atlikimo galimybė; praktikos 

vietą renkasi ne studentas, taigi jo motyvacija pasirodyti kaip galima geriau nėra 

maksimaliai skatinama; studentas neparengiamas darbo paieškai realioje darbo rinkoje. 

 

3.5.5. Mokymo įstaiga nurodo potencialius praktikos vietos teikėjus 

Šis būdas nėra griežtai apibrėžtas ir dažniausiai taikomas kartu su kitais paieškos 

būdais. Jis taikomas kai mokymo įstaiga yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su 

praktikos vietų teikėjais, tačiau esamų praktikų vietų nepakanka visiems studentams ir 

tenka taikyti įvairius atrankos metodus. Tokiu atveju paieškos modelis suderinamas su 

mentoriumi atskiru susitarimu. Tai tinkamas paieškos būdas tuo atveju, kai mokymo 

įstaiga bendradarbiauja su didelėmis įmonėmis, galinčiomis priimti daug studentų vienu 

metu. Taigi nėra poreikio kurti ir palaikyti santykius su daugeliu kompanijų, pakanka 

bendradarbiauti su keliomis ar net vos viena didele kompanija.  

Privalumas: galima lanksčiai reaguoti į kintančią situaciją praktikų vietų rinkoje. 

Trūkumas: nėra pastovumo, todėl iškilus nenumatytai situacijai galimas didelis 

organizacinių išteklių poreikis, mokymo įstaigai ir studentui sunku planuoti savo 

veiksmus.  

3.5.6. Apibendrinimas  

Apibendrinant turimus duomenis apie užsienio šalių patirtį praktikos vietų paieškoje 

galima teigti, jog sunku išskirti geriausią paieškos metodą. Kiekvienas metodas turi savų 

privalumų ir trūkumų ir yra pasirenkamas atsižvelgiant į pagrindinius kriterijus: turimą 

patirtį, veiklos sektorių, turimus kontaktus, praktikos pobūdį, turimus organizacinius 

išteklius, studentų pageidavimus, praktikos vietų teikėjų pageidavimus. 

 

3.6. Priėmimo procedūros ir formalumai 

Priimant praktikantą, atsiranda poreikis esamus šalių santykius apibrėžti teisiškai. 

Tinkamai pasirengus tai nesudėtinga, bet labai svarbi procedūra. Jos tvarką dažniausiai 

numato įstatymai ar kiti valstybės lygiu galiojantys teisės aktai. 

Priėmimo praktikai procedūra skiriasi nuo įdarbinimo procedūros. Vis dėl to kartais 

priimant praktikantus laikomasi nustatytų įdarbinimo procedūrų. Priimant praktikantą, šis 

turi pateikti tokius dokumentus: gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, specialias anketas, 
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kartais studijuojamų dalykų pažymių sąrašą. Dažnai darbdaviai organizuoja pokalbį su 

potencialiais praktikantais, kartais rengia raštiškus turimų žinių patikrinimus. Kartais 

apsieinama be visų paminėtų formalumų ir pakanka dėstytojo rekomendacijų ar net 

neformalaus pokalbio su darbdaviu. 

Mokymo įstaiga, studentas ir praktikos vietos teikėjas sudaro trišalę praktinio 

mokymo sutartį, kurioje numatytos bendradarbiavimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos. 

Sutarties turinys, forma ir registravimo tvarka paprastai yra patvirtinta švietimo 

ministerijos ar kitos valstybinės institucijos. Jei tai leidžia nustatyta praktinio mokymo 

tvarka, sutarties sudaryme studentas gali ir nedalyvauti. Šiuo dokumentu yra įteisinamas 

praktikanto statusas.  

Remiantis Jungtinės Karalystės patirtimi galima teigti, kad praktinio mokymo sutartį 

sudaro tokie punktai: 

10. lentelė Praktinio mokymo sutarties punktai 

Pavadinimas Turinio detalizavimas 

Bendrieji principai 
Apibrėžiama dalyvaujančių pusių atsakomybė užtikrinant praktikų 
kokybę;  suderinami pusių veiksmai siekiant geriausio rezultato; 
numatoma kokybės vertinimo strategija. 

Procedūrų aprašas Aprašomos procedūros reikalingos sklandžiam bendradarbiavimui. 

Informacija praktikos 
vietos teikėjui 

Vietos teikėjas informuojamas apie savo pareigas, atsakomybes, 
galimus veiksmus. 

Studento teisės ir pareigos Užtikinama, kad studentas susipažino su savo teisėmis ir pareigomis 
praktikos vietoje. 

Studento palaikymas 
Šalys užtikrina, kad studentas gaus reikiamą pasirengimą prieš 
pradėdamas praktiką, o jos metu ir jai pasibaigus bus prieinama 
reikiama pagalba ir palaikymas. 

Personalo paruošimas Šalys užtikrina, kad dalyvausiantis personalas bus tinkamai paruoštas 
darbui su praktikantu. 

Ginčų sprendimo būdai Galimų ginčų sprendimo būdai numatomi taip, kad nebūtų pažeistos 
nei vienos šalies teisės, ar interesai. 

Efektyvus administravimas Numatoma kaip bus užtikrinamas efektyvumas administruojant 
praktikas, įvardijami efektyviausi komunikavimo kanalai. 

 

Jungtinėje Karalystėje su ilgalaikiais partneriais mokymo įstaiga paprastai sudaro 

bendradarbiavimo sutartį, kurioje  numatoma ne tik praktikų atlikimo galimybė, bet ir kitos 

abiems pusėms naudingo bendradarbiavimo galimybės. Ši sutartis nėra būtina sąlyga 

organizuojant praktikų vietas, tačiau palengvina bendradarbiavimą, skatina įmones, 

institucijas ar organizacijas vystyti bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis.  

Sudarius praktinio mokymo sutartį, parengiama ir pasirašoma sutartis su studentu, 

numatanti jo teises, pareigas ir atsakomybes praktikos vietoje. Dažniausia šiuo tikslu yra 
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sudaromos laikinosios arba terminuotosios darbo sutartys. Pasirašant šią sutartį studentas 

supažindinamas su įmonės, institucijos ar organizacijos vidaus tvarka, saugumo darbe 

instrukcijomis, asmeninėmis atsakomybėmis. 

Verta  paminėti,  kad  tiek  įmonė,  tiek  universitetas  gali  papildyti  praktinio  

mokymo  sutartį jiems aktualiais reikalavimais, jeigu pastarieji neprieštaraus pavyzdinei 

sutarties formai. Su papildomais reikalavimais turi sutikti visos trys pusės. Be to, už  

praktikanto  atliktą  darbą,  įmonė neprivalo mokėti darbo užmokesčio, tačiau tai nereiškia, 

kad dėl darbo užmokesčio negali būti susitarta. Taip  pat  trišalėje  sutartyje  yra  numatyti  

punktai,  kuriuos  pažeidus  tiek  įmonė,  tiek aukštoji mokykla gali nutraukti praktinio 

mokymo sutartį, pavyzdžiui:  praktikantas šiurkščiai pažeidžia darbo tvarkos  taisykles; jei  

studentas  pašalinamas  iš  aukštosios  mokyklos  teisės  aktų  nustatyta tvarka ir pan. 

Sklandus dalyvaujančių pusių komunikavimas yra būtina sėkmingos praktikos 

sąlyga. Gerai organizuotose praktikų rengimo sistemose yra sukurtos standartizuotos 

laiškų ir kitų dokumentų formos, kurios labai palengvina organizacinį darbą visose 

stadijose. Taip išvengiama didelių laiko sąnaudų reikalaujančio naujų dokumentų rengimo, 

bei užtikrinama, kad bus laiku surinkta visa reikiamą informacija. 

Komunikavimo sistemos metodai turi realiai palengvinti procedūras, o ne kelti 

papildomus apribojimus, trukdančius komunikavimui. Tai leidžia sutaupyti resursų, 

kuriuos galima skirti praktikų kokybės gerinimui. 

Žemiau pateikiamas pagrindinių komunikavimui reikalingų dokumentų sąrašas. 

Rekomenduojama turėti parengtas standartines jų formas. Atskirais atvejais kai kurie 

minimi dokumentai gali būti nereikalingi arba naudojami kiti nepaminėti dokumentai. 
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11. lentelė. Standartinės formos dokumentų sąrašas 

Informacija Kas naudoja paruoštą formą 

Kreipimosi į galimą vietos teikėją forma Studentas/mokymo įstaiga 

CV rašymo nurodymai ar standartizuota forma Studentas 

Bendros informacijos blankas Studentas 

Praktikanto anketa Studentas 

Ieškančiojo praktikos vietos anketa Studentas 

Praktikos vietos teikėjo anketa Praktikos vietos teikėjas 

Tutoriaus anketa Praktikos vietos teikėjas 

Akademinis studento išrašas Mokymo įstaiga 

Darbo veiklos aprašas Studentas/mokymo įstaiga 

Rezultatų vertinimo anketos Visi 

Padėkos laiško forma Studentas/mokymo įstaiga 

Darbdavio deklaracija Praktikos vietos teikėjas 

 

Prieduose pateikiami standartinių dokumentų formų pavyzdžiai: 

1 Priedas. Darbdavio deklaracija. 

2 Priedas. Praktinio mokymo sutartis tarp studento ir mokymo įstaigos. 

3 Priedas. Studento supažindino su saugaus darbo taisyklėmis forma. 

4 Priedas. Praktikos eigos vertinimo anketa. 

5 Priedas. Praktikos eigos vertinimo anketa. 

6 Priedas. Praktikos eigos vertinimo anketa. 

7 Priedas. Praktikos eigos vertinimo anketa. 

8 Priedas. Įgytų gebėjimų stebėjimo anketa.  

9 Priedas. Įgytų gebėjimų stebėjimo anketa.  

10 Priedas. Įgytų gebėjimų stebėjimo anketa.  

11 Priedas. Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijų pavyzdys. 

12 Priedas. Vietos teikėjo vertinimo anketa (pildo vietos teikėjas).  

13 Priedas. Vietos teikėjo vertinimo anketa (pildo vietos teikėjas). 

14 Priedas. Vietos teikėjo vertinimo anketa (pildo vietos teikėjas). 

15 Priedas. Vietos teikėjo vertinimo anketa (pildo vietos teikėjas). 
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3.7. Praktikos atlikimo eiga    

3.7.1. Bendrai apie praktikų atlikimo eigą 

Praktika dažnai būna pirmasis jauno specialisto susidūrimas su realia darbine 

aplinka, su pasirinktos profesijos kasdienybe ir realybe. Todėl netinkamas pirmas įspūdis 

gali atgrasyti jauną ir dar savo kelio ieškantį žmogų. Jis gali gauti neigiamą patirtį ir 

vadovautis ja priimant sprendimus dėl tolimesnės karjeros.  Pasitaiko atvejų, kai studentai 

po praktikos sugrįžta į studijas praradę motyvaciją, žingeidumą, profesinį smalsumą, ar net 

visai nutraukia studijas. Taip nutinka, kai į praktikantus žiūrima tik kaip į nemokamą 

darbo jėgą, galinčią nudirbti pačius nuobodžiausius rutininius darbus, kai nėra aiškiai 

suformuluoti praktikos tikslai ir nustatytos priemonės jų įgyvendinimui. Būtent todėl yra 

būtina tinkamai organizuoti praktikas ir prižiūrėti jų eigą.  

Praktinio mokymo  procesas  yra  įgyvendinamas  per  asmenų  –  dėstytojų,  

praktikos  vadovų, studentų  ir  įmonių  vadovų  ar  kitų  atsakingų  bei  susijusių  asmenų  

sąveiką.  Sėkmingas  praktinis mokymasis  priklauso  nuo  tikros  partnerystės  tarp  visų  

susijusių  šio  proceso  dalyvių.  Šie dalyviai  sąveikauja  tarpusavyje  ir  yra  priklausomi 

vienas nuo kito. Praktinio mokymo dalyviai ir jų atstovai grafiškai pavaizduoti 19 

paveikslėlyje. 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 ir atliekant jos vertinimą leidžia lanksčiai prisitaikyti prie kintančių 

rinkos poreikių ir švietimo sistemos galimybių.   

Praktikos eiga turėtų būti planuojama nepamirštant pagrindinių jai keliamų tikslų: 

Ø Suteikti galimybę pritaikyti per pastaruosius metus gautas teorines  žinias 

praktikoje. 

Ø Motyvuoti studentus paskutiniams studijų metams. 

Ø Suteikti galimybę palaipsniui pereiti nuo akademinio prie praktinio profesinio 

pasaulio. 

Ø Ugdyti praktikantų gebėjimą planuoti savo laiką, darbus, kelti užduotis bei 

nuosekliai dirbti jas įgyvendinant. 

 

Veiksmų derinimas praktikos metu yra įmanomas tik aiškiai apibrėžus kiekvieno iš 

dalyvių pareigas ir atsakomybes. Paprastai šios teisės ir pareigos yra aprašomos 

specialiuose leidiniuose – praktikos metodiniuose nurodymuose. Ruošdamos metodinius 
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nurodymus mokymo įstaigos bendradarbiauja su būsimais praktikų vietų teikėjais bei 

užsienio aukštosiomis mokyklomis, kurios turi patirties rengiant tokią medžiagą ir 

organizuojant praktikas.  

 
19. pav. Praktikos dalyviai.  

Rengiant metodinius nurodymus atsižvelgiama į tai, kam ji bus skirta, t.y. 

parengiamos atskiros metodikos visoms dalyvaujančioms pusėms. Čia detaliai išdėstomi 

praktikos tikslai, aprašomos priemonės jų įgyvendinimui, galimos problemos ir jų 

sprendimo būdai, kalbama apie šalių teises bei pareigas, jų tarpusavio komunikavimo 

būdus.  

Praktikos trukmė nustatoma šalių susitarimu, arba yra apibrėžta studijų programoje. 

Pastarasis atvejis sutinkamas dažniausiai, kai praktika yra privaloma studijų programos 

dalis. Tuomet minimali praktikos trukmė yra nustatoma sudarinėjant studijų programas. 

Tačiau dažnai pasitaiko, kai atskiru susitarimu praktikos laikotarpis yra prailginamas. 

Praktikos laikotarpio pratęsimą paprastai inicijuoja praktikantas, norintis gauti papildomos 

praktinės patirties,  praplėsti profesinių kontaktų ratą arba jei praktika yra apmokama, 

užsidirbti. 

3.7.2. Studento pareigos ir atsakomybė 

Prieš pradėdamas praktiką studentas turi būti susipažinęs su praktikos vietos vidaus 

taisyklėmis, savo būsimo darbo specifika, praktikos metodine medžiaga, taip pat su 

mentoriumi turi būti aptarę praktikos grafiką, tikslus bei jos eigą. Praktikos metu studentas 

turi stengtis ugdyti tiek savo asmenines savybes, tokias kaip iniciatyvumas, atkaklumas, 

nuoseklumas, kūrybiškumas, žingeidumas, punktualumas, tiek profesiniu įgūdžius. Taigi 
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jis turi įsipareigoti paklusti įmonėje galiojančiai vidinei tvarkai, darbo grafikui, 

bendravimo stiliui, aprangos stiliui. Taip pat iš studento pageidaujama pagarbaus 

bendravimo su kolegomis, vadovais ir praktikos koordinatoriais. Studentas yra atsakingas 

už naudojamą įmonės turtą, už saugumo taisyklių laikymąsi darbo metu.  

Praktikantas nėra pilnavertis įmonės darbuotojas, todėl prieš priimdamas atsakingus 

su darbu susijusius sprendimus jis privalo pasitarti su tutoriumi ar kitu daugiau patirties 

turinčiu įmonės darbuotoju. Tačiau pageidautina, kad studentui būtų sudarytos sąlygos 

priiminėti sprendimus, atitinkančius jo kompetenciją bei būti atsakingam už savo 

veiksmus, nes taip ugdomos svarbios jo asmeninės savybės. 

Priklausomai nuo to, kaip numatyta praktikos metodiniuose nurodymuose, praktikos 

metu studentas turi rengti savo praktikos ataskaitą, rinkti jai medžiagą arba teikti tarpines 

ataskaitas, pildyti anketas, susitikinėti su paskirtu mentoriumi ir tutoriumi. Pasibaigus 

praktikos laikotarpiui studentas sugrįžta į savo mokymo įstaigą ir tęsia studijas numatyta 

tvarka.  

Jei praktikantas nesilaiko jam keliamų reikalavimų, darbdavys turi apie tai pranešti 

mentoriui, kuris turi susitikti arba kitaip aptarti kilusias problemas su praktikantu. Jei 

praktikantas ir toliau be pateisinamos priežasties elgiasi netinkamai, jo praktika gali būti 

nutraukta. Tokiu atveju jis negauna jokių akademinių kreditų ir dažniausiai nebegali tęsti 

studijų iki neatliks praktikos. Tai padaryti jis gali arba susirasdamas kitą praktikos atlikimo 

vietą nedelsiant ir taip suspėti su studijų grafiku, arba atlikti praktiką ir grįžti į studijas 

vėlesniais metais. 

Nusiskundimus dėl praktikos studentas turi išdėstyti savo mentoriui arba už praktikų 

organizavimą atsakingam savo mokymo įstaigos skyriui. Praktika laikoma užskaityta tik 

po to kai studentas pagal numatytą tvarką parengia ir apsigina praktikos ataskaitą. Tik 

tuomet jam yra skiriami akademiniai kreditai. 

Pagrindinai studento uždaviniai praktikos metu ir jų atlikimo eiliškumas: 

Ø Susipažinti su praktikos atlikimo tvarka, metodika. 

Ø Susipažinti su mentoriumi ir tutoriumi, bei aptarti su jais praktikos eigą, 

tikslus ir visų šalių lūkesčius. 

Ø Suderinti praktikos tikslus ir veiksmų planą. 

Ø Susipažinti su darbo vieta, darbo specifika. 

Ø Perprasti dalykinio bendravimo ypatumus. 

Ø Išmokti taikyti įgytas teorines žinias praktikoje. 

Ø Ugdyti anksčiau išvardintas asmenines savybes. 
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Ø Ne rečiau kaip nustatyta praktikos metodikoje bendrauti su mentoriumi, teikti 

jam reikiamą dokumentaciją apie praktikos eigą. 

Ø Pildyti kitus reikalingus praktikos dokumentus, pvz.: praktikos žurnalą, 

specialias anketas, tarpines ataskaitas ir pan. 

Studentams skirtoje metodinėje medžiagoje paprastai pateikiama tokia informacija: 

Ø Pagrindinių praktikos organizavime ir atlikime naudojamų sąvokų žodynėlis. 

Ø Bendras įvadas. 

Ø Laisva forma išdėstyti bendrieji patarimai, padedantys praktikantui lengviau 

susiorientuoti naujoje aplinkoje ir prie jos pritapti. Pvz.: patarimai dėl naujų 

santykių kūrimo ir palaikymo, dėl kuo greitesnio įsijungimo savo į bendrą 

kolektyvinį darbą, dėl aprangos ir išvaizdos, dėl bendrų elgesio taisyklių, dėl 

požiūrio į darbą bei mokymąsi ir pan. Šio skyriaus tikslas padėti jaunam ir dažnai 

darbo patirties neturinčiam studentui kuo greičiau ir lengviau prisitaikyti naujoje 

aplinkoje. 

Ø Informacija apie praktikos akademinę pusę. Joje kalbama apie praktikos svarbą 

studijoms,  profesiniam pasirengimui, apie keliamus tikslus ir jų įgyvendinimo 

būdus. 

Ø Informacija apie studento veiksmus iki prasidedant praktikai, apie reikalingų 

dokumentų rengimą ir pateikimą. 

Ø Informacija apie studentui prieinamą pagalbą ir paramą praktikos metu iš mokymo 

įstaigos bei darbo vietoje. 

Ø Reikalingų kontaktų sąrašas ir nuorodos į galimai naudingą informaciją. 

  

Rekomenduojama, kad visa minėta informacija būtu parašyta lengvai suprantamu ir 

kuo mažiau formaliu stiliumi, priešingu atveju būsimi praktikantai šią medžiagą vertina tik 

kaip dar vieną formalumą ir yra nelinkę jos skaityti. 

 

3.7.3. Praktikos vietos teikėjo pareigos ir atsakomybė 

Priimanti institucija įsipareigoja vadovautis jai skirtuose metodiniuose nurodymuose 

išdėstytomis  praktikos gairėmis bei sudaryti visas reikiamas sąlygas praktikai keliamų 

tikslų įgyvendinimui.  Gairėse yra aprašyta studentui skirtinų darbų pobūdis, darbo krūvis, 

jo santykis su kitais įmonės darbuotojais, galimų problemų sprendimo būdai, saugumo 
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darbe reikalavimai, išdėstyti žingsniai, būtini siekiant praktikai keliamų tikslų. Taip 

išvengiama atvejų, kai priimti praktikantai dirba tik atsitiktinius ir rutininius darbus, gauna 

pernelyg didelį darbo krūvį ar per sunkias užduotis, arba, kaip kartais pasitaiko, iš vis 

neturi ką veikti. 

Susipažinus su užsienio praktikų organizavimo patirtimi galima teigti, kad vienas iš 

būtinų praktikos dalyvių yra koordinatorius, dirbantis praktikos vietoje (tutorius). Šis 

asmuo koordinuoja praktikos eigą ir pats joje betarpiškai dalyvauja. Tutoriumi skiriamas 

asmuo, turintis pakankamai profesinės patirties ir išklausęs specialų parengiamąjį kursą. 

Tutorių rengimu beveik visuomet užsiima mokymo įstaigos, bet tai daroma glaudžiai 

bendradarbiaujant su darbdaviais ir dalyvaujančiomis asociacijomis. Tik retais atvejais tai 

daro patys praktikos vietos teikėjas arba įmonių asociacija. Tutoriai rengiami pagal 

specialiai sudarytą programą. Parengti jie turi sugebėti tinkamai bendradarbiauti su 

praktikantu ir taip perteikti reikiamas žinias, bei kuo plačiau supažindinant su profesine 

realybe ir jos niuansais. Kartais tutoriams yra mokamas priedas prie atlyginimo už jų darbą 

su praktikantais. Priedas gali būti skiriamas darbdavio iniciatyva arba iš specialaus fondo 

remiančio praktikų organizavimą (jei toks yra sukurtas). 

Jei įmonė priima daug praktikantų, tuomet atitinkamai paruošiama ir daugiau tutorių. 

Vienas tutorius gali kuruoti kelis praktikantus, tačiau jų neturėtų būt pernelyg daug, kad 

kiekvienam jų būtų įmanoma skirti pakankamai dėmesio. Priklausomai nuo praktikai 

keliamų tikslų ir darbo pobūdžio, vienas tutorius paprastai būna atsakingas už 1-4 

praktikantus. Rekomenduojama, kad tutoriai užmegztų su praktikantais ne tik formalius, 

bet ir žmogiškus ryšius, nes tai leidžia panaikinti nepageidautiną formalią bendravimo 

atmosferą, dėl kurios praktikantai praktikos metu dažnai išlieka susikaustę, neišlaisvina 

savo kūrybinio potencialo, smalsumo, o rengdami praktikų ataskaitas kalba šabloniškai, 

vengia kalbėti apie trūkumus, todėl tampa sunku planuoti žingsnius praktikos kokybės 

gerinimui.  

3.7.4. Koordinatorius iš mokymo įstaigos (mentorius) 

Praktikos metu studentai formaliai lieka mokymo įstaigos studentais ir nėra 

išbraukiami iš studentų sąrašų, nepakeičiamas ir jo statusas. Todėl mokymo įstaiga 

aktyviai dalyvauja praktikos eigoje ir yra pilnavertė ir būtina praktikos organizavimo ir 

atlikimo dalyvė. 

Kiekvienam studentui mokymo įstaiga skiria koordinatorių (mentorių). Mentorius 

yra kaip tarpinė jungtis tarp studento ir praktikos vietos teikėjo. Jis bendradarbiauja su 
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tutoriumi ir taip užtikrina reikiamą praktikos kokybę, nes, kaip jau minėta anksčiau, tik 

darnus visų dalyvaujančių pusių bendradarbiavimas ir komunikacija sudaro sąlygas 

sėkmingai praktikai. 

Mentoriaus dalyvauja praktikos paieškos procese, tvirtina surastą vietą praktikai 

atlikti, sudaro praktikos programą ir dalyvauja jai keliamų tikslų formulavime, padeda 

tvarkantis formalumus su mokymo įstaigos administracija bei darbdaviu, užmezga ir 

palaiko reikiamus santykius su praktikos vietos teikėju, iš gaunamų tarpinių ataskaitų ar 

apklausos anketų stebi praktikos eigą, bendrauja su praktikantu bei lanko jį darbo vietoje ir 

taip prižiūri ne tik formalią, bet ir realią praktikos kokybę, padeda sprendžiant kylančias 

problemas. 

Studentas praktikos pradžioje gali jaustis izoliuotas nuo savo įprastinės aplinkos, o 

tai sukelia papildomą stresą, kuris trukdo mokytis naujų dalykų bei ugdyti asmenines 

savybes praktikos metu. Todėl tinkamo kontakto palaikymas su mentoriumi gali būti labai 

svarbus ir tiesiogiai prisidėti prie sėkmingos ir produktyvios praktikos.  Praktikanto 

lankymo jo darbo vietoje tvarka yra numatoma praktikos metodiniuose nurodymuose. 

Kartais yra nustatytas privalomų lankymų skaičius ir jų intervalai, kartais lankymą 

mentorius atlieka savo nuožiūra pasirinktu laiku ir dažnumu, o kartais lankymai gali būti 

apskritai neprivalomi. Jei lankymai atliekami pagal iš anksto numatytą grafiką, dažniausiai 

yra numatytos ir tam tikros tiems lankymams keliamos užduotys skirtos tiek tutoriui, tiek 

studentui. Pavyzdžiui, praktikantas turi parengti tarpines ataskaitas apie nuveiktus darbus, 

įgytas kompetencijas, bendras pastabas ir atsiliepimus, o tutorius pirmojo lankymo metu 

susipažįsta su darbo aplinka, įvertina studento pasiruošimą ir nusiteikimą ir pan. 

Praktikos aprašyme kartais yra numatyta, kad studentas praktikos metu privalo 

pildyti praktiko žurnalą. Jis gali būti pildomas laisva forma arba pagal iš anksto nustatytas 

taisykles. Jei toks žurnalas yra pildomas, mentorius atlieka tarpinius žurnalo patikrinimus 

ir atsižvelgdamas į pateiktą informaciją, vertina praktikos plano įgyvendinimą ir jo 

koregavimo būtinybę.  

Dažnai pasitaikanti problema yra tai, kad mentoriai tik formaliai atlieka savo 

pareigas, nes arba nėra parengta aiškios metodikos, apibrėžiančios jo pareigas ir 

atsakomybę, arba mokymo įstaigoje praktikų organizavimas atliekamas nesistemingai t.y. 

nėra nusistovėjusios tvarkos, neaiškiai paskirstytos atsakomybės, arba mentorius negali 

tinkamai atlikti savo pareigų dėl laiko stygiaus, sąlygojamo jo pagrindinių pareigų. 

Nagrinėjant užsienio šalių patirtį matyti, kad tik labai retais atvejais praktikos 

organizavime ir atlikime mentorius gali nedalyvauti, arba jis iš vis nėra skiriamas ( pvz.: 
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Maastricht University: Faculty of Economics and Business Administration - Department of 

Marketing.). 

Toks pasirinkimas grindžiamas tuo, kad taip ugdomas studento savarankiškumas, 

iniciatyvumas ieškant tinkamos praktikos vietos, bei ją atliekant. Taip jaunas ir dažniausiai 

mažai patirties realioje darbinėje aplinkoje turintis žmogus gauna progą pajusti ką reiškia 

darbo paieška, savęs pristatymas darbdaviui, darbo organizavimas ir visiška atsakomybė 

už savo darbo rezultatus. Tačiau taikant šį metodą, reikia atsižvelgti į studento brandumą ir 

savarankiškumą. Tokiu atveju reikalingas tinkamas jo parengimas prieš pradedant ieškoti 

praktikos vietos, nes visą praktikos eigą palikti studento atsakomybei būtų per sunki 

užduotis ir praktika neduotų reikiamo rezultato.  

 

3.7.5. Įmonių verslo šakos asociacija 

Įmonių asociacija dalyvauja užmezgant ir palaikant ryšius tarp mokymo įstaigų, tam 

tikros srities įmonių, ir studentų. Kai praktika atliekama itin didelėse įmonėse, kur vienu 

metu gali būti priimta daug praktikantų, asociacijos vaidmuo yra ne toks svarbus, tačiau 

kalbant apie mažas įmones (kokios yra draudimo brokerių įmonės),  kuriose vienu metu 

praktikas gali atlikti vos keli arba tik vienas praktikantas, asociacijos dalyvavimas yra ypač 

reikšmingas.  

Norint užmegzti ir palaikyti santykius su mažomis įmonėmis mokymo įstaigai 

reikėtų didelių materialiųjų resursų ir žmogiškųjų išteklių. Tuo tarpu asociacijos 

dalyvavimas sudaro sąlygas sklandžiam mokymo įstaigų ir įmonių komunikavimui ir 

bendradarbiavimui. Pavyzdžiui jei mokymo įstaiga gauna signalų, kad praktikų kokybė 

nėra užtikinama, jai nereikia kreiptis į kiekvieną iš įmonių ir aiškintis kas ir ko nevykdo, 

pakanka apie tai pranešti asociacijai, o ji, naudodamasi turimais ryšiais, gali operatyviai 

išsiaiškinti esamą situaciją ir reaguoti į nusiskundimus.  

Asociacijoje dirbantys žmonės gerai išmano asociacijos narių veiklos specifiką, todėl 

gali prisidėti rengiant metodinę medžiagą, derinant praktikų programas, vertinti praktikų 

kokybę bei rūpinti jos gerinimu. Ji rūpinasi tinkamu tutorių paruošimu,  prižiūri, kad būtų 

sukurtos reikiamos darbo sąlygos. Asociacijos vaidmuo yra svarbus garantuojant, kad visų 

jos narių teikiamų praktikų kokybė atitinka metodiniuose nurodymuose ir kituose praktikų 

tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose praktikoms keliamus reikalavimus. 

Taip pat asociacija prižiūri informacinę sistemą (jei tokia yra sukurta), skirtą 

praktikantų ir praktikų vietų teikėjų komunikavimui.  
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Asociacijos teisės ir pareigos organizuojant studentų praktikas yra apibrėžtas jai 

skiriamuose metodiniuose nurodymuose, arba kituose dokumentuose. 

 

3.8.  Praktikos vertinimas 

3.8.1. Bendra informacija apie praktikų vertinimą 

Pasibaigus praktikai studentas mokymo įstaigai turi pateikia savo nuomonę apie tai, 

ar jis yra patenkintas praktikos organizavimu ir jos turiniu, apibendrinimus, pastabas ir 

pasiūlymus. Visa tai yra pagrindinis vertinimas iš praktikanto pusės. Dažnai vertinimas 

atliekamas tiesiog žodžiu: 

Ø Po praktikos pasidalinama pastebėjimais apie darbo atmosferą, įgyvendintus 

projektus, įgytas kompetencijas. 

Ø Konsultacijos praktikos metu ir po jos. 

Ø Pokalbis su praktikų koordinatoriumi mokymo įstaigoje. 

Ø Individualus arba grupinis pokalbis, diskusija. 

Ø Pasidalinimas savo patirtimi, problemomis ir pasiekimais praktikos metu su 

kitais studentais. 

Ø Pokalbiai tarp praktikos koordinatorių ir studentų. 

Ø Asmeniniai susitikimai. 

 

Kartais pateikiamas tik raštiškas studentų praktikos vertinimas: 

Ø Vertinimo anketa arba kitą grįžtamąjį ryšį įvertinanti forma. 

Ø Mokymo institucijos parengta vertinimo anketa. 

Ø Raštiškas praktikanto nuomonės apie atliktą praktiką išdėstymas. 

Ø Speciali anketa pildoma praktikanto pasibaigus praktikos laikotarpiui. 

Ø “Praktikos dienoraščio” (jei toks yra vedamas) vertinimas. 

Ø Susirašinėjimas elektroniniu paštu. 

 

Viena iš paplitusių praktikos ataskaitų formų – grįžtamojo ryšio prezentacijų 

organizavimas. Tokių prezentacijų organizavimas leidžia maksimizuoti gautą naudą 

praktikos metu. Pristatymo medžiaga gali būti rengiama ir tobulinama pačios praktikos 

metu. Turi būti siekiama suteikti kuo daugiau naudingos informacijos, bet kartu ir išlaikyti 
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įmonės konfidencialumo reikalavimus. Prezentacijas gali pristatinėti atskiri studentai – 

praktikantai, arba jų grupė. Pranešimo tikslinė grupė galėtų būti: 

Ø Kiti praktikantai. 

Ø Ankstesnių metų kurso studentai. 

Ø Darbdaviai. 

Ø Akademinis personalas. 

Ø Praktikas organizuojantis personalas. 

Ø Mokslo institucijos vadovai. 

 

Praktikos ataskaitos metu turėtų būti pasirūpinta padalomąja medžiaga ir, jei yra 

galimybės, filmavimu. 

3.8.2. Praktikantų grįžtamojo ryšio sesijų nauda 

 Praktikantų grįžtamojo ryšio sesijų naudą patiria studentai, mokslo institucija ir 

įmonės. 

Nauda studentui: 

Ø Pristatymų atlikimo patirtis. 

Ø Praktikų vertinimas iš analitinio taško. 

Ø Reflektyvaus mokymosi perteikimas. 

Ø Informacija apie kitas kompanijas iš kitų praktikantų. 

Ø Pristatymo rengimas, atsižvelgiant į tikslinę grupę. 

Ø Potencialių galimybių demonstravimas potencialiems darbdaviams. 

Nauda mokymo institucijai: 

Ø Praktikos kokybės įvertinimas. 

Ø Stebėjimas, kaip studentai moka atlikti pristatymus. 

Ø Galimybė nustatyti, kaip galima būtų patobulinti atskirus kursus. 

Ø Informacija apie praktikos įmonių veiklos ypatumus. 

Nauda įmonei: 

Ø Kontaktų palaikymas su aukštąją mokykla. 

Ø Galimybė stebėti įvairius pristatymus ir atsirinkti galimus darbuotojus. 

Ø Galimybė stebėti studentų suvokimo lygį.  

Ø Susipažinti su kitų įmonių patirtimi, organizuojant praktikas. 

Ø Nustatyti praktikos tobulintinas vietas. 
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3.8.3. Praktikos tikslų pasiekimas (studento vertinimas) 

Labai svarbu, kokius tikslus praktikai kėlė studentai ir kaip jie buvo pasiekti. Nuo to 

priklauso pasitenkinimo lygis bei rezultatai.  

Siekiant išsiaiškinti studentų praktikų tikslus buvo apklausiami studentai, atliekantys 

praktiką įvairiose srityje – nuo konsultavimo iki NVO sektoriaus. Studentai turėjo įvertinti 

tikslų (kompetencijos įgijimo, kompanijos pažinimo, karjeros, tobulinimosi, blogų 

rezultatų vengimo) svarbą 7 balų skalėje. Apklausos rezultatai pateikiami 20 pav. 

 

20. pav. Studentų praktikos tikslai 

Virdžinijoje įsikūrusios absolventų integravimo tarnybos atlikta būsimųjų 

praktikantų apklausa rodo, kad studentai prioritetą teikia kompetencijos, kompanijos 

pažinimo ir karjeros tikslams, nepriklausomai nuo sektoriaus. Tobulinimosi tikslai ir blogų 

rezultatų vengimas yra ne tokie svarbūs, ypač technologijų (tyrimų) ir NVO sektoriuose. 

Galima teigti, kad praktikantai dažnai į praktiką žiūri kaip į galimybę gauti darbą, kuri 

savo ruožtu priklauso ir nuo sektoriaus (žr. 21 pav.) 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

59 
 

 
21. pav. Įsidarbinimo galimybės pabaigus praktiką. 

Didžiausios galimybės gauti darbą yra konsultavimo sektoriuje, mažiausios - NVO 

sektoriuje. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek galimybės gauti darbą (60-90 proc. praktikantų), 

tiek gavusių pasiūlymus (20-70 proc.) skaičius yra palyginti didelis. Galimybės priimti 

darbo pasiūlymus gana stabilios ir mažai varijuoja, priklausomai nuo sektoriaus. 

Taip pat buvo nagrinėta, kaip vidiniais tikslai koreliuoja su mokymosi motyvacija 

tam tikrose temose. 12 lentelėje: ● – stipri koreliacija, ○ – vidutinė koreliacija,   - nėra 

ryšio. 

12.  lentelė. Vidinių tikslų ir mokymosi koreliacija. 

  

Profesiniai 

įgūdžiai 

Bendrieji 

įgūdžiai 

Kompetencijos 

t. 

Kompanijos 

t. 

Karjeros 

t. 

Kompetencijos 

t. 
● ○ ●     

Kompanijos t.   ○ ○ ● ● 

Karjeros t. ● ○ ○   ● 

Tobulinimosi t. ●   ○ ○ ○ 

Blogų rezultatų 

vengimas 
          

Prie profesinių įgūdžių yra priskiriamas, pvz.: darbo su įmonės IT sistema 

mokymasis, o prie bendrųjų – bendravimo, komunikavimo ir panašūs įgūdžiai. Koreliacinė 

analizė rodo, kad praktikantai, norintys įgauti kompetencijos, siekti karjeros, ar kelia sau 

tobulinimosi tikslus, daugiausiai dėmesio skiria profesiniams įgūdžiams. Siekiantys pažinti 
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kompaniją daug dėmesio skiria ir karjeros tikslui. Vengiantys blogų rezultatų yra silpnai 

motyvuoti bet kokiems tikslams. 

Įdomu sužinoti, kaip praktikanto tikslai koreliuojami su gautais darbo pasiūlymais (žr. 

13 lentelę). 

13.  lentelė. Darbo pasiūlymų ir mokymosi koreliacija. 

  

Profesiniai 

įgūdžiai 

Bendrieji 

įgūdžiai 

Kompetencijo

s t. 

Kompanijos 

t. 

Karjero

s t. 

Praktikanto 

pasitenkinimas ● ● ● ● ● 

Gavę pasiūlymus dirbti ●   ○ ● ● 

Galimybė gauti darbo 

pasiūlymą ○ ○ ● ● ● 

Galimybė priimti darbo 

pasiūlymą ● ● ● ● ● 

Koreliacinė analizė rodo, kad tie praktikantai, kurie turėjo ambicingesnius tikslus, 

turėjo ir didesnę motyvaciją mokytis, taip pat buvo labiau patenkinti praktikų rezultatais ir 

turėjo didesnes galimybes gauti bei priimti darbo pasiūlymus. 

Gavę pasiūlymus dirbti praktikantai daugiausiai dėmesio praktikos metu skyrė 

profesinių įgūdžių formavimui, kompanijos pažinimo bei karjeros tikslams. Tie kurie 

daugiausiai skyrė dėmesio kompetencijos, kompanijos pažinimo bei karjeros tikslams 

turėjo galimybes gauti darbo pasiūlymą. Skirtumas tarp pirmosios ir antrosios grupės – 

gavusieji darbą daugiau koncentravosi ne į bendrosios kompetencijos įgijimą, bet į 

profesinių įgūdžių formavimą. 

 

3.8.4. Praktikų vertinimas – ką sako įmonės 

Anglijos naftos kompanija BP, atliko praktikų organizavimo įvertinimą už 2002-

2009 m. laikotarpį. 83 proc. praktikantų gavo pilnos darbo dienos nuolatinius darbus. 

Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis leido sumažinti samdos, mokymo (apie 

40 proc. sumažėjęs reikalingo apmokymo laikas) ir apyvartines lėšas.  
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Kompanija matavo įvairių sričių praktikantų žinių ir įgūdžių lygį iki praktikos ir po 

praktikos. Buvo nustatytas efektyvumo lygio išaugimas absoliučiai visose sferose – 

bendras įvertinimo balas išaugo nuo 67,3 proc. iki 83,4 proc. (16,1 proc. punkto). 

Praktikų trukmė leido ilgesnį laiką stebėti potencialius darbuotojus, buvo 

sumažinama nuostolių tikimybė dėl netinkamų darbuotojų atrankos. BP kompanija taip pat 

pažymėjo, kad praktikos yra puiki priemonė darbdaviams konkuruoti dėl potencialiai 

ateityje geriausių specialistų. 
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4. UŽSIENIO PATIRTIES PRITAIKOMUMAS LIETUVOJE 

Lietuvos ekonomika palyginus neseniai perėjo prie dabartinio rinkos ekonomikos 

modelio. Pasikeitusios sąlygos privertė nuodugniai peržiūrėti ir specialistų rengimo 

programas. Naujomis sąlygomis specialistai priversti konkuruoti dėl darbo vietų, o tai jie 

daryti gali ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio darbo rinkose. Šiomis sąlygomis pagrindiniu 

veiksniu tampa tinkamas profesinis pasirengimas ir asmeninės savybės. Darbo rinkos 

poreikiai kinta sparčiau nei spėjama peržiūrėti esamas švietimo programas, todėl glaudus 

mokslo institucijų ir verslo atstovų bendradarbiavimas tampa būtina tinkamo specialistų 

rengimo sąlygą. Šio bendradarbiavimo svarba šiomis dienomis suprantami jau gerai, ir yra 

kuriamos verslo ir mokslo komunikaciją gerinančios sistemos, institucijos ir pan. Ne 

išimtis ir draudimo rinka.  

Vakarų šalys turi daug patirties organizuojant darnų verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą, todėl tikslinga būtų Vakarų Europos patirtį taikyti ir Lietuvoje. 

Rengiant šią studiją buvo nagrinėjama studentų praktikų organizavimo patirtis Didžiojoje 

Britanijoje ir Švedijoje. Šios šalys pasirinktos dėl gilių verslo ir mokslo bendradarbiavimo 

tradicijų.  Atlikus užsienio patirties analizę galima teigti, kad nėra jokių esminių skirtumų 

tarp rinkos sąlygų ar švietimo sistemos minėtose šalyse ir Lietuvoje, todėl nagrinėta 

užsienio patirtimi galima vadovautis ir gerinant praktikų atliko sąlygas Lietuvoje. Tiesa, 

negalima teigti, kad įmanoma sėkmingai pritaikyti vieną pasiriktą organizavimo modelį, 

nes verslo ir švietimo sistemos šiek tiek skiriasi priklausomai nuo šalies, mokymo sistemos 

tradicijų, situacijos darbo rinkoje. Tačiau minėti skirtumai nėra esminiai ir netrukdo taikyti 

surinktą užsienio patirtį.  

Rengiant studiją taip pat buvo vertinama esama draudimo specialybės studentų 

praktikų organizavimo situacija. Buvo bendraujama su mokymo įstaigų ir vietos teikėjų 

atstovais, renkama kita su praktikų organizavimu susijusi informacija. Apibendrinant 

galima teigti, kad praktikų teikiamos galimybės nėra pilnai išnaudojamos. Taip yra todėl, 

kad nėra praktikų organizavimo rinkos ekonomikos sąlygoms tradicijų, todėl šiuo metu 

vyksta praktikų atlikimo sistemų kūrimas. Tiesa, pats kūrimas yra paliktas beveik 

savieigai, vyksta nesistemingai, dalyvių veiksmai yra mažai derinami, jaučiamas 

informacijos ir tinkamai paruoštų specialistų trūkumas. 

Konkrečios rekomendacijos praktikų sistemos gerinimui pateikiamos 5–ame 

skyriuje. 
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

Apibendrinant surinktą informaciją galima teigti, jog draudimo specialybės 

studentų praktikoms skiriamas nepakankamas dėmesys, taip pat nėra įvertinama tinkamai 

organizuotų praktikų teikiama nauda visiems jos dalyviams.  

Lyginant praktikų organizavimo sistemą su tokiomis sistemomis kitose šalyse 

galima išskirti esminius jų skirtumus ir taip suformuluoti rekomendacijas praktikų 

organizavimo Lietuvoje gerinimui. 

Žemiau pateikiamos rekomendacijos draudimo specialybės studentų praktikų 

organizavimo Lietuvoje gerinimui. 

Ø Mažas praktikų skaičius rodo, kad mokymo įstaigos skiria mažai dėmesio naujų 

praktikos vietų paieškai. Šiam klausimui turėtų būti skiriama daugiau dėmesio t.y. 

paskirti už praktikų organizavimą atsakingi bei tam tinkamą pasirengimą turintys 

asmenys mokymo įstaigoje, numatyti jų darbo kokybės vertinimo kriterijai. Užsienyje 

paieškos darbą paprastai atlieka mokymo įstaigų koordinatoriai. 

Ø Praktikų organizavime dalyvaujančioms pusėms trūksta informacijos apie praktikų 

organizavimo tvarką, praktikos dalyvių pareigas ir atsakomybes. Nėra parengta 

funkcijas ir atsakomybes apibrėžianti metodinė medžiaga, taigi svarbu ją parengti. 

Medžiaga būtų naudojama kaip pagalbinė priemonė dalyvaujančioms pusėms prieš 

prasidedant praktikai, planuojant jas, organizuojant dalyvių sąveiką, iškilus klausimams 

dėl praktikos eigos jos metu, rengiantis vertinimui ir jo metu. Metodinės medžiagos 

struktūra ir turinys aptarti šioje galimybių studijoje. Svarbu parengti metodiką 

asociacijai, metodiką studentą priimančiai organizacijai bei praktikanto vadovą. 

Rengiant metodikas turėtų dalyvauti tiek aukštojo mokslo įstaigos, tiek potencialių 

praktikos vietos teikėjų atstovai. Parengus metodinę medžiagą reikia užtikrinti, kad su 

ja būtų supažindintos visos dalyvaujančios pusės t.y. mentorius, tutorius, studentas, 

praktikos vietos teikėjas, mokymo įstaigos bei įmonių asociacijos atstovai. 

Ø Praktikos dalyvių komunikavimas yra prastai organizuojamas, todėl jis vyksta 

lėtai ir reikalauja daug žmogiškųjų išteklių. Siekiant gerinti visų dalyvių komunikaciją 

ir mažinti praktikos vietos paieškai skiriamų išteklių sąnaudas, naudinga būtų sukurti 

tam skirtą informacinę sistemą. Informacinėje sistemoje vietos teikėjai galėtų skelbti 

apie laisvas praktikų vietas, studentai apie ieškomas vietas, mokymo įstaiga galėtų 

užmegzti kontaktus su įmonėmis, asociacijomis dėl naujų praktikos vietų kūrimo.  Ši 

informacinė sistema turėtų būti sukurta įmonių asociacijos iniciatyva, tai leistų 
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studentams iš skirtingų mokymo įstaigų susirasti praktikos vietas skirtingose draudimo 

įmonėse. Sistemos administravimu ir aktualaus turinio formavimu turėtų užsiimti 

įmonių asociacija padedama mokymo įstaigų. Mokymo įstaigos turėtų pasirūpinti tuo, 

kad studentai būtų tinkamai informuoti apie sistemos teikiamas galimybes. 

Ø Esami ir potencialūs praktikos vietos teikėjai dažnai yra prastai susipažinę  su 

praktikų jiems teikiama nauda. Todėl reikia parengti trumpą medžiagą, kurioje būtų 

aprašyta ši nauda. Tokia medžiaga būtų naudojama siekiant užmegzti ryšį su naujais 

praktikų organizavimo partneriais bei motyvuojant jau esamus. Pagrindiniai praktikos 

teikiami privalumai vietos teikėjui išvardinti šios studijos 2-oje lentelėje. 

Ø Nėra nusistovėjusio praktikų koordinavimo tvarkos, todėl būtina sukurti mentorių 

ir tutorių rengimo sistemą. Tam tikslui pasiekti svarbu parengti jiems skirtą informacinę 

medžiagą, parengti jų mokymo programą, numatyti rengimo grafikus. Šios sistemos 

rengimo tikslas yra užtikrinti tinkamą mentorių bei tutorių pasirengimą darbui su 

praktikantais. Atsižvelgiant į analizuotą užsienio patirtį galima teigti, kad už mentorių ir 

tutorių rengimą turėtų būti atsakingos kelios ar viena mokymo įstaiga. Atsižvelgdama į 

rinkos padėtį, specialistų rengimo apimtys numatyti turėtų taip pat mokymo įstaiga 

padedama asociacijos. 

Ø Vertinant esamą praktikų organizavimo tvarką Lietuvoje paaiškėjo, jog 

praktikantai dažnai negauna reikiamo palaikymo praktikos metu, nors formaliai jiems 

yra paskirti praktikų koordinatoriai. To išvengti padėtų tokie veiksmai: turi būti 

numatytas praktikos koordinatorių, t.y. metorių ir tutorių darbo apmokėjimo tvarka, bei 

jų pagrindinių pareigų (jei tokios yra) suderinamumas su praktikos koordinavimo darbu. 

Tai padėtų išvengti formalaus praktikų koordinavimo, kai praktikantas negauna 

pakankamai realios pagalbos iš savo koordinatorių, nes jie paprasčiausiai negali tam 

skirti laiko. Jei koordinatoriai dėl praktikos turi dirbti  papildomas darbo valandas, 

jiems už tai turėtų būti numatytas papildomas atlygis, kaip motyvacinė priemonė. 

Ø Lietuvoje nėra nusistovėjusios praktikų apmokėjimo tvarkos,  o draudimo 

specialybės studentai tik išskirtiniais atvejais gauna darbo užmokestį už praktikos 

laikotarpį. Praktikantų darbo apmokėjimas turėtų būti svarstomas atskiru susitarimu. 

Nerekomenduojama to numatyti kaip privalomos sąlygos, nes tokiu atveju reikia sukurti 

tam skirtą fondą ar kitą finansavimo šaltinį, o derybos su potencialiais vietos teikėjais 

tampa sudėtingesnės.  Tai turėtų būti kaip rekomenduotina, bet neprivaloma praktikantų 

skatinimo priemonė. 
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Ø Privalomų praktikų trukmė turėtų būti apibrėžta studijų programose, ir tik ją atlikę 

studentai turėtų būti keliami į kitą kursą. Praktikos trukmė turėtų būti nustatoma 

atsižvelgiant į jos turinį, tikslus ir uždavinius. Užsienio patirtis rodo, kad tikslingiausia 

organizuoti 3-5 savaičių praktikas. Esant poreikiui galima į studijų programas įtraukti ir 

ilgesnes praktikas. 

Ø Į studijų programas neįtraukiant privalomų praktikų reikia sudaryti sąlygas 

visiems norintiems jas atlikti savo iniciatyva. Taip pat turi būti užtikrinta, kad studentai 

būtų tinkamai supažindinti su praktikų teikiama nauda bei informuoti apie jų atlikimo 

galimybes. 

Ø Studijos rengimo metu nustatyta, jog praktikantai į darbo vietą ateina 

nepakankamai pasiruošę darbui, todėl siekiant kuo geriau išnaudoti praktikos laikotarpį 

reikia užtikrinti studentų pasirengimą prieš jai prasidedant. Studentams turi būti 

suteikiamos tiek teorinės, tiek bendrosios sėkmingą praktiką lemiančios žinios. Tam 

tikslui turi būti organizuojami specialios paskaitos, parengiami ir platinami specialūs 

informaciniai leidiniai, skiriamas mentorius, kuris asmeniškai bendrauja su praktikantu 

ir prieš prasidedant praktikai su studentu aptaria ir suderina praktikos tikslus, lūkesčius 

ir būdus jiems pasiekti. Studento įvadinio kurso programos svarbiausi punktai 

pateikiami 3-ioje  lentelėje. 

Ø Praktikos dalyviai yra prastai susipažinę su savo pareigomis ir atsakomybėmis 

kitiems praktikų dalyviams. Taigi dalyvių teisės ir pareigos turi būti griežtai apibrėžtos. 

Tai leidžia sumažinti daug laiko kainuojančių nesusipratimų ir dėl netinkamo 

pasiruošimo atsirandančių problemų tikimybę. Prieš prasidedant praktikai su savo 

pareigomis ir teisėmis supažindintos pusės gali darniai bendradarbiauti  praktikos metu 

ir taip gauti didžiausią naudą. Tai leidžia užtikrinti, kad ir vėlesniais metai vietos 

teikėjai ir mokymo įstaigos noriai bendradarbiaus organizuojant praktikas, taigi kartą 

sukūrus partnerių ratą, to nereiks kasmet daryti iš naujo, o tai leis sutaupyti žmogiškųjų 

išteklių ir laiko. Sėkmingos praktikos prielaidos kiekvienai iš dalyvaujančių pusių 

aptariamos studijos 3.2. skyriuje. 

Ø Praktikų programos yra mažai derinamos su studijų programomis ir dažnai 

atsitinka taip, kad praktika iškrenta iš bendro studijų konteksto. Taigi praktikų 

programos turi būti sudarinėjamos atsižvelgiant į studijų programas. Laikantis šio 

principo praktikos tampa tęstine studijų dalimi ir puikiai jas papildo. Studentas po 

tokios praktikos į mokymo įstaigą sugrįžta pilnas naujų patirčių ir motyvacijos toliau 
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mokytis.  Taip pat toks studijų ir praktikų programų derinimas leidžia studentams turėti 

praktikai reikalingą teorinį pasiruošimą. 

Ø Praktikos vietos teikėjų apklausa parodė, kad praktikantai turi silpnus draudimo 

brokeriams labiausiai reikalingus pardavimo ir bendravimo su klientais įgūdžius. 

Dažnai tai yra didelė kliūtis norintiems atlikti praktiką draudimo brokerio įmonėse. 

Studijų programos turėtų būti sudarinėjamos atsižvelgiant į rinkos poreikius. Pagal 

tokias programas paruošti studentai yra paklausūs darbo rinkoje, o kartu ir lengviau 

susiranda praktiko vietą. 

Ø Šiuo metu mokymo įstaigos nepakankamai bendradarbiauja su verslo atstovais, 

todėl parengtos studijų ir praktikų programos ne visuomet atitinka rinkos poreikius. 

Glaudesnis bendradarbiavimas leistų sukurti realias rinkos poreikius atitinkančias 

studijų ir praktikų programas, o žinant darbdavių lūkesčius būtų galima parengti juos 

atitinkančius praktikantus. Tai taip pat leistų lengviau komunikuoti praktikų 

organizavimo klausimais ir taip taupyti žmogiškuosius ir laiko išteklius. Įmonėms 

bendradarbiavimas leistų kelti esamų darbuotojų kvalifikaciją, organizuojant su 

mokymo įstaigomis bendrus projektus, stažuotes, seminarus.  

      Siekdamos glaudesnio bendradarbiavimo mokymo įstaigos turėtų inicijuoti bendrus 

verslo atstovams patrauklius projektus, konferencijas, seminarus, stažuotes.  

Ø Draudimo brokerių įmonių asociacijos vaidmuo organizuojant praktikas šiuo metu 

yra labai menkas. Taigi praktikų draudimo brokerių įmonėse organizavimą ir 

įgyvendinimą reikia įtraukti ir brokerių asociaciją. Rekomenduotina, kad asociacija 

imtųsi tarpininko vaidmens tarp aukštųjų mokyklų ir draudimo brokerių įmonių. Taip 

būtų galima su minimaliomis sąnaudomis pasiekti gerų rezultatų, iš kurių naudos gautų 

visos dalyvaujančios pusės. Asociacija naudodamasi savo turimais kontaktais galėtų 

palengvinti dalyvių komunikaciją. 
Ø Reikalinga sukurti praktikų vertinimo ir grįžtamojo ryšio sistemą. Praktikų kokybės 

vertinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų galima sudaryti rekomendacijas jų 

kokybės gerinimui. Grįžtamasis ryšys leidžia susipažinti su dalyvių nuomonėmis, 

pastabomis ir lūkesčiais ateičiai. Grįžtamajam ryšiui gali būti naudojamos specialiai 

tam parengtos anketos, organizuojami susitikimai ir pokalbiai, pateikiami raštiški 

aprašymai laisva forma. Labai svarbu, kad į šiuo būdu surinkta informaciją būtų 

atsižvelgiama vertinant ir planuojant praktikas.  
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        Norint įgyvendinti minėtus uždavinius, reikia sukurti standartizuotas praktikų 

vertinimo formas ir procedūras, aiškiai numatyti, kas ir kaip dalyvauja vertinant 

praktikas, kas yra atsakingas už esamos tvarkos gerinimą. 

Ø Praktikų koordinavimas dažnai atliekamas tik formaliai. Norint to išvengti 

mentoriai turi lankyti praktikantus jų darbo vietoje, praktikos programoje numatyta 

tvarka. Tai padėtų išvengti fiktyvių praktikų atlikimų, geriau įvertinti realias sąlygas 

praktikos vietoje, susipažinti su praktikanto elgsena darbinėje aplinkoje, jam skiriamais 

darbais bei dedamomis pastangomis siekiant praktinių žinių.   

Ø Įvertinant surinktą informaciją apie praktikų organizavimo dokumentavimą, 

galima teigti, kad dokumentų rengimas ir pildymas užima daug laiko ir eikvoja daug 

žmogiškųjų resursų. Taigi yra būtina sukurti standartines dokumentų formas, numatyti 

jų pildymo ir teikimo tvarkas. Kartą sukūrus tokias formas ir standartizavus jų pildymo 

ir teikimo procedūras, sutaupytą laiką ir materialinius resursus būtų galima skirti 

kitiems praktikų organizavimo aspektams. Nagrinėjant užsienio patirtį buvo surinkti 

tokių standartizuotų formų pavyzdžiai. Jie pridedami prie šios galimybių studijos.  
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PRIEDAI 

1. Priedas.   

Darbdavio deklaracijos pavyzdys 

 

Praktikos vietos teikėjas ____________________________________________ ______ 

Studentas  ________________________________________________________ ______ 

Praktikos laikotarpis: nuo  ______________________  iki  ________________ ______ 

Vietos teikėjo pasižadėjimas 

a) Prisiimame atsakomybę už praktikanto sveikatą ir saugumą darbe įstatymo numatyta 
tvarka. 

b) Patvirtiname, kad praktikantas bus supažindintas su įstatyme numatytomis garantijomis ir 
darbuotojų draudimo galiojimo sąlygomis. 

c) Esant reikalui dirbti ypatingomis ir pavojingomis sąlygomis, praktikantui bus suteikiamas 
reikiamas instruktažas ir saugumą užtikrinanti įranga bei apranga. Darbo metu bus 
laikomasi visų saugumo instrukcijų ir bus suteikiama reikiama pagalba galimos nelaimės 
atveju. 

Praktikos vietos teikėjo vardu pasirašė 

 ___________________________  pareigos  ____________________________  

Data _________________________________  
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2.Priedas 

Mokymo sutarties pavyzdys 

Praktikanto pareigos 

1. Laikytis visų nustatytų terminų teikiant reikiamą dokumentaciją apie praktikų eigą. 

2. Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką paruošti laikantis priimtų standartų ir 

pateikti ne vėliau kaip numatytu laiku. 

3. Be pateisinamos priežasties nepraleisti organizuojamų mokymų ir susitikimų. Susitikimus su 

mentoriumi planuoti atsižvelgiant į jo budėjimo grafiką. 

4. Praktikai skirti ne mažiau kaip 6 savaites gegužės-rugsėjo mėnesiais, tikslesnį laiką 

suderinant su praktikos vadovu. 

5. Lankytis sutartuose susitikimuose su savo mentoriumi, totoriumi. ar kitais praktikų 

organizavime dalyvaujančiais asmenimis. 

6. Su mentoriumi detaliai aptarti ir įvertinti galimas praktikų vietas prieš jai prasidedant. 

7. Laikytis visų nustatytų terminų atliekant darbus. 

8. Praktikos metu laikytis darbo vietoje nustatytų elgesio normų 

9. Informuoti mentorių apie praktikos programos pakeitimus padarytus savo iniciatyva 

10.  Nepalikti praktikos vietos apie tai neinformavus tutoriaus, mentoriaus arba kito atsakingo 

personalo. 

Mokymo įstaigos pareigos: 

1. Užmegzti pradinį kontaktą su potencialiais praktikos vietos teikėjais. 

2. Pagalba rengiant gyvenimo aprašymus bei motyvacinius laiškus. 

3. Rengti individualus pokalbis su praktikos mentoriumi, kurio metu įvertinami studento 

sugebėjimai ir lūkesčiai, pagal kuriuos parenkama praktikos vieta. 

4. Teikti reikiamą pagalbą derinant praktikos sąlygas su vietos teikėju. 

5. Nedelsiant informuoti jus apie galimas praktikų vietas, apie pasikeitusius terminus ar 

sąlygas. 

Perskaičiau, supratau ir sutinku su paminėtomis sąlygomis 

Parašas:……………………………………………. Grupė:………………. 

Vardas:………………………………………………………………………… 

Data:………………………………………….……. 
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3.  Priedas  

Studento supažindinimo su saugumo taisyklėmis 
anketos pavyzdys
Studentas:  

Pradžios data: 

Darbdavys        

…........................……………….. 

.......................……………………

…………………………………..

 

  Šios temos turėtų būti aptartos su praktikantu jo praktikos pradžioje. Prašom, 
pažymėti aptartas temas ir nurodyti datą. Užpildytą anketą nedelsiant atsiųskite savo 
mentoriui. Jei buvo kalbam ir apie kitus svarbius, bet šioje anketoje nepaminėtus 
punktus, parašykite apie tai. 

Užduotis Data 
Supažindinimas su kolektyvu  

Supažindinimas su darbo vieta  

Supažindinimas su elgesio normomis ir darbine apranga  

Supažindinimas su darbo vieta  

Supažindinimas su komunikacijos priemonėmis ir informacinėmis 
sistemomis 

 

Supažindinimas su transporto naudojimo galimybėmis  
 

Sveikatos ir saugumo taisyklės Data 
Veiksmai pavojaus atveju  

Veiksmai sveikatos sutrikdymo atveju  

Veiksmai gaisro atveju  

Darbo sauga  

Įrangos naudojimo instrukcijos  

Kiti saugumo klausimai  

Kontaktiniai duomenys 

Už studento praktiką atsakingas asmuo : ………………….……… 

Koordinatorius: ……………………………………………………………….……… 

Studento parašas: …………………………………………………………..        

Data: ……………….
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4.  Priedas  

Praktikos eigos vertinimo anketa 

Pildo mentorius vizito į praktikos vietą metu 
 

A dalis Bendra informacija 

Studentas Vardas pavardė: 

Vietos teikėjas Pavadinim

as: 

Adresas: Pareigos 
praktikos 
metu 

Pavadinimas ir trumpas pareigų aprašymas 

Pradžios data  

Pabaigos data  

Mentoriaus 
apsilankymo 
data 

 

Mentorius Vardas: 

Apsilankymo 

numeris 

 

Tutorius ar kitas 
praktikanto darbą 
stebintis 
darbuotojas 

Vardas: 

Pareigos: 

Studento 
patvirtinimas apie 
apsilankymą 

Parašas: 

Data: 
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B  Dalis Praktikos pasiekimai 

Praktikanto atliktos užduotis, 
pasiekimai, įgyti įgūdžiai 

(įvardinti) 

 

Apibendrinta studento 
nuomonė apie praktikos vietą 

 

Apibendrinta darbdavio 
nuomonė apie studento darbą 

 

Apibendrinta mentoriaus 
nuomonė apie praktiką 

 

 

             C Dalis Praktikos ataskaita 

Praktikos ataskaitos ruošimo 
būsena 

 

Studento pasiekimai ieškant 
baigiamajam darbui tinkamos 
temos. 

 

D Dalis Kita informacija 

Kitos esminės problemos ar 

rekomendacijos 

 

Praktikos vertinimas Teigiamai   /   neigiamai* 

* Jei neigiamai, anketoje turi būti pateikiama  

informacija  apie tai, kodėl vertinama neigiamai.  
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5.  Priedas  

Praktikos eigos vertinimo anketa 

Pildo mentorius vizito į praktikos vietą metu 

Apsilankymo Nr.1 

Apsilankymo data…………………..…….. Mentorius……………………… 

Praktikanto vardas ………..…………… Tutorius………………….…… 

Vietos teikėjas………………………………………………………………… 

Pildo studentas 

(a)Ar jaučiatės apsipratę naujoje aplinkoje 
(b) Ar jūsų kolegos yra paslaugūs ir supratingi? 
(c) Ar susitvarkote su jums keliamais reikalavimais? 
(d) Ar jus tenkinas darbo ir gyvenimo sąlygos? 
(e) Ar šiuo metu jums kas nors kelia rūpesčių? 

Įvardinkite tai, kas jums kelią susirūpinimą (jei nepakanka  vietos 

– rašykite kitoje lapo pusėje). 

 

 

Pildo vietos teikėjas 
(a) Ar jus tenkina studento darbas? 
(b) Ar jis profesionaliai susitvarko su keliamomis užduotimis? 
(c) Ar praktikantas pritapo prie kolektyvo? 
(d) Ar pastebėjote kokių praktikanto silpnybių? 

(e) Ar studentas turės galimybę dalyvauti profesiniuose 
mokymuose ir bendradarbiauti su savo sryties specialistais? 

(f) Ar anksiau priiminėjote praktikantus? 
 

Pastabos ir pasiūlymai  

Taip       

No 

Ne 
  
  
  
  
  

Taip Ne 
  
  
  
  
  

  



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

76 
 

6.  Priedas  

Praktikos eigos vertinimo anketa 

Apsilankymo Nr.2 

Apsilankymo data…………………..…….. Mentorius……………………… 

Praktikanto vardas ………..…………… Tutorius………………….…… 

Vietos teikėjas……………………………………………………………………………… 

Praktikantui 

Jokių konkrečių klausimų studentui. Suteikite jam šansą pažvelgti į savo darbus ir juos 
pakomentuoti. Ar jie dalyvavo kokiuose nors apmokymuose? Su kuo teko 
bendradarbiauti? Ar jau pradėjo rengti savo praktikos ataskaitą? 

Pasiteiraukite ar ankstesnės problemos yra sėkmingai išspręstos? (jei tokių buvo). 

Komentarai/Pasiūlymai ----------------------------------------------------------------------------  

Darbdaviui 

(a) Praktikanto akademinį pasiruošimą jūs vertintumėte: Puikiai…. 

Gerai….. 

Vidutiniškai…… 

Silpnai…. 

(b) Praktikanto socialinius įgūdžius vertintumėte: Puikiai…. 

Gerai….. 

Vidutiniškai…… 

Silpnai…. 

(C) Ar praktikantas parodė iniciatyvą darbe?                                     Taip/ Ne 
(d) Kokios pagrindinės praktikanto silpnosios ir stipriosios savybės? 
(e) Jei ir anksčiau buvo dirbama su praktikantai, esamą studentą įvertintumėte kaip vertinate 
šį prarktikantą? 
 Geriau nei buvęs……..  Daugmaž toks pat, kaip buvęs……..    Prasčiau nei buvęs……… 
(f) Vertinant tai, kad studentas yra baigęs du studijų kursus, ar galėtumėte įvardinti 

konkrečias akademinio pasiruošimo spragas? (jei tokių yra). 
 

Priminkite darbdaviui ataskaitos rengimo reikalavimus ir pakvieskite jį į būsimą jos 
pristatymą/gynimą. 
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7.  Priedas  

Praktikos eigos vertinimo anketa 

Praktikantas ………………………………………………….  

Prakitikos vieto teikėjas ………………………………………………..  

Tutorius ………………………………………….. 

Praktikos pradžia ..................................  

________________________________________________________________________ 

1. Studento integracija  

 

a) Žinios apie įmonės veiklą, kaip 
gaminami produktai ar 
teikiamos paslaugos. 

b) Kas yra pagrindiniai 
klientai/pajamų šaltinis. 

c) Kaip yra apmokomi ir 
paruošiami įmonės 
darbuotojai/standartinės 
procedūros. 

_________________________________________________________________________ 
    2. Darbinių įgūdžių įgavimas 

a) Bendravimo su klientais 
įgūdžiai. 

b) Pasiūlymų klientui 
ruošimas. 

c) Atsakomybė 
bendraujant su 
klientais. 

_________________________________________________________________________ 
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   3. Darbo su projektais įgūdžiai 

a)     Paaiškinami princypai ir teorija 
reikalinga darbui prie 
kompanijos vykdomų projektų. 

b) Informacijos ir tyrimų 
panaudojimas patirties kūrimui. 

c)  Savo darbo efektyvumo svarbos 
kompanijai supratimas/kritikas požiūris į 
save. 

_________________________________________________________________________ 

4. Žinios leidžiančios dalyvauti produkto kūrime 

a)    Parodomas efektyvus būdas 
panaudoti turimą įrangą. 

b) Suprantama konfidencialumo 
būtinybė, ir imamasi veiksmų jai 
užtikrinti. 

c) Paaiškinami veiklos sričiai būdinga 
terminologija. 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Asmeninių įgūdžių įgavimas 

a) Suprantama būtinybė darbus 
skirstyti pagal prioritetus 

b)  Praktikos metu aiškiai parodoma 
savimotyvacija 

c) Sugebėjimas bendradarbiauti ir 
bendradarbiauti su kolegomis ir 
klientais 

_________________________________________________________________________ 
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6. Praktikanto vertinimas vietos teikėjo akimis 

a)Reaguoja į darbo instrukcijas, patarimus ir kritiką. 

b)Sugeba laikytis nustatytų 
procedūrų. 

c)Nustatyta tvarka naudojasi įranga ir kitais 
resursais  

d)Sugeba taikyti teorines žinias 
praktikoje 

e)Sugeba dirbti komandoje 

f) Yra žingeidus ir rodantis iniciatyvą profesinėje veikloje.

 
7. Kita naudinga informacja galinti turėti įtakos 
studento praktiniam ugdymui. 
 
 

 

 

Tutorius ...........................................   Data .............................................. 
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8. Priedas  

Įgytų gebėjimų stebėjimo anketos pavyzdys. 

Įgūdžiai ir jų vertinimas

 Nepatenkinamai Teigiamai Gerai Labai gerai Puikiai 

Socialiniai ir 

bendravimo įgūdžiai 

Darbas komandoje, 

komunikavimas su 

kolegomis 

Nesėkmingai dirba 

komandoje. 

Silpni bendravimo 

įgūdžiai. 

Turi sunkumų 

dirbdamas 

komandoje ir 

bendraudamas su 

kolegomis. Įgūdžius 

reikia lavinti. 

Sėkmingai dirbo 

komandoje. 

Sėkmingai dirbo 

bendradarbiavimo 

reikalaujančius darbus 

net ir sudėtingose 

situacijose. 

Ypatingai geri 

bendravimo ir darbo 

komandoje įgūdžiai 

visose situacijose. 

Darbo planų 

vykdymas: 

Efektyvus žmogiškųjų ir 

materealiųjų resursų 

panaudojimas laikantis 

nustatyto darbų grafiko 

Švaistė laiką, eikvojo 

turimus resursus, trukdė 

dirbti savo kolegoms. 

Stengėsi įvykdyti 

planus laiku, tačiau 

reikia įgūdžiu 

sėkmingam resursų 

panaudojimui. 

Visus ne itin 

sudėtingus 

darbus sugebėjo 

įvykdyti laiku. 

Sugebėjo laikytis 

nustatytų terminų net ir 

tada, kad tam reikėjo 

papildomų pastangų ir 

itin gero darbų 

planavimo. 

Sugeba planuoti 

savo darbus, 

naudotis 

priemonėmis ir taip 

įgyvendinti visus 

keliamus tikslus. 

Praktiniai įgūdžiai 

Sugebėjimas taikyti 

teorines žinias praktikoje 

Nesugeba taikyti teorinių 

žinių praktikoje, nuolat 

daromos klaidos 

keliančios pavojų jam ir 

aplinkiniams 

Greitai pasimeta 

realiose situacijose; 

daro daug klaidų. 

Reikia gerinti 

praktinius įgūdžius. 

Sugeba taikyti 

teorines žinias 

praktikoje; 

pastebi savo 

klaidas ir geba 

jas ištaisyti. 

Sėkmingai orientuojasi 

naujose technologijose, 

greitai perpranta naujus 

principus, geba naudotis 

teorinėmis žiniomis 

siekdamas rezultato. 

Perpranta naujas 

technologijas ir geba 

teikti pasiūlymus 

darbo gerinimui. 

Rašytiniai įgūdžiai 

Pasiūlymų, ataskaitų ir 

kitų panašių dokumentų 

rengimas, gebėjimas 

sklandžiai dėstyti mintis 

raštu. 

Daugybė klaidų. Parengti 

darbai turi būti perdaryti. 

Darbus reikia 

koreguoti; juose tik 

bendrai atsispindi 

problematikos 

suvokimas. 

Darbai parengti 

gana gerai; buvo 

reikalinga tik 

nežymi 

korekcija. 

Darbai parengti 

kruopščiai ir tvarkingai; 

mintys dėstomos tiksliai 

ir sklandžiai. 

Išskirtinai 

kokybiškai parengti 

darbai. Nereikalinga 

jokia papildoma 

korekcija. 

Orientacija 

Gebėjimas perprasti 

sudėtingas sistemas, 

nustatyti problemas ir jų 

sprendimo būdus 

Lėta orientacija 

situacijoje; negeba 

nustatyti problemų ir jų 

sprendimo būdų. 

Situacijos 

suvokimui reikia 

papildomo laiko; 

nesugeba rasti 

problemų sprendimų 

būdų. 

Greitai 

orientuojasi 

situacijose; geba 

nustatyti 

problemas ir 

prisidėti prie jų 

sprendimo. 

Gerai perpranta naują 

informaciją; greitai 

analizuoja esamas 

problemas ir pateikia 

konstruktyvius 

pasiūlymus 

Labai greitai 

perpranta esamas ir 

naujai kylančias 

problemas, 

savarankiškai geba 

jas spręsti. 

Sugebėjimas mokytis 

Kostruktyvus 

reagavimas į kritiką, 

savirefleksija ir kritiškas 

požiūris į save.  

Sugebėjimas mokytis iš 

savo klaidų. 

Nesugeba priimti kritikos, 

nelavina savo įgūdžių. 

Reikia nuolat 

skatinti mokytis iš 

savo klaidų, sunkiai 

priima kritiką. 

Geba vertinti 

savo patirtį ir 

pagal tai gerinti 

savo įgūdžius. 

Aktyviai ieško naujų 

galimybių mokytis, geba 

mokytis iš kitų 

nuomonių apie save ir 

savo darbus. 

Ypatingai gera 

savirefleksija, 

puikiai pasinaudoja 

grįžtamuoju ryšiu. 

Studentą 

apibūdinantys įgūdžiai 

ir savybės 
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9. Priedas  

Praktikanto įgytų įgūdžių vertinimas.  

Pildo praktikantas. 

Užpildykite lentelę įrašydami jūsų vertinimą atitinkantį apibūdinimą pagal pateiktą  
vertinimo lentelę. Likusią laisvą vietą galite naudoti savo bendroms pastaboms ar 
pasiūlymams. 

 

 
Praktikos 

pradžia 

Apsilankymas 

Nr. 1 

Apsilankymas 

Nr. 2 

Apsilankymas 

Nr. 3 

Praktikos 

pabaiga 

Socialiniai ir bendravimo 

įgūdžiai 

Darbas komandoje, 

komunikavimas su kolegomis 

     

Darbo planų vykdymas: 

Efektyvus žmogiškųjų ir 

materealiųjų resursų 

panaudojimas laikantis nustatyto 

darbų grafiko 

     

Praktiniai įgūdžiai 

Sugebėjimas taikyti teorines 

žinias praktikoje 

     

Rašytiniai įgūdžiai 

Pasiūlymų, ataskaitų ir kitų 

panašių dokumentų rengimas, 

gebėjimas sklandžiai dėstyti 

mintis raštu. 

     

Orientacija 

Gebėjimas perprasti sudėtingas 

sistemas, nustatyti problemas ir jų 

sprendimo būdus 

     

Sugebėjimas mokytis 

Kostruktyvus reagavimas į 

kritiką, savirefleksija ir kritiškas 

požiūris į save.  Sugebėjimas 

mokytis iš savo klaidų. 

     

Studentą apibūdinantys 

įgūdžiai ir savybės 
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10. Priedas  

Praktikanto įgytų įgūdžių vertinimas.  

Pildo tutorius. 

Užpildykite lentelę įrašydami jūsų vertinimą atitinkantį apibūdinimą pagal 
pateiktą  vertinimo lentelę. Likusią laisvą vietą galite naudoti savo bendroms 
pastaboms ar pasiūlymams. 

 
Apsilankymas 

Nr. 1 

Apsilankymas 

Nr. 2 

Apsilankymas 

Nr. 3 

Praktikos 

pabaiga 

Socialiniai ir bendravimo 

įgūdžiai 

Darbas komandoje, 

komunikavimas su kolegomis 

    

Darbo planų vykdymas: 

Efektyvus žmogiškųjų ir 

materealiųjų resursų 

panaudojimas laikantis 

nustatyto darbų grafiko 

    

Praktiniai įgūdžiai 

Sugebėjimas taikyti teorines 

žinias praktikoje 

    

Rašytiniai įgūdžiai 

Pasiūlymų, ataskaitų ir kitų 

panašių dokumentų rengimas, 

gebėjimas sklandžiai dėstyti 

mintis raštu. 

    

Orientacija 

Gebėjimas perprasti sudėtingas 

sistemas, nustatyti problemas ir 

jų sprendimo būdus 

    

Sugebėjimas mokytis 

Kostruktyvus reagavimas į 

kritiką, savirefleksija ir 

kritiškas požiūris į save.  

Sugebėjimas mokytis iš savo 

klaidų. 

    

Studentą apibūdinantys 

įgūdžiai ir savybės 
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11. Priedas  

Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijų 
pavyzdys 

 

1. ĮVADAS 10 BALŲ 

1.1 Tinkamas titulinis puslapis. 
1.2 Įvadas, kuriame pateikiama bendra informacija apie praktiką ir padėkos. 
1.3 Tikslų ir uždavinių pristatymas, naudojamų terminų aptarimas, naudojamos metodikos 
pristatymas. 

2. Apie praktikos vietą 30 BALŲ 

2.1 Įmonės kurioje atlikta praktika veiklos aprašymas: darbo vieta, saugumo reikalavimai, 
personalas, mokymai, kokybės kontrolė, technologijos, administracinė sistema, 
bendradarbiavimas ir pan. 

3. ESAMOS SITUACIJOS IR/AR PROBLEMOS ANALIZĖ 20 BALŲ  

3.1 Svarbių veiklos faktorių analizė ir vertinimas. 

4. REKOMENDACIJOS IR REKOMENDUOJAMŲ VEIKSMŲ PLANAS 20 

BALŲ 
 

4.1 Rekomenduojami veiksmai ir jų pagrindimas. 
4.2 Užduočių atlikimo terminai 
4.3 Veiksmų įgyvendinimas ir komunikacija pvz.: personalo atsakomybių 

paskirstymas. 
4.4 Numatomi reikalingi resursai pvz.: įranga ir mokymai. 
4.5 Veiksmų eigos vertinimas. 
4.6 Plano efektyvumo vertinimas. 

 

5. IŠVADOS 10 BALŲ  

5.1  Pateikiamos išvados ir rekomendacijos, apibendrinama gauta nauda. 

6. PRISTATYMAS 10 BALŲ 
 

6.1 Darbo apimtis (neįskaitant priedų) turėtų būti ne mažiau kaip 4-5 tūkstančiai 
žodžių. 

6.2 Darbo struktūra ir tvarka. 
6.3 Rašybos ir gramatinės klaidos. 
6.4 Rašymo stilius. 
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12. Priedas  

Praktikos ataskaitos vertinimo ir grįžtamojo ryšio formos 
pavyzdys 

Praktikantas:..…………………………………………………  

Praktikos koordinatorius:…………………………………… 
 

 Labai 
gerai 

Gerai Vidutiniškai Patenkinama
i 

Silpnai Komentarai 

Struktūra       
Santrauka       
Metodai       
Rezultatai       
Diskusija/ apibendrinimas       

       

Turinys       
Temos svarba       
Logiškas išdėstymas       
Analizė       
Supratimas       
Įžvalgumas ir originalumas       

       

Pristatymas       
Aiškus       

Rašyba       
Gramatika       
Diagramos ir iliustracijos       
Nuorodos       
Apimtis       

       

Bendrai       

Įvertinkite kiekvieną iš punktų “labai gerai”, “gerai”, “vidutiniškai”, 
“patenkinamai”, silpnai”. Savo nuomonę pakomentuokite.



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

85 
 

13. Priedas  

Vietos teikėjo vertinimo anketos pavyzdys  

(pildo vietos teikėjas) 
Gerb. tutoriau, 

norėdami užtikrinti praktikų programų efektyvumą prašome užpildyti šią apklausos formą. 

Tutorius:  ____________________________________________________  

Vietos teikėjas:         ____________________________________________  

Vietos teikėjo adresas:  _________________________________________  

 __________________________________________  

Telefonas:  ___________________________________________________  

Praktikantas:__________________________________________________ 

Pareigos: ____________________________________________ ___ 

Praktikos laikotarpis: ___________________________________ ___ 

Asmeniniai įgūdžiai 
 

Įgūdžiai Puikūs Geri Vidutiniški Silpni 
Sugebėjimas palaikyti konstruktyvius 
santykius su kolegomis 

    

Numatytų terminų laikymasis     
Punktualumas     
Iniciatyvumas darbe     
Greita orientacija kintančiose 
situacijose 

    

Atsidavęs darbui ir motyvuotas     

Požiūris į darbą     

Atkaklumas ir nuoseklumas darbe     

 

Komentarai: _________________________________________________________  
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Profesiniai įgūdžiai 
 

Įgūdžiai Puikūs Geri Vidutiniški Silpni 
Bendros profesinės žinios     
Klientų aptarnavimas     
Pasiūlymų rengimas     
Užsakymų rengimas     
Kompiuterinis raštingumas     
Užsienio kalbos žinios     
Pardavimo įgūdžiai     
Kiti:     
Komentarai: _________________________________________________________  

Ar studentas gavo darbo užmmoketį ar kita passkatinamą praktikos metu?        Taip/Ne 

Jei taip, tai kokį    _____________________________________________ _______ 

Kiti komentarai: _____________________________________________________  

Ar planuojate kitais metais priimti praktikantus?                   Taip/Ne 

Dėkojame už pagalbą bendradarbiaujant praktikos metu ir už atsakymus į šios anketos 

klausimus 
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14. Priedas  

Vietos teikėjo vertinimo anketos pavyzdys 

(pildo vietos teikėjas) 

Pirmojoje viso praktikos laikotarpio pusėje yra atliekamas praktikanto sugebėjimų ir savybių 
vertinimas. Penkiabalėje sistemoje įvertinkite studento sugebėjimus įvardintus lentelėje. Jei 
norite parašyti išsamesnį komentarą ar pasiūlymą tai padaryti galite kitoje lapo pusėje. 

A = Puikiai B = Gerai   C = Vidutiniškai   D = Patenkinamai E = Silpnai 

 

Studentas: Mentorius:    

Vietos teikėjas: Apsilankymo data:    

Santykiai su kolegomis A B C D E 
Bendras elgesys A B C D E 
Punktualumas A B C D E 
Entuziastingumas A B C D E 
Pasitikėjimas savimi A B C D E 
Patikimumas A B C D E 
Atsakingumas A B C D E 
Aprangos  tinkamumas A B C D E 
Organizuotumas A B C D E 
Iniciatyvumas noras mokytis A B C D E 
Kruopštumas ir nuoseklumas A B C D E 
Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose A B C D E 
Kalbiniai įgūdžiai A B C D E 
Rašybos įgūdžiai A B C D E 
Žingeidumas A B C D E 
Konstruktyvus kritikos priėmimas A B C D E 

Tutorius (Vardas, pavardė, parašas)   

……………………………………………………………………… 

Mentorius (Vardas, pavardė, parašas)  

…………………………………………………………………… 

Studentas (Vardas, pavardė, parašas)   

………………………………………………………………….. 
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15. Priedas  

Vietos teikėjo vertinimo anketos pavyzdys 

(pildo vietos teikėjas) 

Studentas …………………………………………  

Vietos teikėjas ……………………………… 

Praktikos laikotarpis   nuo ..…/……/……   iki …../…../….. 

 
Norėdamas gauti teigiamą praktikos ataskaitos įvertinimą, praktikantas turi gauti 

teigiamą įvertinimą iš savo praktikos vietos teikėjo. Įvertinimas gali būti pateiktas laisva 

forma arba užpildžius žemiau pateikiamą apklausos formą. Dėkojame už vertinimui skirtą 

laiką. 

5 = Puikiai 4 = Gerai   3 = Vidutiniškai   2 = Patenkinamai 1 = Silpnai 
 

 Įgūdžio vertinimas 
5 4 3 2 1 

Geras įmonės veiklos principų išmanymas      
Bendros situacijos rinkoje išmanymas ir jo įtakos įmonės darbui 
vertinimas 

     
Supranta įmonės veiklos organizavimo principus ir visų darbuotojų 
atsakomybes      
Sugeba laikytis nustatytų darbo terminų, prisiima atsakomybe už savo 
darbus ir su smalsumu imasi naujų darbų.      
Turi šiuos sugebėjimus: 

 
Žodinė raiška ir komunikavimas      
Rašytinė raiška ir komunikavimas      
Pristatymo įgūdžiai      
Darbas komandoje      
Dalykiniai santykiai su komandos nariais      
Dalykiniai santykiai su klientais      
Sugebėjimas greitai perprasti naujų darbų specifiką, įsijausti į naujas 

pareigas 

 

     
Gebėjimas planuoti laiką nustatant ir įgyvendinant tikslus, pasirenkant 
prioritetus 

 

     
Gebėjimas baigti pradėtas užduotis      
Sugebėjimas vertinti ateities perspektyvas, numatyti būsimas problemas 
ir jų sprendimo būdus. 

 

     
Kuria ir įgyvendina naujas idėjas      
Gebėjimas mąstyti logiškai, kritiškai ir savirefleksija      
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16. Priedas  

Draudimo specialybės profesinio rengimo įstaigos 
Mokymo įstaigos 
pavadinimas 

Studijų programa Studijų 
trukmė 

Ar  praktikos 
atlikimas įtrauktas 
į studijų 
programą? 

Vilniaus Žirmūnų 
darbo rinkos 
mokymo centras 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

24 
savaitės 

Ne 

Vilniaus 
geležinkelio 
transporto ir verslo 
paslaugų mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

24 
savaitės 

Ne 

Vakarų Lietuvos 
verslo kolegija 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

24 
savaitės 

Ne 

Vilniaus 
geležinkelio 
transporto ir verslo 
paslaugų mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

3 metai Taip. Trukmė 48 
savaitės. 

Panevėžio prekybos 
ir paslaugų verslo 
mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

3 metai Taip. Trukmė 48 
savaitės. 

Kauno buitinių 
paslaugų ir verslo 
mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Vabalninko žemės 
ūkio mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Vilniaus 
geležinkelio 
transporto ir verslo 
paslaugų mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Alantos 
technologijos ir 
verslo mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Ukmergės 
technologijų ir 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 
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verslo mokykla 

Klaipėdos laivų 
statybos ir remonto 
mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Panevėžio prekybos 
ir paslaugų verslo 
mokykla 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Alytaus profesinio 
rengimo centras 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Šiaulių profesinio 
rengimo centras 

Draudimo įmonių Tarnautojo 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Vilniaus 
geležinkelio 
transporto ir verslo 
paslaugų mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

3 metai Taip. Trukmė 48 
savaitės. 

Panevėžio prekybos 
ir paslaugų verslo 
mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

3 metai Taip. Trukmė 48 
savaitės. 

Kauno buitinių 
paslaugų ir verslo 
mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Vabalninko žemės 
ūkio mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Vilniaus 
geležinkelio 
transporto ir verslo 
paslaugų mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Alantos 
technologijos ir 
verslo mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Ukmergės 
technologijų ir 
verslo mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Klaipėdos laivų 
statybos ir remonto 
mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 
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Panevėžio prekybos 
ir paslaugų verslo 
mokykla 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Alytaus profesinio 
rengimo centras 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 

Šiaulių profesinio 
rengimo centras 

Draudimo Konsultanto 
Mokymo Programa 

1,5 metų Taip. Trukmė 41 
savaitė. 
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16. Priedas  

Draudimo brokerių įmonių internetinė apklausa, atlikta tinklalapyje www.apklausa.lt 

Prieiga prie apklausos per internetą:  http://www.apklausa.lt/f/studentu-praktiku-

organizavimas-draudimo-brokeriu-imonese-cnsrm6q 

 

Viso atsakymų: 13 
1. Ar Jūsų įmonė vykdo studentų praktikas? 
Taip (atsakykite 2-10 klausimus). 
38% (5) 
Ne (atsakykite 11-14 klausimus). 
61% (8) 
2. Kokius keliate tikslus studentų praktikų vykdymui / kodėl priimate  
praktikantus? 
Norite atsirinkti ir įdarbinti geriausius praktikantus. 
38% (5) 
Norite sumažinti kitų darbuotojų skiriamą laiką techniniams darbams. 
38% (5) 
Sprendžiate darbuotojų trūkumo problemą. 
7% (1) 
Norite išspręsti specifines problemas, kur dažniausiai trūksta teorinių žinių. 
7% (1) 
2010.06.18 Apklausos ir anketos, internetu - apkla… 
apklausa.lt/private/forms/…/answers ¼ 
Siekiate bendradarbiavimo su atitinkama aukštąja mokykla. 
15% (2) 
Kita. 
0% (0) 
Neatsakė: 53% (7) 

Jei  į 2-ą klausimą atsakėtė "kita", gal galėtumėte įvardinti kokius tikslus keliate   

praktikoms? 

3. Koks jūsų įmonės pasiruošimas darbui su praktikantais? 

Dirbdami su praktikantais vadovaujamės patvirtinta metodika. 

15% (2) 

Praktikų organizavimu užsiima atskiras skyrius/atsakingas asmuo. 

23% (3) 

Apmokytas personalas darbui su praktikantais. 

0% (0) 

Paruošta praktikos atlikimo vieta. 



Užsienio patirties organizuojant draudimo specialybės studentų praktikas pritaikymo Lietuvoje 
GALIMYBIŲ STUDIJA 	  

 

93 
 

15% (2) 

Neatsakė: 53% (7) 

4. Kaip pasirenkamas praktikantas? 

Praktikantą siunčia aukštoji mokykla. 

38% (5) 

Praktikantas pasirenkamas iš kelių aukštosios mokyklos pasiūlytų kandidatų. 

0% (0) 

Praktikantas yra pažįstamas asmeniškai. 

15% (2) 

Kita. 

7% (1) 

Neatsakė: 53% (7) 

Jei į 4-tą klausimą atsakėtė "kita", gal galėtumėte įvardinti kitus praktikantų atrankos  

būdus? 

5. Studentų praktikos atlikimo eiga. 

Vadovaujatės standartizuotu praktikos atlikimo eigos aprašu. 

7% (1) 

Praktikos atlikimo planas suderinamas su aukštąja mokykla. 

0% (0) 

Praktikos atlikimo planas žodžiu suderinamas su praktikantu. 

15% (2) 

Studentas dirba atsitiktinius, žemos kompetencijos darbus. 

15% (2) 

Kita. 

7% (1) 

Neatsakė: 53% (7) 

6. Praktikos įvertinimas. 

Praktika įvertinama, parašant ataskaitą aukštajai mokyklai. 

7% (1) 

Praktika įvertinama pokalbio su praktikantu būdu. 

15% (2) 

Praktika vertinama, vadovaujantis standartizuotomis procedūromis (rezultatai  

atskiruose teminiuose blokuose). 
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0% (0) 

Praktika nėra vertinama (pereikite prie 8-to klausimo). 

15% (2) 

Neatsakė: 61% (8) 

7. Kaip vertinama praktika? 

Balais. 

0% (0) 

Įskaita (įskaityta / neįskaityta). 

30% (4) 

Neatsakė: 69% (9) 

8. Su kokiomis problemomis susidūrėte praktikų metu? 

Nepakankamas praktikantų teorinis pasiruošimas praktikai. 

15% (2) 

Nepakankamo lygio praktikantų darbo našumas. 

7% (1) 

Nepakankamas aukštosios mokyklos vaidmuo praktikos atlikime. 

7% (1) 

Nepakankamas praktikantų sugebėjimas teorines žinias taikyti praktikoje. 

30% (4) 

Trūksta metodinės medžiagos tiek studentams, tiek įmonės darbuotojams. 

30% (4) 

Neaiškiai suformuluoti praktikos tikslai iš aukštosios mokyklos pusės. 

15% (2) 

Kita. 

0% (0) 

Neatsakė: 61% (8) 

Jei į 8-tą klausimą atsakėtė "kita", gal galėtumėte įvardinti su kokiomis kitomis  

problemomis susidūrėte 

praktikų metu? 

9. Bendradarbiavimo su aukštąja mokykla forma. 

Asmeniškai pažįstate aukštosios mokyklos darbuotojus. 

0% (0) 

Įmonės darbuotojai taip pat dirba dėstytojais aukštojoje mokykloje. 
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7% (1) 

Aukštoji mokykla pasiūlė bendradarbiauti. 

23% (3) 

Tarpininkavo draudimo brokerių įmonių asociacija. 

15% (2) 

Neatsakė: 61% (8) 

10. Kaip vertinate darbą su praktikantais? 

Teigiamai, praktikos pateisino lūkesčius. 

15% (2) 

Neutraliai, praktikos tik iš dalies pateisino lūkesčius. 

23% (3) 

Neigiamai, praktikos nepateisino lūkesčių. 

0% (0) 

Neatsakė: 61% (8) 

11. Kodėl niekada nepriiminėjote praktikantų? (Atsakinėja įmonės  

nevykdžiusios studentų praktikų) 

Niekas nesikreipė. 

38% (5) 

Įmonė neturi reikiamų resursų (praktikanto vadovo, darbo vietos). 

7% (1) 

Įmonės darbuotojai nėra parengti praktikų organizavimui. 

7% (1) 

Praktikantų priėmimas būtų nuostolingas. 

0% (0) 

Ribotos galimybės viešai paskelbti apie laisvas praktikos vietas. 

0% (0) 

Kita. 

0% (0) 

Neatsakė: 46% (6) 

Jei į 11-tą klausimą atsakėte "kita", gal galėtumėte įvardinti dėl kokių priežasčių  

nepriiminėjote praktikantų? 

12. Kas Jūsų nuomone turėtų inicijuoti praktikų atlikimą? 

Studentai/studentų organizacijos. 
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7% (1) 

Mokymo įstaigos. 

46% (6) 

Įmonės. 

7% (1) 

Verslo įmonių asociacija. 

38% (5) 

13. Ar Jums trūksta informacijos apie praktikų organizavimo galimybes? 

Taip 

84% (11) 

Ne 

15% (2) 

14. Jei informacijos apie praktikas trūksta, tai kokios? 

Pagalbinės - metodinės informacijos apie praktikų organizavimą. 

61% (8) 

Informacijos apie norinčius atlikti praktiką. 

46% (6) 

Kita. 

0% (0) 

Neatsakė: 15% (2) 

Jei į 14-tą klausimą atsakėtė "kita", gal galėtumėte įvardinti kokios informacijos  

trūksta? 


