
Konferencijos data Kontaktai 

2016 m. gruodžio 5 d.  

Respublikinė studentų konferencija „Segregacija ir integracija 
šiuolaikinių iššūkių visuomenėje“ 

Kontaktai 
Dr. Akvilė Virbalienė 
a.virbaliene@kvk.lt 
tel. +370-610-05625 

2016 m. lapkričio 4 d.  

Mokslinė – praktinė konferencija „DIABETO PAPLITIMAS LIETUVOJE: 
PRIEŽASTYS, PASEKMĖS, PAGALBA“ 

Kontaktai 
Vida Stončienė 
v.stonciene@kvk.lt 

2016 m. lapkričio 3 d.  

Mokslinė – praktinė konferencija „Biopsichosocialinė edukacija 
psichikos sveikatos priežiūros kontekste“ 

Kontaktai 
Inna Viršilienė 
inavirs@gmail.com  

2016 m. rugsėjo 20 d.  

Tarptautinė konferencija „Studijos –verslas-visuomenė: dabartis ir 
ateities įžvalgos“ 
International Conference „Studies-Business-Society: Present and Future 
Insights“ 

Kontaktai 
Audronė Čistienė 
a.cistiene@kvk.lt 
tel. +370-686-21567 
 

2016 m. gegužės 19 d.  

Respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Sveikatos,  
verslo ir technologijų įžvalgos 2016“ 

Kontaktai 
Sigutė Ežerskienė 
s.ezerskiene@kvk.lt 
tel. +370-674-43300 

2016 m. gegužės 6 d.  

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Slaugytojai pokyčių 
iniciatoriai. Sveikatos priežiūros sistemos stiprinimas“ 

Kontaktai 
Daiva Narvilienė 
d.narviliene@kvk.lt 
tel. +370-610-03126 

2016 m. balandžio 27-28 d.  

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija  „Miestų želdynų 
formavimas 2016: augalai ir žmogus“  
The international scientific – practical conference “Formation of Urban 
Green Areas 2016: Plants and Man“ 

Kontaktai 
Dr. Jurga Kučinskienė 
j.kucinskiene@kvk.lt, 
tel. +370-650-18320 

2016 m. balandžio 26 d.  

Tarptautinė konferencija skirta Pasaulinei Sveikatos dienai 
„SPECIALISTŲ RENGIMAS, TYRIMAI IR INOVACIJOS“ 
International Conference dedicated to the World Health Day 
„EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION“ 

Kontaktai 
Nijolė Galdikienė 
n.galdikiene@kvk.lt 
tel. +370-650-30857 

2016 m. balandžio 14 d.  

Respublikinė konferencija „Saugus ir sveikas maistas – iššūkiai ir 
praktinė patirtis“ 

Kontaktai  
Vijolė Bradauskienė 
v.bradauskiene@kvk.lt 
tel. +370-655-38385 

2016 m. balandžio 7d.  

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Nėra sveikatos be 
psichinės sveikatos“ 

Kontaktai 
Dr. Akvilė Virbalienė 
a.virbaliene@kvk.lt 
tel. +370-610-05625 
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2016 m. kovo 17 d.  

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Ar socialinis darbas gali 
būti verslus“ 

Kontaktai 
Dr. Akvilė Virbalienė 
a.virbaliene@kvk.lt 
tel. +370-610-05625 

2016 m. sausio 20 d.  

Tarptautinė tele internetinė konferencija  
„Sveikatos ugdymo plėtra: vidaus ir užsienio šalių patirties integracija“ 
Конференция «Развитие здоровьесозидающего образования: 
интеграция отечественного и зарубежного опыта» 

Kontaktai 
Dr. Jurga Kučinskienė 
j.kucinskiene@kvk.lt, 
tel. +370-650-18320 
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