Priedas prie trišalės studento praktinio mokymo sutarties
INFORMATIKOS KRYPTIES SPECIALIZACIJOS PRAKTIKOS ĮMONĖJE PROGRAMA
1. Praktikos vieta ir terminas
Pagrindinė studentų specializacijos praktikos užduotis – žinių, įgytų studijų metu pagilinimas ir praplėtimas,
taip pat jos konfrontacija su praktikoje realizuojama veikla informatikoje. Specializacijos praktika yra
atliekama dieninių trimečių studijų studentų po antrojo Kurso, jeigu pirmas kursas yra užskaitytas.
Praktikos atlikimo terminas: 4 darbo savaitės.
Praktikos atlikimo vieta: institucijos, įstaigos, ir kt.
2. Tikslai ir uždaviniai
Be paminėto pagrindinio tikslo, atlikta praktika turi leisti studentui įgyti žinių apie galimybes įsidarbinti Ir
karjerą po informatikos krypties studijų. Be to, paskirtų užduočių atlikimas turi paruošti būsimus
„Ekonomikos-informatikos fakulteto“ studentus dirbti konkrečioje įstaigoje. Praktikos programa yra bendra.
Tikimės, kad jos tikslinimas bus atliekamas priklausomai nuo konkrečios firmos veiklos srities ir praktikanto
atliekamų užduočių. Be to, praktikos programa turi atsižvelgti į kiekvienai įstaigai būdingą verslo paslapties
interpretaciją.
Galimos užduotys
1. Įvadinė dalis
 Bendri mokymai apie darbų saugą ir sveikatos apsaugą darbe;
 Informatikos specialisto vaidmuo ir pagrindiniai uždaviniai įmonėje;
 Informatikos specialisto darbo struktūra;
 Bendradarbiavimo komandoje taisyklės.
2. Galimi atlikti įmonėje veiklos uždaviniai informatikos srityje
 Organizacinio ir/arba teisinio pobūdžio aspektai, reguliuojantys darbuotojų užduotis ir
įgaliojimus;
 Kompiuterinės ir programinės įrangos konfigūravimas;
 Duomenų organizavimas, surinkimas ir kontrolė, rezultatų apdorojimas ir pritaikymas;
 Programinės įrangos instaliavimas ir paleidimas;
 Kompiuterinės įrangos eksploatavimo aspektai įmonėje;
 Sisteminės ir vartojamosios programinės įrangos panaudojimas įmonėje;
 Apdorojimo procesų, programų ir duomenų apsauga;
 Vartojamosios programines įrangos įmonėje naudojimo trukmė, eksploatavimas ir priežiūros
pricipai.
3. Specializacijos praktikos užskaitymo pagrindas
Specializacijos praktikos užskaitymo pagrindu yra praktikos atlikimas, patvirtinamas „Praktikos dienynu”,
pildomu lenkų kalba. Jame turėtų būti pateikta informacija apie:
-

Atliktos praktikos vietą ir laiką;
Organizacijos struktūrinius padalinius, kuriuose praktika buvo atliekama;
Gautas darbo užduotis.

Įstaiga, kurioje studentas atlikinėjo praktiką, privalo pateikti „Pažymą dėl studento praktikos atlikimo“
lenkų arba lietuvių kalba, kurioje turi būti pateikta informacija apie:
-

Įstaigą;
Studentą;
Atliktus darbus bei užduotis;
Aprašomąjį darbo įvertinimą bei nuomonė apie studentą;
Įstaigos praktikos vadovo parašas bei įmonės antspaudas.

