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LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VYKDOMO PROJEKTO „STUDENTŲ 

PRAKTIKOS VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE SISTEMOS SUKŪRIMAS“ 

VALDYMO GRUPĖS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
    

                                      2011-09-27  Nr. 1  

             

      

Posėdis vyko 2010-09-27, 13.00 –14.40 val. 

Posėdţio pirmininkas –  Roma Ţakaitienė, valdymo grupės narė 

Posėdţio sekretorius – Jonas Mickus, administravimo grupės narys 

 

Posėdyje dalyvauja: 

Projekto valdymo grupės nariai: Antanas Gadeckis, Rasa Didţiulienė (įgaliojimas, uţ Dalią 

Kunigėlienę), Dalė Verbickienė (įgaliojimas, uţ Valerijų Makūną), Elena Trepulė, Inga 

Vinogradnaitė. Projekto administravimo grupės nariai: Arūnas Graţulis ir Jolanta Vaičiūnienė. 

 

Kviestieji: Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose modelio koncepcijos 

rengimo projekto grupės vadovė doc. dr. Rūta Brazienė ir prof. habil. dr. Gediminas Merkys. 

 

Darbotvarkė: 

 
1. Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą. 

Pranešėjas – projekto vadovas Arūnas Graţulis  

2. Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose modelio 

koncepcijos projekto pristatymas. 

Pranešėjai – koncepcijos rengimo projekto grupės vadovė Doc. dr. Rūta Brazienė, 

Prof. habil. dr. Gediminas Merkys. 

3. Dėl Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“ 

projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo. 

Pranešėjas – projekto vadovas Arūnas Graţulis 

4. Kiti klausimai 

 

1. SVARSTYTA: Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą. 

Projekto administravimo grupės vadovas A. Gražulis paţymėjo, kad Lietuvos 

savivaldybių asociacija kartu su partneriais Kauno technologijos universitetu, Vilniaus 

universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu, Kolpingo kolegija ir 25 

savivaldybėmis įgyvendina projektą ,,Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos 

sukūrimas” pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 

„Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, 

tarptautiškumo didinimas“ finansuojamo pagal sutartį Nr.VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-019/PS.   

Jau atlikta lyginamoji uţsienio bei Lietuvos patirties analizė, atliktas studentų rengimo 

praktikai bei specialistų poreikio tyrimas, sukurta Studentų praktikos organizavimo informacinė 

sistema (SPOIS), kurioje bus fiksuojamas savivaldybių poreikis priimti praktikantus bei studentų 

poreikis atlikti praktiką vietos savivaldos institucijose, surengtas partnerių atstovų paţintinis 

vizitas į Nyderlandus, kur susipaţinta su studentų praktikos organizavimo tvarka bei būdais, kaip 

parenkamos praktikos vietos Leideno universitete, Groningeno Hanzos taikomųjų mokslų 

universitete, šio universiteto technologijų institute bei Groningeno universitete, kurios gali būti ir 

savivaldybėse. Savivaldybių patirtį ir jų veiklas priimant praktikai studentus pristatė Asseno ir 

Groningeno miestų savivaldybių atstovai. Kaune surengta įvadinė konferencija „Studentų 

praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos kūrimas“ bei atliktos kitos su projekto 

įgyvendinimu susijusios veiklos. 
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2. SVARSTYTA: Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose modelio 

koncepcijos projektas. 

    Koncepcijos rengimo projekto grupės vadovė Doc. dr. R. Brazienė ir Prof. habil. dr. 

G. Merkys pristatė Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose modelio 

koncepcijos projektą. Koncepcijos rengėjai paţymėjo, kad Modelio koncepcija buvo rengiama, 

remiantis ankstesniu projekto įdirbiu: 1) atliktais praktikos subjektų - studentų, dėstytojų ir 

savivaldybių atstovų - sociologiniais nuomonės tyrimais; 2) paţangios uţsienio šalių patirties, 

organizuojant studentų praktinį mokymą/si, apibendrinimu. Modelis paremtas dualistine 

praktikanto vaidmens samprata, o studento praktika laikoma pavykusia tuomet, kai pavyksta 

sklandţiai suderinti akademinius ir darbuotojo vaidmenis. Modelis taip pat paremtas praktikos 

subjektų interesų suderinimu. Modelis parengtas kompiuterizuota praktikos vietų paieškos ir 

registravimosi praktikai sistema. Bendrais bruoţais suformuluotas mokymo/si ir metodinių 

priemonių turinys, kurio pagalba praktikos subjektai būtų parengti naujo modelio įsisavinimui ir 

praktiniam-eksperimentiniam išbandymui.  

A. Gadeckis atkreipė dėmesį, kad koncepcija turėtų vienodai būti aktuali visoms 3 

šalims: savivaldybei, studentui ir universitetui. Apgailestavo, kad iki šiol nei karto savivaldybėje 

neteko matyti universiteto praktikos vadovų.  

R. Žakaitienė pasiūlė su koncepcija supaţindinti ne tik projekto partnerius, bet visas 

savivaldybes, universitetus, Švietimo ir mokslo ministeriją bei studentus. Gal reikėtų 

suorganizuoti atskirą konferenciją šios koncepcijos pristatymui bei aptarimui.  

Valdymo grupės nariai pateikė ir daugiau klausimų bei pastabų koncepcijos rengėjams. 

Aptartos recenzentų pateiktos pastabos dėl koncepcijos projekto.  

NUTARTA:  

- Pritarti pateiktam Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose modelio 

koncepcijos projektui ir įverinant recenzentų bei valdymo grupės narių pastabas, per 14 

dienų pateikti galutinę koncepcijos versiją. 

- Administravimo grupei ieškoti galimybių dėl Studentų praktikos organizavimo vietos 

savivaldos institucijose modelio koncepcijos platesnio viešinimo 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas 

projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo. 

A. Gražulis pastebėjo, kad dėl objektyvių prieţasčių vėluoja projekto veiklos, todėl 

reikalingas projekto valdymo grupės pritarimas dėl kreipimosi į Europos socialinio fondo 

agentūrą dėl projekto sutarties pakeitimo prailginant projekto įgyvendinimo terminą iki 6 mėn. 

tik pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį galima tikėtis kokybiško produkto  

Valdymo grupės nariai diskutavo dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties 

pakeitimo bei aptarė projekto sklaidos ir kitus su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus. 

NUTARTA:  

Kreiptis į Europos socialinio fondo agentūrą dėl Projekto „Studentų praktikos vietos 

savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-019, 

finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-019 pakeitimo. 
 

 
 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                 Roma Ţakaitienė    

 

  

Posėdţio sekretorius                                                                            Jonas Mickus                      


