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Par studiju prakses iespēju augstskolā
ORGANIZĀCIJA
Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. LSA
pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli.
SITUĀCIJA
Studiju procesā iekļauto studiju praksi ir iespējams īstenot kādā uzņēmumā vai citā iestādē. Tiek slēgti
trīspusējie līgumi starp augstskolu, prakses nodrošinātāju un studentu. Šobrīd pastāv ierobežota informācija
studentiem iziet studiju praksi izglītības iestādē, kurā students studē.
LSA šī gada 19.aprīlī parakstīja vienošanos „Par sadarbību studiju vietu struktūras pakāpeniskai
pārveidošanai atbilstoši darba tirgus prasībām”. Vienošanās 2.4. punktā minēts, ka jāveicina prakšu attīstība
absolventu nodarbinātības un profesionālās sagatavotības veicināšanai.
PAMATOJUMS
Prakse augstskolā ir pieļaujama kā prakses īstenošanas vieta, ja augstskola piedāvā tādas prakses iespējas,
kas atbilst studenta studiju programmas specifikai, un prakses mērķis ir sasniedzams pie izvirzītajiem
prakses uzdevumiem. Tas ir veids kā veicināt studentu saskari ar akadēmisko vidi un radīt plašāku
priekšstatu par augstskolas struktūrvienību darbu un funkcijām. Augstskolai tā ir iespēja sniegt priekšzīmīgu
un pilnvērtīgu praksi studējošajiem. Pozīcijas mērķis ir paplašināt studentu iespējas izvēlēties sev
piemērotāko prakses īstenošanas vietu.
NEPIECIEŠAMĀS IZMAIŅAS
Noteikt, ka izglītības iestāde, kurā studē pats studējošais, pēc savām iespējām cenšas nodrošināt prakses
iespējas studentiem arī augstskolas struktūrvienībās ar nosacījumu, ka iepriekšminētā prakses vieta nedrīkst
būt vienīgā izvēles iespēja studentam iziet praksi, kuru piedāvā augstākās izglītības iestāde.
Prakse ir īstenojama arī augstākās izglītības iestādē, kurā studē pats studējošais.

REZULTĀTS
•

Studentam palielināsies iespēju loks izvēlēties savām vēlmēm atbilstošu prakses vietu, kas arī
veicinās lielāku sapratni par plašajām darba tirgus iespējām.

•

Studentiem radīsies lielāka izpratne par augstskolā notiekošajiem procesiem.

•

LSA kā studentus pārstāvoša organizācija iesaistās studiju prakšu jautājumu risināšanā, kas tiešā
mērā ietekmē absolventu nodarbinātību.
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