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P A TVIR TINT A 
Kauno kolegijos 
Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekano 
2016 m. vasario fJ d. isakymu Nr. VE- 6 

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO 
PRAKTIKl} ORGANIZA VIMO TV ARKOS APRASAS 

I. BENDROSIOS NUOST ATOS 

1. Praktik4 organizavimo tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) nustato Kauno kolegijos 

Vadybos ir ekonomikos fakulteto (toliau - VEF) praktik4 organizavimo, vykdymo reikalavimus, 

kontroltt bei vertinimo tvarkq. 

2. Aprasas parengtas vadovaujantis LR mokslo ir studij4 istatymu (Valstybes zinios, 2009-

05-12 Nr.54-2140), Laipsni suteikianci4 pirmosios pakopos ir vientist.Jj4 studij4 program4 bendrt.Jj 4 

reikalavim4 aprasu, patvirtintu LR svietimo ir mokslo ministro 2010-04-9 isakymu Nr. V -501 ; LR 

svietimo ir mokslo ministro isakymu , Del studento praktinio mokymo sutarties", 2011-04-19 Nr. V-

637; Kauno kolegijos studij4 tvarka, patvirtinta Kauno kolegijos Akademines tarybos 2014-09-11 

nutarimu Nr. (2.2)-3-16; Kauno kolegijos bendraisiais reikalavimais praktikoms, patvirtintais Kauno 

kolegijos direktoriaus 2014-02-26 isakymu Nr.1-83 ; Kauno kolegijos student4, vykstanci4 i uzsieni 

studijuoti/atlikti praktikq pagal main4 programas, mobilumo organizavimo tvarka, patvirtinta Kauno 

kolegijos direktoriaus 2014-09-5 isakymu Nr. 1-290; Kauno kolegijos neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi bei savisvietos budu igyt4 mokymosi pasiekim4 vertinimo ir kompetencij4 pripazinimo 

tvarka, patvirtinta Kauno kolegijos direktoriaus 2010-02-24 jsakymu Nr. 1-329. 

3. Praktika - tai studentui organizuojama privaloma (numatyta studij4 programoje) 

savarankisko darbo praktika Lietuvos ar uzsienio imonese, istaigose ar organizacijose (toliau

institucijose), fakulteto specializuotuose kabinetuose ar verslo praktinio mokymo firmose (toliau-

VPMF). 

4. Pazintine praktika- tai praktika, kurios metu studentas susipazista su busima profesija. 

5. Mokomoji praktika - tai mokymasis dirbti realiomis sqlygomis fakulteto praktinio 

mokymo vietose. 

6. Profesines veiklos praktika - tai praktika, kurios metu formuojami savarankisko darbo 

igudziai, pritaikomos teorines zinios ir itvirtinami bei tobulinami praktiniai gebejimai. 

7. Praktikos programa ( aprasas) - tai dokumentas, kuriame nustatytas praktikos tikslas, 

pobudis, apimtis, studij4 rezultatai, vertinimo metodai ir kriterijai . 

8. Praktikos uzduotis - tai praktikos vadovo kolegijoje (tutoriaus) studentui paskirta 

uzduotis numatomiems praktikos uzdaviniams ir rezultatams pasiekti. 



2 

90 Praktikos ataskaita- tai atsiskaitymo uz praktik~ rasto darbas, parengtas pagal katedros 

metodinius reikalavimus ir apimantis visas praktikos programoje numatytas uzduoti so 

100 Praktikos vieta - tai institucija atitinkanti studijq programoje numatytos pfaktikos 

materialini, teorini ir praktinj ugdomqjj lygj ir priimanti student~ atlikti pfaktik~ pagal profesines veiklos 

praktikos sutartj 0 

11 0 Profesines veiklos praktikos sutartis - tai patvirtinta trisale arba dvisale sutartis, 

sudaroma praktikos laikotarpiuio 

120 Praktikq kuratorius - tai katedros vedejas, kurioje vykdoma studijq programao 

130 Praktikos vadovas kolegijoje (tutorius) - tai fakulteto destytojas, organizuojantis If 

vertinantis studento praktik~o 

140 Pfaktikos vadovas institucijoje (mentorius) - tai institucijos, kurioje ofganizuojama 

studento praktika, paskirtas darbuotojas, atsakingas uz praktikos uzduoties jgyvendinim~o 

15 0 V erslo praktinio mokymo firmos vadovas - tai fakulteto destytoj as, vadovauj antis 

studentq praktikai VPMF 0 

160 Tarptautines veiklos koordinatorius - tai fakulteto darbuotojas, koordinuojantis If 

administruojantis studentq pfaktikas uzsienyjeo 

II. PRAKTIKl) ORGANIZA VIMAS, VYKDYMAS, STEBESENA IR KONTROLE 

170 Praktikos pobudis, trukme, apimtis reglamentuojama studijq programose if atliekama 

studijq proceso grafike numatytu laikuo 

180 Praktikos atlikimo, ataskaitos rengtmo tr vertinimo tvarka pateikiama pfaktik~ 

vykdanCios katedros metodiniuose reikalavimuoseo 

19oPraktikq lankomumas yfa pfivalomas, isskyrus Kolegijos Studijq tvarkos 77 punkte 

numatytus atvejuso 

200 Studentas pfaktikos viet~ gali ieskoti savarankiskai, pasifinkti j~ is kolegijos tinklapyje 

viesinamos infonnacijos af pfaktik~ vykdanCios katedros pateikiamo pfaktikos vietq s~fasoo 

210 Studentas, pasirinktts praktikos viet~, suderina j~ su praktikos vadovu kolegijoje 

(tutoriumi)o 

220 Pfaktikos vieta gali buti keiCiama fakulteto dekano jsakymu isaiskejus, kad pfaktikos 

vietoje studento atliekamas darbas neatitinka praktikos programos tikslq ir numatomq studijq fezultat4 

arba esant svarbioms bei pateisinamoms pfiezastims, kai studentas fastu kreipiasi i pfaktikos kuratofi4° 

230 Praktikq kuratofius koofdinuoja pfofesines veiklos pfaktikos sutafCi4 (zr. 1 pried~) 

parengim~ ir jq fegistfavim~ fakulteto praktinio mokymo sutarCiq fegistre VE20 Student4 siuntimas i 
praktik~ jforminamas fakulteto dekano jsakymuo 
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24. Praktikos dokumentai (sutartis, praktikos uzduotis ir kt.) studentams pateikiami ne 

ve!iau, kaip pries dvi savaites iki praktikos atlikimo pradzios. 

25. Praktikos vadovas kolegijoje (tutorius) paskiria studentui praktikos uzduoti 

numatomiems praktikos rezultatams pasiekti . Praktikos uzduotis turi biiti siejama su pagrindiniu 

praktikos tikslu ir uzdaviniais bei realia galimybe atlikti j~ praktikos vietoje. Praktikos uzduotis gali biiti 

koreguojama, keiciama ar papildoma suderinus su praktikos vadovu kolegijoje (tutoriumi) ir praktikos 

vadovu institucijoje (mentoriumi) per pirm<!i~ praktikos savait((. 

26. Praktik4 ataskaitos saugomos katedroje vienerius metus, o profesines veiklos praktikos 

sutartys trejus metus po sutarties jvykdymo. 

27. Praktikos uzsienyje gali biiti vykdomos siunciant studentus pagal Erasmus+, NordPlus 

ar kitas student4 main4 programas, pagal trisales sutartis uzsienio institucijose. 

28. Studentai , vykstantys i praktikas pagal Erasmus+, NordPlus ar kitas student4 main4 

programas, gali jas atlikti institucijose, su kuriomis yra pasirasytos dvisales bendradarbiavimo sutartys 

student4 main4 srityje ir atitinkanCios formalius konkrecios programos reikalavimus. 

29. Student4, vykstanci4 atlikti praktikas pagal trisales sutartis i uzsienio partneri4 

institucijas ar studentui savarankiskai susiradus praktikos viet~ uzsienio institucijoje, dokumentus 

tvarko ir bendrauja su priimanCia student~ institucija tarptautines veiklos koordinatorius, derindamas 

iskylancius klausimus su praktikos kuratoriumi . 

30. Student4, vykstanCi4 i praktikas pagal Erasmus+, NordPlus ar kitas student4 main4 

programas, atranka, jos organizavimas ir dokument4 jforminimas vykdomas vadovaujantis Kauno 

kolegijos direktoriaus 2014 m. rugsejo 5 d. jsakymu Nr. 1-290 patvirtinta , KK student4, vykstanCi4 i 
uzsieni studijuoti/atlikti praktik~ pagal main4 programas, mobilumo organizavimo tvarka". 

31. Student4, vykstanCi4 i praktikas pagal Erasmus+, NordPlus ar kitas student4 main4 

programas, dokumentus tvarko bei bendrauja su priimanCia student~ uzsienio institucija fakulteto 

tarptautines veiklos koordinatorius, o praktikos program~ studentas derina su praktikos kuratoriumi. 

32. Praktik4 kuratorius: 

32.1 . Organizuoja praktik4 program4 rengtm~, tobulinim~ 1r student4 apriiptmm~ 

metodinemis priemonemis. 

32.2. Vykdo praktikos viet4 paiesk~, inicijuoja ilgalaiki4 bendradarbiavimo sutarCi4 del 

praktikos atlikimo pasirasym~ su Lietuvos ir uzsienio institucijomis. 

32.3.Teikia pasiiilymus studij4 programos komitetui del praktik4 kokybes gerinimo. 

32.4.Vykdo praktik4 jskaitym~ studentams. 

32.5.Dalyvauja student4, pageidaujanci4 atlikti praktik~ uzsienio institucijose, atrankoje. 

32 .6.0rganizuoja praktik4 ir j4 jtakos studij4 kokybei tyrimus . 

33. Praktikos vadovas kolegijoje (tutorius): 
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33.1. Rengia praktikos program£!, kurioje nurodomas praktikos tikslas, apimtis kreditais, 

studijq rezultatai, vertinimo metodai ir kriterijai ir kt. 

33.2. Rengia praktikos uzduoti, koordinuoja praktikos etg£! tr sprendzia iskilusias 

problemas. 

33.3. Konsultuoja studentus praktikos turinio, praktikos uzduoties bei praktikos ataskaitos 

rengimo klausimais. 

33.4. Inicijuoja susitikimus su studentais ir praktikos vadovais institucijose (mentoriais) 

praktikq tobulinimo klausimais. 

33.5. Esant butinumui lankosi praktikq vietose ir vertina, ar studento atliekami darbai 

institucijoje atitinka praktikos tikslus bei kartu su studentu ir praktikos vadovu institucijoje (mentoriumi) 

sprendzia iskilusias problemas. 

33.6. Teikia programos kuratoriui pasiulymus del praktikq kokybes gerinimo. 

34. Praktikos vadovas institucijoje (mentorius): 

34.1. Padeda studentui adaptuotis praktikos vietoje, igyvendinti praktikos program£! ir 

uzduoti, koordinuoja studento veikl£!, padeda sprysti klausimus, susijusius su praktikos atlikimu ir ji 

konsultuoja. 

34.2. Uztikrina, kad studentui skiriami darbai atitiktq praktikos tikslus. 

34.3. Informuoja praktikos vadov£! kolegijoje (tutoriq), apie studentui iskilusias problemas 

ir, esant butinybei, organizuoja praktikos eigos aptarimus. 

pried£!). 

34.4. Pasibaigus praktikai, aptaria su studentu jo veikl£! praktikos metu ir j£! ivertina (zr. 2 

35. Verslo praktinio mokymo firmos vadovas: 

35.1. Organizuoja praktini mokym£! VPMF. 

35.2. Rengia praktikos VPMF programq, kurioje nurodomi praktikos tikslai, apimtis 

kreditais, studijq rezultatai, vertinimo metodai ir kriterijai ir kt. 

35.3. Rengia metodines priemones praktiniam mokymui VPMF. 

35.4. Konsultuoja studentus praktikos turinio ir uzduoCiq atlikimo klausimais VPMF. 

35.5. Vertina studento praktikos VPMF rezultatus. 

35.6. Teikia programos kuratoriui pasiUlymus del praktikos VPMF kokybes gerinimo. 

36. Studentas: 

36.1. Studentas, ne veliau kaip dvi savaites iki praktikos pradzios i katedrq turi pristatyti 

uzpildytq ir pasirasytq trimis arba dviem egzemplioriais profesines veiklos praktikos sutarti. 

36.2. Atlieka praktikos programoje numatytas uzduotis. 

36.3. Teikia praktikos vadovui kolegijoje (tutoriui) pasiulymus del praktikq kokybes 

genmmo. 
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37. Praktikai vadovauja ir uzjos kokyby atsako praktikos vadovas kolegijoje (tutorius). 

38. Praktikos metu praktikos vadovas kolegijoje (tutorius) gali pasirinktinai vykti i kelet~ 
praktikos viet4 patikrinti ir jvertinti praktikos kokyby. 

39. Studentas turi teisy teikti pastabas praktikos vadovui kolegijoje (tutoriui) , jei praktikos 

vieta neatitinka keliam4 kokybes reikalavim4. 

40. Praktik4 kuratorius gali isnaudoti grjztamqji rysi organizuodamas student4 ir praktikos 

vadov4 institucijose (mentori4) apklausas, analizuodamas praktik~ atlikusi4 student4 pastabas ir 

pasililymus del praktikos viet4, praktikos vadov4 tinkamumo, praktikos uzduoCi4 realumo bei 

naudingumo ir praktikos vadov4 institucijose (mentoriaus) nuomones, issakytas atsiliepimuose apie 

student4 praktikas. 

III. PRAKTIKl) REZUL T A Tl) VERTINIMAS IR JSKAITYMAS 

41. Uz praktik~ studentas atsiskaito apgindamas praktikos ataskait~ po to kai jis yra atlikys 

praktikos programoje nurodytas uzduotis ir pateikys praktikos vadovo institucijoje (mentoriaus) 

atsiliepim~. Praktikos ataskaita ginama katedros nustatyta tvarka. 

42. Praktikos vadovas kolegijoje (tutorius), atsizvelgdamas i praktikos ataskait~, praktikos 

vadovo institucijoje (mentoriaus) atsiliepim~, studento demonstruojamas zinias praktikos ataskaitos 

gynimo metu, jvertina praktik~. 

43. Jei studentas, praktik~ atliko kitu laiku, nejvykde praktikos programos, gavo neigiam~ 

praktikos vadovo institucijoje (mentoriaus) atsiliepim~ arba neapgyne praktikos ataskaitos ir gavo 

nepatenkinam~ praktikos jvertinim~, jis turi galimyby atlikti praktik~ individualiai, laisvu nuo 

auditorini4 uzsiemim4 metu. 

44. Studentui , dirbanCiam darb~, kuris trunka ne maziau kaip sesis menesius ir atitinka 

profesines kompetencijas, praktikos kuratorius praktik~ gali jskaityti. Tokiu atveju studentas pateikia 

prasym~ fakulteto dekanui del praktikos jskaitymo, pazym~ is darbovietes apie uzimamas pareigas. 

veiklos sritis, darbo patirties institucijoje trukrny, o praktikos vadovui kolegijoje (tutoriui) pateikia 

praktikos ataskait~ ir j~ apgina. 

45. Praktika, atlikta studijuojant kitoje mokymo institucijoje, gali buti jskaitoma 

vadovaujantis Kauno kolegijos studij4 rezultat4 jskaitymo tvarka, patvirtinta Kauno kolegijos 

direktoriaus 2007 m. geguzes 18 d. jsakymu Nr. 1-1291. 

46. Praktika taip pat gali buti jskaitoma remiantis Kauno kolegijos neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi bei savisvietos biidu jgyt4 mokymosi pasiekim4 vertinimo ir kompetencij4 

pripazinimo tvarka, patvirtinta Kauno kolegijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. jsakymu Nr. 1-329. 
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IV. PRAKTIKl) A TLIKIMAS KITU LAIKU 

47. Studentas, negalintis atlikti praktik~ pagal studij4 proceso grafik~ del pateisinam4 

priezasci4 (dalyvavo tarptautinese student4 main4 programose, to pageidauja student~ priimanti 

institucija, Iigas atveju ar del kit4 svarbi4 aplinkybi4), pateikia fakulteto dekanui praktikos kuratoriaus 

patvirtin~ prasym~ del galimybes atlikti praktik~ kitu laiku. 

48. Studentas, atlikys praktik~ kitu laiku nei numatyta studij4 proceso grafike, atsiskaito uz 

j~ praktikos vadovui kolegijoje (tutoriui) individualiai ne veliau kaip iki kito semestro pabaigos. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

49. Sis aprasas jsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. 

50. Aprasas gali buti keiCiamas, pasikeitus studij4 programoms ar praktik4 pobudziui. 
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Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos 
fakulteto praktik4 organizavimo apraso 
1 priedas 

PROFESINES VEIKLOS PRAKTIKOS SUT ARTIS 

20 m. d. Nr. 
KAUNO KOLEGIJA (toliau - kolegija), atstovaujama --------,-----,-- ----,-----,---------

(vardas. pavarde. paretgos) 

vei kiancio pagal d i rektoriaus isakymij, i r - - -----,-,--,.,--...,..,.--,.,---,---:-;,.,..,----:-;-;-- ----,----:---------
<institucijos. priimant10 atli ktl praktik~. pavadmunas) 

(toliau- institucija), atstovaujama ----------- ------,.,---;----,-;-,----,-----,--------
(vardas. pavarde, pareigos\ 

bei studentas 
----------,-(s~tl~tdi~JlJ_p_ro_w_an-,o-s-pa-va~di~ni~m-as~. k-· ur-sa-s,-s tl~ld~e~nto_v_a~rd-as-, p-av-ar~dc-.-.s-m-en-s~ko~da-s-ar~ba_g_un~i,-no_m_e~la~i ) _____ __ 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teises aktais, sudaro s iij sutarti: 

I. BENDROSIOS NUOST A TOS 
I . Si sutartis sudaroma visam profesines veiklos praktikos institucijoje (toliau - praktika) laikotarpiui . 
2. Studentas atlieka praktikij, jeigu tai yra numatyta studijq programoje, pagal parengtas praktikos programas: 

2.1 . Atliekamos praktikos tikslas - -----------------------------
2.2. Uzdaviniai -

------,----,----,---------------,----------:---:----:---:--~ 

2.3 . Praktikos trukme (menesiais, dienomis arba valandomis) ir jos atlikimo laikas, nurodant praktikos pradziij, pabaigij. 

savaites dienas ir praktikos valandas - - --,- --------- ------ ---------- - -
2.4. Kitos praktikos atlikimo Sijlygos ir tvarka - -------------- --- --------

II. KOLEGIJOS TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI 
3. Kolegija isipareigoja: 
3.1 . Uztikrinti studento, siunciamo atlikti praktikq, butinq praktikai teorini ir praktini pasirengimq; 
3.2. Kontroliuoti studento praktikos eigq ir prireikus kartu su institucijos atsakingais darbuotojais (arba valstybes 
institucijos atsakingais valstybes tarnautojais) operatyviai sprcrsti iskilusias problemas, suteikiant studentui reikalingij 
pagalbq; 

3.3. Skirti praktikos vadovq - kolegijos destytojq---:-.,---~-,--,----,,....,--,...,...,----,----,---,--:-:---:---:----:---
< vardas. pavarde ir kontaktini ai duomenys (pvz. tel.num eris ir 'ar e.pasto adresas) 

3.4. Papildomi kolegijos isipareigojimai ------ ----- ------------ -----
4. Kolegija turi teiscr nutraukti studento praktikij, jeigu: 
4.1. Institucija studento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal studijq programq; 
4 .2. Studentas padaro praktikos drausmes pazeidimus; 
4 .3. Studentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui atlikti; 
4.4. NeuZtikrinami darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimai. 

III. INSTITUCIJOS TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI 
5. lnstitucija isipareigoja: 

5 .1. Sutei kti studentu i prakti nio mokymo vietij ---- ---:---,-.,-,---,--,_,.-----:---:---:--;----:-------
<Pra ktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas) 

Ski rti kval i fi kuotq prakti kos vad ovq i nsti tuc ij o j e--:-;.,---:---:--;----:-.,-:-:-:---.,----:-----,-.,.----;:--;---:--------
(praktikos vadovo vardas. pavarde. pare igos ir kontaktinia i duomenys (pvz.te l.numeris ir ar e. pasto adresas) 

- :-:----:--:-:-:-----:-- - --,.,.---------' ir aprupinti ji praktinio mokymo uzduotimis. siq uzduociq 
vykdymui reikiama dokumentacija; 
5.2. UZtikrinti studentui galimybcr susipazinti su institucijos ir jos padaliniq atliekamomis funkcijomis , apskaitos bei 
finansine politika (jei to reikalauja studijq programos specifika), uZtikrinti studento praktikos programos igyvendinimij; 
5.3 . UZ!ikrinti , kad studentui skiriami darbai atitiktq praktikos tikslus ir uzdavinius. 
5.4. Organizuoti butinus darbuotojq saugos ir sveikatos bei priesgaisrines saugos instruktazus; 
5.5. Vadovaujantis institucijos ir kolegijos susitarimu del darbo tvarkos ir sqlygq, uZtikrinti studentui darbuotojq saugos 
ir sveikatos bei higienos nonnas atitinkancias darbo sqlygas; esant reikalui , aprupinti studentq praktikai atlikti butinais 
darbo irankiais, darbo drabuziais ir darbo avalyne, kitomis asmeninemis ir kolektyvinemis darbuotojq saugos ir 
sveikatos priemonemis teises aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties salys sioje sutartyje nesusitaria kitaip; 
5.6. Pasibaigus praktikai pateikti praktikos ivertinimq; 
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5.7.lnformuoti kolegij~ apie praktikos drausmes pazeidimus. studento neatvykim~ i praktik~; 

5.8.Papildomi institucijos isipareigojimai - ---,---,--,---,----,---:-----:---- -:-:-----:--:-:--:-
6. lnstitucija turi teistt leisti studentui savarankiskai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas funkcijas 
gaminant prekintt produkcij~ arba teikiant mokamas paslaugas, tais atvejais sudarydama su studentu trumpalaiktt darbo 
sutarti teises akt4 nustatyta tvarka. 

IV. STUDENTO TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI 
7. Studentas isipareigoja: 
7.1 . Stropiai vykdyti praktinio mokymo uzduotis; neatvykus i praktikq institucijoje, nedelsiant pranesti apie tai 
praktikos vadovui , nurodant priezasti, o ligos atveju - pateikti gydytojo pazym~; 

7.2. Laikytis institucijos nuostat4 (istat4) ir darbo tvarkos taisykli4 ir kolegijos susitarimo del darbo tvarkos ir sqlyg4 
nuostat4, laikyti paslaptyje institucijos komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos metu gaus slapt4 ar nepageidaujam4 
platinti duomen4 bei technini4 dokument4; 
7.3. Tausoti institucijos turtq, uz padaryt~ materialintt zalq atsakyti istatym4 nustatyta tvarka; 
7.4. Laikytis darbuotoj4 saugos ir sveikatos bei priesgaisrines apsaugos taisykli4 reikalavim4; 
7.5. Parengti praktikos ataskaitq ir jq apginti; 
7.6. Papildomi studento isipareigojimai- gautq informacijq naudoti tik studij4 tikslais . 
8. Studentas turi teisy: 
8.1 . Gauti is kolegijos praktikos programq bei visq informacijq, susijusiq su praktikos atlikimu; 
8.2. Gauti is institucijos praktikos uzduoti (uzduotis), darbuotoj4 saugos ir sveikatos bei kitas praktikai atlikti 
reikalingas priemones. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOST ATOS 

9. Si sutartis gali buti pakeista tik rasytiniu vis4 sali4 susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama sios sutarties 
dalis. 
I 0. Si sutartis gali buti nutraukiama: 
I 0.1. Jei studentas pasalinamas is kolegijos teises akt4 nustatyta tvarka; 
1 0.2. Jei studentas siurksciai pazeidzia institucijos nuostatus (istatus) ir darbo tvarkos taisykles, ir kolegijos susitarimo 
del darbo tvarkos ir sqlyg4 nuostatus; 
I 0.3. Sali4 susitarimu. 
II. Sutarties salis pranesa kitoms sutarties salims apie sutarties nutraukim~ ne veliau kaip pries 2 dienas. 
12. Yisi gincai, kuri4 sutarties salys negali isspr((sti geranoriskai ir susitarus, sprendziami Lietuvos Respublikos teises 
akt4 nustatyta tvarka. 
13. Si sutartis isigalioja nuo 20 __ m. d. ir galioja iki praktikos atlikimo ir vis4 kit4 isipareigojim4 
pagal siq sutarti ivykdymo. 
14. Si sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinciais vienodq teisintt galiq, po vienq kiekvienai sutarties saliai. 

VsJ KAUNO KOLEGIJA 

jmom~s kodas 111965284 

Pramones pr.20, L T-50468 
Kaunas 
tel. 8 37 352324, faks. 8 37 751143 

Atsiskaitomosios s~skaitos: 

AB , Swedbank·' 

l T28 7300 0100 0222 9776; 

AB DNB bankas 

LT93 4010 0425 0249 9574 

A.Y. 

YEF dekane Ona Juneviciene 

SALilj REKVIZIT AI 

(institucija) (studentas/e) 

A.Y. 

(v., pavarde. pare1gos) (parasas) 
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Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos 
fakulteto praktik4 organizavimo apraso 
2 priedas 

PRAKTIKOS VADOVO INSTITUCIJOJE (MENTORIAUS) ATSILIEPIMAS 
APIE PRAKTIKOS LAIKJ\ IR STUDENTO VEIKLJ\ 

(Aukstosios m-klos pavadinimas, studij4 programa. kursas) 

Studentas (-e) 

Praktikos vadovas institucijoje 
(mentorius) 

(vardas, pavarde) 

(vardas, pavarde) 

PRAKTIKOS LAIKAS 

___________________ atvyko 20_ m. _____ _ 
(praktikos atlikimo vieta) 

Parasas ir antspaudas 

d. 

Paskirtas i ------------ -----------------------
( nurodyti struktOrinj padalini) 

ir pradejo praktik(! 20_ m. _ ___ _ d. 

Parasas ir antspaudas 

Is _____ ~~~-~-~~ ______ isvyko20 __ m. ____ _ 
(praktikos atlikimo vieta) 

Parasas ir antspaudas 

STUDENTO VEIKLOS VERTINIMAS 

Praktikos jvertinimas balais (I - 1 0) 
(skaiciai s ir zodziais) 

d. 

(Praktikos vadovo institucijoje (mentoriaus) 
pareigos) 

(parasas) (vardas. pavarde) 

20 m. ____ _ d. 


