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Prakse Studentiem ir arvien grūtāk atrast prakses iespējas

Praksi var kārtot arī ārzemēs

� ccTā kā šogad daudzi pazaudējuši darbavietu un mēs viņiem īpaši nevaram palīdzēt atrast prakses vietu Latvijā, tad mēģinām realizēt viņu spējas ārzemēs,11 teic Olga Djakona,
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Ekonomiskās krīzes
ietekmē studentiem
nav, kur iziet praksi,
tādēl vini to izvēlas
nok � rtot ārzemēs.
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To ievērojusi Olga Djako
na, lnformācijas sistēmu
un menedžmenta augstsko
las (ISMA) Karjeras centra
vadītāja.
«Situācija valstī ietekmē
arī praktikantus. Uznēmu
mi nemeklē praktik ntus
un negrib viņus mācīt. Daž
reiz darba devējs paņem
studentu praksē un grib
tikai parakstīt papīrus vai
iedot kādus nenozīmīgus
darbus. Tam nav nekādas
jēgas, jo students neko ne
iemācās. Tā gan bijis arī
pirms krīzes, bet ir arvien
grūtāk,» saka 0. Djakona.
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Prakse ārzemēs
«Studentiem nav īpašas ie
spējas sevi realizēt Latvijā.
Piedāvājuma nav, un atrast

darbu gandrīz nav iespē
jams,» teic 0. Djakona.
Agrāk, piemēram, darba
piedāvājumu biroja admi
nistratoriem bijis daudz,
neviens neesot vēlējies to
darī!, taču tagad piedāvā
jumu gandrīz vai neesot.
Pašlaik lielākā daja darba
piedāvājumu ir speciālis
tiem ar lielu pieredzi.
ISMA meklē iespējas sa
viem studentiem prakti
zēties ārzemēs. «Studenti
brauc uz ārzemēm un tur
iziet savu praksi, paaug
stina savas kompetences,
atbrauc uz Latviju ar prak
tisko zināšanu bāzi un var
atrast labu darbu, virzoties
pa karjeras kāpnēm,» norā
da 0. Djakona.
Labas prakses iespējas
dažādu specialitāšu studen
tiem esot valstīs ar attīstītu
tūrisma nozari, piemēram,
Spānijā un Grieķijā. Tur
studentus darba devēji lab
prā! māca un esot arī cita
attieksme.
«Vini skatās globāli un ir
vienaiga, no kuras valsts ir
praktikants, vini māca un
piedāvā arī pēc 'tam darbu.
Mums ir bijuši gadījumi,

kad praktikanti atbrauc, lai
nokārtotu saistības ar sko
lu, un brauc atpakaļ strā
dāt. Tur darba devēji viņus
gaida,» saka 0. Djakona.

lzvēlas trešdala
Ārzemēs praksi' iziet ap 30
% ISMA studentu. Studentu
pieprasījums pēc prakses ār
zemēs īpaši jūtams ir šogad
- citus gadus praksi ārze
mēs izvēlējās divreiz ma
zāk studentu un lielākā daja
praktizējās savā darbavietā.
Iepriekš arī daudz studentu
paši atrada prakses vietu,
taču tagad biežāk meklē ar
augstskolas palīdzību.
Praksi ārzemēs biežāk iz
vēlas tūrisma un uzņēmēj
darbības vadības un kultū
ras menedžmenta studenti.
0. Djakona novērojusi,
ka pagaidām Latvijā atrast
praksi visvieglāk esot IT
jomā studējošiem, taču pa
līdzību, meklējot praksi
ārzemēs, mēdz lūgt arī šie
studenti.
«Tagad ir grūti ar karje
ras iespējām un mēs mēģi
nām studentus atbalstīt, kā
varam.
Ārzemēs attieksme ir

mazliet citāda: tur domā,
ka studentus vajag apmā
cīt. Viņiem neko par to ne
maksā, bet studenti saņem
to, kas viņiem vajadzīgs.
Mums dažreiz ne vien darba
devējs praksi uztver formā
li,bet arī studenti: ne viens,
ne otrs negrib mācīties un
mācīt. Studenti uzreiz grib
būt vadītāji un negrib pildīt
vienkāršus darbus,» saka 0.
Djakona.
Taču esot studenti, kuri
aiziet no darba,lai aizbrauk
tu praksē uz ārzemēm, jo
šāda iespēja viņiem ir tikai
reizi dzīvē.

ļāatbalsta uzņēmēji
Mazie un vidējie uzņēmu
mi negribot savā paspārnē
ņemt praktikantus,jo šobrīd
jātiek galā ar savu biznesu.
Tāpēc 0. Djakona iesaka
meklē! prakses vietu lielajos
uzņēmumos.
Vit)a uzskata, ka no politi
kas viedokja vajadzētu kaut
kā atbalstīt uznēmējus, kas
nodrošina pr�ksi studen
tiem, piemēram,ar nodokju
atlaidēm, jo uzņēmējiem
neesot nekāda labuma no tā,
ka viņi ņem praktikantus.

� Yi ��<>�J.i
.

__

________________________________________________________

Lielu problēmu nav
Profesors )ānis Gardovskis,
Rīgas Stradiņa universitātes
rektors:
.- Mēs parasti slēdzam figumus
ar Rīgas un vadošajām valsts
slimnīcām un ar lielām problē
mām neesam pēdējos gados
saskārušies. Ārstu trūkst, un
arī pārējiem mūsu ar medicīnu
saistītajiem studentiem nākot
nē bezdarbs nedraud. Apstāk-

Knēts, Rigas Tehniskās

!i. algas un pārējais nav mūsu

universitātes rektors:

rokās. Problēmas varētu ras

.- lr atsevišķas jomas, kur k!üst

ties programmās,kur students

grūtāk dabūt prakses vietas,

varētu traucēt biznesam. ļa viņš

bet pašreiz vēl situācija nav tik

nāk komercijā, darba devēji !oti

katastrofāla, ka trūktu prakses

labi var noskatīt jaunus dar

vietu vai kāds atteiktos. Problē

biniekus. Es domāju, ka gudrs

mas varētu rasties,ja turpinā

vadītājs noteikti neatteiksies no

sies ekonomiskā lejupslīde.

labiem darbiniekiem.

«Bieži vien tikai galvas
sāpes un problēmas, tāpēc
viņi negrib iesaistīties tajā
procesā,>> tā 0. Djakona.
Gadoties, ka studenti
noformē savu praksi kādā
draugu vai radinieku uz
nēmumā. Ar to esot grūti
īnīties, jo īpaši pašreizējā

situācijā, kad ir grūti at
rast prakses vietu. «Mēs
saprotam, ka studentiem
prakse ir nepieciešama un
mēs tagad nevaram iet un
kontrolēt. Taču var just,
kura prakses atskaite ir
īsta,>> saka Karjeras centra
vadī!āja.
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