Dėmesio!
Darbo stebėjimo, praktikos savaitė
II – III kurso mokiniams per pavasario atostogas (balandžio 3 – 6 d.) organizuojama darbo stebėjimo, praktikų savaitė
,,Išbandyk profesiją“. Susipažinkite su siūlomų praktikos vietų sąrašu ir išsirinkite vieną norimą praktikos vietą.
Kovo 15 dieną (ketvirtadienį) 11.35 val. Aktų salėje vyks susirinkimas, kuriame galėsite užsiregistruoti į pasirinktą
praktikos vietą. Praktikos trukmė priklauso nuo praktikos vadovo ir jūsų susitarimo (1 – 3 dienos).
Apie anksčiau vykusias praktikas skaitykite https://a.licejus.lt/index.php?page=profesija2017 Jei norinčių į vieną
praktikos vietą skaičius viršys praktikos vadovų nurodytą limitą, pirmenybę turės III kurso mokiniai arba atranka
vyks pagal motyvacinius laiškus.
Apie tolimesnius žingsnius būsite informuoti per susirinkimą Aktų salėje. Visais klausimais galite kreiptis į Uldę
Sirtautaitę (psichologę), Ingą Žemaitytę ir LinoretąVasilevičienę arba rašykite karjera.licejus@gmail.com

2018 m. praktika / darbo stebėjimas
1.

Sritis
Architektūra

Įstaiga
UAB „Unitectus“ www.unitectus.lt

Praktikos, darbo stebėjimo turinys
Architektų ir konstruktorių darbo stebėjimas, pokalbiai,
diskusijos su architektais. Architekto diena: nuo projekto
iki jo įgyvendinimo (Siemens arenos projektas).

Mokinių skaičius
2-3

2.

Bankininkystė

UAB „SEB investicijų valdymas“
dukterinė AB SEB banko bendrovė

Užsiima investicinių ir pensijų fondų valdymu. Praktika
moksleiviams, kurie aktyviai domisi finansų rinkomis,
investavimu, portfelių valdymu.

visi norintys

3.

Biochemija /
biotechnologijos

UAB ,, Thermo Fisher Scientific
Baltics"

Praktika
skirta
mokiniams,
besidomintiems
biotechnologijomis, biochemija. Stebėsite darbo procesą,
susipažinsite su įmonės veikla. Pamatysite, kaip gimsta
nuo pradžios iki galo produktas, skirtas molekulinei
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www.thermofisher.lt

biologijai. Įmonė yra Aukštuose Paneriuose, sudėtinga
nuvažiuoti, veža tarnybiniai autobusai.
4.

5.

Biochemija /
biotechnologijos

VU Biochemijos institutas

Biofizika

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų
centras

www.bchi.vu.lt

Susipažinsite su biochemijos mokslo perspektyvomis
ateityje, pamatysite, kaip atrodo biochemiko darbo diena.

2 kartu su kitos
mokyklos
mokiniais

Susipažinsite su Gyvybės mokslų centro veikla, darbuotojų
kasdienybe, bus papasakota apie rentgenostruktūrinę
analizę, parodyti prietaisai, laboratorijos ir darbas
kompiuteriais.

6

Praktika vyks balandžio 4d.
6.

Ekonomika

„Euromonitor International“
http://www.euromonitor.com/

„Euromonitor International“ – tai tarptautinė strateginių
rinkos tyrimų kompanija, daugiau kaip keturiasdešimt
metų atliekanti išsamius tyrimus 80-yje pasaulio šalių.
„Euromonitor International“ teikia informaciją apie šalis,
pramonės šakas, įmones ir vartotojus, vykdo mikro ir
makro ekonomikos tyrimus, kuria ekonometrinius
modelius klientams iš viso pasaulio.

5+

Praktikos metu susipažinsite su duomenų mokslu (Data
Science), užsakomaisiais rinkos tyrimais, IT ir mikromakro tiriamaisiais darbais.
7.

Ekonomika, finansai

AB ,,Invalda INVL“
https://www.invaldainvl.com/

Plačiau sužinosite apie investicijų, turto valdymą,
reguliavimo sritis, rinkodarą, vidaus auditą.

15

Viena iš pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos
šalyse.
8.

Finansai ir kapitalo rinka

UAB FMĮ ,,Orion Securities”
http://www.orion.lt/lt/index.html

Jungia investicinės bankininkystės, turto valdymo ir
tarpininkavimo kapitalo rinkose paslaugas.

2-3

9.

Finansai

Finansų technologijų įmonė „Spectro
Finance“

Finansinių technologijų įmonė, vystanti inovatyvius
elektroninių mokėjimų sprendimus. Įmonė teikia
pažangias, su virtualiais finansais susijusias paslaugas.
Mokiniai susipažintų su programuotojo darbu, pamatytų,
kiek vyksta komunikavimo ir darbo komandoje. Praktikos
trukmė dvi dienos.

10.

Inžinerijos studijos

VGTU

Apsilankymas VGTU: robotų konstravimo būrelis, mažųjų
palydovų konstravimas, Android programėlių kūrimas.
Galimos ekskursijos Elektronikos, Mechanikos ir
Transporto inžinerijos fakultetuose supažindinant tiek su
studijomis, tiek ir su projektais bei darbo universitete
ypatybėmis. Praktika derinama pagal mokinių lūkesčius.

11.

Kūrybinė reklama

Reklamos agentūra ARTAVIVA

Bus pristatytas seminaras ,,Prekės ženklo kūrimas ir
pristatymas", vėliau komanda kurs savo prekės ženklą ir
pristatys trumpu filmuku.

10 - 15

12.

Medicina

Antakalnio poliklinika. Gydytoja
dermatovenerologė.

Pamatysite gydytojo darbo tempą, specifiką poliklinikoje.
Kiekvienas atvejis įdomus, daug galima pamatyti, per
dieną tenka priimti 25-40 pacientų. Stebėsite gydytojos
darbą: konsultavimą, gydymo paskyrimą, odos darinių
tyrimus bei šalinimą.

4 (2x2)

3

Praktika truks dvi dienas po 3 – 4 val.
13.
14.

Medicina

Odontologijos klinika

Pamatysite odontologijos klinikos kasdienybę.

Medicinos įranga,
medžiagos

UAB „Interlux“

Interlux – tai tarptautinė kompanija, Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje klientams tiekianti saugias, efektyvias,
aukščiausios kokybės medicinos, mokslo bei pramonės
technologijas ir sveikos gyvensenos produktus.
Inovatyvios technologijos bei sprendimai medicinai,
mokslui ir biotechnologijų pramonei.

www.interlux.lt
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Siūlomos praktikos vietos:
Kokybės vadybos skyrius
Mokiniai susipažintų su veikiančia Kokybės vadybos
sistema įmonėje, jos taikymu, sudalyvautų viename iš
įmonės vidinių auditų bei susipažintų su medicinos
priemonių registravimo reikalavimais ir procesu.

1

Serviso ir informacinių technologijų skyrius
Mokiniams reikėtų planuoti visą dieną, nes gali tekti vykti
net į kitame mieste esančią laboratoriją ar medicinos
įstaigą. Mokiniai susipažintų su Serviso inžinierių darbo
specifika medicinos aparatų techninės priežiūros
sektoriuje, pamatytų Lietuvos didžiųjų ligoninių
laboratorijų darbo veiklą iš vidaus.
Finansų skyrius / Buhalterija

2

1

15.

Politologija

VU Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institutas (TSPMI).
Nevyriausybinės organizacijos Freedom
House padalinys Lietuvoje

Supažindins su studijų programa TSPMI, politikos
mokslais ir tarptautiniais santykiais, ypač Rytų politika.
Pažintis su nevyriausybinės organizacijos Freedom House
padaliniu Lietuvoje.

16.

Politika

Lietuvos Republikos Seimas

Bus proga ne tik apsilankyti Seime, bet ir stebėti Seimo
nario darbo dieną.
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17.

IT / Programavimas

UAB „Baltic Amadeus“

„Baltic Amadeus“ programinės įrangos kūrimo ekspertai,
siūlantys individualizuotus IT sprendimus, kurie teikia
vertę bei investicijų grąžą.
Praktika mokiniams, kurie domisi programavimu.

4

Trumpa (maždaug 15 min.) ekskursija, po kurios galima
bus pabendrauti su teisėju Dariumi Pranka. Mokiniai,
turintys 16 m., galės stebėti teismo posėdį. Praktika vyks
balandžio 5 d. nuo 8.30 val.

5+

http://www.ba.lt

18.

Teisė

Vilniaus miesto apylinkės teismas

19.

Valstybės auditas

Valstybės auditas

Susipažinimas su auditoriaus profesija, su audito
funkcijomis ir darbais, kuriuos atlieka aukščiausioji audito
institucija.
Praktikos trukmė 1 diena. Pusę dienos praktika būtų
organizuojama
Valstybės
kontrolėje,
esančioje
Pamėnkalnio gatvėje, kita pusė – Europos Sąjungos
investicijų audito departamente, Konstitucijos prospekte.
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