KONKURSO „GERA PRAKTIKA“ 2013
NUOSTATAI
I.

Bendrieji nuostatai

1. Šie nuostatai nustato konkurso „Gera praktika“ (toliau – Konkursas) organizavimo, vertinimo, rezultatų
paskelbimo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursas - tai renginys, kuriuo siekiama išrinkti, apdovanoti ir paviešinti geriausius Lietuvoje įgyvendintus
studentų profesinės praktikos projektus.
3. Pagrindiniai Konkurso tikslai - propaguoti studentų profesinės praktikos (toliau – Praktika) reikšmingumą,
skleisti gerąją patirtį bei skatinti organizacijas ir studentus siekti būti tarp geriausiųjų, vystant jaunimo
integraciją į darbo rinką ir kuriant pridėtinę vertę organizacijai.
4. Konkurso pradžia – 2013 m. kovo 18d.
5. Paraiškos Konkursui priimamos iki 2013 m. balandžio 21 d. 24:00 val.
6. Įsteigiamos dvi Konkurso Nominacijos:
6.1. Organizacija - patraukliausia praktikos vieta;
6.2. Praktikantas – perspektyviausias darbuotojas;
7. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai:
7.1. Konkurso organizatoriai - Personalo valdymo profesionalų asociacija (toliau - PVPA) ir Lietuvos
verslo darbdavių konfederacija (toliau – LVDK).
7.2. Profesinė studento praktika - tai laike apibrėžta ir konkrečius tikslus turinti studento praktika, kuria
norima įgyvendinti Aukštosios mokyklos ir įmonės/organizacijos paskirtą užduotį, siekiant konkretaus
tikslo ir įgyjant ar patobulinant jau turimas studento kompetencijas bei žinias (pvz., studento atliktas
tyrimas, įgyvendintas projektas, pasiūlyta idėja ir pan.).
7.3. Vertinimo objektas – Praktikos, įgyvendintos Lietuvoje per paskutinius 1 metus verslo įmonėje ar kitoje
organizacijoje.
7.4. Konkurso dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs paraišką Konkursui. Dalyvauti Konkurse ir teikti
paraišką gali bet kuri verslo ar viešojo sektoriaus įmonė ar organizacija ir studentai.
7.5. Vertinimo komisija – specialistų grupė, vertinanti Konkurso dalyvių paraiškas ir turinti teisę priimti
galutinį sprendimą dėl Konkurso nugalėtojo vardo suteikimo. Komisiją sudaro 5 nariai.
7.6. Vertinimo kriterijai – Praktikai keliamų reikalavimų, pagal kuriuos vertinimo komisija vertina
Konkursui pristatytus vertinimo objektus, visuma.
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7.7. Konkurso paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį Konkurso dalyvis nustatyta tvarka pateikia
Konkurso organizatoriams.
7.8. Nugalėtojas – Konkurso dalyvis, kurio įgyvendinta Praktika vertinimo komisijos yra pripažinta kaip
labiausiai atitinkanti visus vertinimo kriterijus.
7.9. Apdovanojimas – Konkurso nugalėtojo diplomas ir organizatorių bei rėmėjų įsteigti prizai.
Konkurso dalyviai, dalyvavimo sąlygos

II.

8. Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvoje registruotos organizacijos, nepriklausomai nuo jų dydžio, nuosavybės
ir vykdomos veiklos, bei studentai.

III.

Konkurso paskelbimo tvarka

9. Konkurso nuostatus, sąlygas ir informaciją apie Konkurso eigą išplatina PVPA ir LVDK savo tinklapiuose
bei žiniasklaidoje. Tinklapis www.gerapraktika.lt yra pagrindinis informacijos apie Konkursą šaltinis ir
komunikavimo priemonė.

IV.

Konkurso paraiškų pateikimo tvarka

10. Konkurso dalyvis užpildo Konkurso paraišką (toliau – Paraiška) ir pateikia ją internetu tinklapyje
www.gerapraktika.lt iki 2013 m. balandžio 21 d. 24:00 val. Paraiškos pateikimo datą patvirtina paraiškos
gavimo data sistemoje.

V.

Vertinimo komisija

11. Konkursui vykdyti ir laimėtojams išaiškinti sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija
sudaroma iš 5 narių, Komisiją tvirtina PVPA Valdyba ir LVDK jaunimo reikalų komitetas.
12. Komisija sudaroma deleguojant po 1 atstovą iš PVPA, LVDK narių, Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos ir verslo įmonės atstovo. Komisijos nariai
išrenka Komisijos pirmininką.
13. Komisijos sprendimai priimami atviruoju balsavimu.
14. Komisijos priimti sprendimai yra protokoluojami, galutiniai ir neginčijami.
15. PVPA, LVDK ir Komisijos nariai įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims paraiškose pateiktos
informacijos.
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VI.

Vertinimo eiga, tvarka ir kriterijai

16. Paraiškos vertinamos tokia tvarka:
16.1. Pasibaigus Paraiškų priėmimo terminui, sekančią darbo dieną įgaliotas asmuo gautas Paraiškas pateikia
Komisijai. Komisija analizuoja Konkursui pateiktas paraiškas nuotoliniu būdu. Komisija turi teisę
atmesti paraiškas, kurios neatitinka šiuose nuostatuose numatytų reikalavimų ar kriterijų.
16.2. Paraiškos nagrinėjamos ir įvertinamos per 1 mėnesį nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.
16.3. Kiekvienas Komisijos narys Paraiškas, atitinkančias šiuose nuostatuose numatytus reikalavimus,
įvertina balais nuo 0 iki 5 pagal kiekvieną iš 5 p. nustatytų kriterijų.
17. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:
17.1. Praktikos įtaka organizacijos veiklai:
17.1.1.

Studento atlikta praktika buvo naudinga vystant organizacijos veiklą;

17.1.2.

Praktikantas išsiskyrė asmeniniais gebėjimais;

17.1.3.

Praktikantas demonstravo gerus komunikacinius ir organizacinius gebėjimus;

17.1.4.

Praktikantas turėjo pakankamas žinias praktikos srityje, jo atliktų užduočių apimtis ir kokybė
atitiko organizacijos lūkesčius.

17.2. Praktikos įtaka studentui:
17.2.1.

studento įgyta praktinė patirtis buvo naudinga studentui;

17.2.2.

studentas buvo supažindintas su įmone: jos vertybėmis, bendravimo kultūra, pagrindinėmis
veiklomis, kolektyvu, darbo principais;

17.2.3.

Praktika įmonėje buvo gerai organizuota, paskirtas praktikos vadovas/mentorius;

17.2.4.

Praktikos metu studentui įmonėje buvo sudarytos sąlygos klausti ir duoti bei gauti grįžtamąjį
ryšį apie praktikos naudą įmonei/organizacijai.

18. Komisijos narių vertinimai sumuojami ir Komisijos posėdžio metu iš pateiktų Paraiškų atrenkamos penkios
geriausios organizacijos ir penki geriausi studentai praktikantai, t.y. ir sudaromi du penketukai:
18.1. Organizacija - patraukliausia praktikos vieta;
18.2. Praktikantas – perspektyviausias darbuotojas.
19. Atrinktų organizacijų ir studentų penketukai talpinami viename iš lankočiausių Lietuvos interneto portalų
vienai savaitei atviram internautų balsavimui (reitingavimui).
20. Po balsavimo skelbiami internautų balsavimo rezultatai.
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VII.

Konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas

21. Komisija apibendrina Komisijos ir internautų vertinimo rezultatus ir išrenka bei paskelbia Konkurso
nugalėtojus PVPA ir LVDK konferencijoje, kuri bus surengta 2013 m. birželio mėn.
22. Konkurso nugalėtojai turės galimybę konferencijos dalyviams pristatyti savo Praktiką.
23. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Konkurso nugalėtojų diplomais ir partnerių prizais, o kiti Konkurso
dalyviai – atminimo prizais ir Konkurso dalyvių diplomais.
24. Konkurso rezultatai paskelbiami www.gerapraktika.lt, www.pvpa.lt ir www.lvdk.lt tinklapiuose bei spaudoje.
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