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ATLIKTOS SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS UŽSKAITYMO VIETOJ 
PROFESINĖS PRAKTIKOS TVARKA 

1. Šis dokumentas parengtas vadovaujantis LR užimtumo įstatymo 34 straipsnio 10 dalimi ir LR 
Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 744, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1 – 13.  

2. Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto (toliau – KVEI) studentų visos profesinės 
praktikos yra vykdomos baigus trečio kurso šeštąjį semestrą, vasaros metu arba rudenį 
(ketvirtame kurse, septintame semestre).  

3. Profesinės praktikos vykdymo reikalavimai ir metodiniai nurodymai pateikiami Kazimiero 
Simonavičiaus universiteto (toliau – KSU) interneto svetainėje: http://www.ksu.lt/!downloads/
2015/06/KVEI_Profesines_praktikos_vykdymo_reikalavimai_metodiniai_nurodymai.pdf 
Profesinės praktikos reikalavimai ir metodiniai nurodymai taip pat yra saugomi KSU 
bibliotekoje. 

4. Profesinės praktikos atlikimo laiką ir semestrą reglamentuoja studijų planas ir įstatymai,  
griežtai reglamentuota ECTS kreditų apimtis per semestrą ir mokslo metus. Todėl profesinės 
praktikos negalima atlikti anksčiau nei ją numato studijų planas ir šios tvarkos antrasis punktas. 

5. Norintiems įgyti profesinių žinių ir tobulėti suteikiama galimybė anksčiau atlikti savanorišką 
praktiką, kurią reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas. Šios 
praktikos patvirtinti dokumentai yra patalpinti KSU interneto svetainėje: http://www.ksu.lt/!
downloads/2016/01/Del-savanoriskos-praktikos-atlikimo.docx. 

6. Jei atliktos savanoriškos praktikos pobūdis atitinka studijų kryptį, tuomet atlikta savanoriška 
praktika dalinai užskaitoma kaip profesinė. Dėl dalinio užskaitymo studentas kreipiasi į 
praktikos vadovą universitete (KVEI direktorių) įvadinės paskaitos į praktiką metu. Įvadinė 
paskaita organizuojama trečio kurso šešto semestro sesijos metu, jos laikas skelbiamas 
tvarkaraštyje. Paskaitos metu studentas pateikia atliktos savanoriškos praktikos sutartį 
(sutarties forma: http://www.ksu.lt/!downloads/2016/01/Del-savanoriskos-praktikos-
atlikimo.docx) ir laisva forma parašytą įmonės/įstaigos atstovo, kuris vadovavo praktikai 
įvertinimą bei atsiliepimą. Atliktą savanorišką praktiką dalinai užskaito / neužskaito KVEI 
direktorius ir praneša, kiek dar reikia skirti valandų atlikti likusią profesinę praktiką.  

7. Savanoriška praktika gali būti atliekama bet kurį semestrą, tačiau ji negali trukdyti studentui 
lankyti paskaitas ir dalyvauti egzaminų sesijoje. Todėl savanoriškos praktikos apimtis yra 
mažesnė nei profesinės. 

8. Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną 
savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti 
sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą.  

9. Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo 
sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. 
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10. Savanorišką praktiką atliekančio asmens sudarytos savanoriškos praktikos sutarties terminas 
arba bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per 
kalendorinius metus. 

11. Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo 
vietų (pareigybių) skaičiaus. Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais 
asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu 
dešimtadaliu darbuotojų. 

 Parengė: KVEI direktorius doc. dr. Remigijus Venckus 
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