Dėmesio!
Darbo stebėjimo, praktikos savaitė
II – III kurso mokiniams per pavasario atostogas (balandžio 10 – 14 d.) organizuojama darbo stebėjimo, praktikų
savaitė ,,Išbandyk profesiją“. Susipažinkite su siūlomų praktikos vietų sąrašu ir išsirinkite vieną norimą praktikos
vietą.
Kovo 15 dieną (trečiadienį) 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 http://a.licejus.lt/index.php?page=ip2016. 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

2017m. praktika / darbo stebėjimas

1.

Sritis
Architektūra

Įstaiga
UAB „Unitectus“ www.unitectus.lt

2.

Bankininkystė

UAB „SEB investicijų valdymas“
(dukterinė AB SEB banko bendrovė)

3.

Bankininkystė

AB Swedbank
Jurgita Kalnutė

Praktikos, darbo stebėjimo turinys
Architektų ir konstruktorių darbo stebėjimas, pokalbiai,
diskusijos su architektais. Architekto diena: nuo projekto
iki jo įgyvendinimo (Siemens arenos projektas).
Užsiima investicinių ir pensijų fondų valdymu. Praktika
mokiniams, kurie aktyviai domisi finansų rinkomis,
investavimu, portfelių valdymu.
Asmeninė bankininkė (angl. privatebanker). Praktikos
vadovė dirba su VIP klientais, klientais, valdančiais
didžiausią finansinį turtą, turi jau 10 metų bankininko
darbo patirties, tad, kam įdomu, gali padėti supažindinti
su šia sritimi.

Mokinių skaičius
2-3

visi norintys
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4.

Biochemija /
biotechnologijos

UAB ,,Thermo Fisher Scientific
Baltics"
www.thermofisher.lt

5.

Biochemija /
biotechnologijos
Biuro baldų gamyba

VU Biochemijos institutas
www.bchi.vu.lt
UAB „Narbutas“
http://www.narbutas.lt/

7.

Dailė (akademinis
piešimas)

Akademinis piešimas

8.

Energetika

UAB ,,Pramonės energija"
www.e-energija.lt
Adresas: Geologų g. 12A, Vilnius

9.

Ekonomika

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

10.

Informacinės
technologijos

UAB ,,Insoft“
http://www.insoft.lt/lt/apie-mus.html

11.

Finansai ir kapitalo rinka

12.

Medicinos įranga

UAB FMĮ ,,Orion Securities”
http://www.orion.lt/lt/index.html
UAB „Interlux“
www.interlux.lt

6.

Praktika
skirta
mokiniams,
besidomintiems
biotechnologijomis, biochemija. Stebėsite darbo procesą,
susipažinsite su įmonės veikla. Pamatysite, kaip gimsta
nuo pradžios iki galo produktas, skirtas molekulinei
biologijai. Įmonė yra Aukštuose Paneriuose, sudėtinga
nuvažiuoti, veža tarnybiniai autobusai.
Susipažinsite su biochemijos mokslo perspektyvomis
ateityje, pamatysite, kaip atrodo biochemiko darbo diena.
Kompanija „Narbutas“ kuria ir gamina modernius,
paprastus, bet kokybiškus ir ilgaamžius biuro baldus.
Susirinkus pakankamai mokinių grupei galėtų būti
organizuojama vienos dienos ekskursija aplankant
administraciją Vilniuje bei apžiūrint gamyklą ir gaminių
ekspoziciją Ukmergėje.
Praktikos tema ,,Akademinis piešimas – raktas į dailę,
architektūrą ir dizainą". Patarimai norintiems studijuoti
dailę, dizainą Dailės akademijoje. Praktiniai užsiėmimai.
Praktika įmonėje „Pramonės energija“ skirta tiems, kas
domisi fizika, inžinieriaus profesija. Sužinosite apie
biokuro katilų veikimą. 19,2 MW biokuro katilinė,
gaminanti šilumą Vilniaus miestui, yra Kirtimuose.
Strateginių rinkos tyrimų kompanija, įgyvendinanti mikro
ir makro ekonomikos tyrimus bei analizes, kurianti
ekonometrinius modelius klientams pasauliniu mastu.
Informacija bus patikslinta.
Informacinių
technologijų
sprendimų
kompanija
Lietuvoje. Praktika skirta tiems, kurie domisi
informacinėmis technologijomis. ,,Insoft“ kompanijos
veikla apima individualių informacinių sistemų pagal
konkretaus kliento poreikius kūrimą bei diegimą,
testavimą,
projektavimą,
programinių
sistemų
integravimą bei priežiūros paslaugas. Praktika vyks
balandžio 11 d.
Įmonė jungia investicinės bankininkystės, turto valdymo
ir tarpininkavimo kapitalo rinkose paslaugas.
Interlux – tai tarptautinė kompanija, Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje klientams tiekianti saugias, efektyvias,
aukščiausios kokybės medicinos, mokslo bei pramonės
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13.

Medicina

Respublikinės Vilniaus universitetinės
ligoninės (RVUL) Ginekologijos
skyrius

14.

Medicina

15.

Medicina

Respublikinės Vilniaus universitetinės
ligoninės (RVUL) Endokrinologijos
skyrius
Antakalnio poliklinikos gydytoja
dermatovenerologė.

16.

Media

„MediaCom“
http://mediacom.lt/

technologijas ir sveikos gyvensenos produktus.
Inovatyvios technologijos bei sprendimai medicinai,
mokslui ir biotechnologijų pramonei.
Siūlomos praktikos vietos:
Kokybės vadybos skyrius
Balandžio 13-14 dienomis, po 2-3 valandas per dieną,
preliminariai nuo 13-14 valandos.
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.
Serviso ir informacinių technologijų skyriuje
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 skyriuje / Buhalterijoje
Programa ir laikas bus patikslintas po kovo 20 dienos.
Mokiniams būtų suorganizuota pažintinė ekskursija po
RVUL ligoninę, jie stebėtų, kaip priimami ligoniai, kaip
vyksta darbas operacinėje. Praktika vyks ne per praktikos
savaitę.
Mokiniai stebės gydytojos - dietologės darbą, diabetu
sergančių pacientų konsultavimą ir priežiūrą.
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.
Praktika truks kelias dienas po 3 – 4 val.
Domina, kaip idėjos yra paverčiamos pastebimomis,
strategiškai sudėliotomis prekės ženklų kampanijomis?
MediaCom‘as, turinio ir ryšių agentūra, kviečia užsukti į
svečius ir pamatyti žiniasklaidos planavimo virtuvę iš
arti. Trumpos praktikos metu kolegos supažindintų su
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17.

Menai

Šiuolaikinio meno centras ,,Rupert“
www.rupert.lt

18.

Politologija

19.

IT / Programavimas

VU Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institutas (TSPMI).
Nevyriausybinės organizacijos Freedom
House padalinys Lietuvoje.
UAB „Baltic Amadeus“
http://www.ba.lt

20.

Teisė

Vilniaus miesto apylinkės teismas

21.

Valstybės auditas

Valstybės auditas

skirtingų tipų reklamos agentūrų veikla ir jų specifika,
galėtum sudalyvauti brainstorm‘e arba pamatyti, kaip
kuriami vartotojų profiliai. Mūsų komandoje dirba du
licėjaus alumnai, Simona ir Valentinas, kurie kartu su
visu skyrium pakviestų iš arčiau susipažinti su
sparčiausiai augančia media sritimi – digital‘u.
Mokiniai susipažins su šiuolaikinio meno kuratoriaus,
meno kritiko, meno patarėjo, muziejininko profesijomis.
Mielai priimtų pasikalbėti arba pasiūlytų trumpą stažuotę
Ruperte. Praktika truks tris dienas po 6 – 7 val. Mokiniai
turės parašyti trumpą motyvacinį laišką (pusės puslapio),
kodėl juos domina menų sritis.
Supažindins su studijų programa TSPMI, politikos
mokslais ir tarptautiniais santykiais, ypač Rytų politika.
Praktika ir pažintis su nevyriausybinės organizacijos
Freedom House padaliniu Lietuvoje.
„Baltic Amadeus“ programinės įrangos kūrimo ekspertai,
siūlantys individualizuotus IT sprendimus, kurie teikia
vertę bei investicijų grąžą.
Praktika mokiniams, kurie domisi programavimu.
Per praktiką bus galima stebėti teismo posėdį,
pabendrauti su teisėju. Gali dalyvauti mokiniai, kurie turi
16 metų.
Susipažinimas su auditoriaus profesija, su audito
funkcijomis ir darbais, kuriuos atlieka aukščiausioji
audito institucija.
Praktikos trukmė 1 diena. Pusė dienos praktika būtų
organizuojama
Valstybės
kontrolėje,
esančioje
Pamėnkalnio gatvėje, kita pusė – Europos Sąjungos
investicijų audito departamente, Konstitucijos prospekte.
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