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Dalyvavo 16 iš 20 Tarybos narių. 

 

 

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.  

 

NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti. 

 

II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.  

 

NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti. 

 

III. SVARSTYTA: BA studijų programos Italų filologija tvirtinimas. Klausimą pristatė prodekanė 

doc. N. Juchnevičienė ir lekt. dr. D. Būrė. 

 

NUTARTA: pritarti BA studijų programai Italų filologija. 

 

IV. SVARSTYTA: gretutinių studijų programos Ispanų kalba ir kultūra tvirtinimas. Klausimą 

pristatė prodekanė doc. N. Juchnevičienė. 

 

NUTARTA: pritarti BA gretutinių studijų programai Ispanų kalba ir kultūra. 

 

V. SVARSTYTA: Filologijos fakulteto praktikos nuostatų tvirtinimas. Klausimą pristatė 

prodekanė doc. N. Juchnevičienė. 

 

NUTARTA: patvirtinti Filologijos fakulteto praktikos nuostatus. 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETO PRAKTIKOS NUOSTATAI 

1. Bendrosios nuostatos  

1.1. Vilniaus universiteto (toliau – VU) Filologijos fakulteto praktikos nuostatai reglamentuoja 

praktikos organizavimo, finansavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką fakultete, praktikos 

organizavimo ir įgyvendinimo procese dalyvaujančių asmenų funkcijas.  

1.2. Nuostatai parengti vadovaujantis VU praktikos reglamentu.  
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1.3. VU Filologijos fakulteto studijų programose numatyti praktikos tipai: mokomoji ir profesinė. 

Praktikos pobūdį, trukmę, atsiskaitymo reikalavimus ir įvertinimą kreditais nustato studijų 

programų komitetai.  

1,4 Lietuvos mokslo tarybos organizuojama Mokslinė praktika ir moksliniai tyrimai neįskaitomi kaip 

studijų programos dalis.  

1.5. Už praktiką, kaip studijų proceso dalį, yra atsakingi VU Filologijos fakulteto studijų programų 

komitetų paskirti praktikos vadovai.  

3. Praktikos proceso organizavimas  

3.1 Studijų programos komitetas ir (ar) SPK paskirtas VU Filologijos fakulteto praktikos vadovai 

supažindina studentus su praktikos atlikimo tvarka, praktikos institucijų pasirinkimo 

galimybėmis, praktikos institucijoms ir praktikantams keliamais reikalavimais ne vėliau kaip 

likus 40 dienų iki praktikos pradžios pasirinktoje institucijoje.  

3.2 Padalinio vadovo sprendimu, studijų programos komiteto pirmininko teikimu įgyta darbo patirtis 

ir/arba savanoriškos veiklos būdu įgyta praktinė patirtis ar praktika, įgyvendinama užsienio 

šalyse pagal tarptautines programas (pvz., Erasmus), gali būti įskaityta kaip studijų programoje 

numatyta profesinė praktika.  

3.3 Sutartis ar susitarimus su praktikos institucijomis nustato VU praktikos reglamentas.  

4. Akademinė ir organizacinė praktikos priežiūra  

4.1. Už praktikos, kaip mokymosi proceso, kokybės užtikrinimo priežiūrą atsakingų VU Filologijos 

fakulteto praktikos vadovai ir Institucijos praktikos vadovo funkcijas nustato VU praktikos 

reglamentas.  

4.2. Praktikos priežiūrai skirti seminarai ir  konsultacijos yra įtraukiami į VU praktikos vadovo 

pedagoginį darbo krūvį.  

4.3. Praktikos pabaigoje studentas praktikantas pateikia VU Filologijos fakulteto praktikos vadovams 

praktikos apraše numatytus atsiskaitymo dokumentus.  

4.4 Galutinį praktinės veiklos įvertinimą rašo VU Filologijos fakulteto praktikos vadovai, remdamiesi 

studijų programos reikalavimais ir praktiką reglamentuojančiais VU dokumentais.  

5. Praktikos finansavimas  

Praktikos finansavimas vykdomas remiantis VU praktikos reglamento nuostatomis.  

 

 

 

Tarybos pirmininkas   doc. dr. Antanas Smetona 

 

 

Tarybos sekretorius   prof. dr. Vytautas Kardelis 


