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Prezentacijos planas

1. Profesinės veiklos praktika – kas tai?

2. Profesinės praktikos atlikimo laikotarpis.

3. Praktikų organizavimo tvarka.

4. Praktikos sutarčių sudarymo ypatumai.

5. Atsiskaitymas už praktikas ir svarbios datos.

6. Praktikų užskaitymo galimybė.

7. Praktikų atlikimas kitu metu.

8. Naudingos nuorodos.



Profesinės veiklos praktika

• Tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas,

teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese

ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi,

struktūra, žmogiškaisiais ištekliais, valdymu,

produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu

rinkoje, įmonėje naudojama technika ir

technologijomis.

• I pakopos profesinės veiklos praktika atliekama

įmonėse ar jų padaliniuose, atitinkančiuose

studijų kryptį.



Bendroji informacija apie praktikas

Kas?
• IV kurso nuolatinių studijų 

studentai 

Kada? • 2018-12-03– 2019-01-27



Praktikos procese dalyvaujantys 

asmenys

Studentas

Praktikos
vadovas-

dėstytojas

arba jo nesant: 
praktikos
kuratorius

Praktikos 
vadovas 
įmonėje



Praktikų organizavimo tvarka
• Įmones, kuriose bus atliekamos profesinės veiklos praktikos,

parenka profilinė katedra arba pats studentas, suderinęs su

praktikos vadovu-dėstytoju profesinės veiklos praktikos užduotį.

• Praktikos vadovas-dėstytojas paskiria studentui individualią arba

grupinę praktikos užduotį numatomiems praktikos rezultatams

pasiekti.

• Praktikos užduotis turi būti siejama su pagrindiniu praktikos tikslu

ir uždaviniais bei realia galimybe atlikti ją paskirtoje praktikos

vietoje.

• Praktikos užduotis gali būti koreguojama, keičiama ar papildoma

suderinus su praktikos vadovu-dėstytoju ir praktikos vadovu

įmonėje per pirmąją praktikos savaitę. Šis dokumentas turi būti

įsegtas praktikos ataskaitoje.



Praktikos atlikimo galimybės

Praktikos atlikimas

Praktikos vietą pasirenka  
pats studentas

Praktikos vietą parenka 
praktikos vadovas-

dėstytojas

Praktika 
įmonėje

Praktika 
dabartinėje 
darbovietėje

Praktika 
įmonėje

Praktika 
VGTU

VISAIS ATVEJAIS SUDAROMA STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS



Praktikų sutartys

- Kai praktika atliekama ne VGTU, sudaroma trišalė

Studento praktinio mokymo sutartis.

- Kai praktika atliekama VGTU, sudaroma dvišalė

Studento praktinio mokymo sutartis.



Praktikų organizavimo tvarka II

• Studento praktinio mokymo sutartis pildoma VGTU

informacinės sistemos studentų savitarnos

puslapyje, išspausdinama, surenkami visi parašai

ir sutartis užregistruojama katedroje iki praktikos

pradžios likus ne mažiau kaip dviem savaitėm

(t.y. iki lapkričio 16 d.).



Parašų sutartyje rinkimo tvarka

1. Studento parašas;

2. Praktikos vadovo-dėstytojo parašas;

3. Įmonės atstovo parašas;

4. Dekano/prodekano parašas.



Atsiskaitymas už praktiką

• Praktikos ataskaita, parengta pagal katedros nustatytus reikalavimus ir

apimanti visas praktikos programoje numatytas užduotis, praktikos

vadovui-dėstytojui turi būti pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 dienas

iki ataskaitos gynimo.

• Reikalingas praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas.

• Jeigu studentas į praktiką neatvyko arba jos neatlikęs pasišalino iš

praktikos vietos, neįvykdė praktikos programos, gavo neigiamą

praktikos vadovo įmonėje atsiliepimą arba neapgynė praktikos

ataskaitos, praktika jam neįskaitoma, ir jei nėra galimybės atlikti jos

kitu metu, studentas įgyja akademinę skolą.

• Skolą studentas likviduoja Egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų

rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos apraše numatyta tvarka.



Atsiskaitymas už praktikas

Atsiskaitymas 2019-01-28 2019-02-03

I pakartotinis
atsiskaitymas 2019-02-04 2019-02-10

II pakartotinis
atsiskaitymas
(mokamas + 

dekano leidimas)

2019-02-11 2019-02-17



Praktikos užskaitymo tvarka

Studentai, dirbantys (arba nedirbantys ne daugiau nei 1 metus ir dirbę ne

mažiau kaip praktikos trukmė) įmonėse, kurių veikla atitinka

studijuojamą studijų programą ir jų atliekamos funkcijos atitinka

praktikai keliamus tikslus, turi teisę prašyti įskaityti jiems praktikas. Jie

privalo fakulteto dekanui ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki semestro

pabaigos pateikti:

- prašymą užskaityti praktikos laikotarpį (jis turi būti suderintas su

praktikos vadovu dėstytoju);

- pažymą iš darbovietės, kurioje nurodoma darbo vieta, pareigos,

pagrindinės darbo funkcijos ir data, nuo kurios (iki kurios, kai studentas

nebedirba) yra (buvo) užimamos nurodytos pareigos.



Atsiskaitymas, kai praktika 

užskaitoma

• Studentai, gavę leidimą įskaityti praktiką, turi

bendra tvarka rengti ir ginti praktikos ataskaitą.

Kartu su praktikos ataskaita turi būti pateiktas ir

praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas.

• Praktikos įskaitymas yra vienkartinis, taikomas

konkrečiam praktikos laikotarpiui ir galioja tik vieną

semestrą, kurio metu privaloma atlikti praktiką.



Praktikos atlikimas kitu metu

• Suderinus su praktikos vadovu arba koordinatoriumi, katedros

vedėju ir leidus dekanui, studentas gali atlikti praktiką anksčiau

laiko.

• Praktikos pradžios ir pabaigos terminai praktinio mokymo

sutartyje gali skirtis nuo studijų grafike numatytų, jeigu

pažangus!!! (prašymo pateikimo metu neturintis akademinių

skolų) studentas:

– pageidauja dalyvauti tarptautinėse studentų mainų programose;

– yra aukšto meistriškumo sportininkas ar VGTU meno kolektyvo narys ir

ketina dalyvauti stovykloje ar išvykoje;

– pageidaujant praktikantą priimančiai įmonei (išreiškiant pageidavimą raštu).



Praktikos atlikimas kitu metu

• Studentas, norintis praktiką atlikti anksčiau nei

numatyta praktikų grafike, turi dekanui pateikti

šiuos dokumentus:

– prašymas leisti anksčiau atlikti praktiką;

– individualus praktikos atlikimo grafikas, suderintas su

praktikos vadovu dėstytoju ir priimančios organizacijos

atsakingu asmeniu.



Praktikų atlikimas kitu metu

• Anksčiau atliekamos praktikos apimtis

(valandomis) turi atitikti numatytą apimtį studijų

programoje, tačiau ne daugiau kaip 20 valandų

per savaitę. Tuo tikslu studentas sudaro

individualų praktikos atlikimo grafiką, kurį pateikia

kartu su kitais dokumentais dėl praktikos atlikimo.

• Individualiame praktikos atlikimo grafike

auditorinių užsiėmimų laikas ir praktikos

atlikimo laikas negali sutapti.



Atsiskaitymas, kai praktika atliekama 

kitu laiku
• Studentas, atlikęs praktiką anksčiau laiko,

atsiskaito už ją praktikų grafike numatytu laiku.

• Pateikia ataskaitą raštu.



Praktikų vertinimas

• Atsiskaitymo už praktiką įvertinimas –

pažymys.

• Galutinis studento įvertinimas yra ne tas,

kuris įrašomas vadovo atsiliepime įmonėje.

Galutinį studento įvertinimą pateikia

praktikos vadovas-dėstytojas.





Praktikos vadovų konsultacijų laikas

(atnaujinti)



Praktikų organizavimo tvarkos 

aprašas
VVF puslapyje: 

• http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-

fakultetas/studijos/bakalauro-studijos/aktuali-

informacija/53656#200560

VGTU puslapyje: 

• https://www.vgtu.lt/files/836/41/2/7_0/Praktiku%20

organizavimo%20tvarka-nauja%20redakcija.pdf

http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/studijos/bakalauro-studijos/aktuali-informacija/53656#200560
https://www.vgtu.lt/files/836/41/2/7_0/Praktiku organizavimo tvarka-nauja redakcija.pdf


Praktikos užduoties pvz.(atnaujinti 

info katedrų puslapiuose)

• Finansų inžinerijos katedros pavyzdys:

http://vv.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/finansu-

inzinerijos-katedra/studijos/51180#tab-praktikos

http://vv.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/finansu-inzinerijos-katedra/studijos/51180#tab-praktikos


Praktikų vietų pasiūlymai

• https://www.vgtu.lt/studentams/karjera-

studentams/praktikos-pasiulymai/93667

• https://www.vgtu.lt/universitetas/darbo-

pasiulymai/175634?lang=1

https://www.vgtu.lt/universitetas/darbo-pasiulymai/175634?lang=1
https://www.vgtu.lt/universitetas/darbo-pasiulymai/175634?lang=1


Praktika užsienyje

• https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-

galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511

https://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-praktika-uzsienyje/511


Praktikos sutarties pavyzdys

• https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-

procesas/praktikos/praktinio-mokymo-

sutartys/53751 ---> nerodyti studentams word 

formato sutarties. Tai tik pvz.!!!

https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-procesas/praktikos/praktinio-mokymo-sutartys/53751


Sutarties pildymo instrukcija

http://www.vgtu.lt/files/1099/54/2/19_0/Praktikos%20

sutar%C4%8Di%C5%B3%20pildymas%20studenta

ms,%20jei%20%C5%A1iame%20semestre.pdf

http://www.vgtu.lt/files/1099/54/2/19_0/Praktikos sutar%C4%8Di%C5%B3 pildymas studentams, jei %C5%A1iame semestre.pdf


Katedrų bendroji informacija apie 

praktikas (atnaujinti)

• http://vv.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/finansu-

inzinerijos-katedra/studijos/51180#tab-praktikos





VERSLO VADYBOS FAKULTETO 
TARPTAUTINIŲ PRAKTIKŲ GALIMYBĖS



Erasmus+ yra Europos Sąjungos švietimo,

mokymo, jaunimo ir sporto programa, kuri bus

įgyvendinama nuo 2014 iki 2020 metų. VGTU

dalyvauja Erasmus+ programoje ir suteikia savo

studentams galimybę atlikti 2 mėnesių praktiką

Programos šalyse.

Užsienio ryšių direkcija (URD) padeda

studentams susirasti įmones ir administruoja

stipendijų skyrimą.

Apie Erasmus+ praktiką



1) Privalomoji (pažintinė, profesinė)

2) Savanoriška (atlikus privalomas praktikas galite
savanoriškai vykti praktikai į užsienį)

3) Po studijų.

 Programos šalys – Europos Sąjunga + Turkija,
Makedonija, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija.

 Stipendijų dydžiai – nuo 500 iki 700 eur/ mėn.

* Daugiau informacijos, dokumentų formos ir DUK ieškokite Mano VGTU
skiltyje Tarptautinės galimybės -> Erasmus+ praktika.

Erasmus+ praktika gali būti:



Šiuo metu Verslo vadybos fakulteto studentams 

galioja šie paraiškų pateikimo terminai:

• Spalio 19 d.

• Gruodžio19 d.

• Kovo 19 d.

• Birželio 19 d.

Terminai skelbiami ir atnaujinami čia*

Praktiką galima atlikti ir anksčiau (pvz. vasarą 

suderinus su fakultetu)*

TERMINAI

http://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/svarbios-datos/82357#tab-praktika-uzsienyje


1.Įsitikinkite, kad galite pretenduoti į

Erasmus+ stipendiją praktikai

Jūs galite dalyvauti programoje, jei:

1. Esate laipsnio siekiantis VGTU (pilnų/ dalinių/ nuotolinių studijų) 

studentas (bakalauras, magistras, doktorantas);

2. Esate/ būsite išlaikęs visus egzaminus prieš išvykdami į praktiką 

užsienyje;

3. Mokate užsienio kalbą (B+ lygis);

4. Esate išnaudojęs ne daugiau nei 10 mėnesių ankstesnių 

Erasmus+ mobilumų metu (minimalus praktikos laikotarpis yra 2 

mėnesiai);

5. Trokštate įgyti tarptautinės patirties!

KAIP TAI VEIKIA?



2. Susiraskite priimančią įmonę

• Įmonės susiradimas yra didžiausias iššūkis visame praktikos
užsienyje procese. Tačiau jeigu šimtams studentų pasisekė ją
susirasti, tai pavyks ir jums!

• Iškilus klausimams, ar ieškant tinkamiausios įmonės visada
galite kreiptis į savo praktikos vadovą (klausti katedroje).

• Mano VGTU Erasmus+ praktikos skiltyje rasite nuorodų ir
rekomendacijų kaip ieškoti įmonės. Taip pat sekite URD
Facebook paskyrą – čia skelbiamos įmonių užklausos.

• Daugiau patarimų kaip surasti įmonę čia.

https://sites.google.com/site/vgtuinternship/catalogue-of-companies


Praktikos vadovas turi patvirtinti, jog
pasirinkta įmonė ir praktikos programa
atitinka jūsų studijuojamos studijų
programos reikalavimus.



3. Teikite paraišką stipendijai gauti

Norėdami pateikti paraišką stipendijai gauti, jūs turite:

1. Užpildyti elektroninę formą (nuorodą rasite Mano
VGTU);

2. Išsiųsti pasirašytą skenuotą paraišką ir papildomus
dokumentus (praktikos sutartis su įmonės ir praktikos
vadovo ir/ar Fakulteto Erasmus koordinatoriaus
parašais, CV, motyvacinis laiškas) elektroniniu paštu
evelina.kutkaityte@vgtu.lt.



4. Parenkite dokumentus

Kai būsite nominuoti stipendijai, prieš išvykdami į
praktiką užsienyje turėsite:

• Parengti praktikos sutartį (formą rasite Mano VGTU)

• Atlikti kalbos įsivertinimo testą (online)

• Pasirūpinti draudimu (kelionių, sveikatos, nelaimingų atsitikimų,
civilinės atsakomybės)

• Parašyti prašymą tęsti (praktines) studijas užsienyje (tik bakalauro ir
magistro studijų studentai)

• Parašyti prašymą stažuotei (tik doktorantai)

• Pasirašyti finansinę sutartį (ji atsiunčiama jūsų e. paštu)



5. Pradėkite praktiką!

Praktikos metu mes paprašysime jūsų atsiųsti
(formas rasite mano VGTU skiltyje Erasmus+
praktika):

• Atvykimą patvirtinančią registracijos formą

• Tarpinę ataskaitą



6. Jei reikia keisti praktikos sutartį

Atlikdami praktiką jūs atitinkamai įsipareigojate įmonės ir
universiteto atžvilgiu, tačiau tai nereiškia, kad šių
įsipareigojimų negalima pakeisti – pokyčiai galimi atitinkamai
juos įforminant. Daugiau informacijos mano VGTU skiltyje
Erasmus+ praktika.



7. Grįžimas namo

•Sveikiname sėkmingai baigus praktiką ir linkime gero kelio sugrįžtant namo!

Tikimės, kad padėkojote jus priėmusios įmonės darbuotojams už jų laiką ir

pastangas apmokant jus praktikos vietoje.

•Sugrįžus jums reikės pateikti (formas rasite mano VGTU skiltyje Erasmus+

praktika):

•Sertifikatą apie išbūtą laikotarpį (2 originalus)

•Galutinę ataskaitą su nuotraukomis (tik e. paštu)

•Atlikti antrąjį kalbos įsivertinimo testą (online, automatiškai siunčiamas paskutinio

praktikos mėnesio 15-16 dienomis)

•Užpildyti Europos Komisijos apklausą (online, automatiškai siunčiamas praktikos

pabaigos dieną)

•Parašyti prašymą tęsti studijas VGTU (tik bakalauro ir magistro studijų studentams)

•Pasirūpinti praktikos užskaitymu fakultete



VGTU Verslo vadybos fakultetas didžiuojasi

tuo, kad žengėte tokį reikšmingą žingsnį savo

karjeroje ir nuoširdžiai tikisi, kad pasidalinsite su

mumis savo patirtimi! O apie kitų studentų

patirtis galite skaityti čia.

https://www.facebook.com/vgtuurd/


Erasmus+ praktika 5 STEPS









 internship@vgtu.lt
 (8 5) 237 0692 (Studentų, atvykstančių ir išvykstančių praktikai ir praktikai po studijų

pagal Erasmus ir kitas programas konsultavimas, pagalba ieškant praktikos vietų;
paraiškų Erasmus praktikos stipendijoms priėmimas; praktikos sutarčių
administravimas; tarptautinių studijų projektų rengimas ir administravimas.)

 Praktikų vadovai (teirautis katedrose) su jais turėtų būti suderintas
praktikų turinys atitinkantis Jūsų studijų programą.

 Praktikų vadovai pasiruošę Jums padėti susirasti praktikos
vietas!!! KREIPKITĖS ;-)

 SVARBU: čia pateikiama išsami informacija apie VISĄ
PRAKTIKOS PROCESĄ (patarimai kaip ieškoti įmonės, grįžusiųjų
patirtis, įmonių sąrašai ir t.t.)

SVARBIAUSI KONTAKTAI IR 

INFORMACIJOS ŠALTINIAI

mailto:internship@vgtu.lt
https://sites.google.com/site/vgtuinternship/home


SĖKMĖS!!!


