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10 patarimų 
kaip pagimdyti padorų
skaidrių pristatymą

 1. 10/20/30 taisyklė. Geras pristatymas
privalo turėti ne daugiau kaip 10 skaidrių, trukti
ne ilgiau kaip 20 minučių ir šrifto dydis visose
skaidrėse turi būti ne mažesnis kaip 30pt (taškų).

2. Pagrindinė žinutė. Dažniausiai pagrindinę
žinutę - viso pristatymo esmę - galima
glaustai nusakyti 1-2 sakiniais. Pagalvok, ką
tikrai nori pasakyti savo pranešimu.  
3. Mažai teksto. Vienoje skaidrėje paprastai turi
pakakti vieno sakinio; kartais reikia išvardyti
kelis punktus ar dalių pavadinimus. Nepamiršk,
kad skaidrės yra tik pagalbinė (ne pagrindinė!)
priemonė atskleisti temai.  

4. Išvaizda. Pateiktyje reikėtų naudoti vos porą
spalvų; daugiau spalvų - išblaško dėmesį. Skaidrių
demonstracijose geriausia naudoti tamsų foną
(idealiuoju atveju - tamsiai mėlyną) ir šviesias
raides. 

5. Istorija. Pagalvok, kaip tema susijusi su kokia
nors istorija. Perklausyk kelis pranešimus Ted
Talks platformoje ted.com - išgirsi, kaip tai atrodo
praktikoje - beveik visuomet geras pranešimas
prasideda nuo istorijos. 

6. Emocija. Išraiškingas, gyvas, nenuobodus
kalbėjimas, balso tonas padeda sudėlioti
svarbiausius pranešimo akcentus ir išlaikyti
auditorijos dėmesį. Taiklus pokštas taip pat
padeda sudominti. 

7. Vizualinė medžiaga. Galimybė parodyti
ir yra pagrindinė priežastis, kodėl skaidrių
demonstracijos tokios populiarios. Jos
skirtos grafikams, schemoms, lentelėms ir
video bei nuotraukoms, kurios yra
papildomi argumentai, pridedantys Tavo
teiginiams svorio. Kuo mažiau teksto (1-2
sakiniai, pameni?) ir daugiau medžiagos -
tuo stipresnis Tavo pranešimas. 

8. Vertė. Jei pristatant pranešimą
pavyksta sukurti klausytojui vertę -
klausytojams sužinoti ką nors naujo,
tikro, naudingo, kad ir netiesiogiai
susijusio su tema - pranešimas bus
vykęs. Žinoma, ne visos temos yra
tam palankios, bet pasistenk galvoti
,,out of the box".

9. Stipri pradžia ir pabaiga. Pradėti nuo
istorijos, pažerti pribloškiančių tikrų
faktų ar skaičių ir tuomet plėtoti temą -
štai kas kabina ir verčia klausytis atidžiai.
Pabaigoje - sužaisk panašiai. (Tarkime,
pristatomi trys x dalyko ateities
scenarijai ir pateikiami juos paremiantys
faktai, kurie rodo, jog kiekvienas iš jų
potencialiai ,,jau vyksta", taip paliekant
intrigą ir atvirą terpę diskusijoms).

10. Įrankiai. Jeigu sunkiai sekasi dirbti su
visiems įprastu skaidrių demonstracijos
kūrimo įrankiu Power Point arba norisi ko
nors įmantresnio, patariame išbandyti
canva.com (paruoštos puikiai atrodančios
skaidrės, kur tereikia sudėti savo turinį)
arba prezi.com (padeda kurti pristatymus su
įmantriais efektais, laiko juostomis ir kitais
grafiniais elementais, kurių neturi kiti
įrankiai).



KELIAUTI

DĖMESIO!
Mielas drauge, 

Tavo rankose - trumpas ISIC naudotojo gidas, kuris 
padės išspausti iš mokslo metų viską, kas geriausia. 

Nepamiršk, kad ISIC pažymėjimui TU suteiki prasmę! 

Kad pajustum ISIC galią:
150 000+
nuolaidų,

paslaugų ir
pasiūlymų

5 milijonai
galiojančių
ISIC'ų šią
akimirką

7000+
naujų nuolaidų

ir pasiūlymų
kasmet

100+
šalių, kuriose

galioja ISIC
App

DOVANOTI

RŪPINTIS 
SAVIMI

TOBULĖTI

TYRINĖTI

PRAMOGAUTI
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Pirmosios     savaitės 
universitete

Pirmoji savaitė universitete – pilna jaudulio,
klausimų ir nežinomybės: kaip viskas vyks?
Ar man pasiseks? Ką reikės daryti? Pirmoji
savaitė – tai galimybė iš arčiau susipažinti
su universiteto bendruomene, pasirinktomis
studijomis, ten veikiančiomis
organizacijomis, laisvalaikio būreliais. Visko
tiek daug, kad lengva pasimesti. ISIC
komanda dalinasi pagrindiniais tips’ais,
kurie padės mokslų pradžios kelionę
padaryti sklandesne. 

 Be įvairiausių susitikimų su administracija, susipažinimu su
dėstytojais, studijų vadovais, paskaitų grafikais, kita svarbi
veikla – susipažinimas su grupiokais ir kursiokais. Kuo
anksčiau užmegsi kontaktą, tuo drąsiau bus ateityje ir jau po
kelių savaičių turėsi žmonių ratą, su kuriais nuolat bendrausi
ir kartu vienas kitą palaikysite. Pradėk pokalbį pirmas,
paprastas labas gali padėti užgimti nuostabiai draugystei;
apsikeiskite socialinių tinklų kontaktais, pakviesk jį/ją kavos
ir pasidalinkite įspūdžiais apie artėjančias studijas, tikslais
bei lūkesčiais. 

 Įvadinėse paskaitose Tave supažindins su
egzaminų tvarka, tvarkaraščiu, aprodys
universiteto teritoriją, patalpas ir žinoma –
biblioteką, kurioje tikimės gims unikalūs
Tavo rašto darbai. 

 Pirmąją savaitę universitete
gausi savo paskaitų tvarkaraštį
ir turėsi galimybę auditorijose
pasiklausyti kaip atrodys Tavo
mokslai.  
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*Linkime kuo didžiausios sėkmės,
drąsos ir ryžto pirmojoje savo
aukštojo mokslo kelionėje!

 Nepraleisk unikalios progos susitikti su studentų atstovybe.
Tai puiki galimybė dar labiau pažinti universiteto gyvenimą ir
aktyviai įsilieti į projektų bei politikų vystymą viso universiteto
mastu. Jei labiau domina laisvalaikio būrelių pažinimas, pvz.
choras, dramos, debatų būreliai - studentų atstovybė puikus
atspirties taškas apie juos sužinoti daugiau. 

 Pirmąją savaitę taip pat gausi savo
asmeninį el. paštą, per kurį bendrausi su
dėstytojais ir gausi naujausią informaciją
apie universitete vykstančius renginius,
konkursus, stažuotes ir pan.  

 Pabaigai – nebijok klausti. Tai
nerodo, kad esi silpnas, o
atvirkščiai – smalsus ir žingeidus
– savybės vertos susižavėjimo. 

"Ar žinojai, kad
informacijos

pasižymėjimas ant
lapo padeda 7 kartus
geriau ją įsiminti?"  



Kur gyventi 
pirmakursiui? 

* pagal universitetą, kambario tipą ir gyventojų skaičių.
** pagal miesto rajoną, buto tipą, sezoną.

 

ISIC pateikia Tau TOP 10 būtinų pasiimti daiktų atvykstant gyventi į bendrabutį: patalynė, lygintuvas,
pakabos, virtuvės įrankiai, vonios reikmenys, guminės šlepetės, elektrinis virdulys, maistas porai dienų,
šiltas pledas bei valymo priemonės.

Ką pasiimti į bendrabutį? 

MIESTAS

IŠLAIDOS
VILNIUS KAUNAS KLAIPĖDA

BENDRABUTIS
(MIN-MAX)

BUTO NUOMA 
(MIN-MAX)

Kaina svyruoja nuo 50 Eur
iki 230 Eur*

Kaina svyruoja nuo 48 Eur 
iki 153 Eur*

Kaina svyruoja nuo 50 Eur iki
180 Eur* 

~350 Eur iki 700 Eur
 ir daugiau**

~250 Eur iki ~600 Eur
 ir daugiau**

~250 Eur iki 400 Eur
 ir daugiau**

,,Ar žinojai, kad didžiausias
pasaulyje bendrabutis,

įsikūręs Jungtinių Valstijų
jūrų akademijoje Anapolyje,

Merilande, kuriame yra 1,700
kambarių, koridoriai driekiasi

daugiau nei 7,7 km., o
bendras pastato plotas yra

33 ha?"



Visų pirmą – visuose bendrabučiuose bus reikalingas užstatas, kuris susidaro iš dviejų mėnesių mokesčio.

Kiekvieną mėnesį bendrabučio gyventojai turi mokėti mėnesio mokestį už apgyvendinimą bendrabutyje. Į šią sumą įeina
visi komunaliniai mokesčiai: elektra, karštas ir šaltas vanduo, šildymas, kitos komunalinės paslaugos ir interneto prieiga! :)

Žinome, jog norėsi pasikviesti draugų, tad būtinai pasidomėk svečių priėmimo sąlygomis. Neretai jų buvimo laikas yra
ribotas, o paskui gali tekti ir susimokėti.

Visuose bendrabučių kambariuose yra lovos, stalai, kėdės, spintelės ir rūbų spintos, interneto prieiga. Taip pat galima
naudotis bendro naudojimo ar prie kambario esančiomis sanitarinėmis patalpomis, virtuvėmis, kurios yra aprūpintos
reikiama įranga.

Studentai dažniausiai apgyvendinami bendrabučiuose darbo dienomis nuo 8-17 val.

Jei renkiesi bendrabutį:

Jei renkiesi butą:

Būsto šeimininkas, norėdamas būti tikras dėl nuomininkų finansinės padėties, gali pareikalauti avanso – sumokėti
vieno ar dviejų mėnesių nuomos mokestį į priekį. Taip pat prašoma palikti užstatą- depozitą, kuris grąžinamas
išsikraustant, jei būstui nebuvo padaryta žala.

Rinkdamasis butą, nepamiršk paprašyti savininko parodyti sąskaitų už komunalines paslaugas. Aktualiausios yra
sąskaitos už šildymą: kartais maža nuomos kaina gali slėpti dideles išlaidas už namų šilumą. 

Būtinai pasirašykite nuomos sutartį, kurią įdėmiai peržiūrėsi ir išanalizuosi! Svarbu atkreipti dėmesį į tokias detales:
nuomos mokesčio dydis ir kokiomis aplinkybėmis jis gali didėti, atsiskaitymo už komunalines paslaugas tvarka,
susitarimas dėl būtinų remonto išlaidų, ar sutartyje nėra numatytas punktas dėl netikėtų vizitų/patikros.

Renkantis butą svarbus ir atstumas tarp buto ir universiteto. Gali atrodyti net keista, tačiau didmiestyje kelionė
viešuoju transportu piko metu gali trukti net pusantros valandos. Tad atkreipk dėmesį, ar yra tiesioginis maršrutas
nuo namų iki universiteto. 

Jei turi savo mylimą augintinį, kurį labai nori pasiimti į naują nuomojamą butą – būtinai apie tai pakalbėk su
nuomininkais. Neretai pasitaiko, jog augintiniai nepageidaujami.

Atsimink, norint sutaupyti visuomet galima kooperuotis su draugais ar bendrakursiais ir išsinuomoti visą butą
keliesi, taip sumažinant išlaidas.

Gyvenant bute jokių taisyklių nėra, išskyrus savaime suprantamą – atsakingai rūpintis gyvenamąja vieta. Čia gali
išeiti arba grįžti kada panorėsi, pasikviesti bičiulių, savo kambarį tvarkyti kaip tik patinka.
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Studijų paskolų rūšys Lietuvoje:

Paskolą studijų įmokai mokėti gali gauti Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos,
vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

Finansinė parama 
studentams 

Baigus mokyklą neretai susiduriame su
klausimu, ką daryti toliau, kur studijuoti? Kokias
studijas pasirinkti? Kaip pavyks pragyventi ir
užsimokėti už mokslus? Būtent finansinis
klausimas išlieka vienas aktualiausių
kiekvienam atsidūrusiam pasirinkimų
kryžkelėje. Supažindiname Tave su paskolų
studijoms ir stipendijos galimybėmis Lietuvoje. 

Paskola studijų įmokai mokėti
teikiama 2 kartus per metus: nuo
vasario 24 d. iki kovo 13 d.
pavasario semestrui ir nuo
rugpjūčio 20 d. rudens semestrui.

Paskola studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per
vienerius studijų metus negali viršyti studento už
einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos
dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos
sąskaitą.

Paskola gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų
per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį
iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki
studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą.

Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines
(tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per
metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą
vienu kartu.

Kada teikiama paskola?

,,Ar žinojai, kad gali
atsisiųsti ,,1Money”

programėlę, kurios dėka
galėsi stebėti savo

išlaidas ir sutaupyti?"
*ISIC neatsako už vykstančius pasikeitimus dėl studijų finansinės paramos, tad kviečiame informaciją  nuolat tikrintis atsakingose institucijose. 



Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos
prašymą - anketą iki nustatytos datos.
Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(išskyrus atvejus, kai studento asmens tapatybė
pildant prašymą - anketą jau buvo patvirtinta). 
Jei studentui iki pilnametystės įstatymų nustatyta
tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai
(turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, studentas privalo
pristatyti Fondui šią aplinkybę patvirtinančius
dokumentus. Tokiu atveju studentas galės pasinaudoti
pirmumo teise gauti valstybės paskolą.

Norėdamas gauti paskolą studijų įmokai mokėti, studentas
turi:

1.

2.

3.

Ką daryti, norint gauti paskolą?

 

Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų
baigimo ar nutraukimo;

Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;

Sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas
moka bankui savo lėšomis.

Kokios paskolos grąžinimo sąlygos?

 Skatinamoji stipendija
Ši stipendija skiriama už gerus mokymosi rezultatus
pirmosios ir antrosios pakopos studentams.
Stipendijos dydis gali siekti 40 eurų per mėnesį.

Stipendijų rūšys
 

Vienkartinė socialinė stipendija

Vienkartinė tikslinė stipendija

Vardinė stipendija

Stipendija skiriama mirties, stichinės nelaimės ar
ligos atveju ir siekia apie 40 eurų per mėnesį.

Pasiekus gerų rezultatų sporto, kultūros, mokslinėje ar
visuomeninėje veikloje galima gauti vienkartinę
stipendiją, kurie siekia apie 40 eurų per mėnesį.
Prašymai šio tipo stipendijai gauti teikiami iki spalio 25
d. – rudens semestrui, o pavasario – iki kovo 25 d.  

Pasidomėk savo universitete įsteigtomis
vardinėmis stipendijomis, kurias įsteigė fiziniai
ir juridiniai asmenys.  

Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS
PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį.

*ISIC neatsako už vykstančius pasikeitimus dėl studijų finansinės paramos, tad kviečiame informaciją  nuolat tikrintis atsakingose institucijose. 



ISIC STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

STUDENTO STATUSO ĮRODYMAS TRANSPORTO LENGVATOS

NUOLAIDOS LIETUVOJE ISIC NUOLAIDOS 130 ŠALIŲ

SUPER PASIŪLYMAI VIRTUALUS PAŽYMĖJIMAS

Kaip gauti ISIC?

Atvykus į išdavimo
taškus su asmens
dokumentu ISIC
pažymėjimas
pagaminamas per 5
minutes.

A

Užpildžius ISIC
užsakymo formą
internetu ir pasirinkus
pristatymą į namus
arba artimiausią
paštomatą.

B

www.isic.lt

Nepražiopsok!
Sužinok apie naujausius
pasiūlymus ir nuolaidas
užsisakęs naujienlaiškį.

Spausk
ČIA

https://www.isic.lt/


1. Neteiki reikšmės motyvaciniam laiškui.
Nepamiršk, užpildydamas savo CV, skirti
dėmesio ir motyvaciniam laiškui. Motyvacinis
laiškas parodo Tavo norą ir motyvaciją, kodėl
kandidatuoji ten įsidarbinti, o į tai darbdavys
labai atsižvelgia. Taip pat, motyvaciniame
laiške turi galimybę parašyti išskirtinį laišką
tarp kitų konkurentų, kurie taip pat stengiasi
įsidarbinti į tą patį darbą, todėl atverk savo
unikalumą. Pasigirk savo ankstesniais
laimėjimais, apdovanojimais, kurie rodo, jog
esi aktyvus, aišku, geriau, jei tie laimėjimai
būtų susiję su kandidatuojama darbo pozicija.
Paminėk, kodėl Tu tinki šiam darbui, išreikšk
norą įsidarbinti ir kokius kriterijus atitinki.
Pasistenk motyvaciniam laiškui skirti laiko ir
nepildyk jo atsainiai, nes vėliau Tau jis gali
atnešti teigiamų rezultatų. 

 
 

3. Vėluoji į darbo pokalbį. Vėlavimas arba atvykimas per anksti
yra didelis minusas! Tai pats pirmas įspūdis apie Tave, o juk
nenori, kad jis jau būtų sugadintas? Geriausia yra atvykti į
darbo pokalbį, jei jis vyks gyvu kontaktiniu būdu, 15 minučių
prieš paskirtą laiką. Tai yra pats viduriukas, kuomet būsi
užtikrintas, kad atvyksi laiku ir nepavėluosi ar nebūsi per
anksti. Mokslininkai teigia, jog atvykus anksčiau, nei 15
minučių į darbo pokalbį yra nepriimtina ir jau per anksti. Jei
kalbame apie virtualų darbo pokalbį, kuris yra populiarus ypač
šiais laikais, geriausia yra prisijungti 5 minutėmis anksčiau,
nei buvo paskirta. Patartina iš anksto susižiūrėti visas galimas
technines kliūtis: kamerą, garsą, internetą – tai, kas lemia
kokybišką virtualų darbo pokalbį. 

 

5 klaidos, kurias Tu darai per 
darbo pokalbį

2. Neadaptuoji savo CV konkrečiai įmonei. Personalo
atrankų ekspertai pastebi, jog maždaug apie 40 proc.
kandidatų klasifikuojami, kaip netinkami siūlomai pozicijai
dėl turimų kvalifikacijų. Tuo tarpu kandidatai, dažniausiai,
yra įsitikinę, jog turi kvalifikacijas dirbti siūlomo pobūdžio
darbą. Manytina, jog šis nesusipratimas kyla tada, kai
paruošus vieną CV variantą jis siuntinėjamas į skirtingas
įmones, pastarojo nepritaikant skirtingoms pozicijoms ir jų
ypatybėms. Iš esmės, kaskart reikėtų gyvenimo aprašymą
pakoreguoti, pritaikant jį konkrečiai įmonei: akcentuoti
sutampančias patirtis, naudoti tokius pat žodžius
kvalifikacijoms apibūdinti (jei jos atitinka), išryškinti tuos
dalykus, kurie svarbūs įmonei, taip demonstruojant, jog esi
kaip tik tai, ko ieškoma.

 

4. Nieko nenori atsigerti. Atvykęs į darbo
pokalbį, jei matai, kad nėra paruošta vandens
stiklinė, paprašyk jos! Tai nėra nieko gėdingo
ar trukdančio darbdavį, atvirkščiai, tai parodo,
jog Tu jautiesi pasitikintis savimi. Per darbo
pokalbį gaudamas kokį nors sunkesnį,
painiojantį klausimą, visada yra verta
neskubėti ir geriau pamąstyti, ką atsakysi.
Vandens atsigėrimas gali būti tam tinkamas
laikas. Kol gersi vandenį, turėsi laiko
apmąstyti ir pateikti vertingesnį ir stipresnį
atsakymą. Yra net sakoma, kad prieš
prasidedant darbo pokalbiui, kad būtų
lengviau įsivažiuoti ir pralaužti ledus,
prašymas atnešti vandens stiklinę, bus pirmas
žingsnis link sėkmingo ir patogaus pokalbio. 

5. Nepateiki rimtų argumentų, kodėl tinki šiam
darbui. Meluoji apie savo gebėjimus ir patirtį
Melas, kaip ir gyvenime, taip ir darbe yra no, no.
Yra geriausia sakyti tiesą, koks esi iš tikrųjų ir
nemeluoti apie savo sugebėjimus ar darbinę
patirtį. Jei darbdavys matys, kad negali pasitikėti
Tavimi, tuomet yra mažas šansas, kad gausi darbo
vietą. Būk atviras apie savo sugebėjimus, patirtį,
nuomonę, buvusius darbus, kodėl išėjai, kokios
buvo to priežastys ar ko tikiesi iš būsimo darbo
(atlyginimas, darbo pozicija, vieta…). Atvirumas ir
nuomonės išsakymas – vertinamas.  
 

visą straipsnį rasi
čia!

https://www.isic.lt/12-klaidu-kurias-tu-darai-per-darbo-pokalbi/


Darbas

Puošia 

STUDENTĄ

Studente, ieškai darbo, bet neturi
patirties? Nesirūpink, įgauti
įgūdžių ir žengti pirmuosius

žingsnius karjeros kelyje Tau
padės ISIC! Nieko nelauk ir

įsidarbink kartu su ISIC lengvai ir
paprastai! 

Isic.lt/darbo-skelbimai

Dėl platesnės informacijos
spausk čia! 

http://isic.lt/darbo-skelbimai


Pasiruošk CV
Tai dokumentas, kurį siųsi į įmonę, kurioje planuoji dirbti. Čia turi atsirasti aktuali tam tikrai pareigybei skirta Tavo darbo
patirtis. Jei tokios neturi – nieko tokio. Prie CV pridėk motyvacinį laišką ir papasakok, ką mokeisi ir kokia užklasine veikla
užsiėmei ir kaip tai sąveikauja su būsima darbo pozicija. CV – tai pirmas, netiesioginis kontaktas su Tavimi, tad užtikrink, kad
ten nebūtų jokių gramatinių klaidų, šriftų skirtumų ar netvarkingo dizaino.   
    
Padaryk namų darbus – strateginis mąstymas 
Po to, kai pasiruošei patį svarbiausią dokumentą – CV, laikas pasidomėti rinkos padėtimi ir pasidaryti sąrašą įmonių, kuriose
norėtum dirbti. Po to, pereik prie konkrečių darbo pareigybių, kurias norėtum užimti šiandien ir paklausk savęs, ar matai čia
save po 5 metų? Jei atsakymas – trumpiau nei kelis mėnesius, nesiųsk CV, nes gaiši tiek savo laiką, tiek darbdavio
investicijas, reikalingas Tave apmokyti atlikti užduotis.  

Network‘as
Kai tiksliai žinai, ko nori, laikas pagalvoti apie tinklaveiką (angl. networking). Gal turi savo pažįstamų rate žmonių, kurie galėtų
išsamiau supažindinti su darbo specifika, kurią renkiesi. Galbūt pažįstamo/draugo organizacijoje jau ieškoma naujų
darbuotojų ir būtent Tu atitinki visus keliamus reikalavimus? Pabandyk ir niekada negali žinoti, gal pažįstamų žmonių pagalba
susirasi darbą ir sėkmingai pradėsi karjerą?!

Siųsk CV, siųsk CV, siųsk CV, siųsk CV....
Nori gauti darbą? Siųsk CV. Tai paprasta kaip du kart du. Nieko nedarant - darbo negausi. O jei siųsi, Tavo šansai padidėja 100
proc., lyginant su nesiuntimu. Apsišarvuok kantrybe, ypač jei stokoji darbo patirties, po kelių savaičių būtinai parašyk el. laišką
ar paskambink įmonės žmogiškųjų išteklių specialistei ir pasiteirauk, ar įmonė gavo Tavo siųstą CV. Drąsiai sakyk, kad nori
ateiti į darbo pokalbį ir plačiau pakalbėti apie galimybę dirbti įmonėje. Tai parodys, kad Tau rūpi, esi drąsus ir pasitikintis
savimi.

Darbas - praktika studentams

Savęs nepažinojimas, karjeros
neplanavimas ir nežinojimas, ką tiksliai
norėtum veikti darbo vietoje - vieni iš
svarbiausių trūkumų neleisiančių Tau
lengvai įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl
pateikiame Tau kelis svarbiausius
patarimus, kurie palengvins Tavo darbo
paiešką. 



Pasiruoš klausimų darbdaviui
Dar prieš eidamas į darbo pokalbį pasiruošk klausimų potencialiam
darbdaviui. Jie greičiausiai kils tuomet, kai darysi namų darbus
reikalingus sėkmingam darbo pokalbiui. Prašymas plačiau papasakoti
apie kolegas, su kuriais dirbsi, jų kaitos periodiškumą, artimiausius
įmonės plėtros planus bei užduočių pobūdį leis susidaryti gerą įspūdį ir
Tau pačiam įsivertinti, ar įmonė yra Tau tinkama. Darbo pokalbio
pabaigoje nepamiršk paklausti apie tolimesnę proceso eigą: ar bus
sekantis susitikimas, kada ir kas paskambins ar parašys dėl rezultato,
ar bus atliekamos praktinės užduotys ir kada jų tikėtis.

Papasakokite apie save.
Dažniausiai išgirdus šį klausimą kyla noras kalbėti apie savo
asmenybę, ką mėgsti valgyti, kuo užsiimi laisvalaikiu, kol
galiausiai atsakymo pabaigoje supranti, kad visai ne apie tai
reikėjo kalbėti ir pasakai „nežinau, ką čia dar papasakojus...“.
Iš tiesų, šis klausimas kviečia kalbėti apie save kaip
darbuotoją/specialistą ir prisiminti tai, ką parašei savo CV.
Įvardink svarbiausius savo pasiekimus, buvusias darbovietes,
kasdienes užduotis ir kaip su jomis sekėsi susitvarkyti. O jei
neturi darbo patirties, papasakok, kokių žinių ir įgūdžių įgijai
mokykloje ir kaip jie siejasi su dabartinėmis pareigomis, kurias
nori užimti.

5 tips'ai darbo pokalbiui:

Įvardinkite savo tris stipriąsias ir silpnąsias savybes.
Šis klausimas atskleidžia du pagrindinius dalykus: a) Tavo emocinį
intelektą, ar apskritai pagalvojai apie savo asmenybe ir kokios
situacijos, aplinkiniai iššaukia vienokią ar kitokią Tavo reakciją ir ką dėl
to darai; b) ar supranti, kokių savybių reikės pareigoms užimti. Stenkis
darbo pokalbio metu į šį klausimą atsakyti natūraliai, o geriausia dar
prieš išsiunčiant CV, nuoširdžiai savęs paklausk, ar suprantu ką reiškia
dirbti analitinį darbą visą dieną ir ar man tai tinka, jei giliai viduje trokštu
dinamiško darbo ir nuolatinio bendravimo su žmonėmis? Arba jei nori
dirbti barista ir Tau rūpinimasis klientais - kančia, paklausk ar tikrai
dirbti ten protingiausias pasirinkimas? Esant nuoširdžiam ir
susipažinusiam tiek su savo natūralia prigimtimi, tiek suvokiant, kokių
savybių reikės konkrečiam darbui, padarysi sau ir darbdaviui paslaugą. 

   
Pasidomėk įmone, kurioje ketini dirbti iš anksto
Viena iš didžiausių klaidų – nepasidomėjimas įmone, kurioje
ketini praleisti kiekvieną darbo dieną. Kai Tavęs paklausia „ką
žinote apie mūsų įmone?“ – tai kvietimas pademonstruoti savo
motyvaciją, padarytus namų darbus ir parodymas, kad Tau rūpi.
Būtinai peržiūrėk įmonės vizija, tikslus, susipažink su socialinių 
 medijų paskyromis, o jei yra galimybė ir kažkas iš pažįstamų
dirba toje įmonėje – pasikviesk puodeliui kavos ir paprašyk, kad
plačiau papasakotų apie patirtį. Viena vertus, būk atsargus ir
įvertink, kad jei tai didelė organizacija ir Tavo draugas dirba
viename skyriuje, o Tu planuoji darbuotis kitame, išvadas daryk
atsargiai. Greičiausiai skirsis ir jūsų vadovai, ir tikslai, ir užduotys.
Kita vertus, padarius kitus viršuje paminėtus namų darbas turėsi
platesnį suvokimą ir sprendimą dėl kandidatavo galėsi padaryti
informuotai.     

Neverbalinė kalba
Sakoma, kad kūno kalba atkleidžia apie 55
proc. informacijos, kurią norime pasakyti
pašnekovui. Tad darbo pokalbio metu stenkis
rankas laikyti padėtas ant stalo, o ne po stalu,
kalbėk lėtai su pertraukomis, žiūrėk į akis,
retkarčiais palink į priekį. Tai parodys, kad Tau
įdomu, esi susikaupęs, pasitikintis savimi ir
atviras žmogus.

,,Pasaulyje egzistuoja
ledų/šokolado/saldumynų

 testuotojo darbas. 
Norėtum pabandyti?"



Daugiau nuolaidų rasi ČIA
Nori gauti nuolaidą Tau
patinkančioje vietoje?

 Susisiekime!
 info@isic.lt!

ISIC draugai

https://www.isic.lt/nuolaidos/


Kaip pasiruošti sesijai?

Pereiname prie linksmiausios dalies -
egzaaaminai... Universitete Tavęs lauks ne tik
paskaitos, studentiškas gyvenimas, bet ir aišku
koliai, egzaminų sesijos, kurios užtruks apie mėnesį
laiko. Egzaminai universitete yra panašūs, kaip ir 12
klasės egzaminai, tačiau jie vyksta iš viso du kartus
per metus, t.y. rudens egzaminų sesija ir pavasario
egzaminų sesija. Per sesijas turėsi galimybę
parodyti, ką išmokai per pusę metų universitete, o
kaip jai pasiruošti, nuo ko pradėti ir ką svarbaus
reikia žinoti - viską rasi žemiau. Sėkmės
ateinančiose sesijose linki ISIC komanda!

Kaip laikomi egzaminai? 

Egzaminai universitetuose yra laikomi nuotoliniu
būdu arba gyvai. Gyvuoju būdu studentai susirenka
paskirtą valandą ir dieną tam tikrame kabinete, kur
vyks egzaminas. Jiems duodamas egzaminas, be
to, egzaminų formų gali būti įvairių, tiek
atsiskaitymas žodžiu, tiek raštu, testo/atvirų
klausimų forma, taip pat gali laikyti ir per kompiuterį
- tai nustato jau pats universitetas ir dėstytojas, pas
kurį laikysi egzaminą. Egzaminas yra laikomas
vieną - dvi akademines valandas. Tuomet pagal
nustatytą universiteto tvarką yra ištaisomi
egzaminai ir paskelbiami jų rezultatai pažymių
platformoje, prie kurios galėsi prisijungti gavus
prisijungimus iš universiteto jau įstojus. Egzaminą
vertina tą patį dalyką dėstęs dėstytojas, pas kurį
laikysi egzaminą. Egzaminas yra vertinamas
dešimtbalėje sistemoje (1-10) arba įskaita -
neįskaita. 

Ką svarbaus reikia žinoti? 

Jei studentas neišlaiko egzamino pirmą kartą, t. y.
gauna žemesnį, nei 5 balai, arba neatvyksta
egzamino dieną į sesiją be rimtos pateisinamos
priežasties, jis turi eiti į perlaikymą. Studentas iš viso
turi teisę perlaikyti egzaminą 2 kartus. Pirmas kartas
yra nemokamas, o antrą jau reikia susimokėti
nustatytą universiteto mokestį. 
Egzamino perlaikyti neleidžiama, jei egzamino dieną
nėra atvykstama be pateisinamos priežasties, t.y.
jeigu neatvykstama dėl ligos, privalu pateikti gydytojo
pažymą, arba kitą įrodantį dokumentą. 
Egzaminų perlaikymas visada būna organizuojamas
po sesijos. 
Norint dalyvauti egzaminų perlaikymo sesijoje, reikia
keiptis į savo fakulteto dekanatą.
 

 



 
Ką atsinešti pirmajai sesijai?

 
Stresui - NE!  

Kad galėtum lengvai kovoti su stresu ruošiantis
egzaminų sesijai, ISIC komanda Tau siūlo:

Atsijunk nuo visų soc. medijų, kol mokaisi;

Meditacijos pratimai, geras miegas ir lengvas
sportas lauke - must!

Pasidaryk tvarkaraštį, kuriame žymėsi laiką ir darbus,
kuriuos turi atlikti, kad išlaikytum tvarką ir balansą;

Žolelių arbata, ciberžolė, graikiniai riešutai ir migdolai
- yra tikras gėris Tavo smegenims. 

 

 

Priklausomai nuo laikomo egzamino studijų
dalyko, į egzaminą gali atsinešti rašymo
priemones, skaičiuotuvą ar užrašinę, kuria
pasinaudotum, kaip juodraščiu - svarbu, kad
ten neturėtum špargalkės :) Dėstytojai, lektoriai
visada pasilieka teisę apžiūrėti studento darbo
priemones, kad įsitikinti ar studentas
nesukčiauja. 
Būtinai turi atsinešti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, kad įrodytum, jog į
egzamino laikymą atvykai tikrai Tu. 

Pasinaudok šiais praktiniais patarimais ir
pamatysi, kaip iš tikrųjų lengva atlaikyti stresą ir
pasiruošti egzaminų sesijai. 

,,Pats sunkiausias
egzaminas visame

pasaulyje pripažintas
Master Sommelier Diploma

Exam. Jo išlaikymo
procentas yra tik 5-10%."



LĖKTUVU
Su ISIC pirk pigesnius lėktuvo bilietus sau ir draugams! Gauk 5 Eur
nuolaidą kiekivienam bilietui pirkdamas zigzag.lt platformoje su kodu ISIC. 
ZigZag - studentams draugiškos kelionių agentūros visoje Lietuvoje!

TRAUKINIU
Pirk pigesnius bilietus internetu arba traukinių stotyse. Pirkdamas internetu pasirink nuolaidos
dydį ir įvesk savo ISIC pažymėjimo numerį. Be to, jeigu pirksi bilietus iš karto į abi puses, gausi
papildomą - 15% nuolaidą! Bilietus griebk: traukiniobilietas.lt

VIEŠUOJU TRANSPORTU
ISIC pažymėjimas moksleivio/studento statusą įrodo 130 šalių. Jei konkrečioje šalyje užsienio
studentams taikomos nuolaidos transportui, jos galios ir Tau! Keliaudamas į užsienį brūkštelk tos
šalies ISIC atstovybei ir sužinok tikslią situaciją! Lietuvoje transporto lengvata galioja visiems ES ir
EEB šalių narių piliečiams studentams bei moskleiviams. 

TRANSPORTO LENGVATOS LIETUVOJE 

STUDENTAMS

BENDROJO LAVINIMO 
MOKYKLŲ MOKINIAMS

PROFESINIŲ MOKYKLŲ 
MOKINIAMS

VIEŠASIS TRANSPORTAS LIETUVOS GELEŽINKELIAI TARPMIESTINIAI AUTOBUSAI

-80% terminuotiems
-50% vienkartiniems

-80% terminuotiems
-50% vienkartiniems

-80% terminuotiems
-50% vienkartiniems

-50% kelionėms Lietuvoje

-30% kelionėms Lietuvoje
(komercinė nuolaida)

-50% kelionėms Lietuvoje

-50% nuolaida

Nuolaida netaikoma

-50% nuolaida

AUTOBUSU
Jeigu keliausi po užsienį, nepamiršk, kad su Eurolines ir Ecolines visada turi -10% nuolaidą.
Keliaudamas į konkrečią vietovę būtinai isic.org/discounts pasitikrink, ar ten nėra ISIC turėtojams
draugiškos autobusų kompanijos
 (trakime, Flixbus veikianti 27 Europos šalyse) - gali nemokamai sutaupyti net pervežimui iš oro
uosto! 

AUTOMOBILIU
Pilkis degalus, užkąsk ar atsigerk kavos, plaukis automobilį pigiau su EMSI - jeigu
planuoji savarankiškai keliauti automobiliu ir čia ISIC Tau padės! EMSI degalinėse
su ISIC turi specialias kainas!

KELIAUK SU ISIC



UŽSISAKYK ISIC
STUDENTO PAŽYMĖJIMĄ 

IR GAUK PER 5
MINUTES!


