Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“
Reikalavimai studentų mokslinei praktikai
Pirmosios ir antrosios pakopų studentų mokslinės praktikos (toliau – praktika) tikslas – paskatinti
studentus kuo anksčiau įsijungti į aukštųjų mokyklų, mokslo institutų ar verslo įmonių (toliau –
institucijos) vykdomus mokslinius tyrimus.
1. Praktikos vieta yra studento mokslinis darbas pagal individualų darbo planą nuo birželio
mėn. 30 d. iki rugpjūčio mėn. 30 d. (40 akademinių valandų per savaitę), vadovaujant
praktikos vadovui.
2. Užsienio aukštųjų mokyklų studentų praktika yra vientisas 2 mėnesių trukmės mokslinis
darbas pagal individualų darbo planą, vadovaujant praktikos vadovui, kuris gali prasidėti ne
anksčiau birželio mėn. 16 d., o baigtis ne vėliau rugsėjo mėn. 26 d.
3. Praktikos metu studentas negali dirbti pagal darbo sutartį ir negali turėti auditorinių
užsiėmimų aukštojoje mokykloje.
4. Prašymą dalyvauti konkurse gali teikti institucijų tyrėjai kartu su institucija internetiniame
portale http://studentai.lmt.lt.
5. Pretendentas į praktikos vadovus gali teikti prašymus ne daugiau kaip dviem praktikos
vietoms gauti – turi pateikti dvi skirtingas mokslinio tyrimo temas.
6. Praktikos vadovas, atrinkdamas lygiaverčius pažangumo atžvilgiu (±0,5 pažangumo balas)
studentus savo pasiūlytai praktikos vietai, teikia prioritetą tokia tvarka:
i. užsienio aukštųjų mokyklų studentams,
ii. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, siekiantiems atlikti praktiką ne savo studijų
institucijoje,
iii. studentams, su kuriais anksčiau nėra dirbęs.
7. Praktikoje gali dalyvauti I-osios pakopos nuolatinės studijų formos 1–3 kursų ir II-osios
pakopos 1-o kurso studentai, kurių 2013 m. rudens semestro visų studijuotų dalykų
įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8,0. Svertinis vidurkis
apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų (ECTS) skaičiaus ir gautų įvertinimų sandaugų
sumą padalinus iš egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal tokią formulę:
∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 𝑝𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖

čia ki – dalyko kreditų skaičius, pi – dalyko įvertinimas balais, n – egzaminuotų dalykų
skaičius.
8. Studentas gali teikti prašymus ne daugiau kaip į dvi praktikos vietas pas bet kurį praktikos
vietą laimėjusį vadovą – kiekvienai iš jų pildoma atskira paraiška. Jei studentą pasirenka du
vadovai, kurią praktikos vietą rinktis nusprendžia studentas.
9. Praktikos metu: vadovas turi supažindinti studentą su pagrindiniais mokslinės veiklos
principais, organizavimo ypatybėmis bei perspektyvomis; studentas turi dalyvauti
institucijos mokslinėje veikloje ar eksperimentinės (kultūrinės) plėtros darbuose.
10. Studentas praktiką privalo atlikti institucijoje, jei yra poreikis praktiką atlikti kitur, tai turi
būti pagrindžiama praktikos pradžioje sudarytame studento individualiame darbo plane.
11. Praktikai baigiantis, savo mokslinius rezultatus studentas privalo pristatyti praktikos
institucijoje – katedros, laboratorijos, skyriaus ar kito padalinio seminare.

12. Užsienio aukštųjų mokyklų studentai – tai kitų ES šalių studentai, pageidaujantys vasaros
metu vykdyti mokslinius tyrimus Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokslo institutuose ar
verslo įmonėse. Taip pat lietuviai, studijuojantys už ES ribų.
13. Jaunieji tyrėjai – tai ne vyresni kaip 40 metų: doktorantai ar asmenys, turintys mokslų
daktaro laipsnį, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 5 metai.
Vadovai, pageidaujantys dalyvauti jaunųjų tyrėjų siūlomų temų konkurse, turi pažymėti tokį
pageidavimą pildydami paraiškos anketą.
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