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DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 
Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

Mokomoji praktika  

 
Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

VU praktikos vadovai: lekt. Vytautas Jurkuvėnas, doc. 

Antanas Kairys, doc. Ilona Laurinaitytė, doc. Vilmantė 

Pakalniškienė, lekt. Lauryna Rakickienė  

VU Filosofijos fakultetas  
Universiteto g. 9/1, Vilnius  

 
Studijų pakopa Dalyko (modulio) lygmuo Dalyko (modulio) tipas 
Pirmoji pakopa -      privalomas 

 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

 pavasario semestras 
 

lietuvių 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Sėkmingai baigti septyni 

pirmos pakopos Psichologijos studijų programos 

semestrai 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 
 

 
Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 
Visas studento darbo 

krūvis 
Kontaktinio darbo 

valandos / Mokomoji 

praktika 

Savarankiško darbo 

valandos 

15 405 30 /288 87 
 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Supažindinti su psichologo profesine veikla įvairiose srityse. Ugdyti studentų gebėjimus susieti paskaitų metu įgytas 

teorines žinias su psichologo praktinės veiklos stebėjimu ir formuoti įgūdžius atliekant praktinio pobūdžio užduotis, 

siejamas su psichologo darbu. 
Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Išmanys, kaip psichologijos žinios ir dėsningumai 

yra taikomi klinikinės/sveikatos, organizacinės, 

edukacinės, teisės psichologijos ir mokslinėje 

srityse įvertinant ir aiškinant individo, grupės, 

organizacijos ir situacijos ypatumus.  

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo stebėjimas, dokumentų 

analizė, literatūros 

studijavimas 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 

praktikos vietose) 

Taikys individo, grupės ar organizacijos 

psichologinio įvertinimo metodus ir procedūras 

prižiūrint profesionaliam psichologui 

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo stebėjimas, dokumentų 

analizė, literatūros 

studijavimas 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 

praktikos vietose) 

Gebės stiprinti asmenų psichikos sveikatą 

skirtinguose kontekstuose (klinikinės/sveikatos, 

organizacinės, edukacinės, teisės) 

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo stebėjimas, dokumentų 

analizė, literatūros 

studijavimas 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 

praktikos vietose) 

Laikantis profesinės etikos standartų, komunikuos, 

pristatys psichologijos mokslo pasiekimus 

kolegoms ir skirtingoms visuomenės grupėms 

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo stebėjimas, dokumentų 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 
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analizė, literatūros 

studijavimas, refleksija, 

ataskaitos rengimas ir 

pristatymas 

praktikos vietose). Praktikos 

ataskaita ir gynimas 

Gebės veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis, 

įvairių sričių specialistais ir bendruomenės nariais; 

etiškai valdant konfliktines situacijas ir krizes 

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo stebėjimas, refleksija, 

ataskaitos rengimas ir 

pristatymas 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 

praktikos vietose). Praktikos 

ataskaita ir gynimas 
Gebės elgtis pagal etikos standartus visose 

psichologijos – mokslo ir klinikinės/sveikatos, 

organizacinės, edukacinės, teisės psichologijos – 

srityse. Bus jautrūs galios, privilegijų ir 

diskriminacijos klausimams. 

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo stebėjimas, dokumentų 

analizė, refleksija, ataskaitos 

rengimas ir pristatymas 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 

praktikos vietose). Praktikos 

ataskaita ir gynimas 
Gebės reflektuoti savo patirtį, prisiimti asmeninę 

atsakomybę už vykdomą veiklą ir žinoti savo 

kompetencijų ribas 

Diskusijos, refleksija, 

ataskaitos rengimas ir 

pristatymas 
Praktikos ataskaita ir gynimas 

Gebės aiškinti psichologinius reiškinius, 

priklausomai nuo populiacijos ir konteksto 

Diskusijos, atvejų analizės, 

profesionalaus psichologų 

darbo strebėjimas, literatūros 

studijavimas, refleksija.  

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos vietose 

(vertina praktikos vadovai 

praktikos vietose). Praktikos 

ataskaita ir gynimas 
Taikys psichologijos žinias ir įgūdžius asmeninei 

ir karjeros raidai  
Refleksija, ataskaitos rengimas 

ir pristatymas 
Praktikos ataskaita ir gynimas 

 

Temos Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
Paskait

os 
Konsultaci

jos 
Semina

rai 
Pratyb

os 
Laboratori

niai darbai 
Prakti

ka 
Visas 

kontakti

nis 

darbas 

Savarankiš

kas darbas 
Užduotys 

1. Įvadinai 

užsiėmimai 

Mokomosios 

praktikos 

tikslų ir 

uždavinių 

pristatymas. 

Praktikos 

tvarkos 

organizavimas

. 

Susipažinimas 

su praktikos 

sritimis bei 

įstaigomis, 

kuriose 

siūloma atlikti 

praktiką. 

 2 2     3 
Savarankiškas 

susipažinimas 

su siūlomomis 

praktikos 

vietomis, 

informacijos 

apie įstaigas 

ieškojimas 

internete. 

2. Sveikatos 

priežiūros 

sritis (iš 

pateiktų sričių 

   6  96 102 25 
1) Medicinos 

psichologo 

profesinės 

veiklos 
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pasirenkamos 

trys). 

Psichologo 

darbas ir jo 

uždaviniai 

klinikinės ir 

sveikatos 

psichologijos 

srityje. 

Medicinos 

psichologo 

darbo 

ypatumai. 

Psichologo 

veiklos darbo 

laukas, 

funkcijos, 

sprendžiamos 

problemos ir 

klausimai, 

psichologinis 

įvertinimas, 

naudojami 

metodai, 

konsultavimo 

ypatumai, 

iškylančios 

problemos. 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigoje 

stebėjimas ir 

aprašymas. 

Medicinos 

psichologo 

atliekamų 

funkcijų bei 

uždavinių 

aprašymas ir 

kritinis 

vertinimas. 

2) Asistavimas 

(profesinė 

pagalba) 

medicinos 

psichologui 

atliekant 

asmens 

psichologinį 

įvertinimą 

(vieno ar dviejų 

įvertinimo 

būdų – 

stebėjimo, 

interviu, 

testavimo ir 

pan. – taikymas 

savarankiškai 

arba drauge su 

patyrusiu 

psichologu 

pagal jau įgytas 

studijų metu 

kompetencijas 

bei įstaigos 

galimybes ir 

poreikį). 

3) Dalyvavimas 

klientų 

savipagalbos 

arba 

psichologinėje 

grupėje, kurią 

veda medicinos 

psichologas, 

atliekant grupės 

vedančiojo 

pagalbininko 

vaidmenį. 

4) Kliento 

psichologinio 

konsultavimo, 

kurį atlieka 

medicinos 

psichologas, 

stebėjimas ir 
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aptarimas su 

psichologu arba 

dalyvavimas 

specialistų, 

įskaitant 

psichologą, 

profesinės 

priežiūros 

grupėje arba 

paciento atvejo 

analizėje. 

5) 

Psichologinis 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigų klientų 

ir (arba) 

darbuotojų 

švietimas 

psichikos 

sveikatos tema 

(ne mažiau 

kaip 20 min 

trukmės 

paskaitos ar 

praktinio 

užsiėmimo 

vedimas grupei 

asmenų apie 

psichikos 

sveikatos 

stiprinimą ar 

sveikatos 

problemų 

prevenciją). 

3. 

Organizacijų 

ir darbo sritis 

(iš pateiktų 

sričių 

pasirenkamos 

trys). 

Psichologo 

darbas ir jo 

uždaviniai 

organizacinės 

psichologijos 

srityje. Darbo 

organizacijos 

ypatumai, 

privalumai ir 

trūkumai. 

Psichologo 

veiklos darbo 

laukas, 

funkcijos, 

sprendžiamos 

   6  96 102 25 1) 

Susipažinimas 

su 

organizacinio 

psichologo 

veikla 

organizacijoje 

ir naudojamais 

metodais 

(stebėjimas, 

dokumentų 

analizė). 

2) 

Susipažinimas 

su įmonės 

taikomomis 

personalo 

paieškos ir 

atrankos arba 

mokymo 

strategijomis. 

Atrankos 

interviu arba 
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problemos ir 

klausimai, 

naudojami 

metodai, 

konsultavimo 

ypatumai, 

iškylančios 

problemos. 

mokymų plano 

sudarymas. 

Susipažinimas 

su gyvenimo 

aprašymo (CV) 

pavyzdžiais, 

CV atrinkimas 

arba 

susipažinimas 

su įmonės 

teikiamų 

mokymų 

temomis. 

3) Profesijos 

aprašo 

parengimas, 

atrankos 

interviu arba 

mokymo plano 

sudarymas. 

4) Asistavimas 

organizaciniam 

psichologui 

atrankos, 

tyrimo arba 

mokymų metu 

arba 

pasirengiant 

ųioms 

veikloms. 

4. Švietimo 

sritis (iš 

pateiktų sričių 

pasirenkamos 

trys). 

Psichologo 

darbas ir jo 

uždaviniai 

švietimo 

srityje. 

Psichologo 

veiklos darbo 

laukas, 

funkcijos, 

sprendžiamos 

problemos ir 

klausimai, 

naudojami 

metodai, 

psichologinis 

įvertinimas,  

konsultavimo 

ypatumai, 

bendradarbiavi

mas su kitais 

specialistais 

sprendžiant 

   6  96 102 25 
1) 

Susipažinimas 

su psichologo 

darbo specifika 

švietimo 

sistemoje, 

remiantis 

švietimo 

sistemą ir 

psichologo 

darbo veiklą 

reglamentuojan

čiais 

dokumentais 

(privaloma 

literatūra (1) 

2) Psichologo 

darbo  

praktikos 

vietoje 

stebėjimas: 

iškylančių 

problemų ir jų 

sprendimo 

būdų, 

bendradarbiavi

mo galimybių,  
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iškylančias 

problemas. 

 

naudojamų 

metodų  

aptarimas ir 

analizė. 

3) Asistavimas 

mokyklos 

psichologui 

atliekant 

mokinio 

psichologinį 

įvertinimą ir/ar 

konsultavimą. 

4) 

Analizuojamo 

atvejo mokinio 

elgesio 

stebėjimas 

ugdymo 

proceso metu. 

5) Šviečiamojo 

pobūdžio 

užsiėmimas 

mokiniams / 

mokytojams. 

ARBA 

6) Aktualaus 

mokyklai 

psichologinio 

tyrimo 

organizavimas 

ir atlikimas. 

5. Teisės sritis 

(iš pateiktų 

sričių 

pasirenkamos 

trys). 
Psichologo 

darbas ir jo 

uždaviniai 

teisėtvarkos 

srityje. Teisės 

psichologo 

darbo 

ypatumai ir 

atsakomybės. 

Problemos, su 

kuriomis 

susiduria 

teisės 

psichologai 

savo darbe ir 

jų sprendimo 

galimybės. 

   6  96 102 25 1) 

Susipažinimas 

su teisės 

psichologo 

veiklos sritimis 

bei jo veiklą 

reglamentuojan

čiais 

dokumentais. 

2) Psichologo 

darbo 

stebėjimas. 

Teisės 

psichologo 

darbo ypatumų 

ir pagrindinių 

darbe kylančių 

problemų 

aptarimas. 

3) Šviečiamojo 

pobūdžio 

užsiėmimo 

pravedimas 

įstaigos 
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darbuotojams 

arba 

psichologinio 

tyrimo 

organizavimas 

ir atlikimas 

(praktikos 

vadovo 

nurodyta tema). 

4) Skirtingose 

teisės srityse 

dirbančių 

pareigūnų 

atliekamų 

funkcijų 

stebėjimas. 

6. Mokslinė 

sritis (iš 

pateiktų sričių 

pasirenkamos 

trys). 

Mokslinė 

veikla 

universitete 

(pvz., 

Specialiosios 

psichologijos 

laboratorijoje, 

Psichologinio 

konsultavimo 

ir mokymų 

centre ir pan.). 

Susipažinimas 

su vykdomais 

universitete 

projektais ir 

tyrėjų, 

psichologų 

darbu, vykdant 

mokslinius 

projektus. 

Įsitraukimas į 

mokslinius 

projektus, 

vykdomus 

universitete. 

   6  96 102 25 1) Surinktų 

duomenų 

peržiūrėjimas 

arba renkami 

duomenys. 

2) Duomenų 

suvedimas, 

analizavimas. 

3) Idėjų 

naujiems 

tyrimams ar 

turimiems 

duomenims 

pateikimas. 

7. 

Mokomosios 

praktikos 

ataskaitos 

rengimas 

 2 6     9 Atlikti 

kiekybinę ir 

kokybinę 

praktikos metu 

atliktų 

užduočių 

analizę ir 

reflektuoti 

įgytas 

kompetencijas 
Iš viso  4 8 18  288 318 87  
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Vertinimo strategija Svoris 

proc. 
Atsiskaitymo 

laikas  
Vertinimo kriterijai 

Praktikos užduočių 

įgyvendinimas praktikos 

vietose (vertina praktikos 

vadovai praktikos vietose) 

60 Nuolat 

praktikos 

metu 

Kiekvienos pasirinktos srities praktikos vadovas įvertina 

praktikanto atliekamų užduočių kokybę pagal Praktikos įvertinimo 

formą, kurioje vertinamos praktikos metu atliktos užduotys ir 

studento gebėjimai 4 balų sistema. 
Skaičiuojamas visų 3 pasirinktų sričių praktikos vadovų įvertinimo 

vidurkis. 
Praktikos metu ir 

savarankiškai rengiamos 

praktikos ataskaitos (iki 10 

puslapių - 20 000 spaudos 

ženklų arba 3000-3500 

žodžių) įvertinimas ir 

gynimas 

40 10-a 

praktikos 

savaitė 

Gebėjimas nuosekliai ir suprantamai aprašyti atliktas užduotis 

praktikos metu, atspindėti ir paaiškinti savo paties santykį su 

atliktomis užduotimis, palyginti skirtingose srityse praktikuojančių 

psichologų funkcijas ir veiklos pobūdį, kritiškai įvertinti ir aiškinti 

iškilusius sunkumus, savo emocijas, jausmus. Gebėjimas 

konstruktyviai, nuosekliai, suprantamai ir aiškiai įvardinti 

svarbiausius atliktus uždavinius praktikos metu, įvertinti jų kokybę 

bei įvardinti problemines sritis. Darbo gynimas privalomas. 

Vertinimas 4 balų sistemoje (0 – ataskaita nepateikta; 1 – ataskaita 

su esminiais trūkumais; 2 – ataskaita su nedideliais trūkumais; 3 – 

kompetentingai parengta ataskaita). 
Privalomas užsiėmimų (refleksijų) universitete lankymas (galima 

praleisti ne daugiau kaip 25 proc.). 

 
Autorius Leidimo 

metai 
Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 
ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  
ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

1.LR Švietimo 

ministerija 
2011-

2013 

Teisiniai, švietimo 

sistemą ir psichologo 

darbą reglamentuojantys 

dokumentai 

 http://www.sppc.lt/index.php?505415922 

2.Lietuvos psichologų 

sąjunga 
1996 Etikos kodeksas  http://www.psichologusajunga.lt/?p=104 

 

http://www.sppc.lt/index.php?505415922
http://www.psichologusajunga.lt/?p=104

