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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rytų Europos studijų centre (toliau – Centras) praktiką atlikti norintis asmuo (toliau – 

praktikantas) gali tai daryti pagal aukštosios mokyklos studijų programą ir suderintą praktikos 

planą (programą) arba savanoriškais pagrindais; 

2. Aukštoji mokykla su Centru suderina siunčiamų studentų praktikos tikslą, numatomus 

rezultatus, praktikos trukmę bei kitas praktikos atlikimo sąlygas ir tvarką, skiria praktikos vadovą 

– aukštosios mokyklos dėstytoją, kuris studentui padeda parengti ir tvirtina praktikos planą 

(programą), pasirašo trišalę praktikos sutartį; 

3. Savanoriškai praktiką atliekantis praktikantas su Centru suderina  praktikos tikslą, numatomus 

rezultatus, praktikos trukmę bei kitas praktikos atlikimo sąlygas ir tvarką, pasirašo Savanoriškos 

praktikos atlikimo sutartį. Centre tuo pačiu metu negali būti sudaryta ir galioti daugiau kaip viena 

savanoriškos praktikos sutartis. 

 

II SKYRIUS 

CENTRO IR PRAKTIKANTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

4. Centras įsipareigoja: 

4.1 Suteikti praktikantui praktinio mokymo vietą, sudaryti sąlygas praktikos planui (programai) 

įgyvendinti, aprūpinti praktikos planui (programai) įgyvendinti reikalinga informacija ir 

neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo; 

4.2 Esant pagrįstam poreikiui ir suderinus su paskirtu praktikos vadovu, suteikti galimybę praktiką 

atlikti nuotoliniu būdu, praktikantui atliekant užduotis nesant Centre; 

4.3 Užtikrinti, kad praktikantui praktikos vadovu būtų paskirtas kvalifikuotas darbuotojas, su 

kuriuo praktikantas detalizuoja praktikos planą (programą). Praktikos vadovas vykdo praktikos 

priežiūrą, jai pasibaigus pateikia įvertinimą; 



4.4 Informuoti praktikantą apie būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos 

reikalavimus;  

4.5 Vadovaujantis Centro nustatyta tvarka bei susitarimu su aukštąja mokykla arba Savanoriškos 

praktikos atlikimo sutarties nuostatomis, užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos 

normas atitinkančias darbo sąlygas;  

4.6 Skirti praktikantui su studijų bei praktinio mokymo specifika susijusias užduotis bei užtikrinti, 

kad nebūtų skiriamos su studijų bei praktinio mokymo specifika nesusijusios užduotys 

nekvalifikuotam darbui atlikti; 

4.7 Jei praktikantas studijuoja aukštojoje mokykloje, informuoti aukštąją mokyklą apie atliekamos 

praktikos eigą ir atsižvelgiant į praktikos vadovo įvertinimą išduoti dokumentą apie praktikanto 

atliktą praktiką; 

4.8 Informuoti praktikantą, kuriam praktikos metu yra suteikiama informacija, laikoma Centro 

komercine ar kita paslaptimi, neplatinama už Centro ribų, bei apie už šios informacijos platinimą 

taikomas nuobaudas, jei tokios yra numatytos. 

5. Praktikantas įsipareigoja: 

5.1 Per sutartyje nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki praktikos pradžios, parengti praktikos 

planą (programą), jei praktikantas yra aukštosios mokyklos studentas, suderinti su aukštosios 

mokyklos paskirtu praktikos vadovu ir ne vėliau kaip per pirmąją praktikos dieną detalizuoti 

praktikos planą (programą) su Centro paskirtu praktikos vadovu; 

5.2 Uoliai vykdyti praktinio mokymo užduotis; 

5.3 Neatvykus į praktiką Centre, nedelsiant pranešti apie tai praktikos vadovams, nurodant 

priežastį, o ligos atveju – pateikiant gydytojo pažymą; 

5.4 Laikytis Centro steigimo ir veiklos dokumentų, susitarimo su aukštąja mokykla dėl darbo 

tvarkos ir sąlygų nuostatų; 

5.5 Raštu patvirtinti susipažinimą su Centro vidaus tvarka ir Praktikos atlikimo Centre tvarkos 

aprašu;  

5.6 Laikyti paslaptyje Centro komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kuri neplatinama už 

Centro ribų; 

5.7 Tausoti Centro turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka; 

5.8 Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų; 

5.9 Parengti praktikos ataskaitą pagal aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus arba pateikti 

ją aukštosios mokyklos paskirtam praktikos vadovui. Jei praktikantas nėra aukštosios mokyklos 

studentas, pateikti ataskaitą Centro darbuotojui, atlikusiam praktikos vadovo funkciją. 


