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Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

GAMYBINĖ PRAKTIKA 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 

INTERNSHIP 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalyko tikslas – pagilinti ir praplėsti bendrųjų ir specialiųjų disciplinų žinias, supažindinti studentus su priimančiojoje 

institucijoje vykdomais informacinių technologijų (IT) tyrinėjimo,  projektavimo, realizavimo ir aptarnavimo darbais, jų 

paruošimu, techninės dokumentacijos tvarkymu bei naudojimu, mokyti studentus savarankiškai spręsti praktikoje 

kylančius uždavinius, sudaryti jiems sąlygas įgyti praktinių darbo įgūdžių ir mokytis konstruktyviai bendrauti su 

kolegomis bei klientais. 

Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Aim of Internship is to extend and expand knowledge acquired in basic and specialization courses, to introduce students 

to the production, design, research or support tasks in a company or organization, to train students in solving real 

practical tasks, to help in acquiring communication and collaboration skills. During the Internship, student must execute 

functions, requiring the qualification of an informatics specialist, at an accepting company or organization. Report must 

be prepared covering the main types of Internship activities – analysis of company activities, processes and ICT 

infrastructure, description of Internship task and its implementation, results and conclusions. 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 
1-4 studijų programos metų dalykai 

Dalyko tikslas  
Praktikos tikslas - pagilinti ir praplėsti bendrųjų ir specialiųjų disciplinų žinias, supažindinti studentus su IT srityje 

vykdomais darbais priimančiojoje institucijoje, mokyti studentus savarankiškai ir dirbant komandoje spręsti praktikoje 

kylančius uždavinius.  

Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 
1. Įvadas: praktikos reikalavimai ir procesas 2 val. 

2. Problemos analizė: kontekstas, projektavimas, įrankių ir metodų parinkimas 140 val. 

3. Problemos sprendimo procesas įmonėje 248 val. 

4. Ataskaitos rašymas 31 val. 

5. Gynimas (skaidrių parengimas, gynimas) 4 val. 

 Iš viso 425 val. 

Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 
Tutoriaus įvertinimas  50%,  mentoriaus įvertinimas – 20%, gamybinės praktikos gynimas – 30%  

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Visi studijų programos dėstytojai 

 

 


