
Dėmesio!  

Darbo stebėjimo praktikos savaitė! 

 

II – III kurso mokiniams pavasario atostogų metu (kovo 30 – balandžio3 d.) organizuojama praktikų savaitė  

“Išbandyk profesiją”. 

Susipažinkite su siūlomų praktikos vietų sąrašu ir išsirinkite 1 – 2 norimas praktikų vietas. 

Kovo 17 dieną (antradienį) 12.35 val. Aktų salėje vyks susirinkimas, jo metu galėsite pasirinkti vieną praktikos vietą. 

Praktikos trukmė priklauso nuo praktikos vadovo ir jūsų susitarimo (1 – 3 dienos). 

Apie tolimesnius žingsnius būsite informuoti susirinkimo metu. 

Visais klausimais galite kreiptis į Uldę Sirtautaitę (psichologę), Ingą Žemaitytę ir Linoretą Vasilevičienę arba 

rašykite karjera.licejus@gmail.com  

 

2015 m. praktika / darbo  stebėjimas 

 Sritis Įstaiga Praktikos, darbo stebėjimo  turinys Mokinių  skaičius 

1. Architektūra 

 

Vilniaus Architektūros studija, UAB 

www.vas.lt 

Architektų ir konstruktorių darbo stebėjimas, pokalbiai, 

diskusijos su architektais. 
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2. Architektūra 

 

UAB ,,Subtili erdvė” – projektavimo 

įmonė, kurianti savitą ir kokybišką 

architektūrą. 

Supažindinimas su architekto darbo vieta ir darbo diena. 1 

3. Bankininkystė  SEB bankas Banko veiklos pristatymas, investicijų  valdymas, 

investavimo žaidimas. Susitikimas vyks 2015-03-31 13 

val. (susitikimo vietą  patikslinsime). 

visi  norintys  

4. Biochemija / 

biotechnologijos  

Įmonė ,,Themo Fisher scientific" (buvęs 

,,Fermentas")  

Praktika  skirta  mokiniams, besidomintiems 

biotechnologija, biochemija. Darbo  proceso stebėjimas, 
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 susipažinimas su  įmone. Pamatysite, kaip  gimsta  

produktas nuo  pradžios  iki  galo, skirtas molekulinei 

biologijai. 

5. Dailė (akademinis 

piešimas)  

 

Akademinis  piešimas  Patarimai  norintiems  studijuoti  dailę, dizainą  Dailės  

akademijoje. Praktiniai  užsiėmimai. Akademinis 

piešimas – raktas į dailę, dizainą, architektūrą. 

visi  norintys 

6. Filologija 

 

VU Filologijos fakultetas Mokiniams, kurie domisi kalbomis ir jų mokymu.  

7. Inžinerija  Įmonė  ,,Balterma” Siūloma  daugiau  sužinoti  apie  inžinerinius įrengimus. 

Bus  pristatyta  inžinieriaus  projektuotojo  profesija bei 

darbas įmonės padaliniuose: prekyba ir sprendimai  

inžineriniais gaminiais, inžinerinis projektavimas, 

šilumos gamyba ir tiekimas.  

visi norintys 

8. Inžinerija 

 

VGTU Elektronikos ir mechanikos 

fakultetai 

Pažintinė ekskursija po  Elektronikos fakultetą, galimos 

praktinės užduotys ( pvz., užprogramuoti mikrovaldiklį 

atlikti norimus veiksmus). Galima ekskursija po 

Mechanikos fakultetą.  Jei būtų pageidaujama, galima 

supažindinti ir su kitų VGTU fakultetų veikla. Praktikos 

vadovas laukia pageidavimų ir nori žinoti mokinių 

lūkesčius. 

visi norintys 

9. Medicina Santariškių  Vaikų ligoninė  Supažindinimas su Vaikų ligonine, gydytojo darbo  

stebėjimas, užsiėmimai su vaikais. 
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10. Medicina  VŠĮ Santariškių  klinikos  (Akušerijos  

ir  ginekologijos  skyriai) 

Darbo  stebėjimo  praktika  akušerijos  ir  ginekologijos  

skyriuje. Praktika vyks balandžio 11 ir 18 dienomis. 

(vienai grupei praktika truks vieną dieną.) 
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11. Medicina  

 

VUL SK  (Vilniaus  universiteto  

ligoninės  Santariškių  klinikos) 

Magnetinio rezonanso tomografe stebėtų, kaip tiriami 

ligoniai, tai pat aplankytų ir pamatytų,  kaip dirba 

radiologai kompiuterinės tomografijos ir ultragarso 

skyriuose. 
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12. Matematika 

 

VU Matematikos fakultetas 

 

Mokiniai pagal galimybes galėtų aplankyti kelias 

paskaitas, praktikos vadovas papasakotų apie mokslinį 

darbą, darbą universitete.  

Visi norintys 

13. Menai Rupert - šiuolaikinio meno centras  Supažindins su šiuolaikinio  meno  kuratoriaus, meno  

kritiko, meno  patarėjo, muziejininko  profesijomis. 

2 - 6 



Mielai priimtų pasikalbėti arba  trumpai  stažuotei  į  

Rupertą. (www.rupert.lt) Praktiką truktų dvi dienas. 

Mokiniai turėtų parašyti trumpą motyvacinį laišką (pusės 

puslapio), kodėl jus domina menų sritis. 

14. Maisto technologijos Vyninė „Savas kampas“  Susipažinti su virtuvės šefo profesija ir darbo diena. 2 

15. Programavimas  Kompanija ,,Bentley Systems“ 

 

Įmonės pristatymas, supažindinimas su skirtinga IT pareigybių 

darbo specifika. Praktinės užduotys, pokalbiai, diskusijos su 

darbuotojais. Susitikimai vyktų kovo 31 d. ir balandžio 2 d. 

14.00 val. (vienai grupei praktika truks vieną dieną.) 
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16. Odontologija  

 

Privati odontologijos klinika Mokiniai pamatytų gydytojo ortodonto ir gydytojo 

ortopedo darbą. Praktikos  laikas - kovo 30 – 31 d.,  viena  

arba  dvi  darbo  valandos. 
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17. Odontologija 

 

Odontologijos klinika „Denticija“ Praktika odontologijos klinikoje „Denticija“ (Vilniaus g. 

25). Siūloma stebėti gydytojo odontologo darbą, yra 

galimybė apsilankyti dantų technikų laboratorijoje, 

pamatyti, kaip gaminami išimami, fiksuoti dantų 

prietaisai. 
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18. Teisė 

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas Teismo proceso stebėjimas (baudžiamoji byla). Gali 

dalyvauti tik sulaukę 18 m. mokiniai. 
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19. Valstybės auditas 

 

Valstybės auditas Susipažinimas su audito profesija, su funkcijomis ir 

darbais, kuriuos atlieka aukščiausioji audito institucija. 
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http://www.rupert.lt/

