
Atsiliepimai apie praktiką Ignalinos AE 

 

1.Kokią profesiją esate pasirinkęs, t. y. ką studijavote? Kokie motyvai paskatino pasirinkti IAE kaip praktikos vietą? 

Ar iki praktikos atlikimo IAE daug žinojote apie įmonę, jos veiklą? 

Studijavau „Šilumos energetiką ir technologijas“ Kauno technologijos universitete (2014 m. – 2018 m.). Pasirinkau IAE 

kaip praktikos vietą, nes įmonės veikla labai domino su perspektyva toliau gilinti žinias šilumos energetikos ir 

technologijų srityje. Taip pat praktikos vieta atitiko mano baigiamojo darbo temą „Pramoninių pastatų galimu šildymo 

būdų analizė“. Kadangi esu gimęs ir augęs Visagine ir IAE įmonę žinau nuo mažens, bet turiu pripažinti, kad iki 

praktikos atlikimo ne daug žinojau apie įmonės veiklą. 

 

2.Praktikos metu studentai turi galimybę įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų tolimesnėje karjeroje, o darbdaviai turi 

galimybę praktikos metu kelti būsimų specialistų kvalifikaciją bei išsiugdyti sau darbuotoją. Kokias teorines žinias 

pritaikėte praktikos metu? Apibūdinkite asmeninę patirtį praktikos metu.  

Praktikos metu nagrinėjau vieną IAE objektą, kuriam savo bakalauro darbe taikiau įvairius šildymo būdus. Taigi, 

praktikos metu teko analizuoti pasirinktą objektą ir susipažinti su faktiniu šilumos suvartojimu per paskutinius kelerius 

metus. Asmeniškai norėčiau pasidalinti, kad atliekant praktiką IAE pavyko gauti pakankamai daug medžiagos savo 

baigiamajam darbui ir pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

 

3.Įmonės aplinka ir požiūris į jaunimą darbo vietoje. Su kokiu požiūriu Jūs, kaip praktikantas, susidūrėte Įmonėje? 

Ar priėmė kolektyvas? Ar geranoriškai padėjo? 

Praktikos metu buvo suteikta daug teorinių žinių, patarimų kaip atlikti tam tikras užduotis. Kolektyvas buvo labai 

draugiškas ir nusiteikęs padėti bet kurio klausimu. 

 

4.Koks vaidmuo atitenka mentoriui, t. y. asmeniui, atsakingam už Jūsų praktiką Įmonėje? Kokia buvo Jūsų 

patirtis? 

Esu dėkingas praktikos mentoriui už pagalbą rengiant baigiamąjį darbą. Su jo pagalba radau daug reikalingos 

informacijos. Kai nukrypdavau į šalį ruošiant baigiamąjį darbą, mentorius padėdavo rasti teisingą kryptį, taip pat siūlė 

alternatyvių metodų, jei mano nesuveikdavo.  

 

5.Ar atlikdami praktiką Įmonėje jau galvojote/pageidavote dirbti Ignalinos AE?  

Taip, atliekant praktiką jau žinojau, kad noriu dirbti Ignalinos AE. 

 

6.Ką patartumėt studentui, svarstančiam atlikti praktiką Ignalinos AE. 

Nors esu IAE darbuotojas, bet noriu pasidalinti objektyvia nuomone ir remdamasis savo asmenine patirtimi, 

rekomenduoju Ignalinos AE, kaip praktikos vietą. Įmonėje dirba įvairių sričių atstovai, dėl to įvairių profesijų studentai 

tikrai gali išsirinkti sau priimtiną sritį ir atlikti praktiką IAE, įmonės darbuotojai aukštos kompetencijos, turi ilgametę 

patirtį ir didelį žinių lobyną, yra nusiteikę visu tuo dalintis ir padėti. 
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