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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) Sumaniųjų praktikų tvarkos aprašas

(toliau – Aprašas) nustato studentų praktikos organizavimo, vadovavimo, stebėsenos ir vertinimo tvarką.
2.

Už studentų grupės praktikos organizavimą ir atliktos praktikos vertinimą atsako Karjeros

ugdymo skyrius.
3.

Praktikos organizacijos ir praktiką atliekančio studento - praktikanto teisės ir įsipareigojimai

apibrėžiami dvišale praktinio mokymo sutartimi.
4.

Praktika ar jos dalis gali būti užskaityta pagal Universiteto rektoriaus patvirtintame

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo
tvarkos apraše numatytą procedūrą.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
5. Sumanioji praktika yra verslumo kompetencijų ugdymo modelis, apjungiantis verslo
sektoriaus, aukštųjų mokyklų ir studentų bendradarbiavimą. Praktika skirta įgyti patirties ir žinių, lavinti
įgūdžius bei asmenines savybes, pritaikyti žinias, kurios apima pagrindines verslumo kompetencijas:
savęs vertinimą, komandinį darbą, kūrybiškumą, veiklumą, problemų sprendimą, ryšių mezgimą. Jos
metu tarpdisciplininė studentų grupė sprendžia įmonės pateiktą atvejį, praktiškai taiko jau įgytas žinias,
generuoja idėjas, taikydama kūrybines metodikas: Lego Serious Play, Points of you, MethodKit,
Business Model Canvas, Design Thinking ir kt. Sumaniosios praktikos trukmė iki 3 mėn.
6.

Tarpdisciplininė studentų grupė – skirtingų studijų programų, skirtingų kursų 5 – 7 studentų

grupė, sprendžianti vieną įmonės pateiktą atvejį.
7.

Studentas praktikantas – studentas atliekantis sumaniąją praktiką tarpdisciplininėje grupėje

pagal dvišalę praktinio mokymo sutartį.
8.

Praktinio mokymo sutartis – dvišalė, studento praktikanto ir praktikos vietos atstovo

praktinio mokymo sutartis, įtvirtinanti šalių teises ir įsipareigojimus, parengta pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 19 d. Nr. V-637 patvirtintą pavyzdinę
sutartį. Dvišalės praktinio mokymo sutarties tipinę formą rengia Studijų organizavimo departamentas.
9.

Praktikos koordinatorius – Universiteto Karjeros ugdymo skyriaus paskirtas darbuotojas,

atsakingas už studentų sumaniųjų praktikų organizavimą universitete.
10. Praktikos organizacija – Lietuvos arba užsienio įmonė, įstaiga arba organizacija, kuri pagal
numatytus kriterijus pateikė atvejį sumaniąją praktiką atliekančiai tarpdisciplininei studentų grupei.
11. Praktikos vadovas Universitete – Karjeros ugdymo skyriaus darbuotojas ar dėstytojas,
akademinio padalinio paskirtas studentų grupės praktikos vadovu, metodiškai vadovaujantis studentų
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grupės praktikai. Praktikos vadovas derina sumaniosios praktikos planą, atlieka praktikos stebėseną,
vertina praktikos atvejo pristatymą ir nustato galutinį įvertinimą. Praktikos vadovui skiriama 60
pedagoginio darbo valandų, kurių apimtis apibrėžiama projekto apraše.
12. Praktikos vadovas organizacijoje (mentorius) – organizacijos, kurios pateiktą atvejį
sprendžia tarpdisciplininė studentų grupė, darbuotojas, organizacijos paskirtas vadovauti studentų
praktikai ir jų atliekamai veiklai vertinti.
13. Praktikos stebėsena – tarpdisciplininės studentų grupės atliekamos praktikos užduoties
įgyvendinimo fiksavimas, įmonės pateikto atvejo analizė, tarpinių etapų aptarimas ir pagalba sprendžiant
praktikos metu iškilusias kliūtis.
14. Praktikos rezultatų pristatymas – privalomas įmonės/organizacijos analizuoto atvejo
sprendimo pateikimas, kurio metu studentų grupė pristato praktikos rezultatus, atliktas veiklas, praktikos
vertę, rekomendacijas. Pristatant praktikos rezultatus dalyvauja įmonės/organizacijos atstovai, praktikos
vadovas, studentų grupė. Rezultatų pristatymo vieta nustatoma bendru įmonės ir Universiteto sutarimu.

III SKYRIUS
SUMANIOSIOS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS
15. Už studentų praktikų organizavimą atsako ir praktikų koordinatoriaus funkcijas vykdo
paskirtas Karjeros ugdymo skyriaus darbuotojas.
16. Universiteto akademiniai padaliniai derina praktikos trukmę ir laikotarpį.
17. Praktinio mokymo sutartys registruojamos fakulteto studijų centre.

18. Karjeros ugdymo skyrius organizuoja studentų tarpdisciplininių grupių formavimą.
a. Studentų, norinčių dalyvauti sumaniosiose praktikose registracija vykdoma
ktu.edu/wanted tinklapyje.
b. Atrankos būdu (pokalbis, motyvacinis laiškas) formuojamos tarpdisciplininės 5 -7
studentų grupės.
c. Paskiriamas praktikos vadovas.
19. Karjeros ugdymo skyrius organizuoja ir užtikrina įvadinius mokymus sumaniųjų praktikų
dalyviams.
a. studentai supažindinami su darbo grupėje, idėjų generavimo bei problemų
sprendimo metodais.
b. praktikų vadovai supažindinami su sumaniųjų praktikų metodika.
c. pateikiami išgryninti įmonių iššūkiai.
20. Informacija apie tinkamas ir rekomenduojamas organizacijas praktikai atlikti skelbiama
Patirties partneriai LT elektroninėje erdvėje.
21. Karjeros ugdymo skyrius vertina organizacijos pateikto iššūkio tinkamumą praktikai atlikti.
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22. Praktikos organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:
a.

turi tinkamai suformuotą iššūkį tarpdisciplininei grupei studentų;

b.

turi patyrusių ir gebančių praktikai vadovauti mentorių;

c.

yra pasiruošusi bendradarbiauti ir teikti visą reikalingą informaciją pateiktam
atvejui spręsti;

d.

sudaro praktinio mokymo ir studijų integravimo galimybes;

e.

pasirašo dvišalę arba savanoriško praktinio mokymo sutartį.

23. Studentų tarpdisciplininės grupė praktikai vadovauja praktikos vadovas (universitete) ir
įmonės atstovas (mentorius).
24. Sumaniosios praktikos veiklos etapai:
a. įmonės pateikto atvejo/iššūkio analizė.
b. idėjų generavimas, prototipo kūrimas.
c. tarpinis rezultatų aptarimas.
d. idėjos/prototipo tobulinimas.
e. įmonės pateikto atvejo sprendimo rezultatų pristatymas.

IV SKYRIUS
SUMANIOSIOS PRAKTIKOS DALYVIAI, JŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ
25. Praktikos koordinatoriaus funkcijos:
a.

koordinuoja praktikos organizavimą skirtingų akademinių padalinių studentams;

b.

koordinuoja informacijos apie įmonių pateiktus atvejus praktikoms viešinimą ir
sklaidą;

c.

renka informaciją apie praktikos organizacijas, vertina organizacijos pateikto atvejo
tinkamumą praktikai atlikti;

d.

konsultuoja studentus ir praktikos vadovus;

e.

koordinuoja praktikos sutarčių pasirašymo procesą;

f.

organizuoja mokymus Sumaniųjų praktikų dalyviams: studentams, praktikų
vadovams;

g.

kontroliuoja praktikos eigą ir užtikrina praktikos dokumentų tvarkymą.

26. Praktikos vadovo (universitete) funkcijos:
a.

suteikia studentų grupei visą informaciją apie praktikos atlikimo tikslus, tvarką,
reikalavimus, vertinimo kriterijus;

b.

su studentų grupe ir įmonės mentoriumi sudaro praktikos planą;

c.

konsultuoja studentų grupę praktikos užduoties atlikimo ir atvejo sprendimo
klausimais;
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d.

bendradarbiauja su praktikos mentoriumi įmonėje, vertina praktikos atlikimo
sąlygų tinkamumą. Jei praktikos vadovas nusprendžia, kad studentų grupei nėra
sudaromos tinkamos sąlygos įmonės pateiktam atvejui spręsti, jis privalo kreiptis į
praktikos atvejį pateikusią įmonę ir praktikos mentorių, prašydamas sudaryti
sąlygas studentų grupei atlikti praktikos plane numatytas veiklas;

e.

pažymiu įvertina tarpdisciplininės studentų grupės praktikos rezultatus (atvejo
sprendimą).

27. Praktikos vadovo įmonėje (mentoriaus) funkcijos:
a.

supažindina studentų grupę su organizacijos pateiktu atveju praktikai;

b.

konsultuoja studentų grupę ir teikia pagalbą;

c.

stebi ir vertina studentų grupės veiklą ir veiklos rezultatus;

d.

pažymiu įvertina tarpdisciplininės studentų grupės praktikos rezultatus (atvejo
sprendimą).

28. Studentų grupės funkcijos ir įsipareigojimai surašomi praktikos sutartyje.

V SKYRIUS
PRAKTIKOS REZULTATŲ IR KOKYBĖS VERTINIMAS
29. Universitetui studentai pateikia bendrą iššūkio analizės ataskaitą, kurioje nurodo vykusius
procesus bei gautus rezultatus (1 priedas).
30. Kiekvieną komandos narį individualiai įvertina praktikos vadovas.
31. Studentų grupę vertina įmonės mentorius, atsižvelgdamas į pateiktą atvejo sprendimo būdą
bei bendrą pristatymą, pagal kriterijus (2 priedas):
a. idėjų realaus pritaikymo galimybės;
b. idėjų originalumas;
c. rezultatų pristatymo aiškumas;
d. rezultatų argumentavimas;
e. rezultato vertė įmonei/ organizacijai;
f. rekomendacijos darbo tobulinimui.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Praktiką galima nutraukti šalims nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų. Nutraukiant
praktiką yra nutraukiama praktikos sutartis ir apie tai pranešama suinteresuotoms šalims sutartyje
numatyta tvarka.
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33. Sumaniąją praktiką studentų grupė gali atlikti organizacijoje/įmonėje, jei tas yra reikalinga
sprendžiant įmonės pateiktą atvejį.
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1 Priedas
IŠŠŪKIO ANALIZĖS ATASKAITOS FORMA

Etapai

Aprašymas

Atvejo apibūdinimas

Idėjų generavimas
Galimi sprendimo variantai

*
*
*
*

Sprendimo priėmimas

Pasirinktas sprendimo variantas

Sprendimo varianto pagrindimas/argumentavimas

Projekto procesų
organizavimas

Veiklos plano etapai, terminai
Metodai/įrankiai planui įgyvendinti
Atsakomybių pasiskirstymas

Rezultatai
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Idėjos tobulinimas/
rekomendacijos

2 Priedas
SUMANIŲJŲ PRAKTIKŲ GRUPĖS DARBO REZULTATŲ VERTINIMO FORMA
Kriterijus

Balas 1 – 10.
(1 – labai blogai/ 10
– puikiai)

idėjų realaus pritaikymo
galimybės
idėjų originalumas
rezultatų pristatymo aiškumas
rezultatų argumentavimas
rezultato vertė įmonei/
organizacijai
rekomendacijos darbo
tobulinimui

__________________

Pastabos

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
SUMANIŲJŲ PRAKTIKŲ ĮGYVENDINIMAS IR METODIKA

Projektas ,,Patirties partneriai LT”
Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009

2018-06-11

BENDROSIOS NUOSTATOS
1

Sumaniųjų praktikų metodika nustato studentų praktinio mokymosi būdą, turinį, organizavimą, eigą,
vadovavimą, rezultatų vertinimą ir kitus su praktika susijusius dalykus.
Praktika yra svarbi specialistų rengimo sudedamoji dalis. Ji gali būti atliekama Lietuvos ar užsienio
šalių gamybinėse, kultūros, mokymo, mokslo, sveikatos, švietimo, prekybos, valstybinėse įstaigose
ar organizacijose.
Sumaniosios praktikos – tai naujas verslumo kompetencijų ugdymo modelis Lietuvoje, apjungiantis
verslo sektoriaus, aukštųjų mokyklų ir studentų bendradarbiavimą.
Ugdant verslumą, siekiama ne tik perteikti reikiamas žinias, bet ir lavinti įgūdžius bei asmenines
savybes, kurios apima šias esmines verslumo kompetencijas:
-

Savęs vertinimas - asmeninių tikslų planavimas, gebėjimas reflektuoti apie savo patirtis,
gebėjimas atpažinti vidiniu motyvus.

-

Komandinis darbas - gebėjimas atpažinti savo vaidmenis grupėje, gebėjimas valdyti grupę,
gebėjimas prisiimti grupinę atsakomybę.

-

Kūrybiškumas - gebėjimas taikyti kūrybiškumo technikas, gebėjimas būti lanksčiu, pasaulio
matymas kitaip.

-

Veiklumas - gebėjimas išeiti iš komforto zonos, gebėjimas planuoti, prisiimti asmeninę
atsakomybę, nebijoti klysti.

-

Problemų sprendimas - gebėjimas projektuoti bei strategiškai planuoti, gebėjimas atpažinti ir
analizuoti situaciją, galimybes, didelio paveikslo matymas.

-

Ryšių mezgimas - gebėjimas „Parduoti idėją“, gebėjimas pristatyti save, laimiu-laimiu
principo taikymas.

Šių kompetencijų mokymai leidžia ugdyti versliai mąstančią asmenybę, gebančią novatoriškai ir
savarankiškai veikti, kurti verslo idėjas ir pasiūlyti jų įgyvendinimo sprendimus.
Sumanioji praktika gali būti privalomoji arba papildomoji (savanoriška) praktika. Privalomoji
praktika yra universiteto studijų programos sudedamoji dalis, kurios trukmė, apimtis ir atlikimas
priklauso nuo studijų programos. Privalomąją praktiką privalo atlikti visi pirmos pakopos studentai.
Papildomas (savanoriškas) praktikas gali atlikti pažangūs studentai laisvu nuo studijų metu, po
paskaitų, vasaros atostogų metu arba kai nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Papildoma (savanoriška)
praktika studijų laiku gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius ir ne daugiau kaip 20 val. per savaitę. Tiek
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privaloma, tiek papildomoji (savanoriška) praktika yra vertinamos pažymiu ir įrašomos į diplomo priedėlį.
Po praktikos studentas pateikia praktikos ataskaitą.
Sumaniųjų praktikų metu studentų grupei paskiriamas praktikos vadovas (dėstytojas) ir mentorius
(įmonės atstovas). Praktikos vadovas ir mentorius bendradarbiaudami tarpusavyje lydi praktikantus visos
praktikos metu, konsultuoja, koordinuoja studentų grupės darbo procesą. Praktikos vadovas padeda
studentų grupei analizuojant konkretų įmonės pateiktą atvejį, dalinasi patirtimi, organizuoja bendrus
susitikimus, kontroliuoja tarpinius atsiskaitymus, vertina studentų grupės atliktą darbą ir individualias
studentų veiklas praktikų metu. Įmonės mentorius parengia užduotį ir ją pristato studentams, vertina
studentus tarpiniame ir galutiniame pristatymuose, suteikia informaciją studentams ir praktikoms
vadovams analizuojant įmonę ir jos veiklas.

SUMANIŲJŲ PRAKTIKŲ TURINYS
Sumaniosios praktikos pagrįstos tarpdiscipliniškumu: suformuotos studentų komandos praktiškai
sprendžia realius įmonių iššūkius (problemas), pasitelkdamos pasaulyje pripažintas kūrybines
metodikas, tokias kaip: Lego Serious Play, Points of you, MethodKit, Business Model Canvas,
Design Thinking ir kt. Tai integruotu komandiniu darbu ir tarpdiscipliniškumu pagrįsta praktika,
kurios metu yra ne tik ugdomi studentų specialieji profesiniai gebėjimai, tačiau ir tyriminiai bei
probleminio mąstymo gebėjimai.
Tokio pobūdžio praktikos tikslas – atrankos būdu (kandidatų CV, motyvacinis pokalbis,) surinkti 56 studentų komandą, kuri, prižiūrima pasirinktos įmonės mentoriaus bei universiteto paskirto
praktikos vadovo, vykdo pagal įmonės poreikius numatytus tyrimus, skirtus įmonės veiklos
(vadybinių, administracinių, žmogiškųjų išteklių vystymo, strateginės plėtros ir t.t.), produktų,
technologijų ir pan. vystymui ar problemų sprendimui. Tyrimo rezultatas turi pateikti integruotą
problemos sprendinį – metodą, modelį, prototipą ir t.t.
Studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą, lyderystę skatina glaudūs ryšiai su verslo ir socialinių
organizacijų atstovais, kurie į programos realizavimą įsitraukia kaip ekspertai, rėmėjai ir mentoriai.
Sumaniųjų praktikų veiklas ir turinį sudaro:
-

Problemų analizė, idėjų generavimas bei prototipo kūrimui skirtų metodikų mokymai.

-

Įmonių parengtų praktinių seminarų ciklas.
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-

Įmonių pateiktų atvejų sprendimas ir viešas pristatymas.
Pagrindiniai sumaniųjų praktikų įgyvendinimo etapai:

Studentų atranka

Idėjos tobulinimas

Tarpdisciplininių
grupių
suformavimas

Tarpinių rezultatų
aptarimas ir
pristatymas

Įmonės atvejo
išgrynimas

Tyrimas

Galutinis
pristatymas

Studentų atranka – šio etapo metu paskelbiama studentų registracija sumaniosioms praktikoms.
Registracijos metu studentai pateikia savo CV. Atrinktų studentų vėliau laukia motyvacinis pokalbis.
Tarpdisciplininių grupių formavimas – šio etapo metu suformuojamos 5-7 studentų komandos.
Formuojant grupes stengiamasi išlaikyti tarpdiscipliniškumą, kad studentų grupę sudarytų kuo
įvairesnių specialybių studentai. Suformavus grupę, prieš prasidedant praktikai suderinama praktikos
programa, kuri numato:
1) praktikos būdą, turinį, atlikimo terminus;
2) praktikos dienynų pildymo tvarką;
3) studentų dalyvavimą įmonės veikloje;
4) praktikos dokumentų pildymą, ataskaitų ruošimo ir gynimo tvarką.
Įmonės atvejo išgryninimas – įmonės/organizacijos užduotis praktikai pateikia tinklapyje
www.studentupraktikos.lt. Atrenkamos mąstymo ir kūrybiškumo reikalaujančios užduotys, kurių
tikslas – sukurti arba pagerinti produktą/procesą (priklausomai nuo įmonių) ir ties kuriomis galėtų
dirbti tarpdisciplininės studentų komandos. Siekiant tikslingai išgryninti planuojamą įmonės pateikti
iššūkį, jiems pateikiama atvejo aprašymo forma, kurią užpildo įmonės paskirtas mentorius (1
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PRIEDAS). Vėliau organizuojamas įmonės mentoriaus, praktikos vadovo ir studentų grupės bendras
susitikimas, kurio metu dar kartą aptariama, paaiškinama įmonės suformuluota problema/užduotis.
Tyrimas – šio etapo metu studentų grupė renka informaciją, ją analizuoja ir stengiasi išgryninti
problemą, atlieka „SWOT“ (liet. stiprybių, silpnybių, galimybių ir iššūkių/rizikų) analizę, nustato
tikslinę grupę bei įvertina jos poreikius.
Tarpinių rezultatų aptarimas ir pristatymas – Tarpinių susitikimų metų praktikos vadovai ir
mentoriai aptaria studentų darbo procesą, sprendžia iškylančius iššūkius, aptaria studentų vertinimo
galimybes. Tarpinių susitikimų tikslas – suteikti galimybę praktikos vadovui sužinoti apie studentų
progresą ne tik iš pačių studentų, bet ir įmonių/organizacijų specialistų, ir kad galėtų spręsti apie
skiriamų užduočių tinkamumą studentams.
Idėjos tobulinimas – šio etapo metu tobulinimas vykdomas projektas, atsižvelgiant į praktikos
vadovo ir mentoriaus pastabas, papildomai atliktas analizes ir pan.
Galutinis pristatymas – Studentai bendro susitikimo metu pristato 3 praktikos mėnesių rezultatus
(nuveiktus darbus, sukurtus prototipus, patobulnitas paslaugas ar prekes ir pan.) bei galimybes
įmonėms juos pritaikyti. Galutinis pristatymas dažniausiai organizuojamas įmonėje, kuriame
dalyvauja tiek įmonės mentorius, tiek praktikos vadovas.
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PRAKTIKŲ TRUKMĖ, ATLIKIMO GRAFIKAS IR EIGA
Sumaniųjų praktikų trukmė yra 3 mėnesiai. Visas praktikų ciklas suskirstytas pagrindiniais
etapais, siekiant išlaikyti nuoseklų praktikų įgyvendinimą.

Prieš pradedant analizuoti įmonių pateiktus iššūkius, atrinkti studentai dalyvauja
intensyviuose mokymuose, kurių metu išmoksta dirbti su praktikose naudojamomis metodikomis,
suformuojamos tarpdisciplininės studentų komandos, paskiriami komandų praktikos vadovai, kurie
taip pat dalyvauja mokymuose bei susipažįsta su savo grupe. Mokymų metu komandoms pateikiami
suformuluoti ir išgryninti įmonių iššūkiai.
Po mokymų sutartu metu studentai, kartu su praktikos vadovais, apsilanko įmonėje,
susitinka su paskirtu įmonės mentoriumi bei susipažįsta su įmonės pateikta problema. Vėliau atvejis
analizuojamas pagal aukščiau pateiktą lentelę ir po trijų mėnesių vyksta galutinis atsiskaitymas
įmonėje.
PRAKTIKOS REZULTATŲ VERTINIMAS

6

Pasibaigus praktikai, studentai praktikos ataskaitą kartu su dienynu, pasirašytu įstaigos struktūrinio
padalinio praktikos vadovo, per 10 (dešimt) darbo dienų įteikią Universiteto Praktikos vadovui.
Praktikos ataskaitoje turi būti informacija apie studentų veiklas įstaigoje, trumpa informacija apie įstaigą
darbo metodus ir priemones, išvados ir pasiūlymai. Studentų praktikos vertinimas vyksta keliais

skirtingais etapais. Pirmiausią kiekvieną komandos narį individualiai įvertina praktikos vadovas.
Universitetui studentai pateikia bendrą iššūkio analizės ataskaitą, kurioje nurodo vykusius procesus
bei gautus rezultatus. Studentus taip pat vertina ir įmonės mentorius, atsižvelgdamas į pateiktą atvejo
sprendimo būdą bei bendrą pristatymą, pagal žemiau pateiktą lentelę.
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Studentai taip pat turės užpildyti ne tik įprastą praktikos ataskaitą, bet ir grupės grįžtamojo ryšio
anketą (ang. peer feedback), kurioje turės įvertinti savo komados narių įdirbį praktikos metu. Be to,
studentai turės galimybę įvertinti praktikos mentorių ir vadovų koordinavimo gebėjimus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pabaigoje paminėtini keli pagrindiniai faktoriai sėkmingam sumaniųjų praktikų įgyvendinimui:
savanoriška studentų motyvacija bei gebėjimas integruotis ir dirbti tardisciplininėje komandoje,
praktikos vadovo įsitraukimas bei nuolatinė komunikacija su studentais kiekvieno etapo metu,
įmonės palaikymas studentų tobulėjimui bei grįžtamojo ryšio suteikimas.

8

1 PRIEDAS

Atvejo aprašymo forma
•
•
•

Tai galimybė sąlyginai paprastai ir be finansinės rizikos gauti naujų, kūrybiškų sprendimų ir perspektyvų jūsų
iššūkių įveikimui;
Galimybė atrasti ir įsidarbinti/ pasiūlyti stažuotes jauniems talentingiems žmonėms;
Galimybė pristatyti save kaip atvirus, draugiškus studentams ir orientuotus į inovacijas darbdavius.

Trumpas
organizacijos/įmonės
aprašymas (veiklos sritys,
darbuotojų skaičius, kiti svarbūs
faktai)
Atvejis/problema
(iki 1000 ženklų)
Užduotis (iki 500 ženklų)

•

Jūs norite, kad šis pateiktas atvejis būtų aiškus studentams ir svarbus jums;

•

Jūs esate pasiruošę išgirsti neeilinius sprendinius;

•

Jūs galite paskirti mentorių, kuris pasiruošęs susitikti su studentų komanda bei dalyvauti viešuose renginiuose.
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SUMANIŲJŲ PRAKTIKŲ ĮGYVENDINIMAS
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Kaunas, 2018

Patirties partneriai LT
Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009
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Verslumas suvokiamas kaip gebėjimas aktyviai ir drąsiai veikiant sukurti ekonominę
arba socialinę naujovę ir kūrybiškai ją realizuoti rinkoje pasitelkiant savitą asmens mąstyseną.
Išmaniosios praktikos – tai naujas verslumo kompetencijų ugdymo modelis Lietuvoje,
apjungiantis verslo sektoriaus, aukštųjų mokyklų ir studentų bendradarbiavimą. Įvairūs moksliniai
tyrimai išskiria šešias pagrindines verslumo kompetencijas:
Ugdant verslumą, siekiama ne tik perteikti reikiamas žinias, bet ir lavinti įgūdžius bei asmenines
savybes, kurios apima šias esmines verslumo kompetencijas:
-

Savęs vertinimas - asmeninių tikslų planavimas, gebėjimas reflektuoti apie savo patirtis,
gebėjimas atpažinti vidiniu motyvus.

-

Komandinis darbas - gebėjimas atpažinti savo vaidmenis grupėje, gebėjimas valdyti grupę,
gebėjimas prisiimti grupinę atsakomybę.

-

Kūrybiškumas - gebėjimas taikyti kūrybiškumo technikas, gebėjimas būti lanksčiu, pasaulio
matymas kitaip.

-

Veiklumas - gebėjimas išeiti iš komforto zonos, gebėjimas planuoti, prisiimti asmeninę
atsakomybę, nebijoti klysti.

-

Problemų sprendimas - gebėjimas projektuoti bei strategiškai planuoti, gebėjimas atpažinti ir
analizuoti situaciją, galimybes, didelio paveikslo matymas.

-

Ryšių mezgimas - gebėjimas „Parduoti idėją“, gebėjimas pristatyti save, laimiu-laimiu
principo taikymas.

Šių kompetencijų mokymai leidžia ugdyti versliai mąstančią asmenybę, gebančią novatoriškai ir
savarankiškai veikti, kurti verslo idėjas ir pasiūlyti jų įgyvendinimo sprendimus.
Išmaniosios praktikos Vytauto Didžiojo universitete pagrįstos tarpdiscipliniškumu:
suformuotos studentų komandos praktiškai sprendžia realius įmonių iššūkius (problemas),
pasitelkdamos pasaulyje pripažintas kūrybines metodikas, tokias kaip: Lego Serious Play, Points of
you, MethodKit, Business Model Canvas, Design Thinking ir kt. Tai integruotu komandiniu darbu
ir tarpdiscipliniškumu pagrįsta praktika, kurios metu yra ne tik ugdomi studentų specialieji
profesiniai gebėjimai, tačiau ir tyriminiai bei problemio mąstymo gebėjimai.
Tokio pobūdžio praktikos tikslas – atrankos būdu (kandidatų CV, motyvacinis
pokalbis,) surinkti 5-6 studentų komandą, kuri, prižiūrima pasirinktos įmonės mentoriaus bei
universiteto paskirto praktikos vadovo, vykdo pagal įmonės poreikius numatytus tyrimus, skirtus
įmonės veiklos (vadybinių, administracinių, žmogiškųjų išteklių vystymo, strateginės plėtros ir t.t.),

2

produktų, technologijų ir pan. vystymui ar problemų sprendimui. Tyrimo rezultatas turi pateikti
integruotą problemos sprendinį – metodą, modelį, prototipą ir t.t.
Studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą, lyderystę skatina glaudūs ryšiai su verslo ir
socialinių organizacijų atstovais, kurie į programos realizavimą įsitraukia kaip ekspertai, rėmėjai ir
mentoriai.
Veiklą sudaro:
-

Problemų analizė, idėjų generavimas bei prototipo kūrimui skirtų metodikų mokymai.

-

Įmonių parengtų praktinių seminarų ciklas.

-

Įmonių pateiktų atvejų sprendimas ir viešas pristatymas.
Galima išskirti pagrindiniu išmaniųjų praktikų įgyvendinimo etapus Vytauto Didžiojo

universitete:

Galutinis
pristatymas
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Siekiant tikslingai iššigryninti planuojamą įmonės pateikti iššūki, jiems pateikiama
atvejo aprašymo formą, kurią užpildo įmonės paskirtas mentorius.
Atvejo aprašymo forma
•
•
•

Tai galimybė sąlyginai paprastai ir be finansinės rizikos gauti naujų, kūrybiškų sprendimų ir perspektyvų jūsų
iššūkių įveikimui;
Galimybė atrasti ir įsidarbinti/ pasiūlyti stažuotes jauniems talentingiems žmonėms;
Galimybė pristatyti save kaip atvirus, draugiškus studentams ir orientuotus į inovacijas darbdavius.

Trumpas
organizacijos/įmonės
aprašymas (veiklos sritys,
darbuotojų skaičius, kiti svarbūs
faktai)
Atvejis/problema
Užduotis

•

Jūs norite, kad šis pateiktas atvejis būtų aiškus studentams ir svarbus jums;

•

Jūs esate pasiruošę išgirsti neeilinius sprendinius;

•

Jūs galite paskirti mentorių, kuris pasiruošęs susitikti su studentų komanda bei dalyvauti viešuose renginiuose.

Išmaniųjų praktikų trukmė Vytauto Didžiojo universitete yra 3 mėnesiai. Visas praktikų
ciklas suskirstytas pagrindiniais etapais, siekiant išlaikyti nuoseklų praktikų įgyvendinimą.
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Prieš pradedant analizuoti įmonių pateiktus iššūkius, atrinkti studentai dalyvauja
intensyviuose mokymuose, kurių metu išmoksta dirbti su praktikose naudojamomis metodikomis,
suformuojamos tarpdisciplininės studentų komandos, paskiriami komandų praktikos vadovai, kurie
taip pat dalyvauja mokymuose bei susipažįsta su savo grupe. Mokymų metu komandoms pateikiami
suformuluoti ir išgryninti įmonių iššūkiai.
Po mokymų sutartu metu studentai, kartu su praktikos vadovais, apsilanko įmonėje,
susitinka su paskirtu įmonės mentoriumi bei susipažįsta su įmonės pateikta problema. Vėliau atvejis
analizuojamas pagal aukščiau pateiktą lentelę ir po trijų mėnesių vyksta galutinis atsiskaitymas
įmonėje.
Studentų praktikos vertinimas vyksta keliais skirtingais etapais. Pirmiausią kiekvieną
komandos narį individualiai įvertina praktikos vadovas. Universitetui studentai pateikia bendrą
iššūkio analizės ataskaitą, kurioje nurodo vykusius procesus bei gautus rezultatus. Studentus taip
pat vertina ir įmonės mentorius, atsižvelgdamas į pateiktą atvejo sprendimo būdą bei bendrą
pristatymą, pagal žemiau pateiktą lentelę:
GRUPĖS DARBO REZULTATŲ VERTINIMAS
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Pabaigoje paminėtini keli pagrindiniai faktoriai sėkmingam išmaniųjų praktikų
įgyvendinimui: savanoriška studentų motyvacija bei gebėjimas integruotis ir dirbti tardisciplininėje
komandoje, praktikos vadovo įsitraukimas bei nuolatinė komunikacija su studentais kiekvieno etapo
metu, įmonės palaikymas studentų tobulėjimui bei grįžtamojo ryšio suteikimas.
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SUMANIŲJŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO
METODIKA

Metodiką parengė: Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. dr. Ilona Skačkauskienė

Vilnius, 2018

Patirties partneriai LT Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009
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Įvadas
Šios metodikos tikslas – detalizuoti sumaniųjų praktikų, vykdomų Vilniaus Gedimino
technikos universitete (toliau – VGTU), organizavimą, vykdymą ir vertinimą. Šios metodinės
medžiagos turinys skirtas VGTU fakultetų akademiniam personalui, kuris konsultuos studentus,
jiems rengiantis sumaniųjų praktikų atlikimui ir vertins jų rezultatus. Taip pat metodika skirta
studentams, pageidaujantiems atlikti sumaniąsias praktikas. Metodinėje medžiagoje detalizuojamas
sumaniosios praktikos procesas, etapai ir dalyviai, įvardijamos dalyvių funkcijos ir praktikų
vertinimas.
Metodika parengta įgyvendinant projekto „Patirties partneriai LT“ Nr. 09.3.1-ESFA-K731-01-0009 „Visuomenės švietimo ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo“ priemonę 09.3.1ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Pagrindinės metodikoje naudojamos sąvokos:
Sumanioji praktika – tai komandinio darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių įtvirtinimas
sprendžiant praktinio pobūdžio įmonės problemas bei pažintis su įmone – jos paskirtimi, organizacine
valdymo struktūra, žmogiškaisiais ir kitais ištekliais, prekių ir paslaugų teikimu, naudojamomis
technologijomis.
Praktikos vieta – Lietuvos ar užsienio organizacija, įmonė ar įstaiga (toliau – įmonė), kurios veiklos
pobūdis atitinka numatytos praktikos tikslus ir kuri pateikė problemą studentų sprendimui.
Praktikos

koordinatorius

–

paskirtas

dėstytojas

vadovauti

praktikų

organizavimui

fakultete/katedroje.
Praktikos vadovas dėstytojas – universiteto dėstytojas vadovaujantis studentų praktikai.
Praktikos vadovas įmonėje (mentorius) – įmonės vadovo paskirtas vadovauti studentų praktikai
vienas iš atsakingų kvalifikuotų įmonės darbuotojų, turintis ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo
stažą. Praktikos vadovas įmonėje skiriamas praktikos laikotarpiui.
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Praktikos laikotarpis – praktikos trukmė, kurios pradžios ir pabaigos terminai yra fiksuojami
studentų praktinio mokymo sutartyje, tačiau ne trumpesnė nei 2 mėn. arba 60 akademinių valandų.

1. Sumaniosios praktikos bendrosios nuostatos
Sumaniosos praktikos tikslas yra ugdyti studentų praktinius komandinio darbo įgūdžius
nagrinėjant įmonių pateiktas realias problemas, kurių sprendimui pasitelkiamos įvairios kūrybinės
metodikos. Sumaniųjų praktikų metu:
•

vyksta realus verslo ir mokslo bendradarbiavimas, t. y. įmonės užmezga kontaktą su
universitetu, pateikia joms aktualias praktines problemas, kurių kūrybiškų sprendimų ieško
universiteto studentai;

•

ugdomas studentų kūrybiškumas, t. y. suformuotos studentų komandos sprendžia problemas
pasitelkdamos kūrybines metodikas, tokias kaip Design Thinking, Lego Serious Play,
MethodKit, Business Model Canvas ir kt.;

•

integruojamas komandinis darbas ir tarpdiscipliniškumas, t. y. studentai problemas sprendžia
dirbdami 5–7 narių komandose, suformuotose iš skirtingų studijų programos (-ų)
specializacijų studentų.
Sumanių praktikų metu siekiama ugdyti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią

inovatyviai spręsti problemas ir savarankiškai veikti, kurti idėjas bei pasiūlyti jų įgyvendinimo
sprendimus. Sėkmingam ir kokybiškam sumaniųjų praktikų atlikimui svarbus savanoriškumo
principo taikymas, studentų motyvacija bei gebėjimas dirbti tardisciplininėje komandoje, praktikos
vadovo dėstytojo įsitraukimas bei nuolatinė komunikacija su studentais kiekvieno sumaniosios
praktikos atlikimo etapo metu, įmonės įsitraukimas, studentų tobulėjimo skatinimas bei grįžtamojo
ryšio suteikimas.
2. Sumaniųjų praktikų procesas, etapai, dalyviai ir jų funkcijos
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Sumaniosios praktikos procese išskiriami tokie etapai: studentų atranka ir komandos
formavimas, įmonės problemos išgryninimas, įmonės vidinės ir išorinės aplinkos, susijusios su iškelta
problema, analizė, problemos sprendimų alternatyvų generavimas ir sprendimo pasirinkimas,
rezultatų pristatymas (žr. 1 pav.). Sumaniosios praktikos proceso dalyviai yra praktikos
koordinatorius, studentai, praktikos vadovas dėstytojas, praktikos vadovas įmonėje (mentorius).

Studentų atranka ir
komandos formavimas

•Mokymai

Įmonės problemos
išgryninimas

•Problemos aprašymas

Įmonės vidinės ir išorinės
aplinkos analizė,

•Duomenų, informacijos
rinkimas, apdorojimas
•Alternatyvų generavimas
ir vertinimas

Problemos sprendimo
pasirinkimas

Rezultatų pristatymas

•Praktikos ataskaitos rengimas
ir struktūruotas jos
pristatymas

Rezultatų vertinimas

•Praktikos rezultatų
aptarimas ir
vertinimas pagal
nustatytus kriterijus

1 pav. Sumaniosios praktikos procesas
Pirmuoju etapu vykdoma studentų atranka ir komandos formavimas. Tuo tikslu
universitete paviešinama informacija apie galimybę atlikti sumaniąsias praktikas. Studentai, išreiškę
pageidavimą atlikti sumaniąją praktiką, dalyvauja pokalbyje, kurio metu kartu su praktikos
koordinatoriumi aptariama praktikos eiga, lūkesčiai ir galimi rezultatai. Po pokalbio atrenkami
studentai, kurie dalyvauja intensyviuose mokymuose. Mokymu metu studentai išmoksta dirbti su
praktikose naudojamomis metodikomis, suformuojamos tarpdisciplininės studentų komandos,
paskiriami komandų praktikos vadovai dėstytojai, kurie taip pat dalyvauja mokymuose bei susipažįsta
su komanda. Mokymų metu studentų komandoms jau gali būti pateikiamos suformuluotos ir
išgrynintos įmonių problemos/užduotys. Mokymų pabaigoje su studentais sudaroma praktikos
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sutartis – tipinė VGTU naudojama individuali praktinės veiklos sutartis (joje įrašoma komandos
užduotis) arba papildomos sumaniosios praktikos sutartis (žr. A priedą).
Po mokymų studentai, kartu su praktikos vadovais dėstytojais, sutartu metu apsilanko
įmonėje, susitinka su paskirtu įmonės mentoriumi bei susipažįsta su įmonės pateikta problema.
Siekiant tikslingai išsigryninti įmonės spręstiną problemą, įmonei pateikiama problemos
aprašymo forma, kurią užpildo įmonės paskirtas asmuo/mentorius (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Problemos aprašymo forma
•
•
•

Tai galimybė sąlyginai paprastai ir be finansinės rizikos gauti naujų, kūrybiškų sprendimų.
Galimybė atrasti ir įsidarbinti/ pasiūlyti stažuotes jauniems talentingiems žmonėms.
Galimybė pristatyti save kaip atvirus, draugiškus studentams ir orientuotus į inovacijas darbdavius.

Trumpas įmonės pristatymas
(veiklos sritys, darbuotojų
skaičius,
kita
problemos
spendimui aktuali informacija)
Problema (tema)
Užduotis

(detalizuotas

problemos aprašymas)
Pastaba: pateiktas problemos aprašymas turi būti aiškus studentams ir svarbus jums, taip pat jūs
turite turėti galimybę paskirti mentorių, kuris kuruotų problemos sprendimo eigą, t. y. būtų pasiruošęs
susitikti su studentų komanda bei dalyvauti viešuose renginiuose.

Kitu etapu problema analizuojama, t.y. atliekama įmonės vidinės ir išorinės aplinkos, susijusios
su iškelta problema, analizė: renkami duomenys, informacija. Surinkta medžiaga analizuojama,
vertinama, sintetinama. Praktikos vadovas dėstytojas ir praktikos vadovas įmonėje (mentorius)
padeda studentams susiorientuoti duomenų ir informacijos sraute, pasirinkti tinkamus vertinimo
metodus.
Problemos sprendimų alternatyvų generavimo ir sprendimo pasirinkimo metu svarstomi galimi
problemos sprendimo variantai, generuojamos idėjos pasitelkiant Proto šturmo, Delphi ir kitus
metodus. Išgryninus idėjas, jos vertinamos (atsižvelgiant į įmonės galimybes, poreikius, lūkesčius)
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kol išrenkamas geriausias sprendimas. Esant poreikiui praktikos vadovas dėstytojas ir/ar praktikos
vadovas įmonėje (mentorius) padeda struktūruoti idėjas.
Rezultatų pristatymo metu rengiama praktikos ataskaita, kuri gali būti dviejų tipų:
•

stendinis pranešimas (žr. B priedą),

•

rezultatų aprašymas pagal pateiktą formą (žr. C priedą).
Jeigu praktikos ataskaita rengiama stendinio pranešimo forma, kartu pridedamas laisva

forma parengtas sumaniosios praktikos vertinimas. Vertinimą pateikia ir organizacijos (verslininko)
atstovas, ir praktikos universitete vadovas.
Parengus praktikos ataskaitą, jos rezultatai pristatomi įmonei bei universiteto
bendruomenei. Pristatymo metu naudojamos iliustracinės priemonės (skaidrės, padalomoji medžiaga
ir pan.). Praktikos vadovas dėstytojas konsultuoja studentus praktikos ataskaitos rengimo klausimais.
Studentų praktikos rezultatų vertinimas vyksta dviem etapais. Kiekvieną komandos narį
individualiai įvertina praktikos vadovas dėstytojas. Studentai pateikia praktikos ataskaitą, kurioje
nurodo vykusius procesus bei gautus rezultatus. Studentus, kaip komandą, taip pat vertina praktikos
vadovas įmonėje – mentorius, atsižvelgdamas į pateiktą atvejo sprendimo būdą bei bendrą pristatymą,
pagal pateiktą 2 lentelę. Vertinimo kriterijai gali būti koreguojami atsižvelgiant į spręstos problemos
pobūdį.
2 lentelė. Komandos darbo rezultatų vertinimas
Vertinimo kriterijus

Balas (pagal 10 – ties
balų skalę)

Įsigilinimas į problemą
Problemos
sprendimo
realumas, pritaikomumas
Problemos
sprendimo
originalumas
Pristatymo aiškumas
Pristatymo vaizdingumas
Idėjų
pagrindimas,
argumentacija
Patarimai darbo tobulinimui
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Pastebėjimai, komentarai

Sumanioji praktika gali būti studentams užskaitoma kaip studijų procese numatyta profesinės
veiklos praktika (laikantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios ir antrosios
studijų pakopų praktikų organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų) arba kaip papildoma
praktika.
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SUMANIŲJŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO METODIKOS

PRIEDAI

Priedus parengė: dr. Eglė Jaškūnienė, prof. dr. Stanislav Dadelo, doc. dr. Viktorija Žilinskaitė –
Vytienė
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A priedas. Papildomos (sumanios) praktikos sutartis
Papildomos (sumanios) praktikos sutartyje turi būti šie rekvizitai:
Įmonės (verslininko) pavadinimas ir kontaktinis asmuo.
Studentų vardai, pavardės, jų studijų kryptis ir studijų programa/ specialybė.
Praktikos vadovo vardas, pavardė.
Įmonės (verslininko) užduotos problemos, kuriai reikia rasti ir pateikti sprendimą ir/ar
užduoties, aprašymas.
5. Praktikos atlikimo laikotarpis, nurodant metus, mėnesį ir dieną (nuo – iki).
6. Praktikos pavadinimas.
7. Praktikos metus naudota metodika, planuojamos suteikti žinios, lavinamos kompentecijos.
8. Planuojamas sumaniosios praktikos vertinimas.
Pateikta praktikos sutarties forma yra pavyzdinė, ji gali būti koreguojama, papildant reikalinga
praktikai tinkamai atlikti informacija.
1.
2.
3.
4.

Praktikos sutartį pasirašo įmonės (verslininko), kuri suformulavo užduotį praktikai, atstovas ir
praktikos vadovas universitete visų studentų vardu.
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Sumanios praktikos sutarties pavyzdys

Sumaniosios praktikos sutartis
Praktiką
atliekantys
studentai
1
2
3
4
5
6
7
Įmonė,
kurioje
atliekama
praktika

Vardas

Pavadinimas

Pavardė

Padalinys

Studijų kryptis

Studijų programa

Įmonės atstovas
(Vardas, pavardė, kontaktai)

Praktikos vadovas
universitete
(Vardas, pavardė,
kontaktai)

Sumaniosios praktikos turinys

Praktikos atlikimo periodas: nuo …............... iki ...................
Praktikos pavadinimas
Įmonės pateikto iššūkio aprašymas:
Naudojama metodika, suteiktos žinios:

Sumaniosios praktikos vertinimo planas:

Parašai
Įmonės atstovas
Praktikos vadovas universitete

Vardas

Pavardė

10

Data

Parašas

B priedas. Sumanios praktikos ataskaita (stendinis pranešimas)

Sumanios praktikos ataskaita (stendinio pranešimas) turi turėti šiuo rekvizitus:
Įmonės (verslininko) pavadinimas.
Studentų, atlikusių sumaniąją praktiką vardai, pavardės.
Praktikos pavadinimas.
Įmonės (verslininko ir kt.) užduotos problemos, kuriai reikia rasti ir pateikti sprendimą ir/ar
užduoties aprašymas, teorinis pagrindimas ir tyrimų, jeigu tokie buvo atlikti, rezultatai bei
išvados.
5. Praktikos atlikimo laikotarpis, nurodant metus, mėnesį ir dieną (nuo – iki)
1.
2.
3.
4.

Pateikta praktikos ataskaitos (stendinio pranešimo) forma yra pavyzdinė, ji gali būti koreguojama
pagal poreikį.
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Sumanios praktikos ataskaitos (stendinio pranešimo) pavyzdys
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C priedas. Sumanios praktikos rezultatų ataskaita
Sumanios praktikos ataskaita (stendinis pranešimas) turi turėti šiuo rekvizitus:
Įmonės (verslininko) pavadinimas ir kontaktinis asmuo.
Studentų, atlikusių sumaniąją praktiką, vardai ir pavardės.
Praktikos vadovo vardas, pavardė.
Praktikos pavadinimas.
Įmonės (verslininko) užduotos problemos, kuriai reikėjo rasti ir pateikti sprendinį,
įvardinimas ir aprašymas.
6. Siūlomo sprendinio aprašymas.
7. Praktikos atlikimo laikotarpis, nurodant metus, mėnesį ir dieną (nuo – iki)
8. Sumaniosios praktikos vertinimas. Vertinimą pateikia ir įmonės (verslininko) atstovas, ir
praktikos universitete vadovas.
1.
2.
3.
4.
5.

Papildomai su sprendiniu gali būti pateikti priedai bet kokia studentų, įmonės ir praktikos vadovo
pasirinkta forma. Pateikta sumanios praktikos ataskaitos forma yra pavyzdinė, ji gali būti
koreguojama.
Ataskaitą pasirašo įmonės (verslininko), kuri suformulavo užduotį praktikai, atstovas ir praktikos
vadovas universitete visų studentų vardu.
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Sumanios praktikos ataskaitos pavyzdys

Sumaniosios praktikos ataskaita
Studentų komandos nariai:
Įmonės pavadinimas, adresas:
Praktikos laikotarpis:
nuo [...................]

iki [.................]

Praktikos (iššūkio) pavadinimas:

Problemos (iššūkio) aprašymas:

Sprendinio detalus aprašymas*

Praktikos įvertinimas:
Įmonės (verslininko) įvertinimas:
Praktikos vadovo įvertinimas:

Parašai
Įmonės atstovas
Praktikos vadovas
universitete

Vardas

Pavardė

Data

14

Parašas

Projektas „Patirties partneriai LT“ (Nr. Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009)

VILNIAUS UNIVERSITETO SUMANIOSIOS PRAKTIKOS METODOLOGIJA
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Vilniaus universiteto sumaniosios praktikos metodologija (toliau – Metodologija) nustato
sumaniosios praktikos organizavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką Vilniaus universitete (toliau –
Universitetas).
1.2. Metodologija parengta vadovaujantis Vilniaus universiteto Studijų praktikos reglamentu,
projekto „Patirties partneriai LT“, vykdomo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“ (toliau –
Projektas) , finansavimo ir administravimo sutartimi ir projekto papildomu partnerių susitarimu.
1.3. Metodologija yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis Universitete organizuojama
sumanioji praktika 2018-2019 m. (t. y. Projekto vykdymo laikotarpiu). Po 2019 m. pabaigos
metodologija gali būti pakeista, remiantis Universiteto įgyta patirtimi sumaniosios praktikos
organizavimo srityje, sumaniosios praktikos dalyvių (studentų, dėstytojų ir organizacijų atstovų)
atsiliepimais ir pasiūlymais, Projekto partnerių įgyvendintų veiklų vertinimo išvadomis.
1.4. Vartojamos sąvokos:
1.4.1. Sumanioji praktika – tai tarpdisciplininės studentų grupės atliekama praktika sprendžiant
organizacijos pateiktą iššūkį, kurios metu yra tobulinami specialūs profesiniai ir bendrieji
studentų gebėjimai:
• savęs vertinimas;
• komandinis darbas;
• kūrybiškumas;
• iniciatyvumas/verslumas;
• problemų sprendimas;
• socialinio tinklo kūrimas.
1.4.2. Iššūkis – priimančiosios organizacijos išsakyta problema, atitinkanti visus p. 2.2. išvardintus
reikalavimus, kurios sprendimą organizacija siūlo išvystyti studentų grupei.
1.4.3. Priimančioji organizacija – įmonė, įstaiga ar organizacija, suformulavusi iššūkį studentų
sumaniajai praktikai ir prisiimanti atsakomybę suteikti reikalingą paramą studentų grupei
atlikti su praktika susijusioms užduotims ir skirti mentorių studentų grupei praktikos atlikimo
laikotarpiu.
1.4.4. Organizacijos praktikos vadovas / Mentorius – priimančiosios organizacijos darbuotojas,
atitinkantis p. 4.5. keliamus reikalavimus, paskirtas vadovauti praktikai iš priimančiosios
organizacijos pusės.
1.4.5. Universiteto praktikos vadovas – padalinio dėstytojas arba administracijos atstovas,
atitinkantis p. 4.4. išvardintus reikalavimus, prižiūrintis praktikos užduočių atlikimą ir
studentų darbą grupėje pagal Design Thinking metodiką.
1.4.6. Design Thinking metodika (liet. Mąstymo modeliavimas) – kūrybinio mąstymo metodika, kai
pirmiausia gilinamasi į vartotojo poreikius, generuojamos idėjos, kuriami prototipai ir jie
testuojami – tik pabaigoje pasirenkant vieną problemos sprendimą. Visa Design Thinking
metodika susideda iš 5 etapų:
• Įsijautimas – būsimų inovacijos vartotojų poreikių išsiaiškinimas.
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•

Apibrėžimas – problemų struktūrizavimas, leidžiantis jomis pasinaudoti kaip galimybe
rasti kūrybingus sprendimus.
• Idėjų generavimas – kuo didesnės galimų sprendimų įvairovės kūrimas.
• Prototipų kūrimas – formos suteikimas sprendimams, leidžiantis kitiems perteikti
esmines savybes.
• Testavimas – išsiaiškinimas, kas veikia, o kas ne, kad sprendimai būtų patobulinti.
1.4.7. Praktikos planas – dokumentas, kuriame detalizuotos praktikos užduotys, etapai ir terminai,
remiantis Design Thinking metodika.
1.4.8. Praktikos sutartis – pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą
Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinę formą parengta trišalė Universiteto,
Priimančiosios organizacijos ir praktiką atliksiančio studento sutartis dėl praktinės veiklos. Ši
sutartis yra Praktikos atlikimo juridinis pagrindas.
1.4.9. Praktikos vertinimas – Praktikos veiklos ir praktikos užduočių, detalizuotų Praktikos plane,
įvykdymo įvertinimas vadovaujantis p. 7.3. išvardintais kriterijais, kurį atlieka Universiteto
praktikos vadovas ir Priimančiosios organizacijos praktikos vadovas, atsižvelgdami į siūlomo
iššūkio sprendimo parengimą ir pristatymą.

2. Organizacijų ir iššūkių registracija ir atranka
2.1. Pasiūlyti iššūkį sumaniajai praktikai gali bet kuri įmonė, įstaiga arba organizacija, patvirtinanti,
kad siūlomas iššūkis atitinka keliamus reikalavimus, ir įsipareigojanti suteikti studentams
reikalingą paramą praktikos atlikimo metu:
• paskirti organizacijos praktikos vadovą (mentorių);
• esant poreikiui ir pagal galimybes, suteikti studentams informaciją ir resursus (išskyrus –
finansinius), būtinus praktikai atlikti
2.2. Reikalavimai iššūkiui:
2.2.1. problemos reikšmė organizacijai – iššūkis, kurio sėkmingu išsprendimu yra suinteresuota
organizacija, taip užtikrinant priimančiosios organizacijos motyvaciją ir įsitraukimą į procesą;
2.2.2. išsprendžiamumas – iššūkis, kurio sprendimą įmanomą pasiūlyti tarpdisciplininei studentų
grupei po 3 mėnesių darbo;
2.2.3. studentų įsitraukimo būtinumas – iššūkis, kurio organizacija negali išspręsti pati, be studentų
įsitraukimo.
2.3. Organizacija, norinti pasiūlyti iššūkį sumaniajai praktikai, užpildo „Registracijos formą sumaniajai
praktikai“ (žr. Priedas 2) ir pateikia ją Universitetui formos apačioje nurodytu el. paštu. Viena
organizacija gali pateikti neribotą skaičių iššūkių, tačiau Universitetas neįsipareigoja surinkti
studentų grupių iš karto visiems organizacijos iššūkiams.
2.4. Gavę užpildytą registracijos formą, atsakingi Universiteto atstovai ją patikrina, jeigu būtina –
susisiekia su organizacija, ir paskelbia iššūkį Universiteto tinklapyje.

3. Studentų registracija ir grupių formavimas
3.1. Sumaniąją praktiką gali atlikti visi Universiteto studentai, nepriklausomai nuo padalinio, studijų
programos, studijų pakopos ar kurso.
3.2. Sumaniąją praktiką studentai gali atlikti kaip savanorišką (papildomą) praktiką arba, suderinus su
padaliniu, kaip privalomąją studijų plane numatytą studijų praktiką.
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3.3. Informacija apie sumaniąją praktiką ir organizacijų pasiūlytus iššūkius skelbiama Universiteto
tinklapyje bei viešinama padalinių tinklapiuose, studentų atstovybės tinklapyje, socialiniuose
tinkluose ir kitais būdais.
3.4. Studentai registruojasi atlikti sumaniąją praktiką užpildydami dalyvio anketą, kurioje jie taip pat
gali pažymėti juos dominančius organizacijų paskelbtus iššūkius.
3.5. Visi studentai, norintys atlikti sumaniąją praktiką, privalo dalyvauti 3 dienų mokymuose.
Mokymų metu:
• studentai giliau supažindinami su sumaniosios praktikos forma, eiga ir etapais;
• pristatoma ir praktiškai išbandoma Design Thinking metodika;
• pristatomi ir praktiškai išbandomi kiti metodai, kurie gali būti studentų naudojami
atliekant sumaniąją praktiką (Lego Serious Play, Points of you, MethodKit, Business
Model Canvas, Design Thinking ir kt.);
• suformuojamos tarpdisciplininės studentų grupės pagal organizacijų iššūkius;
• suformuotoms grupės paskiriami Universiteto praktikos vadovai (kurie taip pat dalyvauja
mokymuose bei susipažįsta su savo grupe);
• mokymų pabaigoje studentai susitinka su Organizacijų praktikos vadovais (mentoriais).
3.6. Mokymuose nedalyvavę studentai negali atlikti sumaniosios praktikos – jiems gali būti pasiūlytas
atskiras parengimas arba dalyvavimas kitame praktikos cikle (kitame studijų semestre).
3.7. Studentų paskistymas į grupes vykdomas vadovaujantis šiais kriterijais:
• studentų išsakyti pageidavimai (pildant dalyvio registracijos formą ir mokymų metu);
• tarpdiscipliniškumo principas;
• iššūkio specifika;
• lygybės principas (pvz., lyčių lygybė).

4. Praktikos vadovų skyrimas
4.1. Kiekvienos studentų grupės sumaniajai praktikai vadovauja du praktikos vadovai – iš Universiteto
ir iš Priimančiosios organizacijos.
4.2. Universiteto praktikos vadovas skiriamas atsižvelgiant į organizacijos iššūkio specifiką, studentų
grupės sudėtį ir Universiteto praktikos vadovui keliamus reikalavimus.
4.3. Priimančiosios organizacijos praktikos vadovą (mentorių) skiria pati Priimančioji organizacija,
atsižvelgiant į Priimančiosios organizacijos praktikos vadovui keliamus reikalavimus.
4.4. Reikalavimai Universiteto praktikos vadovui:
4.4.1. privalomas paruošimas – dalyvavimas mokymuose;
4.4.2. vienas Universiteto darbuotojas gali vadovauti vienu metu kelioms studentų grupėms,
atliekančioms sumaniąją praktiką;
4.4.3. kiti reikalavimai Universiteto praktikos vadovui gali būti nustatomi Padalinio praktikos
nuostatuose.
4.5. Reikalavimai Priimančiosios organizacijos praktikos vadovui:
4.5.1. specialistas, dirbantis Priimančiojoje organizacijoje, turintis atitinkamos kvalifikacijos aukštąjį
universitetinį išsilavinimą bei ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą;
4.5.2. vienas Priimančiosios organizacijos darbuotojas gali vadovauti vienu metu kelioms studentų
grupėms, atliekančioms sumaniąją praktiką.
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5. Sumaniosios praktikos proceso dalyvių funkcijos
5.1. Atsakingo Universiteto Centrinės administracijos padalinio funkcijos sumaniosios praktikos
organizavimo ir įgyvendinimo procese:
5.1.1. rengia Praktiką Universiteto lygmenyje reglamentuojančius dokumentus, esant poreikiui, juos
atnaujina;
5.1.2. konsultuoja padalinius sumaniosios praktikos organizavimo, įgyvendinimo ir įskaitymo
klausimais;
5.1.3. Universiteto lygmeniu koordinuoja informacijos apie sumaniosios praktikos ciklus ir
organizacijų pasiūlytus iššūkius sklaidą;
5.1.4. organizuoja studentų ir Priimančiųjų organizacijų apklausas apie praktikos įgyvendinimą bei
organizuoja praktikos kokybės stebėseną;
5.1.5. inicijuoja praktikos organizavimo probleminių klausimų svarstymą ir organizuoja gerosios
patirties sklaidą.
5.2. Padalinio funkcijos sumaniosios praktikos organizavimo ir įgyvendinimo procese:
5.2.1. viešina aktualią informaciją apie praktiką (dokumentų formas, iššūkių sąrašus, praktikos
reikalavimus ir kt.);
5.2.2. skiria Universiteto praktikos vadovą, atitinkantį numatytus reikalavimus.
5.3. Universiteto praktikos vadovo funkcijos sumaniosios praktikos organizavimo ir įgyvendinimo
procese:
5.3.1. tvirtina su Priimančiosios organizacijos praktikos vadovu suderintą Praktikos planą;
5.3.2. teikia siūlymus dėl praktikos organizavimo ir įgyvendinimo tobulinimo;
5.3.3. bendradarbiauja su Priimančiosios organizacijos praktikos vadovu, konsultuoja Priimančiosios
organizacijos praktikos vadovus praktikos įgyvendinimo klausimais;
5.3.4. konsultuoja studentų grupę praktikos įgyvendinimo klausimais, vykdo patvirtinto Praktikos
plano laikymosi stebėseną;
5.3.5. praktikai pasibaigus įvertina kiekvieno studento grupėje ir grupės bendrai veiklą ir užduočių
vykdymą praktikos metu, pateikia grįžtamąjį ryšį.
5.4. Priimančiosios organizacijos praktikos vadovo / Mentoriaus funkcijos sumaniosios praktikos
organizavimo ir įgyvendinimo procese:
5.4.1. kartu su studentų grupe detalizuoja praktikos užduotis Praktikos plane;
5.4.2. teikia studentų grupei Praktikos plano įgyvendinimui reikalingą informaciją, dalinasi savo
profesine patirtimi;
5.4.3. vykdo praktikos priežiūrą Priimančiojoje organizacijoje;
5.4.4. praktikai pasibaigus įvertina kiekvieno studento grupėje ir grupės bendrai veiklą ir užduočių
vykdymą praktikos metu, pateikia grįžtamąjį ryšį.
5.5. Studento funkcijos sumaniosios praktikos organizavimo ir įgyvendinimo procese:
5.5.1. rengia ir su Priimančiosios organizacijos praktikos vadovu bei Universiteto praktikos vadovu
suderina Praktikos planą;
5.5.2. pagal suderintą Praktikos planą vykdo užduotis sprendžiant Priimančiosios organizacijos
iššūkį;
5.5.3. praktikos pabaigoje pristato siūlomą iššūkio sprendimą Universitetui ir Priimančiajai
organizacijai;
5.5.4. vykdo Praktikos sutartyje numatytus įsipareigojimus.
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6. Sumaniosios praktikos eiga ir etapai
6.1. Sumaniosios praktikos trukmė – 12 savaičių (3 mėnesiai).
6.2. Visa praktikos trukmė yra išskaidyta į 6 etapus po 2 savaites, remiantis Design Thinking metodika:
ETAPAS

TRUKMĖ

APRAŠYMAS
•
•

Komandų formavimas
Iššūkio pateikimas ir formuluotė pagal Design Thinking
metodiką

2 sav.

•
•
•
•

Klientų analizė, poreikių išsiaiškinimas
Media analizė
Gerųjų pavyzdžių, konkurentų analizė
Surinktų duomenų analizė ir vertinimas

Apibrėžimas

2 sav.

•
•
•

Konkrečios problemos apibrėžimas
Kliento analizė
Vertės suvokimas

Idėjų generavimas

2 sav.

•
•

Idėjų generavimas
Idėjų atranka

•
•
•
•
•
•

Vizualaus prototipo kūrimas
Grįžtamasis ryšys
Projekto kūrimas
Pasiruošimas galutiniams pristatymams
Pristatymo rengimas
Pristatymas

Pradžia

Įsijautimas

2 sav.

Prototipų kūrimas

2 sav.

Testavimas

2 sav.

7. Atsiskaitymas ir sumaniosios praktikos vertinimas
7.1. Universitetui studentai pateikia bendrą iššūkio analizės ataskaitą, kurioje nurodo praktikos
atlikimo procesus bei pasiektus rezultatus.
7.2. Priimančiajai organizacijai ir Universitetui studentai organizuoja siūlomo iššūkio sprendimo
pristatymus(-ą).
7.3. Universiteto praktikos vadovas ir Priimančiosios organizacijos praktikos vadovas, atskirai, įvertina
individualiai kiekvieną studentų grupės dalyvį ir visą studentų grupę, atsižvelgdami į:
7.3.1. darbą viso proceso metu;
7.3.2. pateiktą iššūkio sprendimo būdą;
7.3.3. galutinį pristatymą/pateiktą ataskaitą.
7.4. Visi sumaniąją praktiką atlikę studentai gauna tai pažyminčius sertifikatus. Taip pat informacija
apie atliktą sumaniąją praktika įtraukiama į diplomo priedėlį.
7.5. Jeigu atlikta praktika atitinka studijų plane numatytos studijų praktikos reikalavimus, ši praktika
gali būti įskaityta kaip privalomoji studijų praktika.

8. Pakeitimai
8.1. Universitetas pasilieka teisę keisti arba papildyti šias Nuostatas ir sąlygas, jeigu to reikalauja
sėkmingas sumaniosios praktikos proceso Universitete organizavimas ir įgyvendinimas.
Vilniaus universiteto sumaniosios praktikos metodologija
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Priedas 1
STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

______________________
(data ir Nr.)
Vilnius

Vilniaus universitetas (toliau – aukštoji mokykla), atstovaujamas prorektoriaus Valdo Jaskūno,
veikiančio pagal įgaliojimą 2017-06-19 Nr. 10000-SR-1209,

_______________________________________________________ (toliau – priimanti organizacija),
(priimančios organizacijos pavadinimas)

atstovaujama _____________________________________________________________________ ,
(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal ___________________________________________________________________ ,
ir
studentas _________________________________________________________________________
(studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas, pavardė, asmens kodas

___________________________________________________________________________,
arba gimimo metai, gyvenamosios vietos adresas)

(toliau kartu vadinami šalimis), sudaro šią sutartį:

Pasirašydamos šią sutartį šalys susitaria dėl sumaniosios praktikos organizavimo pagal projektą
„Patirties partneriai LT“ (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009). Projekto kontekste sumanioji
praktika suprantama kaip grupinė studentų praktika tarpdisciplininėse komandose sprendžiant
priimančiosios organizacijos pateiktą iššūkį.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši sutartis sudaroma visam praktinio mokymo priimančioje organizacijoje (toliau – praktika)
laikotarpiui.
2. Studentas atlieka praktiką pagal studijų programą ir suderintą praktikos planą (programą).
Vadovaujantis studijų programa šioje sutartyje nurodoma:
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2.1. praktikos tikslas – _________________________________________________________ ;
2.2. numatomi praktikos rezultatai – _______________________________________________ ;
2.3. praktikos trukmė – praktika prasideda __________________________________________
(metai, mėnuo, diena)

ir baigiasi _________________________________________________________________________ ,
(metai, mėnuo, diena)

praktikos apimtis __________________________________________________________________ .
(studijų kreditų skaičius)

II SKYRIUS
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Aukštoji mokykla įsipareigoja:
3.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį
pasirengimą;
3.2. skirti praktikos vadovą, kuris studentui padeda parengti ir tvirtina praktikos planą
(programą), užtikrina praktikos tikslų pasiekimo priežiūrą ir prireikus kartu su priimančios
organizacijos atsakingais darbuotojais (arba valstybės tarnautojais) operatyviai sprendžia su studento
atliekama praktika iškilusias problemas;
3.3. aprūpinti priimančios organizacijos paskirtą praktikos vadovą metodinėmis vadovavimo
praktikai rekomendacijomis (priemonėmis);
3.4. papildomi aukštosios mokyklos įsipareigojimai – _________________________________ .
4. Priimanti organizacija įsipareigoja:
4.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą, jeigu to reikalauja praktikos užduočių atlikimas ,
(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)
sudaryti sąlygas praktikos planui (programai) įgyvendinti, aprūpinti praktikos planui (programai)
įgyvendinti reikalinga informacija ir neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
4.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovu kvalifikuotas darbuotojas (arba
valstybės tarnautojas), turintis ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą, su kuriuo studentas
detalizuoja praktikos planą (programą), kuris vykdo praktikos priežiūrą, jai pasibaigus, ją įvertina;
4.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;
4.4. vadovaudamasi(s) priimančioje organizacijoje nustatyta tvarka ir susitarimu su aukštąja
mokykla dėl darbo tvarkos ir sąlygų, užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos
normas atitinkančias darbo sąlygas, prireikus aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo
įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų
saugos ir sveikatos priemonėmis;
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4.5. skirti studentui su studijų bei praktinio mokymo specifika susijusias užduotis bei užtikrinti,
kad nebūtų skiriamos su studijų bei praktinio mokymo specifika nesusijusios užduotys
nekvalifikuotam darbui atlikti;
4.6. informuoti aukštąją mokyklą apie atliekamos praktikos eigą ir atsižvelgiant į praktikos
vadovo įvertinimą išduoti dokumentą apie studento atliktą praktiką;
4.7. informuoti studentą, kuriam praktikos metu suteikiama informacija yra priimančios
organizacijos komercinė arba kita paslaptis, neplatinama už priimančios organizacijos ribų, bei apie už
šios informacijos platinimą taikomas baudas (jei tokios yra numatytos vidaus dokumentuose);
4.8. papildomi priimančios organizacijos įsipareigojimai – ______________________________
5. Priimanti organizacija turi teisę leisti studentui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos,
atlikti jam pavestas funkcijas dalyvaujant gamyboje arba teikiant paslaugas tik tais atvejais, jeigu
priimanti organizacija sudaro su studentu darbo sutartį. Rezidentų praktinio mokymo atveju šis
punktas gali būti netaikomas vadovaujantis medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos
rezidentūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
6. Studentas įsipareigoja:
6.1. iki praktikos pradžios parengti praktikos planą (programą) ir suderinti su aukštosios
mokyklos paskirtu praktikos vadovu, ne vėliau kaip per pirmąją praktikos dieną detalizuoti praktikos
planą (programą) su priimančios organizacijos paskirtu praktikos vadovu;
6.2. uoliai vykdyti praktinio mokymo užduotis; negalėdamas atlikti praktikos užduočių,
nedelsdamas turi pranešti apie tai praktikos vadovams, nurodydamas priežastį, o ligos atveju –
pateikdamas gydytojo pažymą;
6.3. laikytis priimančios organizacijos steigimo ir veiklos dokumentų, darbo tvarkos taisyklių,
susitarimo su aukštąja mokykla dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų; laikyti paslaptyje priimančios
organizacijos komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kurią nurodo priimanti organizacija pagal
šios sutarties 4.7 papunktį;
6.4. tausoti priimančios organizacijos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų
nustatyta tvarka;
6.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;
6.6. informuoti aukštąją mokyklą, jei praktikos atlikimo laikotarpiu yra skiriamos su studijų bei
praktinio mokymo specifika nesusijusios užduotys nekvalifikuotam darbui atlikti, jei priimanti
organizacija nesudaro sąlygų praktikos planui (programai) įgyvendinti;
6.7. parengti praktikos ataskaitą pagal aukštosios mokyklos ir priimančiosios organizacijos
nustatytus reikalavimus, pristatyti ją priimančiajai organizacijai ir aukštajai mokyklai;
6.8. papildomi studento įsipareigojimai – __________________________________________ .

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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7. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra
neatsiejama šios sutarties dalis.
8. Ši sutartis gali būti nutraukiama:
8.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos, nutraukia studijas arba jam suteikiamos
akademinės atostogos;
8.2. jei viena iš sutarties šalių pažeidžia šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus;
8.3. šalių susitarimu.
9. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš
10 dienų.
10. Visi ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – teisme.
11. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai paskutinioji iš šalių ją pasirašo, ir galioja iki praktikos
atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
12. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną
kiekvienai sutarties šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI
Aukštoji mokykla:
Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, kodas 211950810, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, tel. (8 5)
268 7001, faks. (8 5) 268 7009, el. paštas infor@vu.lt;
praktikos vadovas – ________________________________________________________________
Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas, aukštosios mokyklos paskirto
praktikos vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, parašas

Priimanti organizacija:
_____________________________________________________________
Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas, priimančios organizacijos
praktikos vadovo vardas, pavardė, telefono numeris

Studentas: _________________________________________________________________________
Vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas

ŠALIŲ PARAŠAI

__________________
(aukštoji mokykla)

____________________

____________

(priimanti organizacija)

(studentas)

_________________
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Priedas 2
REGISTRACIJOS FORMA SUMANIAJAI PRAKTIKAI *
SUMANIOJI PRAKTIKA
- studentų praktika
sprendžiant realius
organizacijų probleminius
atvejus

- komandinis
darbas 5-7 asm.
komandoje

- tarpdiscipliniškumas –
vienoje komandoje dirbs
skirtingų studijų krypčių
studentai

- praktikos
trukmė – 3
mėnesiai

VERTĖ ORGANIZACIJAI
•
•
•

Partnerystė su universitetu – erdvė prisidėti prie specialistų rengimo;
Talentų atranka – pagalba ankstyvajame etape atsirinkti talentus – būsimus darbuotojus;
Probleminių situacijų sprendimas – galimybė iš kitos perspektyvos pažvelgti į iškilusią
problemą.

Norėdami pasiūlyti studentams daugiau nei vieną probleminį atvejį, kiekvienam iš jų prašome užpildyti
atskirą registracijos formą.

Organizacijos pavadinimas
Trumpas organizacijos pristatymas
(įvardinkite tai, kas, Jūsų nuomone, svarbiausia: veiklos sritys, veiklos tikslai, darbuotojų skaičius, kt.)

Atsakingo asmens kontaktai
Klausimas, atsakymo į kurį ieškos studentai
(vienu klausiamuoju sakiniu įvardinkite iššūkį/problemą/atvejį, prie kurio sprendimo kviečiate prisidėti
studentų komandą)
Kaip ...?
Pateikite detalesnį problemos, kurios sprendimo ieškote, aprašymą
(problemos kontekstas, anksčiau taikyti nepasiteisinę sprendimo būdai (jeigu buvo), kokių studijų
krypčių studentai, Jūsų nuomone, galėtų suteikti didžiausią pridėtinę vertę)

Jūsų lūkesčiai
(lūkesčiai studentams (kalbų mokėjimas, kompiuteriniai įgūdžiai, ankstesnė patirtis, kt.), lūkesčiai
praktikos rezultatui)

Kada kviečiate studentus atlikti praktiką?
(pasirinkite, kuriame(-iuose) sumaniųjų praktikų etape(-uose) norite dalyvauti; dėl tikslių praktikos
pradžios ir pabaigos datų organizacija ir studentų komanda susitaria individualiai)
2018 m. vasarą
2018 m. rudenį
2019 m. pavasarį
2019 m. rudenį
*užpildytą registracijos formą siųskite el. paštu: karjeroscentras@cr.vu.lt
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