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VU fakultetas Studijų programos Data, iki kada studentai 
turi susirasti praktikos 
vietą  

Praktikos 
pradžia 

Komunikacijos fakultetas  Kūrybos komunikacija 

 Leidyba ir reklama  

Gruodžio 14 d. Vasario 4 d. 

Filosofijos fakultetas  Artimųjų Rytų studijos 

 Dalyko pedagogika 

 Kriminologija 

 Japonologija 

 Pietų Azijos studijos 

 Psichologija 

 Sinologija 

 Socialinė politika 

 Socialinis darbas 

 Sociologija 

 Vaikystės pedagogika 

Sausio 15 d. Vasario 4 d. 

Ekonomikos ir verslo 
administravimo 
fakultetas 

 Ekonomika. Šakos:  
Tarptautinė ekonomika,  
Finansai,  
Bankininkystė,  
Gerovės valstybės ekonomika, 
Ekonominė analizė. 

 Vadyba ir verslo administravimas. Šakos:  
Buhalterinė apskaita ir auditas, 
Marketing and global business, 
Komercija,  
Verslo organizavimas.  

 Verslas ir teisė  

Sausio 18 d. Vasario 4 d. 

Matematikos ir 

informatikos fakultetas* 
 Ekonometrija 

 Bioinformatika 

 Finansų ir draudimo matematika 

 Informatika 

 Matematika ir matematikos taikymai 

 Statistika 

 Programų sistemos  

Sausio 11 d. 

Sausio 25 d. 

Vasario 4 d. 

Istorijos fakultetas  Istorija 

 Kultūros istorijos ir antropologija 

Vasario 15 d. Kovo mėn. 

Filologijos fakultetas 

 

 

 Anglų filologija 

 Anglų ir kita užsienio kalba (ispanų / 
norvegų / prancūzų / rusų)  

 Ispanų filologija 

 Italų filologija 

 Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) 
filologija 

 Lenkų filologija  

 Lietuvių filologija 

 Prancūzų filologija  

 Rusų filologija 

 Skandinavistika (danų / norvegų / švedų) 

 Skandinavistika (suomių / švedų) 

 Vertimas 

 Vokiečių filologija 

Kovo 10 d. Balandžio 1 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Atnaujinta  2020 12 21 

 

 

Medicinos fakultetas Bus paskelbta vėliau Bus paskelbta vėliau Pavasario 
semestras 

Chemijos ir geomokslų 
fakultetas* 

Studentai tęsia praktikas, pradėtas rudens 
semestre 

Bus paskelbta vėliau Rudens ir 
pavasario 
semestrai 

Gyvybės mokslų centras Studentai tęsia praktikas, pradėtas rudens 

semestre 

Bus paskelbta vėliau Rudens ir 

pavasario 

semestrai 

Teisės fakultetas Studentai tęsia praktikas, pradėtas rudens 

semestre 

Bus paskelbta vėliau Rudens ir 

pavasario 

semestrai 

Fizikos fakultetas Bus paskelbta vėliau Bus paskelbta vėliau Rudens 

semestras 

Kauno fakultetas Bus paskelbta vėliau Bus paskelbta vėliau Rudens 

semestras 

Verslo mokykla Bus paskelbta vėliau Bus paskelbta vėliau Rudens 

semestras 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų 

institutas 

Bus paskelbta vėliau Bus paskelbta vėliau Rudens 

semestras 

 
Rekomenduojame praktikos pasiūlymus VU studentams skelbti bent 2 savaites iki datos, kai jie turi 
susirasti praktikos vietą. Pasidalinkite praktikos skelbimais pasinaudodami ir kitomis svetainės karjera.lt 
galimybėmis arba atsiųskite pasiūlymus mums karjeroscentras@vu.lt. 
 
* Norėdami pateikti praktikos pasiūlymus Matematikos ir informatikos bei Chemijos ir geomokslų fakultetų 
studentams, užsiregistruokite šių fakultetų praktikos sistemoje mif.vu.lt/praktikosis (žr. „Darbdavio 
registracija“). 

http://www.karjera.lt/
mailto:karjeroscentras@vu.lt
https://mif.vu.lt/praktikosis/

