
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? 

Praktiką atlikau IAE, kad galėčiau apsiginti branduolinio mokslo ir technologijos magistro kvalifikacinį laipsnį 

Mančesterio universitete, Jungtinėje Karalystėje. Ieškodamas praktikos vietos, nenorėjau jog tai neapsiribotų tik 

baigiamojo darbo rašymui vertingos informacijos gavimu. Kadangi gimiau Visagine, žinojau nemažai apie IAE ir 

nusprendžiau, kad tai būtų puiki vieta praktikuotis, nes mano studijos buvo orientuotos į atominių elektrinių 

eksploatavimo nutraukimą. Kaip papildomas argumentas buvo faktas, kad esu užaugęs gimtajame mieste. 

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 orientavausi į dvi pagrindines temas: būgninių separatorių eksploatavimo nutraukimą ir atliekų tvarkymą 

bei galimų šio eksploatavimo nutraukimo projekto tiekėjų rinkos tyrimą. 

Praktikos metu turėjau galimybę pritaikyti keletą teorinių žinių, įskaitant ALARA principą, kad sumažintume radiacijos 

poveikį, apsvarstėme keletą novatoriškų eksploatavimo nutraukimo idėjų, tokių kaip nuotolinio valdymo įranga. 

Reziumuojant, turėjau labai malonią patirtį dirbant su projektu, nes turėjau galimybę ne tik skaityti literatūrą, bet ir 

atlikti tyrimą, sukurti ką nors naudingo, kas tiktų būtent čia. 

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

Ar priėmė kolektyvas? Ar geranoriškai padėjo? 

Atvirai kalbant, mano kolegos buvo nusiteikę labai geranoriškai. Buvo nemažai atvejų, kai turėjau paprašyti pagalbos, 

gauti paaiškinimų ar informacijos. Ir labai nustebau, kad akimirksniu sulaukdavau pagalbos - būdavau aprūpintas 

viskuo, ko man reikėjo. Mano asmeninis pastebėjimas - kolegos džiaugėsi matydami prisijungti prie vykdomos veiklos 

pageidaujantį jauną kolegą.  

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

patirtis? 

Mano mentorius buvo ir tikrai galiu pasakyti, kad jis vis dar toks yra – puikus specialistas, eksploatavimo nutraukimo 

projekto vadovas. Jis padėjo organizuoti mano praktiką, suorganizavo visus reikiamus apsilankymus kontroliuojamoje 

zonoje ir suteikė man daug puikių patarimų, kurie padėjo užbaigti magistro baigiamojo darbo projektą. 

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

Praktikos metu daug negalvojau, kad dirbsiu IAE, tačiau jos pabaigoje pradėjau šią vietą laikyti savo būsima darbo 

vieta. Kai baigiau praktiką ir baigiau magistro studijas, buvau informuotas, kad tame pačiame skyriuje, kuriame atlikau 

praktiką, yra atvira pozicija. Gerai apsvarstęs nusprendžiau, kad tai puiki vieta pradėti branduolinio inžinieriaus karjerą. 

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

Mano patarimas jauniems žmonėms, ketinantiems praktikuotis IAE - PASINAUDOKITE ŠIA GALIMYBE. Tai gera 

proga pradėti dirbti branduolinėje sferoje, išmokti naujų dalykų ir įsisavinti žinias iš žmonių, kurie dirbo šioje vietoje 

nuo tos dienos, kai IAE buvo galingiausia. 
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