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Buivydiškės
P a k e i č i u Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto praktikų organizavimo tvarką ir
išdėstau 7, 8, 14, 15 punktus taip:
„7. Praktikai, atliekamai verslo įmonėse, institucijų sąrašą, prieš tai suderinus su įmonių
vadovais, pateikia praktikos vadovas – dėstytojas nuolatinės/dieninės studijų formos studentams: jei
praktika numatyta semestro pabaigoje prieš egzaminų sesiją – sąrašas pateikiamas semestro
pradžioje, jei praktika numatyta semestro pradžioje – praėjusio semestro pabaigoje, bet ne vėliau
kaip likus 3 mėnesiams iki praktikos pradžios; ištęstinės/neakivaizdinės – įvadinės sesijos pradžioje
(pirmo kurso studentams), per įvadinę paskaitą (kitų kursų studentams). Studentai renkasi tas
institucijas, kuriose atliekamos praktikos metu galėtų realizuoti praktikos tikslus ir /arba įgytos
žinios, gebėjimai leistų geriau parengti baigiamąjį darbą.“
„8. Fakulteto internetinėje svetainėje susiranda praktikos vadovo – dėstytojo dalinai
užpildytą konkrečios praktikos sutartį, užpildo ir atsispausdina blankus (3 egzempliorius ant lapo
abiejų pusių), juos pasirašęs, pateikia praktikos vadovui – dėstytojui, kuris patikrina ir teikia
pasirašyti dekanui. Dekano pasirašytą sutartį studentas veža į numatytą praktikai instituciją.“
„14. Programą ir užduotis praktikai rengia praktikos vadovas – dėstytojas, suderina
katedroje ir teikia tvirtinti prodekanui. Nuolatinės/dieninės studijų formos studentui pateikia
semestro pradžioje, ištęstinės/neakivaizdinės – sesijos pradžioje. Kartu pateikia užpildytos trišalės
praktikos sutarties pavyzdį, jį talpina fakulteto internetinėje svetainėje ir apie tai informuoja skyrių
ir studentus. Už sutarties teisingą pildymą atsakingas praktikos vadovas – dėstytojas.“
„15. Studentas pasirenka praktikos vietą pagal pateiktą institucijų, kuriose galima atlikti
praktiką, sąrašą. Jeigu studentas renkasi instituciją ne iš pateikto sąrašo, tuomet savo pasirinkimą
atlikti praktiką tam tikroje institucijoje suderina su praktikos vadovu – dėstytoju. Praktikos vadovas
– dėstytojas atsakingas už tai, kad studento pasirinkta praktikos institucija yra tinkama praktikos
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, todėl išsiaiškina šios institucijos veiklos kryptis iki sutarties
užpildymo.“
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