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Šios nuostatos nustato VU Filosofijos fakulteto, Bendrosios psichologijos katedros mokomosios 

praktikos organizavimo, finansavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VU psichologijos studijų programos numato dvi praktikas per 6 studijų metus: a) bakalauro 

pakopos studijų programoje atliekama bendroji (nespecializuota) mokomoji praktika (MP, 

kurios tvarkos aprašas čia ir pristatomas); ir b) specializuota profesinė praktika pagal 

magistratūros studijų programas (joms galioja atitinkamos specializuotų profesinių 

psichologijos praktikų tvarkos). 

2. VU, Filosofijos fakulteto, Bendrosios psichologijos katedros mokomosios praktikos (MP) 

tvarka parengta pagal  Vilniaus universiteto praktikos reglamentą (Patvirtinta Senato 

komisijos posėdyje 2005-03-10, Protokolas SK-2005-5), VU Senato patvirtintą Vilniaus 

universiteto studijų programų reglamentą (patvirtintu VU Senato komisijos 2006-02-22 

posėdyje) ir VU Filosofijos fakulteto praktikos nuostatus, patvirtintus Vilniaus universiteto 

Filosofijos fakulteto tarybos 2005 m. spalio mėn. 19 d. nutarimu Nr. 15).  

3. Mokomoji praktika yra bakalauro studijų specialaus lavinimo dalykas, kurio metu studentas 

praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla praktikos institucijoje, formuoja 

įgūdžius, gilina teorines žinias, reikalingas tolimesnėms studijoms. 

4. Mokomosios praktikos pobūdį, trukmę ir įvertinimą kreditais aprašo psichologijos bakalauro 

studijų programa. 

5. Mokomoji praktika skirta studijuojantiems psichologijos bakalauro studijų programą.  

6. Studentai atlieka mokomosios praktikos institucijose – įmonėse ar organizacijose 

atitinkančiose VU Psichologijos bakalauro  studijų programoje numatytos praktikos 

materialinį, teorinį ir praktinį ugdomąjį lygį ir priimančiose studentą atlikti praktiką, 

remiantis praktikos organizavimo trišale sutartimi. 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1. Mokomoji praktika (MP) – VU Psichologijos bakalauro nuosekliųjų ir ištęstinių studijų 

programos dalis, kurios metu studento įgytos programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinios, 

įtvirtinami ir tobulinami kompetencijos ir gebėjimai. 

2. Studentas praktikantas – VU Filosofijos fakulteto studentas (klausytojas), studijuojantis pagal 

nuosekliųjų ir ištęstinių psichologijos bakalauro studijų programą ir atliekantis joje numatytą 

MP. 

3. Praktikos institucija – įmonė arba organizacija, atitinkanti VU psichologijos studijų 

programoje, šioje Tvarkoje ir MP programoje numatytos praktikos materialinį, teorinį ir praktinį 

ugdomąjį lygį ir priimanti studentą praktikantą atlikti praktiką, remiantis praktikos organizavimo 

dvišale sutartimi. 

4. Studento MP bazė – praktikos institucijai priklausančios įmonės, organizacijos ir padaliniai, 

kuriuose studentas praktikantas, sudarius studento praktinio mokymo trišalę sutartį, atlieka MP 

užduotis. 

5. Praktinio mokymo trišalė sutartis – pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 432 patvirtintą pavyzdinę sutartį VU, praktikos 

institucijos ir studento susitarimas dėl studento MP veiklos. 



6. VU praktikos vadovas – VU Filosofijos fakulteto dėstytojas, vadovaujantis studento praktikanto 

MP, vykdantis refleksijas, konsultuojantis studentus, atliekančius MP, organizuojantis 

vadovautos grupės studentų MP ataskaitos gynimą ir priimantis sprendimą dėl galutinio MP 

ataskaitos įvertinimo (atsižvelgus į praktikos eigą, pačią ataskaitą ir institucijos MP vadovo 

vertinimą). 

7. Institucijos praktikos vadovas – praktikos institucijos darbuotojas, paskirtas studento MP 

vadovu atsižvelgiant į studento praktinio mokymo trišalėje sutartyje keliamus reikalavimus. 

8. Psichologijos bakalauro studijų programos MP tvarkos aprašas – pagal VU praktikos 

reglamentą parengtas ir VU Filosofijos fakulteto taryboje patvirtintas dokumentas, 

reglamentuojantis MP organizavimo, finansavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką. 

9. MP sandas – studijų programoje numatytos praktikos aprašas, parengtas pagal VU studijų 

programų reglamente numatytą tvarką. 

10. MP programa – studento praktinio mokymo trišalės sutarties priedas, sudarytas VU akademinio 

padalinio kartu su praktikos institucija, aprašantis studento praktikos tikslus, pobūdį, užduotis, 

atsiskaitymo reikalavimus, kitas sąlygas ir tvarką. MP programa rengiama remiantis praktikos 

sandu. Remiantis MP programa rengiamas ir kiekvieno studento MP individualus planas, 

kuriame konkretizuojamos užduotys, numatomos konkrečios jų vykdymo datos ir pan. 

11. MP priežiūra – studento praktikanto veiklos kontrolė, pažangos stebėjimas, grupinis jo 

pastebėjimų ir patirčių aptarimas (refleksija) sprendžiant praktikos metu iškilusias problemas bei 

formuojant atitinkamus praktinius gebėjimus. 

12. MP užduoties įvykdymo ataskaita – rašto darbas, kuriame studentas praktikantas pristato ir 

išanalizuoja praktikos metu atliktas užduotis ir gautus rezultatus. 

13. MP atliktų užduočių akademinis vertinimas – studento praktikanto MP veiklos ir praktikos 

užduočių įvykdymo ataskaitos įvertinimas pagal Universitete ir MP sande numatyta vertinimo 

tvarka. 

14. Praktinės veiklos įvertinimo anketa – VU parengtas dokumentas, skirtas įvertinti MP 

organizavimą, studento praktikanto priežiūros kokybės užtikrinimą, praktikos užduoties 

naudingumą studentui praktikantui ir praktikos institucijai, kurį pildo institucijos praktikos 

vadovas ir studentas praktikantas. 

MOKOMOSIOS PRAKTIKOS (MP) APIMTIS, TRUKMĖ, LAIKAS IR POBŪDIS 

1. MP apimtis kreditais 15 ECTS, trukmė 10 savaičių (405 valandos: 30 auditorinių valandų, 

288 val. MP vietoje ir 87 val. savarankiško darbo). 

2. 9 mokomosios praktikos savaitės atliekamos praktikos atlikimo vietoje. 

3. MP skiriamos pirmosios 10 savaičių pavasario semestre, 9 savaites iš jų praktikos vietoje.  

4. Per pirmąją MP savaitę pasirašoma trišalė MP sutartis ir užregistruojama VU Filosofijos 

fakultete. 

5. Pirmoji MP savaitė skiriama susitikimui su VU, Filosofijos fakultete, Bendrosios 

psichologijos katedroje MP kuruojančiais dėstytojais, susipažinimui su MP bendra tvarka, 

užduotimis, atsiskaitymais, vertinimu ir kitais MP praktikos aspektais.  

6. Paskutiniąją MP savaitę VU, Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedrai 

pateikiama studento MP nustatytos formos įvertinimas ir ataskaita, kurios gynimas 

organizuojamas savaitę po praktikos baigimo (VU, Filosofijos fakulteto, Bendrosios 

psichologijos katedroje parengiamas MP atlikimo, organizavimo ir gynimo tvarką). 

7. MP organizuojama penkiose srityse: klinikinė ir sveikatos psichologija, organizacinė 

psichologija, švietimo sritis, teisės psichologija ir mokslinė praktika. Studentas renkasi 3 

MP sritis. Kiekvienai sričiai skiriamas 3 sav. laikotarpis, t.y. studentas tos srities praktikos 

vietoje būna 3 sav. 

MP ORGANIZAVIMAS  

1. VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros teikimu Filosofijos fakulteto 

administracija skiria MP koordinatorius, kurių veikla apmokama pagal Vilniaus universitete 



nustatytą tvarką. Praktikos koordinatoriai suranda praktikos vietas, organizuoja trišalių 

sutarčių pasirašymą su MP institucijomis. 

2. VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra, pagal studijų programą 

organizuojanti studentų praktiką, sudaro galimų institucijų sąrašą. Tai yra VU praktikos vadovai 

padedami Filosofijos fakulteto administracijos suranda galimas praktikos vietas, tačiau 

neįsipareigoja kiekvienam studentui užtikrinti praktikos vietos, už tai atsakingas kiekvienas 

studentas. 
3. Praktikos institucija parenkama atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

3.1 Yra tinkama vieta įgyvendinti psichologijos bakalauro studijų programoje 

numatytos mokomosios praktikos tikslus ir uždavinius; 

3.2 Sutinka priimti studentą, sudaryti tinkamas praktikos sąlygas (skirti praktikos 

vadovą, leisti stebėti specialistų darbą, pačiam savarankiškai dirbti, aprūpinti 

praktinio mokymo užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, reikalingomis 

priemonėmis), pasirašyti trišalę studento praktinio mokymo sutartį;  

3.3 Užtikrina, kad studentui būtų paskirtas kompetentingas praktikos vadovas: 

klinikinės ir sveikatos psichologijos, organizacinės psichologijos ir švietimo bei 

teisės psichologijos srities MP praktikos institucijose – įmonėse ir organizacijose 

– praktikos vadovu turi būti psichologas(-ė), turintis(-i) ne mažesnį kaip 

psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę nei dviejų metų 

psichologo darbo patirtį. Psichologas įstaigoje turi atlikti psichologui 

priskiriamas funkcijas. Praktikos vadovo kandidatūra praktikos vietoje 

neišpildžius šių reikalavimų, turi būti svarstoma VU Filosofijos fakulteto, 

Bendrosios psichologijos katedros praktikos vadovų. 

3.4 Garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas 

atitinkančias darbo sąlygas. 

4. Praktikos institucijų sąrašas pateikiamas studentams praktikantams likus ne mažiau nei 

vienam mėnesiui iki praktikos pradžios.  

5. MP kiekvienoje atrinktoje institucijoje vienu metu MP atlieka 2 – 3 IV kurso studentai. 

Kiekvienai sričiai atrenkamos 8 – 10 institucijų, kuriose studentai galės atlikti praktiką. 

6. Studentai praktikos vietą gali pasirinkti iš turimos MP bazės, gali būti skiriami, arba 

susirasti praktikos vietos savarankiškai. 

7. Skirstant studentus į praktikos institucijas atsižvelgiama į: a) studijų programoje numatytus 

praktikos tikslus, b) bakalauro darbo pobūdį, c) praktikos institucijų pageidavimus, d) 

akademinį studento pažangumą, e) studento pageidavimus.  

8. Susiradus praktikos vietą savarankiškai, privaloma informuoti tą praktikos sritį kuruojantį 

praktikos vadovą (dėstytoją). Tos srities praktikos vadovas (dėstytojas) turi įvertinti 

galimybę toje institucijoje atlikti MP ir priimti sprendimą dėl MP atlikimo leidimo ir trišalės 

sutarties pasirašymo. 

9. Iki praktikos atlikimo pradžios arba per pirmas tris darbo diena nuo praktikos pradžios 

studentas, praktikos vietos institucija ir Universitetas pasirašo studento praktinio mokymo 

trišalė sutartį. Studento siuntimas į praktiką įforminamas dekano (akademinio kamieninio 

padalinio vadovo) pasirašytu vykdomuoju dokumentu.  

10. Praktiką galima nutraukti šalims nevykdant trišalėje sutartyje numatytų įsipareigojimų ir 

šioje sutartyje numatytais atvejais.  

11. Nutraukiant praktiką yra nutraukiama studento praktinio mokymo trišalė sutartis ir apie tai 

pranešama suinteresuotoms šalims sutartyje numatyta tvarka.  

12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai susitarusios, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

13. Praktiką studentas gali atlikti užsienio valstybės institucijoje, jei ši institucija tenkina 

praktikos reglamente išvardytus praktikos institucijai keliamus reikalavimus ir raštu 

patvirtina savo sutikimą organizuoti praktiką. Studentų praktikos, kurios vykdomos užsienio 

šalyse pagal tarptautines programas, yra organizuojamos šių programų nustatyta tvarka.  



14. Atsiskaitymas už praktiką, atliekamą užsienio valstybėje esančioje praktikos institucijoje, 

turi atitikti šiame praktikos reglamente ir VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos 

katedros nuostatuose numatytus reikalavimus.  

MP PRIEŽIŪRA 

1. Praktikos kokybei užtikrinti praktikos metu yra organizuojama praktikos priežiūra. Dalykinį 

praktikos turinį ir eigą prižiūri MP dėstytojai Vilniaus universitete ir praktikos institucijoje 

studento(-ų) MP vadovai, specialistai. MP dėstytojai palaiko ryšius su MP institucijomis, 

plėtoja jų tinklą. 

2. MP dėstytojai – Vilniaus universiteto psichologijos katedrų dėstytojai, skiriantys praktikos 

užduotis kiekvienai sričiai, prižiūrintys studento praktiką MP auditorinių susitikimų metu, 

kai studentai reflektuoja, analizuoja bei pristato kolektyviniam svarstymui savo vykdytas 

veiklas per praėjusią savaitę. 

7. MP refleksijai skiriama ne mažiau nei dvi savaitinės auditorinių užsiėmimų valandos (26 

valandos per visą praktikos laiką). MP gynimui skiriamos 6 valandos.  

8. MP refleksijų užsiėmimai universitete yra privalomi.  

9. Į MP refleksijos užsiėmimus ir gynimą gali būti kviečiami ir vietos MP vadovai. 

10. MP vietos vadovo funkcijos reglamentuojamos sutartyje tarp VU ir MP institucijos. 

MP KOKYBĖS VERTINIMAS 

1. Praktikos pabaigoje institucijos praktikos vadovas įvertina studento praktiką, jos metu 

atliktas užduotis, bei studento žinias, gebėjimus ir veiklas. 

2. Praktikos pabaigoje studentas praktikantas ir institucijos praktikos vadovas įvertina praktiką, 

užpildydami praktinės veiklos įvertinimo anketą. Kasmetinę praktikos kokybės vertinimo 

analizę atlieka MP dėstytojai. 

3. Studento savarankiškai rengiamos praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai yra nurodyti MP 

dalyko paraše.   

MP FINANSAVIMAS 

1. MP finansavimo lėšos skiriamos padaliniams pagal Universitete nustatytą studijų 

finansavimo metodiką. 

2. Pagrindiniai MP finansavimo pagrindas yra lėšos, skiriamas nuosekliosioms ir ištęstinėms 

psichologijos bakalauro studijoms vykdyti. 

3. MP skirtas lėšas Bendrosios psichologijos katedra valdo savarankiškai, vadovaudamasi 

Filosofijos  fakulteto Tarybos patvirtinta vidine praktikos išlaidų sąmata. Sąmata turi būti 

suderinta su VU Finansų ir ekonomikos direkcija. 

4. Už praktikos atlikimą institucijoje iš studento negali būti imami jokie papildomi mokesčiai. 

5. Už MP skirtas lėšas apmokama: a) VU MP koordinatorių veikla (etato dalies dydį nustato 

Filosofijos  fakulteto Taryba); 2) VU MP dėstytojų darbo užmokestis (įtraukiamas į bendrą 

dėstytojo krūvį); c) praktikos institucijos MP vadovo darbas (vadovavimo vienam studentui 

užmokestis nustatomas Filosofijos fakulteto Tarybos sprendimu, kuris grįstas susiklosčiusia 

pedagoginių praktikų organizavimo patirtimi); d) kitos teisėtos su MP susijusios išlaidos. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. VU MP organizavimo tvarka įsigalioja nuo 2012 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

2. VU MP tvarka keičiama, kai jos nuostatos ar teiginiai neatitiks aukštesnių instancijų studijas 

reguliuojančių teisės aktų.  


