
PRAKTIKA	  



Prak+kos	  apim+s	  ir	  laikas	 



Prak%kos	  apim%s:	  15	  ECTS	  arba	  400	  valandų.	  	  
	  
Studento	  darbo	  laiką	  sudaro	  160–225	  kontak+nių	  valandų	  
priimančioje	  organizacijoje	  ir	  175–240	  valandų	  savarankiško	  
darbo,	  skirto	  pasiruoš%	  atlik%	  numatytas	  užduo%s.	  

Rekomenduojama	  prak%kos	  trukmė:	  ne	  ilgesnė	  nei	  8	  savaitės,	  jei	  
vykdoma	  8	  studijų	  programos	  semestre,	  arba	  12	  savaičių,	  jeigu	  
vykdoma	  užbaigus	  6	  semestro	  studijas.	  	  
	  
Jeigu	  prak%ka	  vykdoma	  8	  studijų	  programos	  semestre,	  ji	  turi	  
baig%s	  ne	  vėliau	  kaip	  balandžio	  15	  d.	  



Kokie	  prak+kos	  +kslai?	 



pažengusiųjų	  lygmeniu	  komunikuo%	  pagrindine	  (-‐ėmis)	  
studijuojamo	  Azijos	  regiono	  (Japonijos,	  Kinijos,	  Indijos,	  Turkijos,	  
arabų	  šalių,	  Irano)	  kalba	  (-‐omis);	  
	  
taiky%	  studijuojamo	  regiono	  istorijos,	  intelek%nės	  ir	  vizualiosios	  
kultūros,	  religijų	  žinias;	  
	  
analizuo%	  ir	  %r%	  studijuojamo	  Azijos	  regiono	  kultūrinės	  raidos	  
dėsningumus;	  	  
	  
demonstruo%	  kri%nį	  humanitarinių	  ir	  socialinių	  mokslų	  duomenų	  
rinkimo	  ir	  tyrimo	  metodų	  suvokimą	  ir	  taikymą	  Azijos	  studijose,	  
tarpkultūrinės	  komunikacijos	  gebėjimus.	  



Ką	  dary+?	 



Susiras%	  prak%kos	  vietą	  
	  

Suderin%	  su	  priimančia	  organizacija	  prak%kos	  laiką,	  organizacijos	  prak%kos	  vadovą	  
	  

Suderintą	  informaciją	  kartu	  su	  prak%kos	  vadovo	  kontak%niais	  duomenimis	  
pateik%	  OC	  prak%kos	  koordinatoriui	  

	  
OC	  prak%kos	  koordinatorius	  užpildo	  studento	  prak%nio	  mokymo	  sutarX	  

	  
Ne	  vėliau	  kaip	  prieš	  10	  dienų	  iki	  prak%kos	  pradžios	  pareng%	  prak%kos	  planą	  

(programą)	  ir	  suderin%	  su	  OC	  prak%kos	  vadovu	  
	  

Ne	  vėliau	  kaip	  per	  pirmąją	  prak+kos	  dieną	  detalizuo%	  prak%kos	  planą	  su	  
priimančios	  organizacijos	  paskirtu	  prak%kos	  vadovu	  

	  
Ne	  vėliau	  kaip	  per	  10	  dienų	  nuo	  prak%kos	  pabaigos	  užpildy%	  ir	  pristaty%	  OC	  

prak%kos	  koordinatoriui	  ataskaitą	  apie	  veiklą	  prak%kos	  metu	  



OC  praktikos  vietos	



Ver%mas,	  informacijos	  analizė	  ir	  sklaida	  (ambasados,	  Indonezijos	  Respublikos	  
garbės	  konsulatas,	  kultūrinio	  paveldo	  įmonės,	  URM,	  The	  Lithuania	  Tribune	  China,	  
UAB	  Rem	  Wagons,	  VšĮ	  Indijos–Bal%jos	  prekybos	  rūmai,	  Konfucijaus	  ins%tutas,	  VšĮ	  
Azijos	  menų	  centras,	  VšĮ	  Vilniaus	  verslo	  vystymo	  centras,	  Lietuvos	  nacionalinė	  
UNESCO	  komisija,	  UAB	  VPA	  Logis%cs,	  VšĮ	  Baltscandia	  media,	  ver%mo	  biurai	  )	  
	  
Mokymai,	  konsultacijos	  (Lietuvos	  Raudonojo	  Kryžiaus	  draugijos	  konsultacinis	  
centras	  migrantams,	  VšĮ	  Ajurvedos	  akademija,	  Tarptau%nės	  migracijos	  
organizacijos	  Vilniaus	  biuras)	  
	  
Dalyko	  mokymas	  (Vilniaus	  licėjus,	  UAB	  Sa%nas)	  
	  
Kelionių	  organizavimas,	  administravimas	  (UAB	  Vildora,	  UAB	  Voyage-‐Voyage,	  
Vėbrienės	  turizmo	  agentūra	  Švitė,	  UAB	  Amber	  Tours,	  UAB	  Kelionių	  akademija,	  
Turizmo	  agentūra	  Visit	  Lithuania,	  UAB	  Kelionių	  laikas,	  UAB	  Kelionių	  gurmanai,	  UAB	  
Via	  Hansa	  Vilnius,	  UAB	  Krantas	  Travel,	  UAB	  Travel	  Planet)	  
	  
Bibliotekos,	  archyvai,	  muziejai	  (VU	  biblioteka,	  Turkijos	  Respublikos	  Osmanų	  
archyvai	  (Turkija),	  Nekaltybės	  muziejus	  (Turkija),	  Welcome	  library	  (JK)	  	  
	  
Kita	  (Restaurant	  Taj	  Mahal	  (Heidelberg))	  	  


