
Dėmesio!  

Darbo stebėjimo, praktikos savaitė 

 

      II – III kurso mokiniams per pavasario atostogas (kovo 21 – 25 d.) organizuojama darbo stebėjimo, praktikų 

savaitė  ,,Išbandyk profesiją“. Susipažinkite su siūlomų praktikos vietų sąrašu ir išsirinkite vieną norimą praktikos 

vietą. 
 

     Kovo 3 dieną (ketvirtadienį) 11.35 val. Aktų salėje vyks susirinkimas, jo metu galėsite užsiregistruoti į pasirinktą 

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

    Apie anksčiau vykusias praktikas skaitykite   http://a.licejus.lt/index.php?page=praktika2015 Jei norinčių į vieną 

praktikos vietą skaičius viršys praktikos vadovų nurodytą limitą, pirmenybę turės III kurso mokiniai arba atranka 

vyks pagal motyvacinius laiškus. 
 

   Apie tolimesnius žingsnius būsite informuoti per susirinkimą Aktų salėje.Visais klausimais galite kreiptis į Uldę 

Sirtautaitę (psichologę), Ingą Žemaitytę ir LinoretąVasilevičienę arba rašykite karjera.licejus@gmail.com 
 

2016 m. praktika / darbo  stebėjimas 

 Sritis Įstaiga Praktikos, darbo stebėjimo  turinys Mokinių  skaičius 

1. Architektūra 

 

Vilniaus architektūros studija 

(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  Swedbank Ekskursija po Swedbank centrinės būstinės pastatą ir 

susitikimas su banko darbuotojais, susipažinimas su 

banko komunikacijos departamentu, banko socialinės 

atsakomybės politika. 

visi  norintys 

http://a.licejus.lt/index.php?page=praktika2015
mailto:karjera.licejus@gmail.com


4. Biochemija / 

biotechnologijos  

 

Įmonė ,,Thermo Fisher scientific" 

(buvęs ,,Fermentas")  

Praktika skirta mokiniams, besidomintiems 

biotechnologijomis, biochemija. Stebėsite darbo procesą, 

susipažinsite su įmonės veikla. Pamatysite, kaip gimsta  

nuo pradžios iki galo produktas, skirtas molekulinei 

biologijai. 
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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. Energetika UAB  ,,Pramonės energija" 

www.e-energija.lt  

Adresas: Geologų g. 12A, Vilnius 

Praktika įmonėje „Pramonės energija“ skirta tiems, kas 

domisi fizika, inžinieriaus profesija. Sužinosite apie 

biokuro katilų veikimą. 19,2 MW biokuro katilinė, 

gaminanti šilumą Vilniaus miestui, yra Kirtimuose. 

Praktika truks 1 - 2 dienas. 
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7. Ekonomika, finansai AB ,,Invalda INVL“ – viena  iš 

pirmaujančių  turto valdymo grupių 

Baltijos šalyse. 

Plačiau sužinosite apie investicijų, turto valdymą,  

reguliavimo  sritis, rinkodarą, vidaus auditą. 

5 - 8 

8. Filologija UAB  ,,Tildė IT“ – kalbos technologijų 

bendrovė, kurianti inovatyvius 

produktus ir paslaugas, užtikrinančias 

taisyklingą lietuvių kalbos vartojimą 

skaitmeninėje sferoje. 

Praktikos metu mokiniai būtų supažindinti su techninių, 

IT srities, rinkodaros tekstų vertimais ir redagavimu, 

laikinai įdarbinti. Praktika tiktų besidomintiems užsienio 

kalbomis, ketinantiems rinktis vertėjo, redaktoriaus ir 

panašias profesijas. 
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9. Filologija 

 

Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos 

institutas 

Praktika skirta mokiniams, kurie domisi kalbomis (danų 

k.), vertimais ir sociolingvistika. 

1 - 2 

10. Informacinės 

technologijos 

UAB  ,,Insoft“ – informacinių 

technologijų sprendimų kompanija 

Lietuvoje. 

Praktika skirta tiems, kurie domisi informacinėmis 

technologijomis. ,,Insoft“ kompanijos veikla apima 

individualių informacinių sistemų pagal konkretaus 

kliento poreikius kūrimą bei diegimą, testavimą, 

projektavimą, programinių sistemų integravimą bei 

priežiūros paslaugas. 

visi norintys 

11. Istorija Lietuvos edukologijos universiteto 

Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos 

katedra 

Praktika skirta mokiniams, kurie domisi istorija,  

profesinėmis galimybėmis siejant tolimesnę ateitį su 

istorijos mokslu. 

3 - 5 

12. Medicina  

 

Respublikinės Vilniaus universitetinės 

ligoninės (RVUL) Ginekologijos 

skyrius 

Mokiniams būtų suorganizuota pažintinė ekskursija po 

ligoninę, jie stebėtų, kaip priimami ligoniai, kaip vyksta 

darbas operacinėje. Praktika vyks  ne per praktikos 
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savaitę. 

13. Medicina Nacionalinis vėžio institutas Praktika skirta tiems, kurie domisi medicina. Praktika  

vyks ne per praktikos savaitę. 

3 - 4 

14. Medicina Antakalnio ligoninė arba Baltijos – 

Amerikos klinika 

Bus galima stebėti kraujagyslių operacijas, pabendrauti  

su chirurgu ir daugiau sužinoti apie chirurgo darbą. 
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15. Matematika 

 

Vilniaus universiteto Matematikos 

fakultetas 

 

Mokiniai galės dalyvauti keliose paskaitose, praktikos 

vadovas papasakos apie mokslinio darbo rašymą, darbą 

universitete.  

visi norintys 

16. Menai Šiuolaikinio meno centras ,,Rupert“ Mokiniai susipažins su šiuolaikinio meno kuratoriaus, 

meno kritiko, meno patarėjo, muziejininko profesijomis. 

Mielai priimtų pasikalbėti arba pasiūlytų trumpą stažuotę  

Ruperte. (www.rupert.lt) Praktika truks dvi dienas. 

Mokiniai turės parašyti trumpą motyvacinį laišką (pusės 

puslapio), kodėl juos domina menų sritis. 

2 - 6 

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 Per praktiką bus galima stebėti teismo posėdį,  

pabendrauti su teisėju. 

15 

19. Vadyba  Lietuvos edukologijos universiteto 

Projektų ir inovacijų skyrius 

Praktika skirta mokiniams, kurie domisi projektų vadovo, 

administratoriaus, vadybininko profesijomis. 
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20. 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/

