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I. BENDROJI DALIS 

 

I.1. APRAŠO PASKIRTIS 

 

Praktikų organizavimo modelis skirtas visapusiškai prisidėti prie pagrindinio asociacijos 

„INFOBALT“, kartu su Partneriais, įgyvendinamo projekto „IT PRAKTIKA: studentų praktikos 

organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ tikslo – stiprinti studentų praktinių įgūdţius Lietuvos 

informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) sektoriuje.  

Šiuo dokumentu siekiama sukurti vieningą modelį, uţtikrinantį didesnį studijų sistemos veiklos 

efektyvumą, tobulinant praktikų vykdymo sistemą bei pritaikant ją IRT sektoriaus verslo poreikiams. 

Tikimasi, kad modelis prisidės prie Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros, didesnio 

konkurencingumo Europos ir pasaulio aukštojo mokslo sistemoje. 

Praktikos organizavimo modelio aprašo parengimas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis. Projektas: „IT PRAKTIKA: studentų praktikos 

organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054).  

Dokumentą parengė šių organizacijų sudaryta darbo grupė: 

1. Asociacija „INFOBALT“ 

2. Lietuvos projektų vadybos asociacija 

3. Kauno kolegija 

4. Kauno technologijos universitetas 

5. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

6. Vilniaus kolegija 

7. Vilniaus universitetas 

8. Vytauto Didţiojo universitetas 

9. Wilibox, UAB 

10. UAB "Telekonta" 

11. UAB "New Vision Baltija" 

12. UAB "Afeccto Lietuva" 

13. UAB "CID Baltic" 

14. UAB "Sintagma" 

15. VšĮ "Visorių informacinių technologijų parkas" 
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16. UAB "Alna Intelligence" 

 

    

I.2. TERMINAI IR TRUMPINIAI 

 

Lentelėje Nr.1 pateikiamas svarbiausių, šiame dokumente naudojamų, terminų ir trumpinių sąrašas.  

 

Lentelė Nr.1 

Terminai ir trumpiniai 

 

Naudojamas 

terminas/sutrumpinimas 

Aprašymas 

IRT Informacinės ir ryšių technologijos 

Antroji studijų pakopa Magistrantūros studijos. 

Aukštoji mokykla (AM ) Organizacija, organizuojanti ir vykdanti studijas, teikianti Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Ţin., 2009, Nr. 54-2140) nustatytas 

aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdanti mokslinius tyrimus, eksperimentinę 

(socialinę, kultūrinę) plėtrą ir (arba) meno veiklą, taikanti mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus, kaupianti mokslo 

ţinias, plėtojanti kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėjanti akademinės 

bendruomenės vertybes ir tradicijas (universitetas,  kolegija). Aukštosios 

mokyklos gali būti valstybinės ir privačios bei viešųjų įstaigų valdomos. 

Pareiškėjas Asociacija „INFOBALT“ 

Partneriai Lietuvos projektų vadybos asociacija; Kauno kolegija; Kauno technologijos 

universitetas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Vilniaus kolegija; 

Vilniaus universitetas; Vytauto Didţiojo universitetas; Wilibox, UAB; UAB 

"Telekonta"; UAB "New Vision Baltija"; UAB "Afeccto Lietuva"; UAB "CID 

Baltic"; UAB "Sintagma"; VšĮ "Visorių informacinių technologijų parkas"; 

UAB "Alna Intelligence" 

Pirmoji studijų pakopa  Pagrindinės, arba bakalauro, studijos. 

Praktika Profesinių (specialiųjų) kompetencijų įgijimo ir tobulinimosi forma, kuomet 

studentas praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas 

programos pagrindų ir specialaus lavinimo ţinias, kompetencijas ir gebėjimus 

praktinėje profesinėje veikloje. 

Praktikos institucija (PI) Institucija, kurioje studentas atlieka praktiką, t.y. Lietuvos privataus ir 

visuomeninio ūkio subjektų įmonės, įstaigos ir organizacijos, valstybės 

valdymo ir savivaldos institucijos. 

Praktikos koordinatorius  Fakulteto darbuotojas, kuris atsakingas uţ praktikos organizavimą studijų 

programą vykdančioje vienoje ar keliose katedrose. 

Dvišalio 

bendradarbiavimo sutartis  

Aukštosios mokyklos ir praktikos institucijos studentų praktikos organizavimo 

ir priėmimo sutartis. 

Praktikos tema  Konkrečiai praktikos vietai suteikiamas darbo pavadinimas, atspindintis šio 

darbo turinį bei rezultatus. Praktikos temą patvirtina/uţregistruoja aukštoji 

mokykla.  
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Praktikos uţduotis  Įpareigojimas arba įsipareigojimas ką nors atlikti, gauti rezultatą, spręsti 

uţdavinį, išnagrinėti tam tikrą problemą 

Praktikos vadovas 

aukštojoje mokykloje  

Patyręs pedagogas (dėstytojas), individualiai vadovaujantis studentui 

(staţuotojui), padedantis jam įgyti ir tobulinti (pedagogo) darbui būtinas 

praktines profesines kompetencijas, siekti ugdymo(si) kokybės ir pasirengti 

kvalifikaciniam egzaminui. 

Praktikos vadovas 

praktikos institucijoje   

Studento profesinės praktikos vadovas arba koordinatorius įmonėse ir (arba) 

kitose organizacijose, kurio funkcijos yra koordinuoti staţuotės organizavimą, 

atsakyti uţ staţuotojų praktinių profesinių (ne dalykinių) kompetencijų įgijimą 

ir vertinimą. 

Praktikos vertintojas  Asmuo atliekantis studentų praktikos vertinimą. 

Praktikos vieta  Imitacinė darbo vieta sukuriama konkrečiam laikotarpiui, kuriam pasibaigus 

nebelieka šios vietos. Priklausomai nuo institucijos, praktikos vieta gali būti ir 

reali darbo vieta. 

Praktikų vietų IS Praktikų vietų informacinė sistema 

Studentas Asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal pirmos studijų pakopos ar 

vientisųjų studijų programą. 
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II. PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO MODELIS 

 

II.1. NOTACIJA 

 

 

Ţymėjimas Aprašymas 

 

Bet koks procesas 

 

Susijęs su IS procesas 

 

Sprendimas su galimomis alternatyvomis 

 

Procedūros pradţia / procedūros pabaiga 

 

Nuoroda į kitą procedūrą 

 

Lygiagrečių veiksmų seka 
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II.2. PROCEDŪRŲ ŢEMĖLAPIS 

PR_1_Aukštosio
s mokyklos (ir 

pirmo AM 
koordinatoriaus) 

registracija/
atnaujinimas

PR_2_Praktikos 
institucijos (ir 

pirmo PI 
koordinatoriaus) 

registracija/
atnaujinimas

PR_3_Studento 
duomenų 

praktikų vietų IS 
suvedimas

PR_5_Praktikos 
vietos 

registracija/
atnaujinimas

PP_2_Praktikos 
vadovo aukštojoje 

mokykloje 
paskyrimas

PR_6_AM 
praktikos 

koordinatoriaus 
registracija/
atnaujinimas

REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS

PRAKTIKOS  PASIRINKIMAS

PE_1_Praktikos 
plano sudarymas 

PE_2_Studento 
konsultacija su 

praktikos vadovu 
aukštojoje 
mokykloje

PE_4_Praktikos 
užduoties 

realizavimas

PASIRUOŠIMAS PRAKTIKAI

PA_1_Praktikos 
dalyvių 

atsiliepimai

PA_2_Vertintojų 
paskyrimas

PA_3_Praktikos 
įvertinimas

ATSISKAITYMAS IR VERTINIMAS PRAKTIKOS EIGA

PR_7_Žinių 
bazės 

sukūrimas/
atnaujinimas

PP_1_Informacijos 
apie praktikas 
paskelbimas

PP_3_Praktikos 
vadovo praktikos 

institucijoje 
paskyrimas

PE_3_Studento 
konsultacija su 

praktikos vadovu 
praktikos 

institucijoje

PP_4_Praktikos 
vietos, praktikanto ir 

užduoties/temos 
priskyrimas

PR_4_Studento 
registracija/
atnaujinimas

PR_8_Atsiliepim
ų bazės kūrimas

PR_9_PI 
praktikos 

koordinatoriaus 
registracija/
atnaujinimas
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II.3. PROCEDŪROS IR PROCESAI 

 

II.3.1. PR_1_AUKŠTOSIOS MOKYKLOS (IR PIRMO AM KOORDINATORIAUS) 

REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS 
 

Procedūra: PR_1_Aukštosios mokyklos (ir pirmo AM koordinatoriaus) registracija/atnaujinimas 

Rezultatas: Įregistruota aukštoji mokykla ir pirmas sistemos koordinatorius su aktualiais duomenimis 

 

PR_1_Aukštosios mokyklos (ir pirmo AM koordinatoriaus) registracija /atnaujinimas

P
ra

kt
ik

ų
 v

ie
tų

 IS
 t

u
ri

n
io

 
ad

m
in

is
tr

at
o

ri
u

s

A
u

kš
to

si
o

s 
m

o
ky

kl
o

s 
(A

M
) 

ko
o

rd
in

at
o

ri
u

s

Pradžia
Ar nauja 

registracija?

PR_1.1_Duomenų 
sistemoje įvedimas

TAIP

PR_1.2_Sistemoje 
įvestų duomenų 

peržiūra

Ar patvirtinti 
duomenys?

PR_ 1.4_
Registracijos 
atmetimas

PR_1.3_Sistemoje 
įvestų duomenų 

aktyvavimas
TAIP

Pabaiga

PR_1.5_Duomenų 
keitimas

NE

NE

 

Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_1.1_Duomenų sistemoje įvedimas Proceso metu uţpildoma registracijos anketa praktikų vietų 

informacinėje sistemoje. 

PR_1.2_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra 

Proceso metu praktikų vietų IS turinio administratorius perţiūri 

uţpildytą registracijos anketą. 

PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas 

Proceso metu patvirtinama registracijos anketa ir aktyvuojama 

sistemoje. 

PR_1.4_Registracijos atmetimas Proceso metu atmetama uţpildyta registracijos anketa. 

PR_1.5_Duomenų keitimas Proceso metu atnaujinami registracijos duomenys. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR _1.1_Duomenų sistemoje įvedimas 

Paskirtis Įvesti aukštosios mokyklos (toliau – AM) ir pirmojo AM koordinatoriaus duomenis praktikos 

vietų informacinės  sistemos (toliau – IS) registracijos formoje. 

Aprašymas Proceso metu reikalavimus atitinkanti aukštoji mokykla pildo registracijos anketą. Registracija 

vykdoma IS. Uţpildţius registracijos anketą, sistema išsiunčia pranešimą IS turinio 

administratoriui apie naujai uţpildytą registracijos anketą IS. 

Įvestis  Registracijos IS taisyklės (apimančios reikalavimus AM); 
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 AM (ir pirmojo koordinatoriaus) kontaktiniai duomenys; 

 Praktikos organizavimo reglamentas. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema (jei taikoma). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Uţpildyta AM (ir pirmojo AM koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Pranešimas IS turinio administratoriui apie naujai uţpildytą registracijos anketą IS; 

 Pereinama į procesą „PR_1.2_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius Uţpildo IS registracijos anketos duomenis. 

IS turinio administratorius AM koordinatoriui įvedus registracijos anketos duomenis, IS 

turinio administratorius gauna pranešimą apie tai, kad AM 

koordinatorius įvedė registracijos anketos duomenis. 

 

Pavadinimas: PR_1.2_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra 

Paskirtis Perţiūrėti AM (ir pirmojo koordinatoriaus) įvestus registracijos duomenis IS ir priimti 

sprendimą dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Aprašymas Proceso metu IS turinio administratorius perţiūri įvestus duomenis registracijos anketoje ir 

priima sprendimą dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Įvestis  Gautas pranešimas procese „PR_1.1_Duomenų sistemoje įvedimas“ apie tai, kad AM 

koordinatorius uţpildė registracijos anketos duomenis; 

 Uţpildyta AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Duomenų analizės metodas. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Priimtas sprendimas dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo; 

 Jei priimtas sprendimas patvirtinti registraciją, pereinama į procesą „PR_1.3_Sistemoje 

įvestų duomenų aktyvavimas“; 

 Jei priimtas sprendimas atmesti registraciją, pereinama į procesą 

„PR_1.4_Registracijos atmetimas“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio administratorius Atlieka gautos AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos 

anketos sistemoje duomenų analizę ir priima sprendimą atmesti 

arba patvirtinti registraciją. 

 

Pavadinimas: PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas 

Paskirtis Patvirtinti AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registraciją ir aktyvuoti registracijos duomenis 

praktikų vietų informacinėje sistemoje (IS). 

Aprašymas Proceso metu praktikų vietų IS turinio administratorius aktyvuoja aukštosios mokyklos (ir 

pirmojo koordinatoriaus) duomenis, kad jis galėtų naudotis informacine sistema. Aktyvacija 

vykdoma praktikos vietų informacinėje sistemoje (IS).  
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Sistema proceso metu automatiškai suformuoja ir išsiunčia registracijos patvirtinimo pranešimą 

AM koordinatoriui, kartu su prisijungimo prie IS duomenimis.  

Įvestis  Priimtas sprendimas patvirtinti registraciją (procesas PR_1.2_Sistemoje įvestų 

duomenų perţiūra“); 

 Uţpildyta AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Aktyvuota AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Aktyvuoti registracijos anketos duomenys tampa matomi visiems IS naudotojams; 

 Pranešimas AM koordinatoriui apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo 

prie IS duomenimis. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio administratorius  Aktyvuoja AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketos 

duomenis IS ir išsiunčia prisijungimo duomenis AM 

koordinatoriui. 

AM koordinatorius Gauna pranešimą apie sėkmingą registraciją IS ir prisijungimo 

duomenis. 

 

Pavadinimas: PR_1.4_Registracijos atmetimas 

Paskirtis Atmesti AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registraciją IS. 

Aprašymas Proceso metu atmetama uţpildyta AM (ir pirmojo koordinatoriaus)  registracijos anketa 

praktikų vietų informacinėje sistemoje, nurodomos atmetimo prieţastys. 

Sistema proceso metu automatiškai suformuoja ir išsiunčia pranešimą apie AM (ir pirmojo 

koordinatoriaus) registracijos IS atmetimą ir atmetimo prieţastis. Po pranešimo išsiuntimo 

sistemoje ištrinama registracijos anketa. 

Įvestis  Priimtas sprendimas atmesti registraciją (procesas „PR_1.2_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra“); 

 Uţpildyta AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Ištrinta registracijos anketa IS; 

 Pranešimas AM koordinatoriui apie registracijos IS atmetimą ir atmetimo prieţastis. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio administratorius Atmeta AM (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketą IS, 

nurodo atmetimo prieţastis ir išsiunčia apie tai pranešimą AM 

koordinatoriui. 

AM koordinatorius Gauna pranešimą apie registracijos atmetimą ir atmetimo 
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prieţastis. 

 

Pavadinimas: PR_1.5_Duomenų keitimas 

Paskirtis Pakeisti įvestus IS aukštosios mokyklos registracijos duomenis aktualiais. 

Aprašymas Proceso metu AM koordinatorius atnaujina AM registracijos duomenis IS. Atnaujinus 

duomenis, IS išsiunčiamas automatinis pranešimas visiems AM koordinatoriams. 

Taip pat, proceso metu numatytu periodiškumu IS yra siunčiami priminimai dėl AM duomenų 

atnaujinimo. 

Įvestis AM koordinatorius, gavęs pranešimą apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo 

prie IS duomenimis (procesas “PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas”). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema (jei taikoma). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Atnaujinti AM registracijos duomenys; 

 Pranešimas AM koordinatoriams apie atnaujintus AM registracijos duomenis IS. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius  Įveda atnaujintus AM registracijos duomenis; 

 Gauna pranešimus apie AM duomenų atnaujinimus 

sistemoje. 
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II.3.2. PR_2_PRAKTIKOS INSTITUCIJOS (IR PIRMO PI KOORDINATORIAUS) 

REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS 

 

Procedūra: PR_2_Praktikos institucijos (ir pirmo PI koordinatoriaus) registracija/atnaujinimas 

Rezultatas: Įregistruota praktikos institucija ir pirmas PI koordinatorius su aktualiais duomenimis 

 

PR_2_Praktikos institucijos (ir pirmo PI koordinatoriaus) registracija /atnaujinimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_2.1_Duomenų sistemoje įvedimas Proceso metu uţpildoma registracijos anketa praktikų vietų 

informacinėje sistemoje. 

PR_2.2_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra 

Proceso metu praktikų vietų IS turinio administratorius perţiūri 

uţpildytą registracijos anketą. 

PR_2.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas 

Proceso metu patvirtinama registracijos anketa ir aktyvuojama 

sistemoje. 

PR_2.4_Registracijos atmetimas Proceso metu atmetama uţpildyta registracijos anketa. 

PR_2.5_Duomenų keitimas Proceso metu atnaujinami registracijos duomenys. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_2.1_Duomenų sistemoje įvedimas 

Paskirtis Įvesti praktikos institucijos (toliau – PI) ir pirmojo AM koordinatoriaus duomenis praktikos 

vietų informacinėje sistemos registracijos formoje. 

Aprašymas Proceso metu, reikalavimus atitinkanti PI, uţpildo registracijos anketą praktikų vietų IS. 

Uţpildţius anketą, išsiunčiamas pranešimas IS turinio administratoriui apie naujai uţpildytą 

registracijos anketą IS. 
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Įvestis  Registracijos IS taisyklės (apimančios reikalavimus PI); 

 PI ir pirmojo koordinatoriaus kontaktiniai duomenys; 

 Registracijos paţymėjimas; 

 Praktikos organizavimo reglamentas  (jei turima). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikos organizavimo reglamento pavyzdinis šablonas; 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema (jei taikoma). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Uţpildyta PI (ir pirmojo AM koordinatoriaus)registracijos anketa IS; 

 Pranešimas IS turinio administratoriui apie naujai uţpildytą registracijos anketą IS; 

 Pereinama į procesą „PR_2.2_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra“.“ 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI koordinatorius Uţpildo IS registracijos anketos duomenis. 

IS turinio 

administratorius 

PI koordinatoriui įvedus registracijos anketos duomenis, IS turinio 

administratorius gauna pranešimą apie tai, kad naujas PI koordinatorius 

įvedė registracijos anketos duomenis. 

 

Pavadinimas: PR_2.2_ Sistemoje įvestų duomenų perţiūra 

Paskirtis Perţiūrėti PI (ir pirmojo koordinatoriaus) įvestus registracijos duomenis IS ir priimti sprendimą 

dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Aprašymas Proceso metu IS turinio administratorius perţiūri įvestus duomenis registracijos anketoje ir 

priima sprendimą dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Įvestis  Gautas pranešimas procese „PR_2.1_Duomenų sistemoje įvedimas“ apie tai, kad PI 

koordinatorius uţpildė registracijos anketos duomenis; 

 Uţpildyta PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Duomenų analizės metodas. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Priimtas sprendimas dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo; 

 Jei priimtas sprendimas patvirtinti registraciją, pereinama į procesą „PR_2.3_Sistemoje 

įvestų duomenų aktyvavimas“; 

 Jei priimtas sprendimas atmesti registraciją, pereinama į procesą „PR_2.4_Registracijos 

atmetimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio 

administratorius 

Atlieka gautos PI (ir pirmojo koordinatoriaus)  registracijos anketos 

sistemoje duomenų analizę ir priima sprendimą atmesti arba patvirtinti 

registraciją. 

 

 

 



   v1.1 

 

15 

 

 

Pavadinimas: PR _2.3_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas 

Paskirtis Patvirtinti PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registraciją ir aktyvuoti registracijos duomenis 

praktikų vietų informacinėje sistemoje (IS). 

Aprašymas Proceso metu praktikų vietų IS turinio administratorius aktyvuoja praktikos institucijos (ir 

pirmojo koordinatoriaus) duomenis, kad jis galėtų naudotis informacine sistema. Aktyvacija 

vykdoma praktikos vietų informacinėje sistemoje (IS). 

Sistema proceso metu automatiškai suformuoja ir išsiunčia registracijos patvirtinimo pranešimą 

PI koordinatoriui, kartu su prisijungimo prie IS duomenimis.  

Įvestis  Priimtas sprendimas patvirtinti registraciją (procesas PR_2.2_Sistemoje įvestų 

duomenų perţiūra“); 

 Uţpildyta PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Aktyvuota PI registracijos anketa IS; 

 Aktyvuoti registracijos anketos duomenys tampa matomi visiems IS naudotojams; 

 Pranešimas PI koordinatoriui apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio 

administratorius 

Aktyvuoja PI registracijos anketos duomenis IS ir išsiunčia 

prisijungimo duomenis PI koordinatoriui. 

PI koordinatorius Gauna pranešimą apie sėkmingą registraciją IS ir prisijungimo 

duomenis. 

 

Pavadinimas: PR_2.4_Registracijos atmetimas 

Paskirtis Atmesti PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registraciją IS. 

Aprašymas Proceso metu atmetama uţpildyta PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa praktikų 

vietų informacinėje sistemoje, nurodomos atmetimo prieţastys. 

Sistema proceso metu automatiškai suformuoja ir išsiunčia pranešimą apie PI (ir pirmojo 

koordinatoriaus) registracijos IS atmetimą ir atmetimo prieţastis. Po pranešimo išsiuntimo 

sistemoje ištrinama registracijos anketa.  

Įvestis  Priimtas sprendimas atmesti registraciją (procesas „PR_2.2_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra“); 

 Uţpildyta PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Ištrinta registracijos anketa IS; 

 Pranešimas PI koordinatoriui apie registracijos IS atmetimą ir atmetimo prieţastis. 

Vaidmenys Vaidmuo Aprašymas 
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ir 

atsakomybės 

IS turinio 

administratorius 

Atmeta PI (ir pirmojo koordinatoriaus) registracijos anketą IS, 

nurodo atmetimo prieţastis ir išsiunčia apie tai pranešimą PI 

koordinatoriui. 

PI koordinatorius Gauna pranešimą apie registracijos atmetimą ir atmetimo prieţastis. 

 

Pavadinimas: PR_2.5_Duomenų keitimas 

Paskirtis Pakeisti įvestus IS praktikos institucijos registracijos duomenis aktualiais. 

Aprašymas Proceso metu PI koordinatorius atnaujina PI registracijos duomenis IS. Atnaujinus duomenis, 

IS išsiunčia automatinį pranešima visiems PI koordinatoriams. 

Taip pat, proceso metu numatytu periodiškumu IS yra siunčiami priminimai dėl PI duomenų 

atnaujinimo.. 

Įvestis PI koordinatorius, gavęs pranešimą apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo prie 

IS duomenimis (procesas “PR_2.3_ Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas ”). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema (jei taikoma); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Atnaujinti PI registracijos duomenys; 

 Pranešimas visiems PI koordinatoriams apie atnaujintus PI registracijos duomenis IS. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo  Aprašymas 

PI 

koordinatorius 
 Įveda atnaujintus PI registracijos duomenis; 

 Gauna pranešimus apie PI registracijos duomenų atnaujinimus. 



   v1.1 

 

17 

 

II.3.3. PR_3_STUDENTO DUOMENŲ PRAKTIKŲ VIETŲ IS SUVEDIMAS 

 

Procedūra: PR_3_Studento duomenų praktikų vietų IS suvedimas 

Rezultatas: Suvesti studento duomenys praktikų vietų IS 

 

PR_3_Studento duomenų praktikų vietų IS suvedimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_3.1_Studento numerio įkėlimas į 

sistemą 

Proceso metu sistemoje aukštosios mokyklos įkelia savo studentų, 

kurie vykdys praktiką, numerius. 

PR_3.2_Pranešimo studentui 

išsiuntimas apie galimybę registruotis 

Proceso metu aukštoji mokykla išsiunčia studentams pranešimą apie  

galimybę registruotis sistemoje. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_3.1_Studento numerio įkėlimas į sistemą 

Paskirtis Procesas skirtas sukelti studentų, kurie gali atlikti praktiką, LSP numerius, specializacijos, 

kompetencijos, praktikos trukmės ir pabaigos termino duomenis. 

Aprašymas Proceso metu sistemoje aukštosios mokyklos įkelia savo studentų, kurie vykdys praktiką, 

numerius. Taip pat nurodo: AM pavadinimą, studentų specializacijos pavadinimą, turimas 

kompetencijas, praktikos trukmę ir pabaigos terminą . 

Įvestis Studentų, kurie mokosi AM ir gali atlikti praktiką,  numeriai, specializacijos pavadinimai, 

turimų kompetencijų, praktikos trukmės duomenys, pabaigos terminas. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Įkelti studentų numeriai bei papildoma informacija (AM pavadinimas, studentų 

specializacijos pavadinimas, turimos kompetencijos, praktikos trukmė ir pabaigos 

terminas) IS; 

 Pereinama į procesą „PR_3.2_Pranešimo studentui išsiuntimas apie galimybę 

registruotis“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius Sukelia numerius ir papildomą informaciją (AM pavadinimą, 

studentų specializacijos pavadinimą, turimas kompetencijas ir 

praktikos trukmę) IS. 
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Pavadinimas: PR_3.2_Pranešimo studentui išsiuntimas apie galimybę registruotis 

Paskirtis Išsiųsti studentams pranešimą apie  galimybę registruotis IS. 

Aprašymas Proceso metu suformuojamas ir išsiunčiamas pranešimas apie galimybę registruotis IS 

visiems studentams, kurių numeriai buvo įkelti proceso „PR_3.1_Studento numerio 

įkėlimas į sistemą“ metu.  Pranešime nurodoma informacija, kuri bus reikalinga studentui 

registruojantis sistemoje: studento numeris, AM pavadinimas. 

Įvestis  Įkelti studentų numeriai bei papildoma informacija (AM pavadinimas, studentų 

specializacijos pavadinimas, turimos kompetencijos, praktikos trukmė, pabaigos 

terminas) IS (procesas „PR_3.1_Studento numerio įkėlimas į sistemą“); 

 Studentų el. pašto adresų duomenys. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Aukštosios mokyklos informavimo sistema; 

 Biuro techninė ir programinė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Studentai informuoti apie galimybę registruotis sistemoje. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius Išsiunčia pranešimus studentams apie galimybę registruotis IS. 

Studentas Gauna pranešimą apie galimybę registruotis IS. 
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II.3.4. PR_4_ STUDENTO REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS 

 

Procedūra: PR_4_Studento registracija/atnaujinimas 

Rezultatas: Įregistruotas studentas su aktualiais duomenimis 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_4.1_Numerio registracijos 

anketoje įvedimas 

Proceso metu atliekamas pirmas studento registracijos ţingsnis – 

įvedamas studento numeris, tam, kad sistema patikrintų, ar tokiu 

numeriu nėra uţregistruotas kitas studentas. 

PR_4.2_Pranešimo koordinatoriui 

sistemoje išsiuntimas 

Proceso metu studentas sistemoje suformuoja ir išsiunčia pranešimą 

apie uţimtą numerį. 

PR_4.3_Numerio patikrinimas Proceso metu patikrinamas studento numeris. 

PR_4.4_Registracijos duomenų 

sistemoje įvedimas 

Proceso metu atliekamas antras  studento registracijos ţingsnis - 

uţpildoma registracijos anketa praktikos vietų informacinėje 

sistemoje. 

PR_4.5_ Duomenų keitimas Proceso metu atnaujinami uţsiregistravusio studento duomenys. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_4.1_Numerio registracijos anketoje įvedimas 

Paskirtis Atlikti pirmą registracijos sistemoje ţingsnį - įvesti LSP numerį registracijos anketoje. 

Aprašymas Proceso metu atliekamas pirmas studento registracijos ţingsnis – įvedamas LSP studento 

numeris ir AM pavadinimas, tam, kad sistema patikrintų, ar tokiu numeriu nėra uţregistruotas 

kitas studentas. 

Sistema proceso metu suformuoja studento registracijos anketoje pranešimą dėl numerio 

uţimtumo/neuţimtumo. 

Įvestis Studentai informuoti apie galimybę registruotis sistemoje (procesas PR_3.2_Pranešimo 

studentui išsiuntimas apie galimybę registruotis). 
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Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Suformuotas registracijos anketoje pranešimas dėl numerio uţimtumo/neuţimtumo; 

 Jei numeris uţimtas, pereinama į procesą „PR_4.2_Pranešimo koordinatoriui 

sistemoje išsiuntimas“; 

 Jei numeris neuţimtas, pareinama į procesą „PR_4.4_Registracijos duomenų 

sistemoje įvedimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Suveda praktikų vietų informacinėje sistemoje ir patikrina savo 

LSP numerio uţimtumo/neuţimtumą. 

 

Pavadinimas: PR_4.2_Pranešimo koordinatoriui sistemoje išsiuntimas 

Paskirtis Išsiųsti pranešimą koordinatoriui dėl studento LSP numerio uţimtumo ir poreikio jį patikrinti. 

Aprašymas Proceso metu studentas, kurio numeris uţimtas, suformuoja sistemoje pranešimą dėl numerio 

uţimtumo. Uţpildytas pranešimas išsiunčiamas AM koordinatoriui. 

Įvestis  Įkelti studentų numeriai bei papildoma informacija (AM pavadinimas, studentų 

specializacijos pavadinimas, turimos kompetencijos, praktikos trukmė, pabaigos 

terminas) IS (procesas „PR_3.1_Studento numerio įkėlimas į sistemą“); 

 Pranešimas IS registracijos anketoje dėl numerio uţimtumo (procesas 

„PR_4.1_Numerio registracijos anketoje įvedimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema (jei taikoma). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Pranešimas AM koordinatoriui dėl numerio uţimtumo; 

 Pereinama į procesą „PR_4.3_Numerio patikrinimas“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius Gauna pranešimą iš studento dėl numerio uţimtumo. 

Studentas Suformuoja trumpą pranešimą IS ir išsiunčia AM koordinatoriui. 

 

Pavadinimas: PR_4.3_Numerio patikrinimas 

Paskirtis Patikrinti naujai besiregistruojančio studento numerį. 

Aprašymas Koordinatorius patikrina naujai besiregistruojančio studento tapatybę ir numerį pagal AM 

turimą studentų sąrašą, kuriame matyti studentų vardai, pavardės ir jų numeriai. Patikrinęs 

koordinatorius nustato, ar naujai besiregistruojantis studentas nenurodė klaidingų duomenų. Jei 

duomenys teisingi, AM koordinatorius patikrina studento numerį sistemoje ir nustato, ar 

numeris sistemoje yra uţimtas kito, sistemoje jau įregistruoto, studento. 

 

Jei numeris nėra uţimtas, AM koordinatorius išsiunčia apie tai pranešimą naujai 

besiregistruojančiam studentui. 

Jei numeris uţimtas, AM koordinatorius proceso metu redaguoja įregistruoto studento 
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klaidingą numerį IS ir išsiunčia pranešimus studentams. Įregistruotam studentui pranešime 

nurodoma, kad jo numeris buvo patikslintas. Naujai besiregistruojančiam studentui pranešime 

nurodoma, kad jo numeris atlaisvintas ir jis gali atlikti registraciją IS. 

Įvestis  Išsiųstas pranešimas AM koordinatoriui dėl numerio uţimtumo (procesas 

„PR_4.2_Pranešimo koordinatoriui sistemoje išsiuntimas“); 

 Studentų, kurie mokosi AM ir gali atlikti praktiką sąrašas (vardas, pavardė, LSP 

numeris); 

 Studentų el. pašto duomenys (procesai „PR_4.2_Pranešimo koordinatoriui sistemoje 

išsiuntimas“ ir „PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje įvedimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Priimtas sprendimas dėl besikreipiančio studento numerio uţimtumo/neuţimtumo; 

 Praktikų vietų informacinėje sistemoje redaguotas įregistruoto studento klaidingas 

numeris; 

 Pranešimai studentams; 

 Pereinama į procesą „PR_4.1_Numerio registracijos anketoje įvedimas“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius Patikrina naujai besiregistruojančio studento numerį ir priima 

sprendimą dėl numerio uţimtumo/neuţimtumo: 

 jei numeris neuţimtas, išsiunčia apie tai pranešimą 

studentui; 

 jei numeris uţimtas, redaguoja įregistruoto studento 

klaidingą numerį IS ir sugeneruoja bei išsiunčia praktikų 

vietų informacinėje sistemoje apie tai pranešimus 

studentams. 

 Studentai Gauna pranešimus iš AM koordinatoriaus. 

 

Pavadinimas: PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje įvedimas 

Paskirtis Uţpildyti studento duomenis praktikų vietų informacinės sistemos registracijos formoje. 

Aprašymas Proceso metu studentas pildo registracijos anketą. Registracija vykdoma IS. Jei suvedami visi 

privalomi duomenys, registracijos anketoje sistema sugeneruoja pranešimą apie sėkmingą 

registraciją. Taip pat sistema suformuoja ir išsiunčia registracijos patvirtinimo pranešimą 

studentui kartu su prisijungimo prie IS duomenimis bei pranešimą AM koordinatoriui dėl 

naujo studento įregistravimo IS.  

Pasibaigus studentų anketose nurodytam praktikos terminui, sistemoje jos yra automatiškai 

deaktyvuojamos ir išsiunčiamas el. pranešimas AM koordinatoriams ir studentams apie anketų 

deaktyvavimą (uţdarymą). 

Įvestis  Patvirtintas pirmas studento registracijos ţingsnis – neuţimtas studento numeris 

praktikų vietų informacinėje sistemoje (procesas „PR_4.1_Numerio registracijos 

anketoje įvedimas”); 

 Įkeltas praktikos pabaigos terminas IS (procesas „PR_3.1_Studento numerio įkėlimas į 
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sistemą“); 

 Registracijos IS taisyklės; 

 Studento duomenys. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Uţpildyta studento registracijos anketa; 

 Pranešimas studentui apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo prie IS 

duomenimis; 

 Pranešimas AM koordinatoriui dėl studento įregistravimo IS; 

 Deaktyvuotos (uţdarytos) studentų anketos; 

 Pranešimai AM koordinatoriams ir studentams apie anketos deaktyvavimą. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas  Uţpildo IS registracijos anketos duomenis ir gauna 

pranešimą apie sėkmingą registraciją IS ir prisijungimo 

duomenis. 

 Kai pasibaigia praktikos terminas, gauna pranešimą apie 

anketos deaktyvavimą sistemoje. 

AM koordinatorius  Gauna pranešimą dėl naujo studento įregistravimo IS. 

 Gauna pranešimą apie deaktyvuotų anketų statistiką. 

 

Pavadinimas: PR_4.5_ Duomenų keitimas 

Paskirtis Pakeisti įvestus uţsiregistravusio studento duomenis aktualiais. 

Aprašymas Proceso metu studentas atnaujina registracijos duomenis IS. 

Įvestis Studentas, gavęs pranešimą apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo prie IS 

duomenimis (procesas „PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje įvedimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Atnaujinti studento registracijos duomenys. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Suveda naujus duomenis IS. 
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II.3.5. PR_5_ PRAKTIKOS VIETOS REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS 

 

Procedūra: PR_5_Praktikos vietos registracija/atnaujinimas 

Rezultatas: Įregistruota praktikos vieta su aktualiais duomenimis 

 

PR_5_Praktikos vietos registracija/atnaujinimas
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PR_5.1_Duomenų 
sistemoje 

suvedimas/
pakeitimas

 

Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_5.1_Duomenų sistemoje 

suvedimas/ pakeitimas 

Proceso metu uţpildoma praktikos vietos duomenų forma arba 

atnaujinami praktikos vietos duomenys praktikų vietų informacinėje 

sistemoje. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_5.1_Duomenų sistemoje suvedimas/ pakeitimas 

Paskirtis Įvesti arba pakeisti praktikos institucijos duomenis apie praktikos vietas. 

Aprašymas Proceso metu, sistemoje įregistruota PI, uţpildo praktikos vietos duomenų formą arba 

atnaujina praktikos vietos duomenis praktikų vietų informacinėje sistemoje. 

Uţpildţius/patikslinus duomenis, IS išsiunčiamas pranešimas visiems praktikos institucijos 

koordinatoriams. 

Įvestis Įregistruota praktikos institucija IS (procesas „PR_2.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas“. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Elektroninio pašto sistema (jei taikoma); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 IS įvesta  praktikos vieta su aktualiais duomenimis; 

 Pranešimas visiems praktikos institucijos koordinatoriams, apie naujai 

uţpildytą/patikslintą praktikos vietą IS. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucijos 

koordinatorius 
 Suveda/pakeičia duomenis apie praktikos vietas IS; 

 Gauna pranešimą apie naujai uţpildytas/patikslintas 

praktikos institucijos praktikos vietas IS. 
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II.3.6. PR_6_ AM PRAKTIKOS KOORDINATORIAUS REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS 

 

Procedūra: PR_6_AM praktikos koordinatoriaus registracija/atnaujinimas 

Rezultatas: Uţregistruotas AM praktikos koordinatorius su aktualiais duomenimis 

 

PR_6_AM praktikos koordinatoriaus registracija/atnaujinimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_6.1_Koordinatoriaus paskyrimas Procedūros metu paskiriamas uţ praktikos koordinavimą atsakingas 

koordinatorius. 

PR_6.2_Koordinatoriaus duomenų 

sistemoje suvedimas 

Procedūros metu suvedami paskirto praktikos koordinatoriaus 

kontaktiniai duomenys. 

PR_6.3_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra 

Proceso metu AM įregistruotas koordinatorius perţiūri uţpildytą 

registracijos anketą. 

PR_6.4_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas/deaktyvavimas 

Procedūros metu aktyvuojami praktikos koordinatoriaus duomenys 

arba, pasibaigus jo koordinavimo laikotarpiui, deaktyvuojami 

duomenys. 

PR_6.5_Registracijos atmetimas Proceso metu atmetama uţpildyta registracijos anketa. 

PR_6.6_Registracijos duomenų 

keitimas 

Proceso metu atnaujinami įregistruotų AM koordinatorių 

registracijos duomenys. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_6.1_Koordinatoriaus paskyrimas 

Paskirtis Paskirti AM praktikos koordinatorių. 

Aprašymas Proceso metu AM paskiriamas uţ praktikos koordinavimą atsakingas koordinatorius. 
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Įvestis  AM dirbantys administracijos darbuotojai (potencialių koordinatorių kandidatūros); 

 AM praktikos koordinatoriaus paskyrimo tvarka. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Paskirtas AM praktikos koordinatorius; 

 Jei koordinatorius nėra įregistruotas IS, pereinama į procesą „6.2_Koordinatoriaus 

registracijos duomenų sistemoje suvedimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Aukštoji mokykla Paskiria praktikos koordinatorių. 

 

Pavadinimas: PR _6.2_Koordinatoriaus registracijos duomenų sistemoje suvedimas 

Paskirtis Įvesti AM koordinatoriaus duomenis praktikos vietų informacinės  sistemos registracijos 

formoje. 

Aprašymas Proceso metu AM koordinatorius pildo registracijos anketą. Registracija vykdoma IS. 

Uţpildţius registracijos anketą, sistema išsiunčia pranešimą AM įregistruotiems 

koordinatoriams apie naujai uţpildytą registracijos anketą IS. 

Įvestis  Paskirtas AM praktikos koordinatorius (procesas „PR_6.1_Koordinatoriaus 

paskyrimas“). 

 AM naujo koordinatoriaus kontaktiniai duomenys; 

 IS įregistruoti AM koordinatoriai (procesas „PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas“); 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema (jei taikoma). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Uţpildyta AM naujo koordinatoriaus registracijos anketa IS; 

 Pranešimas AM įregistruotiems koordinatoriams apie naujai uţpildytą registracijos 

anketą IS; 

 Pereinama į procesą „PR_6.3_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM naujas koordinatorius Uţpildo IS registracijos anketos duomenis. 

AM įregistruotas 

koordinatorius 

AM naujam koordinatoriui įvedus registracijos anketos duomenis, 

AM įregistruotas koordinatorius gauna pranešimą apie tai, kad 

AM naujas koordinatorius įvedė registracijos anketos duomenis. 

 

Pavadinimas: PR_6.3_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra 

Paskirtis Atlikti įvestų naujų AM koordinatorių registracijos duomenų perţiūrą IS ir priimti sprendimą 

dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Aprašymas Proceso metu įregistruotas AM koordinatorius, gavęs pranešimą procese  

„PR_6.2_Koordinatoriaus registracijos duomenų sistemoje įvedimas“ apie tai, kad AM naujas 

koordinatorius įvedė registracijos anketos duomenis, perţiūri įvestus duomenis registracijos 
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anketoje ir priima sprendimą dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Įvestis  Gautas pranešimas procese „PR_6.2_Koordinatoriaus registracijos duomenų sistemoje 

įvedimas“ apie tai, kad AM naujas koordinatorius uţpildė registracijos anketos 

duomenis; 

 Uţpildyta AM naujo koordinatoriaus registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Priimtas sprendimas dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo; 

 Jei priimtas sprendimas patvirtinti registraciją, pereinama į procesą „PR_6.4_Sistemoje 

įvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas“; 

 Jei priimtas sprendimas atmesti registraciją, pereinama į procesą „PR_6.5_Registracijos 

atmetimas“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM įregistruotas 

koordinatorius 

Atlieka gautos AM naujo koordinatoriaus anketos sistemoje 

perţiūrą ir priima sprendimą atmesti arba patvirtinti 

registraciją.. 

 

Pavadinimas: PR_6.4_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas 

Paskirtis Aktyvuoti/deaktyvuoti AM praktikos koordinatoriaus duomenis praktikų vietų IS. 

Aprašymas Proceso metu AM įregistruotas koordinatorius aktyvuoja naujo AM praktikos 

koordinatoriaus, kurio registracijos anketa patvirtinta, duomenis. Sistemoje išsiunčiamas 

automatinis pranešimas AM naujam koordinatoriui, apie registracijos IS patvirtinimą kartu su 

prisijungimo prie IS duomenimis. 

Aktyvios koordinatorių anketos gali būti deaktyvuotos, jei konkretus asmuo nebeatlieka 

koordinatoriaus funkcijų (pvz., pasikeitė pareigos organizacijoje). Tokiu atveju praktikos 

koordinatoriui, kurio duomenys buvo deaktyvuoti, išsiunčiamas apie tai pranešimas. 

Įvestis  Priimtas sprendimas patvirtinti registraciją (procesas „PR_6.3_Sistemoje įvestų 

duomenų perţiūra“); 

 Uţpildyta AM praktikos koordinatoriaus registracijos anketa sistemoje (procesas 

„PR_6.2_Koordinatoriaus duomenų sistemoje suvedimas“); 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Aktyvuoti AM praktikos koordinatoriaus duomenys; 

 Deaktyvuoti AM praktikos koordinatoriaus duomenys; 

 Pranešimas AM  koordinatoriui apie jo duomenų IS aktyvavimą/ deaktyvavimą. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM įregistruotas  Aktyvuoja naujo AM koordinatoriaus duomenis IS; 
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koordinatorius 

 
 Deaktyvuoja įregistruoto AM koordinatoriaus duomenis 

IS; 

 Jei yra deaktyvuojama jo anketa, gauna apie tai 

pranešimą. 

AM naujas koordinatorius Gauna pranešimą apie registracijos IS patvirtinimą kartu su 

prisijungimo prie IS duomenimis 

 

Pavadinimas: PR_6.5_Registracijos atmetimas 

Paskirtis Atmesti AM koordinatoriaus registraciją IS. 

Aprašymas Proceso metu atmetama uţpildyta naujo AM koordinatoriaus registracijos anketa praktikų 

vietų informacinėje sistemoje, nurodomos atmetimo prieţastys. 

Sistema proceso metu automatiškai suformuoja ir išsiunčia pranešimą apie AM 

koordinatoriaus registracijos IS atmetimą ir atmetimo prieţastis. Po pranešimo išsiuntimo 

sistemoje ištrinama registracijos anketa. 

Įvestis  Priimtas sprendimas atmesti registraciją (procesas „PR_6.3_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra“); 

 Uţpildyta AM praktikos koordinatoriaus registracijos anketa sistemoje (procesas 

„PR_6.2_Koordinatoriaus duomenų sistemoje suvedimas“); 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Ištrinta registracijos anketa IS; 

 Pranešimas naujam AM koordinatoriui apie registracijos IS atmetimą ir atmetimo 

prieţastis. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM įregistruotas 

koordinatorius 

Atmeta AM naujo koordinatoriaus registracijos anketą IS, nurodo 

atmetimo prieţastis ir išsiunčia apie tai pranešimą AM naujam 

koordinatoriui. 

AM naujas koordinatorius Gauna pranešimą apie registracijos atmetimą ir atmetimo 

prieţastis. 

 

Pavadinimas: PR_6.6_Registracijos duomenų keitimas 

Paskirtis Pakeisti įvestus AM koordinatoriaus registracijos duomenis aktualiais. 

Aprašymas Proceso metu AM koordinatorius atnaujina registracijos duomenis IS. Atnaujinus duomenis, IS 

išsiunčiamas automatinis pranešimas visiems AM koordinatoriams. 

Taip pat, proceso metu numatytu periodiškumu IS yra siunčiami priminimai AM 

koordinatoriams dėl duomenų atnaujinimo. 

Įvestis Įregistruota aktyvi AM koordinatoriaus registracijos anketa IS (procesas “PR_6.4_Sistemoje 

įvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas”). 
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Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema (jei taikoma); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Atnaujinti AM koordinatoriaus registracijos duomenys; 

 Pranešimas visiems AM koordinatoriams apie atnaujintus registracijos duomenis IS. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius  Įveda atnaujintus registracijos duomenis; 

 Gauna pranešimą apie AM koordinatorių registracijos 

duomenų pakeitimus; 

 Gauna priminimus atnaujinti registracijos duomenis. 
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II.3.7. PR_7_ ŢINIŲ BAZĖS SUKŪRIMAS/ATNAUJINIMAS (TVARKOS, ŠABLONAI IR KT.) 

 

Procedūra: PR_7_Ţinių bazės sukūrimas/atnaujinimas (tvarkos, šablonai ir kt.) 

Rezultatas: Dokumentų sąrašas ir failai 
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PR_7.4_Duomenų 
įkėlimas/ 

pašalinimas

PR_7.2_Duomenų 
įkėlimas/ 

pašalinimas

 

 

Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_7.1_Duomenų 

įkėlimas/pašalinimas 

Proceso metu įkeliami/pašalinami aukštosios mokyklos duomenys 

(tvarkos, šablonai ir kt.) 

PR_7.2_Duomenų 

įkėlimas/pašalinimas 

Proceso metu įkeliami/pašalinami studento duomenys (šablonai ir 

kt.) 

PR_7.3_Duomenų 

įkėlimas/pašalinimas 

Proceso metu įkeliami/pašalinami praktikos institucijos duomenys 

(tvarkos, šablonai ir kt.) 

PR_7.4_Duomenų 

įkėlimas/pašalinimas 

Proceso metu įkeliami/pašalinami praktikų vietų IS duomenys 

(tvarkos, šablonai ir kt.) 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_7.1_Duomenų įkėlimas/pašalinimas 

Paskirtis Įkelti/pašalinti aukštosios mokyklos dokumentus praktikos vietų IS.  

Aprašymas Proceso metu aukštoji mokykla, prisiregistravusi prie IS, įkelia su praktikos organizavimu 

susijusius dokumentus ir priskiria juos atitinkamai kategorijai. Dokumentai įkeliami į 

praktikos vietų IS. 

Proceso metu aukštoji mokykla prisiregistravusi prie IS iš atitinkamos kategorijos gali 
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pašalinti savo įkeltus dokumentus. 

Įvestis  Įregistruota aukštoji mokykla (procesas „PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas“); 

 Dokumentai (pvz.: praktinio mokymo sutarties šablonas; praktikos organizavimo 

reglamentas ir kt.). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

IS atitinkamose kategorijose įkelti/pašalinti aukštosios mokyklos dokumentai. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM koordinatorius Įkelia dokumentus IS ir priskiria juos atitinkamai kategorijai arba 

iš atitinkamos kategorijos pašalina įkeltus dokumentus. 

 

Pavadinimas: PR_7.2_Duomenų įkėlimas/pašalinimas 

Paskirtis Įkelti/pašalinti studento dokumentus praktikos vietų IS. 

Aprašymas Proceso metu studentas, prisiregistravęs prie IS, įkelia su praktika susijusius dokumentus apie 

save ir priskiria juos atitinkamai kategorijai. Dokumentai įkeliami į praktikos vietų IS. 

Proceso metu studentas, prisiregistravęs prie IS, iš atitinkamos kategorijos gali pašalinti savo 

įkeltus dokumentus.  

Įvestis  Įregistruotas studentas (procesas „PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje 

įvedimas“); 

 Dokumentai (pvz.: CV; rekomendacijos ir kt.). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

IS atitinkamose kategorijose įkelti/pašalinti studento dokumentai. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Įkelia dokumentus IS ir priskiria juos atitinkamai kategorijai arba 

iš atitinkamos kategorijos pašalina įkeltus dokumentus. 

 

Pavadinimas: PR_7.3_Duomenų įkėlimas/pašalinimas 

Paskirtis Įkelti/pašalinti praktikos institucijos dokumentus praktikos vietų IS. 

Aprašymas Proceso metu praktikos institucija, prisiregistravusi prie IS, įkelia su praktikos organizavimu 

susijusius dokumentus ir priskiria juos atitinkamai kategorijai. Dokumentai įkeliami į 

praktikos vietų IS. 

Proceso metu praktikos institucija, prisiregistravusi prie IS, iš atitinkamos kategorijos gali 

pašalinti savo įkeltus dokumentus. 

Įvestis  Įregistruota praktikos institucija IS (procesas „PR_2.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas“); 

 Dokumentai (tvarkos, šablonai ir kt.). 
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Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

IS atitinkamoje kategorijoje įkelti/pašalinti praktikos institucijos dokumentai. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija Įkelia dokumentus IS ir priskiria juos atitinkamai kategorijai arba 

iš atitinkamos kategorijos pašalina įkeltus dokumentus. 

 

Pavadinimas: PR_7.4_Duomenų įkėlimas/pašalinimas 

Paskirtis Įkelti/pašalinti su praktikų vietų IS susijusius dokumentus IS. 

Aprašymas Proceso metu praktikų vietų IS administratorius įkelia praktikai atlikti reikalingus bendro 

pobūdţio dokumentus ir priskiria juos atitinkamai kategorijai. Dokumentai įkeliami į praktikos 

vietų IS. 

Proceso metu praktikų vietų IS administratorius iš atitinkamos kategorijos gali pašalinti įkeltus 

dokumentus. 

Įvestis  Paskirtas praktikų vietų IS turinio administratorius; 

 Dokumentai (bendro pobūdţio taisyklės ir kt.) 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

IS atitinkamoje kategorijoje įkelti/pašalinti sistemos administratoriaus dokumentai. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio administratorius Įkelia dokumentus IS ir priskiria juos atitinkamai kategorijai arba 

iš atitinkamos kategorijos pašalina įkeltus dokumentus. 
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II.3.8. PR_8_ ATSILIEPIMŲ BAZĖS KŪRIMAS 

 

Procedūra: PR_8_Atsiliepimų bazės kūrimas 

Rezultatas: Atsiliepimų bazė 

 

PR_8_Atsiliepimų bazės kūrimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_8.1_Duomenų įkėlimas Proceso metu įkeliami atsiliepimai. 

PR_8.2_Duomenų įkėlimas Proceso metu įkeliami atsiliepimai. 

PR_8.3_Duomenų įkėlimas Proceso metu įkeliami atsiliepimai. 

PR_8.4_Duomenų įkėlimas Proceso metu įkeliami atsiliepimai. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_8.1_Duomenų  įkėlimas  

Paskirtis Įvesti aukštosios mokyklos atsiliepimus IS apie praktikos organizavimo sistemą bei patį 

praktikos procesą. 

  Aprašymas Proceso metu IS suvedami atsiliepimai apie praktikos organizavimo sistemą ir praktikos 

procesą.    Suvedimas vykdomas praktikos vietų informacinėje sistemoje (IS). Proceso metu 

sistemoje praktikos vietų aukštosios mokyklos atstovas suveda duomenis, t. y. pastabas ir 

pasiūlymus, pagal pasirinktą kategoriją ir subkategoriją. 

Įvestis Įregistruota aukštoji mokykla (procesas „PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas“). 
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Įrankiai,   

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

 Uţpildyta AM atsiliepimo anketa IS. 

 Vaidmenys ir   

atsakomybės 

  Vaidmuo   Aprašymas 

  AM koordinatorius   Uţpildo atsiliepimo formą IS. 

 

Pavadinimas: PR_8.2_Duomenų  įkėlimas  

Paskirtis   Įvesti studento atsiliepimus IS apie praktikos organizavimo sistemą bei patį praktikos 

procesą. 

Aprašymas Proceso metu IS suvedami atsiliepimai apie praktikos organizavimo sistemą ir praktikos 

procesą. Suvedimas vykdomas praktikos vietų informacinėje sistemoje (IS). Proceso metu 

praktikos vietų sistemoje studentas suveda duomenis, t. y. pastabas ir pasiūlymus, pagal 

pasirinktą kategoriją ir subkategoriją.  

Įvestis Įregistruotas studentas (procesas „PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje įvedimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

 Uţpildyta studento atsiliepimo anketa IS. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Uţpildo atsiliepimų formą. 

 

Pavadinimas: PR_8.3_Duomenų  įkėlimas  

Paskirtis Įvesti praktikos institucijos atsiliepimus IS  apie praktikos organizavimo sistemą bei patį 

praktikos procesą. 

Aprašymas Proceso metu IS suvedami atsiliepimai apie praktikos organizavimo sistemą ir praktikos procesą. 

Suvedimas vykdomas praktikos vietų informacinėje sistemoje (IS). Proceso metu praktikos vietų 

sistemoje praktikos institucijos atstovas suveda duomenis, t. y. pastabas ir pasiūlymus, pagal 

pasirinktą kategoriją ir subkategoriją. 

Įvestis Įregistruota praktikos institucija IS (procesas „PR_2.3_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas“). 

 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Uţpildyta PI atsiliepimo anketa IS. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija Uţpildo atsiliepimų formą. 
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Pavadinimas: PR_8.4_Duomenų  įkėlimas  

Paskirtis Įvesti IS turinio administratoriaus atsiliepimus IS apie praktikos organizavimo sistemą bei 

patį praktikos procesą. 

Aprašymas Proceso metu IS suvedami atsiliepimai apie praktikos organizavimo sistemą ir praktikos 

procesą. Suvedimas vykdomas praktikos vietų informacinėje sistemoje (IS). Proceso metu 

sistemoje praktikos vietų administratorius suveda duomenis, t. y. pastabas ir pasiūlymus, 

pagal pasirinktą kategoriją ir subkategoriją. 

Įvestis Paskirtas praktikų vietų IS turinio administratorius. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Uţpildyta IS turinio administratoriaus atsiliepimo anketa IS. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

IS turinio 

administratorius 

Uţpildo atsiliepimų formą. 
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II.3.9. PR_9_ PI_PRAKTIKOS KOORDINATORIAUS REGISTRACIJA/ATNAUJINIMAS 

 

Procedūra: PR_9_PI praktikos koordinatoriaus registracija/atnaujinimas 

Rezultatas: Uţregistruotas PI praktikos koordinatorius su aktualiais duomenimis 

 

PR_9_PI praktikos koordinatoriaus registracija/atnaujinimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PR_9.1_Koordinatoriaus paskyrimas Procedūros metu paskiriamas uţ praktikos koordinavimą atsakingas 

koordinatorius 

PR_9.2_Koordinatoriaus duomenų 

sistemoje suvedimas 

Procedūros metu suvedami paskirto praktikos koordinatoriaus 

kontaktiniai duomenys. 

PR_9.3_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra 

Proceso metu PI įregistruotas koordinatorius perţiūri uţpildytą 

registracijos anketą. 

PR_9.4_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas/deaktyvavimas 

Procedūros metu aktyvuojami praktikos koordinatoriaus duomenys 

arba, pasibaigus jo koordinavimo laikotarpiui, deaktyvuojami 

duomenys. 

PR_9.5_Registracijos atmetimas Proceso metu atmetama uţpildyta registracijos anketa. 

PR_9.6_Registracijos duomenų 

keitimas 

Proceso metu atnaujinami įregistruotų PI koordinatorių registracijos 

duomenys. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PR_9.1_Koordinatoriaus paskyrimas 

Paskirtis Paskirti PI praktikos koordinatorių. 

Aprašymas Proceso metu PI paskiriamas uţ praktikos koordinavimą atsakingas koordinatorius. 
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Įvestis  PI dirbantys administracijos darbuotojai (potencialių koordinatorių kandidatūros); 

 PI praktikos koordinatoriaus paskyrimo tvarka. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Paskirtas PI praktikos koordinatorius; 

 Pereinama į procesą „PR_9.2_Koordinatoriaus duomenų sistemoje suvedimas”. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija Paskiria praktikos koordinatorių. 

 

Pavadinimas: PR _9.2_Koordinatoriaus registracijos duomenų sistemoje suvedimas 

Paskirtis Įvesti PI koordinatoriaus duomenis praktikos vietų informacinės  sistemos registracijos 

formoje. 

Aprašymas Proceso metu PI koordinatorius pildo registracijos anketą. Registracija vykdoma IS. 

Uţpildţius registracijos anketą, sistema išsiunčia pranešimą PI įregistruotiems 

koordinatoriams apie naujai uţpildytą registracijos anketą IS. 

Įvestis  Paskirtas PI praktikos koordinatorius (procesas „PR_9.1_Koordinatoriaus 

paskyrimas“). 

 PI naujo koordinatoriaus kontaktiniai duomenys; 

 IS įregistruoti PI koordinatoriai (procesas „PR_1.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas“; „PR_9.4_Sistemoje įvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema (jei taikoma). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Uţpildyta PI naujo koordinatoriaus registracijos anketa IS; 

 Pranešimas PI įregistruotiems koordinatoriams apie naujai uţpildytą registracijos 

anketą IS; 

 Pereinama į procesą „PR_9.3_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI naujas koordinatorius Uţpildo IS registracijos anketos duomenis. 

PI įregistruotas 

koordinatorius 

PI naujam koordinatoriui įvedus registracijos anketos duomenis, 

PI įregistruotas koordinatorius gauna pranešimą apie tai, kad PI 

naujas koordinatorius įvedė registracijos anketos duomenis. 

 

Pavadinimas: PR_9.3_Sistemoje įvestų duomenų perţiūra 

Paskirtis Atlikti įvestų naujų PI koordinatorių registracijos duomenų perţiūrą IS ir priimti sprendimą dėl 

registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 

Aprašymas Proceso metu įregistruotas PI koordinatorius, gavęs pranešimą procese  

„PR_9.2_Koordinatoriaus registracijos duomenų sistemoje įvedimas“ apie tai, kad PI naujas 

koordinatorius įvedė registracijos anketos duomenis, perţiūri įvestus duomenis registracijos 

anketoje ir priima sprendimą dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo. 
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Įvestis  Gautas pranešimas procese „PR_9.2_Koordinatoriaus registracijos duomenų sistemoje 

įvedimas“ apie tai, kad PI naujas koordinatorius uţpildė registracijos anketos duomenis; 

 Uţpildyta PI naujo koordinatoriaus registracijos anketa IS; 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Priimtas sprendimas dėl registracijos patvirtinimo arba atmetimo; 

 Jei priimtas sprendimas patvirtinti registraciją, pereinama į procesą „PR_9.4_Sistemoje 

įvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas“; 

 Jei priimtas sprendimas atmesti registraciją, pereinama į procesą „PR_9.5_Registracijos 

atmetimas“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI įregistruotas koordinatorius Atlieka gautos PI naujo koordinatoriaus anketos sistemoje 

perţiūrą ir priima sprendimą atmesti arba patvirtinti 

registraciją. 

 

Pavadinimas: PR_9.4_Suvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas 

Paskirtis Aktyvuoti/deaktyvuoti PI praktikos koordinatoriaus duomenis praktikų vietų IS. 

Aprašymas Proceso metu PI įregistruotas koordinatorius aktyvuoja naujo PI praktikos koordinatoriaus, 

kurio registracijos anketa patvirtinta, duomenis. Sistemoje išsiunčiamas automatinis 

pranešimas PI naujam koordinatoriui, apie registracijos IS patvirtinimą kartu su prisijungimo 

prie IS duomenimis. 

Aktyvios koordinatorių anketos gali būti deaktyvuotos, jei konkretus asmuo nebeatlieka 

koordinatoriaus funkcijų (pvz., pasikeitė pareigos organizacijoje). Tokiu atveju praktikos 

koordinatoriui, kurio duomenys buvo deaktyvuoti, išsiunčiamas apie tai pranešimas. 

Įvestis  Priimtas sprendimas patvirtinti registraciją (procesas „PR_9.3_Sistemoje įvestų 

duomenų perţiūra“); 

 Uţpildyta PI praktikos koordinatoriaus registracijos anketa sistemoje (procesas 

„PR_9.2_Koordinatoriaus duomenų sistemoje suvedimas“); 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Aktyvuoti PI praktikos koordinatoriaus duomenys; 

 Deaktyvuoti PI praktikos koordinatoriaus duomenys; 

 Pranešimas PI  koordinatoriui apie jo duomenų IS aktyvavimą/ deaktyvavimą. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI įregistruotas 

koordinatorius 

 

 Aktyvuoja naujo PI koordinatoriaus duomenis IS; 

 Deaktyvuoja įregistruoto PI koordinatoriaus duomenis IS; 

 Jei yra deaktyvuojama jo anketa, gauna apie tai 

pranešimą. 
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PI naujas koordinatorius Gauna pranešimą apie registracijos IS patvirtinimą kartu su 

prisijungimo prie IS duomenimis 

 

Pavadinimas: PR_9.5_Registracijos atmetimas 

Paskirtis Atmesti PI koordinatoriaus registraciją IS. 

Aprašymas Proceso metu atmetama uţpildyta naujo PI koordinatoriaus registracijos anketa praktikų vietų 

informacinėje sistemoje, nurodomos atmetimo prieţastys. 

Sistema proceso metu automatiškai suformuoja ir išsiunčia pranešimą apie PI koordinatoriaus 

registracijos IS atmetimą ir atmetimo prieţastis. Po pranešimo išsiuntimo sistemoje ištrinama 

registracijos anketa. 

Įvestis  Priimtas sprendimas atmesti registraciją (procesas „PR_9.3_Sistemoje įvestų duomenų 

perţiūra“); 

 Uţpildyta PI praktikos koordinatoriaus registracijos anketa sistemoje (procesas 

„PR_9.2_Koordinatoriaus duomenų sistemoje suvedimas“); 

 Registracijos IS taisyklės. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 El. pašto sistema. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Ištrinta registracijos anketa IS; 

 Pranešimas naujam PI koordinatoriui apie registracijos IS atmetimą ir atmetimo 

prieţastis. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI įregistruotas 

koordinatorius 

Atmeta PI naujo koordinatoriaus registracijos anketą IS, nurodo 

atmetimo prieţastis ir išsiunčia apie tai pranešimą PI naujam 

koordinatoriui. 

PI naujas koordinatorius Gauna pranešimą apie registracijos atmetimą ir atmetimo 

prieţastis. 

 

Pavadinimas: PR_9.6_Duomenų keitimas 

Paskirtis Pakeisti įvestus PI koordinatoriaus registracijos duomenis aktualiais. 

Aprašymas Proceso metu PI koordinatorius atnaujina registracijos duomenis IS. Atnaujinus duomenis, IS 

išsiunčiamas automatinis pranešimas visiems PI koordinatoriams. 

Taip pat, proceso metu numatytu periodiškumu IS yra siunčiami priminimai PI 

koordinatoriams dėl duomenų atnaujinimo. 

Įvestis Įregistruota aktyvi PI koordinatoriaus registracijos anketa IS (procesas “PR_9.4_Sistemoje 

įvestų duomenų aktyvavimas/deaktyvavimas”). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema (jei taikoma); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Atnaujinti PI koordinatoriaus registracijos duomenys; 

 Pranešimas visiems PI koordinatoriams apie atnaujintus registracijos duomenis IS. 

Vaidmenys Vaidmuo Aprašymas 
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ir 

atsakomybės 

PI koordinatorius  Įveda atnaujintus registracijos duomenis; 

 Gauna pranešimą apie PI koordinatorių registracijos 

duomenų pakeitimus; 

 Gauna priminimus atnaujinti registracijos duomenis. 
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II.3.10. PP_1_ INFORMACIJOS APIE PRAKTIKAS PASKELBIMAS 

 

Procedūra: PP_1_Informacijos apie praktikas paskelbimas  

Rezultatas: Aktyvių praktikos vietų viešas (laisvai prieinamas) sąrašas 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PP_1.1_Duomenų sistemoje 

aktyvavimas/deaktyvavimas 

Proceso metu aktyvuojami arba deaktyvuojami praktikos vietų 

skelbimai. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PP_1.1_Duomenų sistemoje aktyvavimas/deaktyvavimas 

Paskirtis Aktyvuoti arba deaktyvuoti praktikos vietų skelbimus IS. 

Aprašymas Proceso metu praktikos institucijos koordinatorius aktyvuoja arba deaktyvuoja praktikos vietų 

skelbimus. Aktyvavimas/ deaktyvavimas vykdomas praktikos vietų informacinėje sistemoje 

(IS) praktikos institucijai (PI) nusprendus ieškoti/nebeieškoti kandidato į IS anksčiau įvestą 

praktikos vietą.   

 

Aktyvuojant skelbimą apie praktikos vietą turi būti nurodomas skelbimo galiojimo terminas. 

Aktyvavus, jis tampa matomu ir kitiems IS naudotojams – praktikos vietą besirenkantiems 

studentams bei AM atstovams.  

 

Deaktyvavimą, jei nepasibaigia skelbimo galiojimo laikas, gali atlikti PI koordinatorius. Jei 

baigiasi praktikos vietos skelbimo laikas, sistema automatiškai deaktyvuoja skelbimą. 

Deaktyvuojant skelbimą, jis tampa nematomu kitiems IS naudotojams.  

 

Atlikus aktyvavimo/deaktyvavimo veiksmą PI koordinatorius gauna apie tai automatinį IS 

pranešimą. 

Įvestis IS įvesta  praktikos vieta su aktualiais duomenimis (procesas „PR_5.1_Duomenų sistemoje 

suvedimas/ pakeitimas“) 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema (jei taikoma); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Aktyvių praktikos vietų sąrašas; 
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 Deaktyvuotų praktikos vietų sąrašas; 

 Pranešimas PI koordinatoriui apie praktikos vietų duomenų 

aktyvavimą/deaktyvavimą. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI koordinatorius   Aktyvuoja/deaktyvuoja suvestas praktikų vietas IS  

 Gauna pranešimą apie PI praktikų vietų skelbimų 

aktyvavimą/deaktyvavimą.  
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II.3.11.  PP_2_ PRAKTIKOS VADOVO AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE PASKYRIMAS 

 

Procedūra: PP_2_Praktikos vadovo aukštojoje mokykloje paskyrimas  

Rezultatas: Paskirtas praktikos vadovas aukštojoje mokykloje 

 

PP_2_Praktikos vadovo aukštojoje mokykloje paskyrimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PP_2.1_Praktikos vadovo 

patvirtinimas 

Proceso metu patvirtinamas praktikos vadovas aukštojoje 

mokykloje. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PP_2.1_Praktikos vadovo patvirtinimas 

Paskirtis Patvirtinti praktikos vadovą aukštojoje mokykloje (AM). 

Aprašymas Proceso metu patvirtinamas praktikos vadovas AM. 

Įvestis  Potencialių praktikos vadovų kandidatūros; 

 AM praktikos vadovo atrankos ir paskyrimo tvarka. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Paskirtas praktikos vadovas aukštojoje mokykloje. 

 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Aukštoji mokykla  Patvirtina praktikos vadovą AM. 
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 II.3.12. PP_3_ PRAKTIKOS VADOVO PRAKTIKOS INSTITUCIJOJE PASKYRIMAS 

 

Procedūra: PP_3_Praktikos vadovo praktikos institucijoje paskyrimas 

Rezultatas: Paskirtas praktikos vadovas praktikos institucijoje 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PP_3.1_Praktikos vadovo 

patvirtinimas 

Proceso metu patvirtinamas praktikos vadovas praktikos 

institucijoje. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PP_3.1_Praktikos vadovo patvirtinimas 

Paskirtis Patvirtinti praktikos vadovą praktikos institucijoje. 

Aprašymas Proceso metu patvirtinamas praktikos vadovas praktikos institucijoje. 

Įvestis  Potencialių praktikos vadovų kandidatūros; 

 PI praktikos vadovo atrankos ir paskyrimo tvarka. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Paskirtas praktikos vadovas praktikos institucijoje. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija Patvirtina praktikos vadovą PI. 
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II.3.13. PP_4_ PRAKTIKOS VIETOS, PRAKTIKANTO IR UŢDUOTIES/TEMOS PRISKYRIMAS 

 

Procedūra: PP_4_Praktikos vietos, praktikanto ir uţduoties/temos priskyrimas 

Rezultatas: Praktinio mokymo sutartis 

 

1 sąlyga: Praktikos vietos ieško studentas 
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2 sąlyga: Praktikanto ieško PI 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PP_4.1_Praktikos vietos/temos 

(uţduoties) paieška 

Proceso metu vykdoma praktikos vietos ir/arba temos paieška. 

PP_4.2_Kreipimasis į praktikos 

instituciją 

Proceso metu studentai sistemoje paţymi praktikos vietas, į kurias 

norėtų pretenduoti. 

PP_4.3_Praktikanto paieška Proceso metu praktikos institucija ieško praktikantų esamai 

praktikos vietai ir /arba temai uţpildyti. 

PP_4.4_Kreipimasis į studentą Proceso metu praktikos institucija kviečia studentus pretenduoti į jos 

siūlomą praktikos vietą ir/arba temą. 

PP_4.5_Studentų atranka Proceso metu vykdoma studentų atranka. 

PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas 

Proceso metu pasirašoma praktinio mokymo sutartis. 

PP_4.7_Aktyvių studentų anketų 

sistemoje deaktyvavimas (uţdarymas) 

Proceso metu sistemoje deaktyvuojamos studentų, kurie pasirašė 

praktinio mokymo sutartis, anketos. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PP_4.1_Praktikos vietos/temos (uţduoties) paieška 

Paskirtis IS atlikti praktikos vietos ir/arba temos (uţduoties) paiešką. 

Aprašymas Proceso metu studentas praktikų vietų informacinėje sistemoje atlieka galimos praktikos 

atlikimo vietos ir/arba temos (uţduoties) paiešką. Paieškai gali būti naudojamos IS paieškos 

galimybės. Atlikus paiešką, sistemoje suformuojamas potencialių praktikos vietų/temų 

(uţduočių) sąrašas. 

Įvestis  Aktyvių praktikos vietų sąrašas (procesas “PP_1.1_Duomenų sistemoje 

aktyvavimas/deaktyvavimas); 

 Įregistruotas studentas (procesas „PR_4.4_ Registracijos duomenų sistemoje įvedimas 

”). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Pagal studento kriterijus suformuotas  potencialių praktikos vietų ir/arba temų 

(uţduočių) sąrašas; 

 Pereinama į procesą “PP_4.2_Kreipimasis į praktikos instituciją”. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas  Formuluoja praktikos vietos ir/arba temos paieškos 

kriterijus; 

 Perţiūri ir analizuoja paieškos rezultatus. 

 

Pavadinimas: PP_4.2_Kreipimasis į praktikos instituciją 

Paskirtis IS išsiųsti kreipimąsi praktikos institucijai dėl praktikos vietos uţėmimo. 

Aprašymas Proceso metu studentas IS vykdo atranką paţymėdamas sistemoje pageidaujamas praktikos 
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vietas sąraše, kuris buvo sugeneruotas PP_4.1 proceso metu. Paţymėtoms praktikos vietoms 

(institucijoms) sistemoje išsiunčiamas kreipimasis dėl praktikos vietos uţėmimo. Sistemoje 

lieka sugeneruotas praktikos vietų, į kurias pretenduoja studentas, sąrašas. 

Praktikos institucija, studentui patvirtinus kreipimąsi, sistemoje gauna pranešimą ir mato 

sugeneruotą sąrašą studentų, pareiškusių norą joje atlikti praktiką.  

Įvestis Pagal studento kriterijus suformuotas  potencialių praktikos vietų ir/arba temų (uţduočių) 

sąrašas (procesas “PP_4.1_Praktikos vietos/temos (uţduoties) paieška”). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Išsiųstas kreipimasis į praktikos instituciją dėl praktikos vietos uţėmimo; 

 Praktikos vietų, į kurias pretenduoja studentas, sąrašas; 

 Studentų, pareiškusių norą uţimti praktikos vietą, sąrašas; 

 Išsiųstas automatinis pranešimas PI apie naują kandidatą praktikos vietai uţimti; 

 Pereinama į procesą “PP_4.5_Studentų atranka”. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas  Išsiunčia kreipimąsi į praktikos instituciją dėl praktikos 

vietos uţėmimo; 

 Gauna IS suformuotą praktikų vietų, į kurias pretenduoja 

studentas, sąrašą. 

Praktikos institucija  Studentui išsiuntus kreipimąsi dėl praktikos vietos 

uţėmimo, gauna apie tai pranešimą sistemoje; 

 Gauna suformuotą sąrašą studentų, pareiškusių norą joje 

atlikti praktiką.  

 

Pavadinimas: PP_4.3_Praktikanto paieška 

Paskirtis Atlikti praktikantų esamai praktikos vietai ir /arba temai uţpildyti paiešką IS. 

Aprašymas Proceso metu praktikos institucija ieško kandidatų praktikos atlikimui. Paieškai gali būti 

naudojamos praktikų vietų informacinės sistemos paieškos galimybės. Atlikus paiešką, 

sistemoje suformuojamas potencialių praktikantų sąrašas. 

Įvestis  Aktyvių studentų anketų sąrašas (procesas „PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje 

įvedimas”); 

 Įregistruota praktikos institucija IS (procesas „PR_2.3_Sistemoje įvestų duomenų 

aktyvavimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Pagal PI kriterijus suformuotas praktikos kandidatų (studentų) sąrašas; 

 Pereinama į procesą “PP_4.4_Kreipimasis į studentą”. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija  Formuluoja kandidatų atlikti praktiką paieškos kriterijus; 

 Perţiūri ir analizuoja paieškos rezultatus. 
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Pavadinimas: PP_4.4_Kreipimasis į studentą 

Paskirtis IS išsiųsti kreipimąsi studentui dėl praktikos vietos uţėmimo. 

Aprašymas Proceso metu praktikos institucija IS vykdo atranką sistemoje paţymėdama studentus, kuriuos 

kviečia atlikti praktiką ir išsiunčia jiems pakvietimą. Sistemoje lieka sugeneruotas studentų, 

kuriems išsiųsti pakvietimai, sąrašas. 

Studentai proceso metu sistemoje gauna pranešimą ir mato sugeneruotą sąrašą praktikos 

institucijų, pakvietusių jį atlikti praktiką. 

Įvestis Pagal PI kriterijus suformuotas praktikos kandidatų (studentų) sąrašas (procesas 

„PP_4.3_Praktikanto paieška“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Išsiųstas kreipimasis į studentą dėl praktikos vietos uţėmimo; 

 Kandidatų, praktikos vietai uţimti, sąrašas;  

 Praktikos vietų, siūlomų studentui, sąrašas; 

 Pereinama į procesą “PP_4.5_Studentų atranka”. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija  Išsiunčia pasiūlymą studentui dėl praktikos vietos uţėmimo; 

 Gauna IS suformuotą kandidatų, praktikos vietai uţimti, sąrašą. 

Studentas  PI išsiuntus kreipimąsi dėl praktikos vietos uţėmimo, gauna 

apie tai pranešimą sistemoje; 

 Gauna suformuotą praktikos vietų, siūlomų studentui, sąrašą. 

 

Pavadinimas: PP_4.5_Studentų atranka 

Paskirtis Atlikti studentų atranką ir priimti sprendimą dėl kandidato tinkamumo/netinkamumo. 

Aprašymas Proceso metu studentai ir praktikos institucija komunikuoja, derina praktikos temą/uţduotį, 

praktikos turinį, terminus bei tikslina kitą įvairią su praktika ir jos atlikimu susijusią 

informaciją, turėdami tikslą susitarti dėl praktikos atlikimo ir pačios praktikos sąlygų. 

Įvestis  Studentų, pareiškusių norą uţimti praktikos vietą, sąrašas (procesas 

“PP_4.2_Kreipimasis į praktikos instituciją”); 

 Praktikos vietų, į kurias pakviestas studentas, sąrašas (procesas “PP_4.4_Kreipimasis į 

studentą”). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Komunikacijos priemonės (el. pašto sistema; telefonas) 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Kandidatų atrankos metodai (interviu ir pan.). 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Pasirinkta praktikos atlikimo vieta (studento perspektyva), pasirinkti kandidatai atlikti 

praktiką(institucijos perspektyva), ir suderinta praktikos uţduotis/tema; 

 Nesipasirinkta praktikos atlikimo vieta/nepasirinkti kandidatai atlikti 

praktiką/nesuderinta praktikos uţduotis/tema; 
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 Jei pasirinktas kandidatas, praktikos vieta, suderinta uţduotis/tema, pereinama į 

procesą „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties pasirašymas“; 

 Jei nepasirinktas praktikos kandidatas, praktikos vieta, uţduotis/tema, pereinama į 

procesą „PP_4.1_Praktikos vietos/temos (uţduoties) paieška“ ir/arba 

„PP_4.3_Praktikanto paieška“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos institucija  Komunikuoja su studentu; 

 Analizuoja ir priima sprendimą dėl praktikos kandidato 

tinkamumo praktikos vietai. 

Studentas  Komunikuoja su praktikos institucija; 

 Analizuoja ir priima sprendimą dėl praktikos vietos 

tinkamumo. 

 

Pavadinimas: PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties pasirašymas 

Paskirtis Pasirašyti praktinio mokymo sutartį. 

Aprašymas Proceso metu yra atliekamas formalus praktikos vietos įteisinimas - praktinio mokymo 

sutarties pasirašymas. Praktinio mokymo sutartį IS parengia studentas. Parengtą sutartį 

sistemoje mato visos susijusios šalys, kurių duomenys įkelti sutartyje – studentas, praktikos 

institucija ir aukštoji mokykla (AM praktikos koordinatoriai).  Sutarčiai yra naudojami prieš tai 

suderinti duomenys: 

 Praktikos uţduotis/temos pavadinimas; 

 Praktikos trukmė; 

 Priedai. 

Įvestis Pasirinkta praktikos atlikimo vieta (studento perspektyva), pasirinkti kandidatai atlikti 

praktiką(institucijos perspektyva) ir suderinta praktikos uţduotis/tema (procesas 

„PP_4.5_Studentų atranka“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Praktinio mokymo sutarties šablonas. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Pasirašyta praktinio mokymo sutartis; 

 Pereinama į procesą „PP_4.7_Aktyvių studentų anketų sistemoje deaktyvavimas 

(uţdarymas)“. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Praktikos koordinatorius  Derina sutarties informaciją, esant poreikiui parengia 

priedus. 

Studentas  Parengia sistemoje praktinio mokymo sutartį, ją derina 

bei pasirašo. 

Praktikos institucija  Derina informaciją ir pasirašo sutartį. 

 

Pavadinimas: PP_4.7_Aktyvių studentų anketų sistemoje deaktyvavimas 

Paskirtis Deaktyvuoti (uţdaryti) praktikų vietų informacinėje sistemoje studentų, kurie pasirašė 
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praktinio mokymo sutartis. 

Aprašymas Proceso metu yra deaktyvuojamos (uţdaromos) studentų, pasirašiusių praktinio mokymo 

sutartis, anketos ir išsiunčiamas pranešimas studentui apie jo anketos deaktyvavimą 

(uţdarymą). 

Proceso metu uţdarytos studentų anketos nebūtų matomos praktikos institucijoms vykdant 

standartinę paiešką.  

Įvestis  Aktyvių studentų anketų sąrašas (procesas „PR_4.4_Registracijos duomenų sistemoje 

įvedimas“); 

 Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 El. pašto sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Deaktyvuotos (uţdarytos) studentų anketos; 

 Išsiųsti el. pranešimai studentams apie anketos deaktyvavimą. 

Vaidmenys 

ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM praktikos koordinatorius Deaktyvuoja studentų anketas. 

Studentas Gauna pranešimą apie anketos uţdarymą. 
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II.3.14. PE_1_PRAKTIKOS PLANO SUDARYMAS 

 

Procedūra: PE_1_Praktikos plano sudarymas 

Rezultatas: Sudarytas ir suderintas praktikos planas 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PE_1.1_Praktikos plano 

sudarymas/tikslinimas 

Proceso metu parengiamas/tikslinamas praktikos planas, kuriame 

gali būti detalizuojami uţduoties atlikimo etapai, terminai. 

PE_1.2_Praktikos plano derinimas su 

praktikos vadovais 

Proceso metu studentas derina praktikos planą su praktikos vadovu 

praktikos institucijoje ir praktikos vadovu aukštojoje mokykloje. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PE_1.1_Praktikos plano sudarymas/tikslinimas 

Paskirtis Sudaryti/tikslinti praktikos vietos praktikos planą. 

Aprašymas Proceso metu yra sudaromas/tikslinamas veiksmų, reikalingų įgyvendinti praktikos 

uţduotį/is, planas. Planą, priklausomai nuo AM praktikos organizavimo tvarkos, sudaro AM 

praktikos vadovas arba PI praktikos vadovas. Plane atsispindi: 

 uţduotis/-ys; 

 rezultatai; 

 terminai. 

 Praktikos plano dokumentas  gali būti tvirtinamas parašu arba ne. 

Įvestis  Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“); 

 Paskirtas praktikos vadovas aukštojoje mokykloje (procesas „PP_2.1_Praktikos 

vadovo patvirtinimas); 



   v1.1 

 

51 

 

 Paskirtas praktikos vadovas praktikos institucijoje (procesas PP_3.1_Praktikos vadovo 

patvirtinimas). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikos plano pavyzdinis šablonas; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Sudarytas/patikslintas praktikos planas; 

 Jei reikalingas praktikos plano derinimas su praktikos vadovais, pereinama į procesą 

„PE_1.2_Praktikos plano derinimas su praktikos vadovais“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas  Derina praktikos planą su planą parengusiu asmeniu 

(AM arba PI praktikos vadovu).  

Praktikos institucijos/ 

Aukštosios mokyklos 

praktikos vadovas 

 Parengia planą /jį tikslina. 

 

Pavadinimas: PE_1.2_Praktikos plano derinimas su praktikos vadovais 

Paskirtis Suderinti praktikos planą su AM ir PI praktikos vadovais. 

Aprašymas Proceso metu studentas derina parengtą praktikos planą tiek su AM praktikos vadovu, tiek su 

PI praktikos vadovu. Derinimo proceso metu patvirtinamas praktikos planas arba 

identifikuojami reikalingi pakeitimai. 

Įvestis  Sudarytas/patikslintas praktikos planas (procesas „PE_1.1_Praktikos plano 

sudarymas/tikslinimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Komunikacijos priemonės (el. paštas, telefonas); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Patvirtintas praktikos planas arba identifikuoti reikalingi plano pakeitimai; 

 Jei priimtas sprendimas patikslinti praktikos planą, pereinama į procesą 

“PE_1.1_Praktikos plano sudarymas/tikslinimas”. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Pateikia praktikos planą AM ir PI praktiko vadovams 

derinimui. 

AM praktikos vadovas Perţiūri praktikos planą ir arba patvirtina jį arba pateikia 

pastabas ir pasiūlymus pakeitimui. 

PI praktikos vadovas Perţiūri praktikos planą ir arba patvirtina jį arba pateikia 

pastabas ir pasiūlymus pakeitimui. 
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II.3.15. PE_2_STUDENTO KONSULTACIJA SU PRAKTIKOS VADOVU AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE 

 

Procedūra: PE_2_Studento konsultacija su praktikos vadovu aukštojoje mokykloje 

Rezultatas: Suteikta konsultacija 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PE_2.1_Konsultacijos laiko ir vietos 

suderinimas 

Procedūros metu suderinamas studento ir praktikos vadovo 

aukštojoje mokykloje konsultacijos laikas ir vieta. 

PE_2.2_Konsultacijos studentui 

suteikimas 

Procedūros metu praktikos vadovas aukštojoje mokykloje suteikia 

konsultaciją studentui. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PE_2.1_Konsultacijos laiko ir vietos suderinimas 

Paskirtis Susitarti studentui dėl konsultacijos vietos ir laiko su aukštosios mokyklos (AM) praktikos 

vadovu. 

Aprašymas Proceso metu studentas, kuriam reikia AM praktikos vadovo konsultacijos, susitaria dėl 

konsultacijos laiko ir vietos su vadovu. Esant konsultacijos poreikiui studentas telefonu, el. 

paštu ar asmeniškai kreipiasi į AM praktikos vadovą prašydamas paskirti praktikos 

konsultacijos laiką. Praktikos vadovas gavęs studento uţklausimą paskiria praktikos 

konsultacijos vietą ir laiką. 

Įvestis  Patvirtintas AM praktikos vadovas (procesas „PP_2.1_Praktikos vadovo 

patvirtinimas“); 

 Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“); 

 Konsultacijos studentui poreikis. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Komunikacijos priemonės (telefonas, el. paštas); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 
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Išvestis 

(rezultatai) 
 Paskirta konsultacijos vieta ir laikas; 

 Pereinama į procesą „PE_2.2_Konsultacijos studentui suteikimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Kreipiasi į vadovą dėl konsultacijos vietos ir laiko 

suderinimo. 

AM praktikos vadovas Paskiria konsultacijos vietą ir laiką. 

 

Pavadinimas: PE_2.2_Konsultacijos studentui suteikimas 

Paskirtis Suteikti studentui reikiamą konsultaciją praktikos atlikimo klausimais. 

Aprašymas Proceso metu AM praktikos vadovas suteikia studentui konsultaciją praktikos atlikimo 

klausimais. Studentas pateikia jam aktualius klausimus ar problemas, konsultacijos metu 

praktikos vadovas pateikia atsakymus į klausimus, pateikia problemų sprendimų būdus arba 

pateikia informaciją, kur ieškoti informacijos problemų sprendimams. 

Įvestis  Paskirta konsultacijos vieta ir laikas (procesas „PE_2.1_Konsultacijos laiko ir vietos 

suderinimas“); 

 Studento klausimai. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Literatūra; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Specializuotos praktikos atlikimui reikalingos priemonės. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Suteikta konsultacija studentui. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Pateikia klausimus ar problemas AM praktikos vadovui. 

AM praktikos vadovas Atsako į klausimus, padeda spręsti iškilusias problemas. 

 



   v1.1 

 

54 

 

II.3.16. PE_3_STUDENTO KONSULTACIJA SU PRAKTIKOS VADOVU PRAKTIKOS INSTITUCIJOJE 

 

Procedūra: PE_3_Studento konsultacija su praktikos vadovu praktikos institucijoje 

Rezultatas: Suteikta konsultacija 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PE_3.1_Konsultacijos laiko ir vietos 

suderinimas 

Procedūros metu suderinamas studento ir praktikos vadovo praktikos 

institucijoje konsultacijos laikas ir vieta. 

PE_3.2_Konsultacijos studentui 

suteikimas 

Procedūros metu praktikos vadovas praktikos institucijoje suteikia 

konsultaciją studentui. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PE_3.1_Konsultacijos laiko ir vietos suderinimas 

Paskirtis Susitarti studentui dėl konsultacijos vietos ir laiko su PI praktikos vadovu. 

Aprašymas Proceso metu studentas, kuriam reikia PI praktikos vadovo konsultacijos susitaria dėl 

konsultacijos laiko ir vietos su vadovu. Esant konsultacijos poreikiui studentas telefonu, el. 

paštu ar asmeniškai kreipiasi į PI praktikos vadovą prašydamas paskirti praktikos 

konsultacijos laiką. Praktikos vadovas gavęs studento uţklausimą paskiria praktikos 

konsultacijos vietą ir laiką. 

Įvestis  Patvirtintas PI praktikos vadovas (procesas „PP_3.1_Praktikos vadovo 

patvirtinimas“); 

 Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“); 

 Konsultacijos studentui poreikis. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Komunikacijos priemonės (telefonas, el. paštas); 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 
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Išvestis 

(rezultatai) 
 Paskirta konsultacijos vieta ir laikas; 

 Pereinama į procesą „PE_3.2_Konsultacijos studentui suteikimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Kreipiasi į vadovą dėl konsultacijos vietos ir laiko suderinimo. 

PI praktikos vadovas Paskiria konsultacijos vietą ir laiką. 

 

Pavadinimas: PE_3.2_Konsultacijos studentui suteikimas 

Paskirtis Suteikti studentui reikiamą konsultaciją praktikos atlikimo klausimais 

Aprašymas Proceso metu praktikos institucijos praktikos vadovas suteikia studentui konsultaciją 

praktikos atlikimo klausimais. Studentas pateikia jam aktualius klausimus ar problemas, 

konsultacijos metu praktikos vadovas pateikia atsakymus į klausimus, pateikia problemų 

sprendimų būdus, pateikia informaciją kur ieškoti informacijos problemų sprendimams. Taip 

pat PI praktikos vadovas gali nurodyti asmenis, į kuriuos kreiptis dėl kilusių klausimų ar 

problemų. 

Įvestis  Paskirta konsultacijos vieta ir laikas (procesas „PE_3.1_Konsultacijos laiko ir vietos 

suderinimas“); 

 Studento klausimai. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Literatūra; 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Specializuotos praktikos atlikimui reikalingos priemonės. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Suteikta konsultacija studentui. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Pateikia klausimus ir iškilusias problemas PI praktikos 

vadovui. 

PI praktikos vadovas Atsako į klausimus, padeda spręsti iškilusias problemas. 
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II.3.17. PE_4_PRAKTIKOS UŢDUOTIES REALIZAVIMAS 

 

Procedūra: PE_4_Praktikos uţduoties realizavimas 

Rezultatas: Patvirtinta praktikos ataskaita 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PE_4.1_Praktikos uţduoties atlikimas Proceso metu studentas atlieka jam paskirtą praktikos uţduotį. 

PE_4.2_Uţduoties rezultato perţiūra Proceso metu praktikos institucijos praktikos vadovas perţiūri 

studento pasiektą praktikos uţduoties rezultatą. 

PE_4.3_Praktikos ataskaitos 

parengimas 

Proceso metu studentas parengia praktikos ataskaitą 

PE_4.4_Praktikos ataskaitos perţiūra Proceso metu, jei praktikos ataskaita tenkina reikalavimus, 

tvirtinama praktikos ataskaita. 
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Detalus procesų aprašymas: 

 

Pavadinimas: PE_4.1_Praktikos uţduoties atlikimas 

Paskirtis Studento praktikos atlikimo laikotarpiu įvykdyti suderintą(-as)  uţduotį(-is). 

Aprašymas Proceso metu studentas atlieka jam paskirtą praktikos uţduotį. 

Įvestis  Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“); 

 Patvirtintas praktikos planas (procesas „PE_1.1_Praktikos plano 

sudarymas/tikslinimas“ arba „PE_1.2_Praktikos plano derinimas su praktikos 

vadovais“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Priklausomai nuo praktikos uţduoties praktikos atlikimui reikalingos priemonės. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Atlikta praktikos uţduotis; 

 Pereinama į procesą „PE_4.2_Uţduoties rezultato perţiūra“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Atlieka suderintą praktikos uţduotį. 

PI praktikos vadovas Studentas, parengęs ataskaitą, perduoda ją PI praktikos 

vadovui. 

 

Pavadinimas: PE_4.2_Uţduoties rezultato perţiūra 

Paskirtis Perţiūrėti studento atliktus praktikos uţduoties rezultatus ir priimti sprendimą dėl jų 

patvirtinimo arba reikalingų pakeitimų. 

Aprašymas Proceso metu praktikos institucijos praktikos vadovas perţiūri studento pasiektus praktikos 

uţduoties rezultatus ir juos patvirtina arba informuoja studentą dėl reikalingų atlikti 

pakeitimų. 

Įvestis Atlikta praktikos uţduotis (procesas „PE_4.1_Praktikos uţduoties atlikimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Priklausomai nuo praktikos uţduoties praktikos atlikimui reikalingos priemonės. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Patvirtinti pasiekti uţduoties rezultatai arba identifikuoti reikalingi atlikti pakeitimai; 

 Jei patvirtinti pasiekti uţduoties rezultatai, pereinama į procesą „PE_4.3_Praktikos 

ataskaitos parengimas“; 

 Jei yra reikalingi pakeitimai, pereinama į procesą „PE_4.1_Praktikos uţduoties 

atlikimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI praktikos vadovas Perţiūri studento praktikos uţduoties pasiektus rezultatus ir 

priima sprendimą dėl rezultatų patvirtinimo arba pakeitimų 

reikalingumo. 

Studentas Gauna atsakymą dėl praktikos uţduoties patvirtinimo arba 

patikslinimo reikalingumo. 
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Pavadinimas: PE_4.3_Praktikos ataskaitos parengimas 

Paskirtis Parengti praktikos ataskaitą. 

Aprašymas Proceso metu studentas rengia praktikos ataskaitą. 

Įvestis PI praktikos vadovo patvirtinti pasiekti praktikos uţduoties rezultatai (procesas 

„PE_4.2_Uţduoties rezultato perţiūra“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikos ataskaitos forma; 

 Praktikos ataskaitos parengimo metodiniai nurodymai. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Parengta praktikos ataskaita; 

 Pereinama į procesą „PE_4.4_Praktikos ataskaitos perţiūra“ 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

 Studentas Parengia praktikos ataskaitą. 

 
AM praktikos vadovas Studentas, parengęs ataskaitą, perduoda ją AM praktikos 

vadovui. 

 

Pavadinimas: PE_4.4_Praktikos ataskaitos perţiūra 

Paskirtis Perţiūrėti studento parengtą praktikos ataskaitą ir priimti sprendimą dėl jos patvirtinimo 

arba reikalingų pakeitimų. 

Aprašymas Proceso metu AM praktikos vadovas perţiūri studento parengtą praktikos ataskaitą ir ją 

patvirtina arba informuoja studentą dėl reikalingų atlikti pakeitimų. 

Įvestis Parengta praktikos ataskaita (procesas „PE_4.3_Praktikos ataskaitos parengimas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikos ataskaitos parengimo metodiniai nurodymai; 

 Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Patvirtinta praktikos ataskaita arba identifikuoti reikalingi atlikti pakeitimai; 

 Jei yra reikalingi pakeitimai, pereinama į procesą „PE_4.3_Praktikos ataskaitos 

parengimas“. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

 
AM praktikos vadovas Perţiūri studento praktikos ataskaitą ir priima sprendimą dėl 

jos patvirtinimo arba pakeitimų reikalingumo. 

 
Studentas Gauna atsakymą dėl praktikos ataskaitos patvirtinimo arba 

patikslinimo reikalingumo. 
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II.3.18. PA_1_PRAKTIKOS DALYVIŲ ATSILIEPIMAI 

 

Procedūra: PA_1_Praktikos dalyvių atsiliepimai 

Rezultatas: Uţpildyta atsiliepimo forma 
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PA_1.1_Atsiliepimo anketos 

uţpildymas 

Proceso metu studentas uţpildo atsiliepimo apie praktiką anketą. 

PA_1.2_Atsiliepimo anketos 

uţpildymas 

Proceso metu praktikos vadovas praktikos institucijoje uţpildo 

atsiliepimo apie praktiką anketą. 

PA_1.3_Atsiliepimo anketos 

uţpildymas 

Proceso metu praktikos vadovas aukštojoje mokykloje uţpildo 

atsiliepimo apie praktiką anketą. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PA_1.1_Atsiliepimo anketos uţpildymas 

Paskirtis Studentui uţpildyti atsiliepimo apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją mokyklą anketą. 

Aprašymas Proceso metu studentas uţpildo atsiliepimą apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją mokyklą, 

joje organizuojamos praktikos eigą. Atsiliepimas matomas šioms grupėms: studentui, 

aukštajai mokyklai ir praktikos institucijai. 

Atsiliepimą pildyti nėra privaloma. 

Įvestis Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“). 
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Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Uţpildytas studento atsiliepimas apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją mokyklą. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Uţpildo atsiliepimą apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją 

mokyklą. 

AM praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo;   

 PI praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo.  

 

Pavadinimas: PA_1.1_Atsiliepimo anketos uţpildymas 

Paskirtis Studentui uţpildyti atsiliepimo apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją mokyklą anketą. 

Aprašymas Proceso metu studentas uţpildo atsiliepimą apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją mokyklą, 

joje organizuojamos praktikos eigą. Atsiliepimas matomas šioms grupėms: studentui, 

aukštajai mokyklai ir praktikos institucijai. 

Atsiliepimą pildyti nėra privaloma. 

Įvestis Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Uţpildytas studento atsiliepimas apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją mokyklą. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas Uţpildo atsiliepimą apie praktikos instituciją ir/ar aukštąją 

mokyklą. 

AM praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo;   

PI praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo.  

 

Pavadinimas: PA_1.2_Atsiliepimo anketos uţpildymas 

Paskirtis PI praktikos vadovui uţpildyti atsiliepimo anketą apie studentą. 

Aprašymas Proceso metu praktikos vadovas praktikos institucijoje uţpildo atsiliepimo apie studentą 

anketą. Atsiliepimas matomas šioms grupėms: studentui, aukštajai mokyklai ir praktikos 

institucijai. 

Įvestis Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“). 

Įrankiai, 

metodai, 
 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 
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priemonės 

Išvestis 

(rezultatai) 

Uţpildytas PI praktikos vadovo atsiliepimas apie studentą. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

PI praktikos vadovas Uţpildo atsiliepimą apie studentą. 

AM praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo;   

PI praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo.  

 

Pavadinimas: PA_1.3_Atsiliepimo anketos uţpildymas 

Paskirtis AM praktikos vadovui uţpildyti atsiliepimo anketą apie studentą. 

Aprašymas Proceso metu praktikos vadovas aukštojoje mokykloje uţpildo atsiliepimo apie praktikantą 

anketą. Atsiliepimas matomas šioms grupėms: studentui, aukštajai mokyklai ir praktikos 

institucijai. 

Įvestis Pasirašyta praktinio mokymo sutartis (procesas „PP_4.6_Praktinio mokymo sutarties 

pasirašymas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikų vietų informacinė sistema; 

 Biuro programinė ir techninė įranga. 

 Išvestis 

(rezultatai) 

Uţpildytas AM praktikos vadovo atsiliepimas apie studentą 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM praktikos vadovas Uţpildo atsiliepimą apie studentą. 

PI praktikos vadovas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo;   

Studentas Gauna pranešimą sistemoje dėl atsiliepimo patalpinimo.  
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II.3.19. PA_2_VERTINTOJŲ PASKYRIMAS 

 

Procedūra: PA_2_Vertintojų paskyrimas 

Rezultatas: Paskirtas vertintojas/komisija 

 

PA_2_Vertintojų paskyrimas
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PA_2.1_Sudaryta 

vertinimo komisija/
paskirtas vertintojas

 

Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PA_2.1_Sudaryta vertinimo 

komisija/paskirtas vertintojas 

Proceso metu paskiriamas praktikos vertintojas arba iš kelių asmenų 

sudaroma vertinimo komisija. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PA_2.1_Sudaryta vertinimo komisija/paskirtas vertintojas 

Paskirtis Paskirti praktikos vertinimo komisiją arba vertintoją. 

Aprašymas Proceso metu paskiriamas praktikos vertintojas arba iš kelių asmenų sudaroma vertinimo 

komisija. Pagal AM numatytą tvarką paskiriami labiausiai praktikos vertinimo komisijai 

tinkančius dėstytojus. Kartu, šio proceso metu yra derinama praktikos gynimo data ir vieta. 

Įvestis  Vertinimo komisijos/vertintojų kandidatūros 

 Praktikos vertinimo komisijos/vertintojo atrankos ir paskyrimo tvarka. 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

Biuro techninė ir programinė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Paskirta vertinimo komisija/vertintojas, paskirta gynimo data ir vieta; 

 Pereinama į procesą “PA_3.1_Praktikos gynimas”. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

AM Paskiria vertinimo komisiją/vertintoją 
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II.3.20. PA_3_PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS 

 

Procedūra: PA_3_Praktikos įvertinimas 

Rezultatas: Įvertinta praktika (paţymys; įskaityta/neįskaityta) 

 

PA_3_Praktikos įvertinimas
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Procesai: 

Proceso pavadinimas Trumpas aprašymas 

PA_3.1_Praktikos gynimas Proceso metu studentas vyksta studento praktikos gynimas.  

PA_3.2_Praktikos įvertinimas Proceso metu įvertinama atlikta praktika. 

 

Detalus procesų aprašymas: 

Pavadinimas: PA_3.1_Praktikos gynimas 

Paskirtis Pristatyti praktikos metu atliktas uţduotis ir „apginti“ atliktą praktiką. 

Aprašymas Proceso metu vyksta studento praktikos gynimas pagal aukštosios mokyklos reikalavimus: 

 studentas pristato praktikos ataskaitą; 

 studentas atsako į vertintojo arba vertinimo komisijos klausimus. 

Įvestis  Patvirtinta praktikos ataskaita (procesas „PE_4.4_Praktikos ataskaitos perţiūra“); 

 Paskirta vertinimo komisija/vertintojas, paskirta gynimo data ir vieta (procesas 

„PA_2.1_Sudaryta vertinimo komisija/paskirtas vertintojas“). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Biuro programinė ir techninė įranga; 

 Praktikos gynimo AM taisyklės. 

Išvestis 

(rezultatai) 
 Atliktas praktikos ataskaitos pristatymas; 

 Atsakyta į vertintojo arba vertinimo komisijos klausimus; 

 Pereinama į procesą „PA_3.2_ Praktikos įvertimas”. 
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Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Studentas  Pristato praktikos ataskaitą; 

 Atsako į vertintojo arba vertinimo komisijos 

klausimus. 

Vertintojas arba vertinimo 

komisija 
 Išklauso studento pristatymą; 

 Esant poreikiui, uţduoda papildomus klausimus. 

 

Pavadinimas: PA_3.2_Praktikos įvertimas 

Paskirtis Įvertinti studento atliktą praktiką. 

Aprašymas Proceso metu vyksta studento atliktos praktikos vertinimas pagal aukštosios mokyklos 

reikalavimus. 

Įvestis  Patvirtinta praktikos ataskaita (procesas „PE_4.4_Praktikos ataskaitos perţiūra“); 

 Atliktas praktikos ataskaitos pristatymas (procesas „PA_3.1_Praktikos gynimas“); 

 Atsakyta į vertintojo arba vertinimo komisijos klausimus (procesas 

„PA_3.1_Praktikos gynimas“); 

 Uţpildytas studento atsiliepimas apie praktikos instituciją (procesas 

PA_1.1_Atsiliepimo anketos uţpildymas”) (jeigu pateikta);  

 Uţpildytas PI praktikos vadovo atsiliepimas apie studentą (procesas 

PA_1.2_Atsiliepimo anketos uţpildymas”) (jeigu pateikta); 

 Uţpildytas AM praktikos vadovo atsiliepimas apie studentą (procesas 

“PA_1.3_Atsiliepimo anketos uţpildymas) (jeigu pateikta). 

Įrankiai, 

metodai, 

priemonės 

 Praktikos vertinimo AM taisyklės; 

 Biuro techninė ir programinė įranga. 

Išvestis 

(rezultatai) 

Parašytas atliktos praktikos įvertinimas. 

Vaidmenys ir 

atsakomybės 

Vaidmuo Aprašymas 

Vertintojas arba vertinimo 

komisija 

Parašo studento atliktos praktikos įvertinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   v1.1 

 

65 

 

 

III. DOKUMENTO KEITIMO TVARKA 

 

Organizacijos, vykdančios praktiką vadovaujantis ITpraktika praktikos organizavimo modeliu, turi 

teisę keisti Praktikos organizavimo modelio aprašą. Pakeitimą taip pat gali inicijuoti pati asociacija, 

apibendrinusi Praktikų vietų informacinės sistemos atsiliepimų bazės duomenis.  

Organizacija, pageidaujantis keisti Praktikos organizavimo modelio aprašą, pateikia prašymą 

asociacijai „INFOBALT“.  

Asociacija gavusi prašymą, inicijuoja viešą susijusių šalių aptarimą ir priima sprendimą dėl 

dokumento keitimo. 
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IV.   PRIEDAI, ŠABLONAI 

 

 

Pridedami rekomenduojami dokumentų šablonai: 

1 priedas. Reikalavimai aukštosioms mokykloms ir praktikos institucijoms 

2 priedas. Praktikos organizavimo praktikos institucijoje reglamentas 

3 priedas. Gyvenimo aprašymas (CV) 

4 priedas. Dvišalio bendradarbiavimo sutartis 

5 priedas. Praktinio mokymo sutartis (trišalė) 

6 priedas. Praktinio mokymo sutartis (dvišalė) 

7 priedas. Praktikos planas 

8 priedas. PI pildoma vertinimo anketa 

9 priedas. Studento pildoma vertinimo anketa 

10 priedas. Aukštosios mokyklos pildoma vertinimo anketa 

11 priedas. Praktikos vykdymo tvarka praktikos institucijos praktikos vadovams 

12 priedas. Praktikos vykdymo taisykles praktikos institucijos praktikos vadovui 
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