
Klaipėdos valstybinės 
kolegijos bendruomenės 
naujienlaiškis

D.Šateikienė:
noriu nesustoti

ir tęsti mokslinę
veiklą

Inžinerijos ir informatikos 
katedros lektorė Diana Šatei-
kienė Klaipėdos universitete 
apgynė daktaro disertaciją ir 
tapo transporto inžinerijos 
mokslų daktare. Daktaro 
disertacijai pasirinkta tema 
„Jūrų laivų balastinių vandenų 
valymo sistemų diegimo tyri-
mai“. 

KVK 
PIRMAKURSIŲ 
PORTRETAS
Amžius. 61 proc. per LAMA BPO įstojusiųjų pirmakursių mokyklą 
baigė šiais metais.

Lytis. 52 proc. įstojusiųjų – moterys.

Geografija. 26 proc. įstojusiųjų – iš Klaipėdos raj., 23,8 proc. – iš Plungės, 
23,8 proc. –iš Rietavo, 22,4 proc. – iš Klaipėdos miesto, 19 proc. – iš Šilutės, 
18 proc. – iš Mažeikių ir 16 proc. – iš Telšių.

8 studentai įstojo į lietuvių kalba vykdomas studijų programas, tačiau save deklaravo kaip užsieniečiai arba 
užsienio lietuviai (Baltarusija, Ukraina, Rusija, Uzbekistanas).

Pažangumas. 4 pirmakursiai bent vieno valstybinio brandos egzamino gavo 100 balų. Jie studijuos Dietetiką, 
Informatikos inžineriją, Informatiką ir Buhalterinę apskaitą.

Bendras studijų programų skaičius. Kolegijoje pirmakursiai  studijuos 7 studijų krypčių grupes, 20 studijų krypčių, 
22 studijų programas (dėl per mažo stojančiųjų skaičiaus šiemet sustabdytas priėmimas į Turizmo verslą).

Bendras pirmakursių skaičius. Per LAMA BPO į Kolegiją priimti 767 studentai, 329 jų įstojo į valstybės finansuo-
jamas vietas. Iš viso Kolegija sulaukė 930 pirmo kurso studentų. Tai – 11 proc. mažiau negu pernai.

Dažniausi pasirinkimai. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje šiais metais tarp pirmakursių populiariausios buvo 
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (135 studentai), Bendrosios praktikos slauga (95 studentai), Logistikos 
vadyba (82 studentai), Statybos inžinerija (78 studentai), Kineziterapija (65 studentai), Elektros ir automatikos 
inžinerija (55 studentai). Palyginimui bendrai koleginiame sektoriuje šįmet dažniausios studijų programos – 
bendrosios praktikos slauga, tarptautinis verslas, vaikystės pedagogika, kosmetologija, logistika, automobilių 
techninis eksploatavimas.  

Bendras studentų skaičius. Viso Kolegijoje 2021-2022 mokslo metais studijuos 2500 studentų.

 

Nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar ja nepersirgę 
aukštųjų mokyklų studentai, norėdami dalyvauti kon-
taktiniuose užsiėmimuose, galės testuotis kas 7–10 
dienų, t. y. nebūtinai kas 48 valandas, kaip iki šiol. Toks 
palengvinimas galios iki spalio 15 d. Taip pat nusta-
tytas dar vienas testavimo būdas Galimybių pasui 
gauti – greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas CO-
VID-19 ligai nustatyti. Aukštojo mokslo studijos kon-
taktiniu būdu vyksta tik turintiesiems Galimybių pasą 
– kitu atveju studentai gali dalyvauti tik nuotolinėse 
paskaitose ir užsiėmimuose.
Šį šeštadienį (rugsėjo 11 d.) mobili vakcinavimo 
komanda įsikurs palapinėje šalia parduotuvės „Norfa 
XL“, esančios adresu Vingio g. 21A. Medikų komanda 
dirbs nuo 10 iki 14 val. Bus skiepijama „Comirnaty“ („P-
fizer-BioNTech“) ir „Janssen“ vakcinomis. Išankstinės 
registracijos nereikia, užtenka turėti asmens doku-
mentą.

Palengvinimas
 galios iki

spalio vidurio

 

Rekordinė Erasmus+ studentų gausa

Šį rudenį KVK pasitinka rekordu – 76 atvykusiais Erasmus+ programos studentais. 18 
kolegijos studijų programų sulauks mainų studentų iš Čekijos, Graikijos, Gruzijos, Ispani-
jos, Italijos, Jordanijos, Portugalijos,  Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos ir Vokieti-
jos. Iš jų net 7 studentai atliks praktikas Bendrosios praktikos slaugos, Kineziterapijos ir  
Turizmo verslo studijų programose. Džiugu, kad studentai ramiai priėmė susidarusius 
iššūkius ir pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19 atvyko į KVK, kur praleis vieną ar du studijų 
semestrus. 
Tarptautinių ryšių skyrius mielai konsultuoja visus kolegijos studentus apie Erasmus+ 
mainų galimybes. Taip pat kviečia studentus prisijungti prie Erasmus Studentų Tinklo 
Klaipėdoje (ESN KUK) mentorių komandos.

Akademiniai metai pradėti violončelių garsais
Dalinamės rugsėjo 1-osios akimirkomis. Virtuozišką muziką Kolegijos studentams dova-
nojo grupė „Voiceless”. Sveikinimo žodžius skyrė Tarybos pimininkas Leonas Makūnas, 
direktorė Gražina Markvaldienė, dekanai, alumnų klubo prezidentė Gintarė Kareivaitė. 
Skambant himnui „Gaudeamus“ Kolegijos vėliavą pakėlė Studentų atstovybės prezidentė 
Kornelija Dapkutė. 

Surengtas bendruomenės susirinkimas
 Paskutinė vasaros dieną tradiciškai surengtas bendruomenės susitikimas. Jo metu dar-

buotojai supažindinti su naujų mokslo metų aktualijomis. Taip pat pagerbti darbuotojai 
per vasarą turėję asmeninių progų, pasiekę naujų mokslo aukštumų ar pakeitę darbo 
poziciją. Susirinkimo metu skambėjo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solisto Min-
daugo Rojaus atliekama muzika. 

Startuoja naujose
 patalpose

Akademinių metų startą šventiniu susitikimu 
naujiems darbams įkvepiančioje aplinkoje 
pradėjo Slaugos ir socialinės gerovės kate-
dros dėstytojų komanda. Ši katedra naujus 
mokslo metus pradeda naujame pastate, nuo 
šiol ji įsikuria Technologijų fakultete.

Studentai diskutavo asamblėjoje
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aukštojo mokslo politikos formuotojus ir studentų 
lyderius pačioje rugpjūčio pabaigoje sukvietė į Klaipėdoje vykstantį tradicinį renginį – 
LSS Asamblėją 2021 „Vakar, šiandien, rytoj“. Susirinkusius sveikino Prezidentas Gitanas 
Nausėda, Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs 
svečiai. Po sveikinimo kalbų ir diskusijų, kuriuose dalyvavo ne tik ŠMSM atstovai, bet ir 
patys studentai, vyko LSS tarpinės ataskaitos ir finansinės ataskaitos pristatymas bei 
tvirtinimas, taip pat buvo renkamas naujas priežiūros komiteto narys. Po konferencijos 
studentai dalyvavo darbo grupėse, kurios vyko KVK Verslo fakultete. 

Šiemet LSS mini ir 30-ąjį gimtadienį. Jis sutiiktas Šventojoje, ant jūros kranto. Pasveikinti 
studentų sąjungą atvyko ir muzikantas Virgis Stakėnas, kuris kartu su visais studentais 
dainavo žinomiausias savo dainas, vėliau vyko grupės „Baltasis kiras" koncertas. Šventė 
užbaigta laužo uždegimu ir LSS himnu.

KVK SA nariai džiaugiasi, kad galėjo ne tik kelti savo kompetencijas, klausytis įdomių dis-
kusijų su švietimo lyderiais, dalyvauti darbo grupėse, bet ir susipažinti su kitų aukštųjų 
mokyklų studentais. 

Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėdos valstybinė kolegija
Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt 

m.vaitiekute@kvk.lt 

Austrijoje gilinasi į medienos subtilybes
Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros dėstytojai kartu su studentais šiuo metu vieši 
Austrijoje – Vienos Taikomųjų Mokslų universitete. Jie dalyvauja Erasmus+ projekto 
HiBiWood veiklose. Dviejų savaičių mokymų metu studentai ne tik sužinos apie praktinį 
medienos ir medienos hibridinių koncepcijų įgyvendinimą, bet ir dirbs kartu su studen-
tais iš kitų šešių mokslo institucijų bei spręs aktualias problemas, susijusias su medie-
nos panaudojimu statybai. Mokymuose gerąja praktika dalinsis vietos ir tarptautiniai 
ekspertai, vyksta ekskursijos į medienos statybos įmones. 

Žygiu paminėjo profesines šventes
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra Kolegijos bendruomenę sukvietę į žygį 
nuostabiame Kuršių Nerijos kampelyje – Smiltynėje. Žygis skirtas paminėti dvi profe-
sines šventes – Pasaulinę kineziterapijos ir Tarptautinę grožio dieną. Žygis subūrė 
apie pusšimtų bendraminčių. Iš viso jie su šiaurietiškomis lazdomis nuėjo 12 tūkst. 
žingsnių, prie jūros atliko Tai chi mankštą.
 

Įkūnyta lektorės
idėja – geriamo
vandens fontanas

Dalyvaujamasis biudžetas - tai įrankis, leidžiantis 
gyventojams  labiau įsitraukti į savivaldą, visuo-
meninę veiklą, siūlyti iniciatyvas ir priimti sprendi-
mus balsuojant už labiausiai patikusias idėjas. 
Šiemet pirmą kartą Klaipėdos rajono gyventojai 
galėjo prisidėti prie dalies biudžeto skirstymo ir 
patys spręsti, kokias iniciatyvas reikia įgyvendinti. 
Finansų ir apskaitos katedros lektorės Aurelijos 
Zonienės pateiktas vandens gėrimo fontanėlio 
projektas pateko tarp 25 atrinktų projektų, kurie 
tenkino visus projektams keliamus reikalavimus, 
o gyventojų balsai nulėmė, kad jos pasiūlytas pro-
jektas tapo absoliučiu lyderiu savo kategorijoje. 
Gargždų miesto gimtadienio šventėje fontanėlis 
buvo iškilmingai atidengtas. Fontanėlio idėja, kaip 
pasakoja Aurelija, gimė iš žemiškų poreikių – vai-
kštant mieste noro atsigaivinti ir atsigerti van-
dens. Atsigaivinti vandeniu gali ne tik žmonės, bet 
ir jų mylimi augintiniai, fontanėlis turi žemesnę 
girdyklą šunims. Šiuo metu lektorė Aurelija 
Zonienė ne tik dirba dėstytoja kolegijoje, bet ir 
rengia disertaciją darnaus vystymosi tematika, 
todėl jai ypatingai svarbu tai, kad fontanėlis prisi-
dės prie plastiko mažinimo bei vandens tausoji-
mo. Kiek žinoma Aurelijai, kasmet vis daugiau 
savivaldybių ir mokyklų jungiasi į dalyvaujamąjį 
biudžetą, todėl lektorė norėtų pasiūlyti šią kon-
cepciją ir Klaipėdos valstybinei kolegijai – visa 
kolegijos bendruomenė galėtų teikti idėjas, kaip 
pagerinti kolegijos viešąsias erdves, kad jos būtų 
dar patrauklesnės – tiek studentams, tiek visai 
kolegijos bendruomenei.

NAUJIENOS

Įtraukti darnaus vystymosi tikslai  
Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) į savo kasdienę veiklą integravo  Jungtinių Tautų dar-
naus vystymosi tikslus (DVT17). 2015-09 mėn. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 
paskelbta 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT17), 169 uždaviniai ir 230 rodiklių, 
kuriuos siekiama įgyvendinti iki 2030 m. DVT17 – tai strateginė pasaulio vystymosi kryptis, 
orientuota į įvairius dalyvius, imantis drąsių ir pokyčius skatinančių priemonių. Darnaus 
vystymosi koncepcijos pagrindas yra konstruktyvi trijų pagrindinių komponentų – aplinkos, 
ekonomikos ir visuomenės – sąveika. DTV17 esmė – imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant 
„nukreipti pasaulį darnia ir lanksčia kryptimi“ „nė vieno nepaliekant nuošaly“, nes įgyvendi-
nimas paremtas „visapusiškai naudingu bendradarbiavimu tarp dabartinių ir būsimų kartų“. 
5 esminiai elementai (5P), į kuriuos nukreipti DVT17 veiksmai: people – žmonės; planet – 
planeta; prosperity – klestėjimas; peace – taika; partnership – partnerystė. 

NAUJI VEIDAI

ATGARSIAI

Burnos priežiūros katedros studen-
tams rudens semestre dėstys ir du 
profesoriai iš Portugalijos.

Portalegrės Politechnikos instituto (Polytechnic Institute 
of Portalegre) koordinuojantis profesorius Raul Alberto 
Cordeiro:

„Visada labai malonu bendradarbiauti su KVK iš Portuga-
lijos. Esu Sveikatos mokslų daktaras ir instituto Sveikatos 
mokyklos dėstytojas. Nuo 2020 m. kovo mėn. esu Porta-
legrės sveikatos regiono, kuriame yra 2 ligoninės ir 16 
sveikatos centrų, aprūpinančių 110000 gyventojų, ligo-
ninės administratorius. Portalegre yra nedidelis 20 000 
gyventojų turintis miestas centrinėje Portugalijos dalyje, 
20 km nuo Ispanijos sienos. Miestas turi jauną ir dina-
mišką politechnikos institutą, kurį pasirinkę labai atsida-
vę studentai ir profesoriai“.

Lisabonos universiteto Psichologijos mokslų dakta-
ras, burnos higienistas prof. Mario Rui Araujo:

„Esu Mario Rui Araujo, bet galite mane vadinti 
tiesiog Mario. Esu Portalegre Sveikatos mokyklos 
profesorius ir beveik 30 metų dirbu burnos higienis-
tu, o viduryje to dar įgyjau psichologijos magistro ir 
mokslų daktaro laipsnius. Tad tai bus iššūkis ir nuo-
tykis pasidalyti abiem sritimis su jumis. Gyvenu 
Caldas da Rainha, Portugalijoje, turiu 4 vaikus, 3 
kates ir mėgstu žaisti su „Lego“ kaip „Lego Serious 
Play Facilitator“ (bet tai jau kita istorija, kurią galėsiu 
papasakoti, kai jau gyvai susitiksime)”

–Papasakokite, kur prasidėjo Jūsų profesinis kelias? Kur 
užaugote kaip mokslininkė? 
–Klaipėdos universitete baigiau mechanikos inžinerijos 
studijas, įgijus magistro laipsnį pradėjau dirbti asistente. 
Augdama ir tobulėdama, kaip dėstytoja, nusprendžiau 
pradėti studijas tuo metu jungtinėje transporto inžineri-
jos doktorantūroje – VGTU, ASU, KU. 
–Kaip pasirinkote temą disertacijai? 
–Disertacijos temą pasiūlė Klaipėdos universiteto, tuo 
metu Jūrų technikos fakulteto dekanė, nes disertacijos 
tyrimų aktualumą lėmė įsigaliojusi tarptautinei BWM 
konvencija (Ballast Water Management). Lietuva – 
jūrinė valstybė, o Klaipėda – uostamiestis, tad ir man 
pačiai ši tema buvo įdomi bei aktuali. Rašydama diser-
taciją, turėjau galimybę susieti savo įgytas mechanikos 
inžinerijos žinias, gilinti transporto inžinerijos, aplinkos-
augos, matematikos, fizikos ir chemijos žinias, mano 
disertacija tarpdisciplininė.
–Ką Jums davė daktaro studijos? 
–Studijuodama doktorantūroje turėjau galimybę savo 
žiniomis bei patirtimi dalintis ne tik su Klaipėdos univer-
siteto studentais, bet ir Klaipėdos valstybinės kolegijos 
studentais. Mokslas man tapo tarsi hobis, todėl labai 
džiaugiuosi galimybe su studentais kartu atlikti tyrimus, 
rengti mokslines publikacijas bei dalyvauti konferencijo-
se.
Doktorantūros studijos davė labai didelį žinių bagažą ne 
tik transporto ir mechanikos srityse, bet ir tą mokslinį 
supratimą, kitokį požiūrį į aplinkosaugą, suvokimą, kaip 
svarbu, kurti mokslinį produktą. Todėl tapus transporto 
inžinerijos mokslų daktare, ateityje norėčiau nesustoti ir 
vykdyti mokslinę veiklą, kuri duotų naudą tiek mokslui, 
tiek visuomenei. 

Dirbtinis intelektas imitavo pacientus
Sveikatos mokslų fakulteto Kineziterapijos ir Grožio terapijos dėstytojai Martynas 
Ramanauskas ir Roberta Bikuličienė dalyvavo nuotoliniame PETHRA+ projekto prista-
tymo seminare. PETHRA+ tai – kineziterapijos e-mokymo platforma, kurioje studentai 
gali ugdyti savo klinikinio mąstymo įgūdžius, panaudojant dirbtinį intelektą (angl. Artifi-
cial intelligence), kai dirbtinis intelektas imituoja pacientą pagal dėstytojo sukurtą 
atvejo analizę. PETHRA+ e-mokymo aplinka sukurta, remiantis Tarptautine Funkciona-
vimo, Negalumo ir Sveikatos klasifikacija (angl. ICF model).
Seminaro metu dalyviams suteikta galimybė išbandyti e-mokymo aplinką, kurioje ben-
draujant su dirbtiniu intelektu per vieną valandą reikėjo surinkti paciento anamnezę, 
susipažinti su klinikinių testų bei laboratorinių tyrimų rezultatais, nustatyti kinezitera-
pinę diagnozę bei išsikelti kineziterapijos tikslą ir uždavinius.

Laukia pacientų iš išorės
Burnos priežiūros katedra džiaugiasi, kad vis daugiau studentų nusprendžia skiepytis ir 
tai leidžia vykdyti kontaktinį mokymą bei kviesti klientus iš išorės. Burnos priežiūros 
katedros Burnos higienos 3 kurso studentai jau teikia Burnos higienos paslaugas 
pacientams iš išorės su galimybių pasu. Dirbdami laboratorijose su pacientais studentai 
gilina praktinius įgūdžius. 

Dalyvavo mokymuose ekspertams 
Sveikatos mokslų fakulteto prodekanė dr. Jurgita Andruškienė rugpjūčio 30-31 d. daly-
vavo Latvijos aukštojo mokslo kokybės agentūros (AIKA, Quality Agency for Higher 
Education) organizuotuose mokymuose tarptautinio studijų krypčių vertinimo eksper-
tams. Mokymai vyko dvi dienas, pirmąją dieną vyko teorinis mokymas, antrąją dieną 
buvo atliekamos praktinės užduotys. Mokymuose, kuriuos agentūra pirmą kartą orga-
nizavo nuotoliniu būdu, dalyvavo 160 ekspertų iš 20 pasaulio šalių. Mokymų tikslas – 
pasirengti artėjančiam studijų krypčių vertinimui Latvijos aukštojo mokslo institucijose. 

Kongrese pristatė pranešimą  
Sveikatos mokslų fakulteto Burnos priežiūros katedros dėstytojai nuotoliniu būdu daly-
vavo European Association of Dental Public Health kongrese „Innovation in Dental 
Public Health“. Burnos priežiūros katedros dėstytojos doc. dr. Jurgita Andruškienė, lekt. 
Šarūnė Barsevičienė, lekt. Eglė Žymantienė ir lekt. Aušra Rudžianskienė pristatė pra-
nešimą „Nutrition Knowledge Survey: Are Future Dental Hygienists Literate Enough in 
Food?“.

Paskaita perkelta į gryną orą
Kai saulė šypsosi, o vėjas švelniai kutena skruostus,  paskaitas galima iš auditorijų per-
kelti ir į lauką. Taip studijas pradėjo trečia Klaipėdos valstybinės kolegijos Skaitmeninės 
rinkodaros komunikacijos studijų programos laida. Kaip, ką, kur ir net kodėl studijuos, 
jaunuoliai susipažino pirmojoje savo paskaitoje su  grupės kuratore lektore Laura Sėle-
niene.

Sukurtas virtualus geros praktikos žemėlapis
Pagaliau turime! Sudarytas darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ES šalyse Virtualus 
geros praktikos žemėlapis. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad įgyvendinant Eras-
mus+  projektą „Going back to Green Future“ (Nr. 2020-1-SI01-KA204-076058) gauti 
pirmieji rezultatai. Naudodami nuorodą https://ebm.si/p/gb2gf-sdgs/ galite pasiekti 
virtualų gerosios praktikos žemėlapį, kuriame įvairios Europos šalių organizacijos dalin-
asi gerąja praktika apie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą. Kartu su kitais 6 projek-
to partneriais surinkti net 26 gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie yra šioje nuorodoje  
https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/03/Virtual-collection_v2-1.pdf  
Kviečiame pasižvalgyti po Europą ir atrasti įkvėpimo ir sau. 

Vyksta mokslo festivalis 
Mokslo populiarinimo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ sugrįžo! Šįą savaitę visi mokslo ir 
technologijų mėgėjai pakviesti į Nacionalinio mokslo festivalio renginius. Jau aštuonio-
liktasis mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2021“ kviečia dalyvauti kontaktiniuose ir 
nuotoliniuose renginiuose. Klaipėdos valstybinė kolegija į festivalio renginius prisijungti 
kviečia rugsėjo 10-17 dienomis: moksleiviai, jų mokytojai ir visi besidomintieji iš viso 
pakviesti į 25 nemokamas paskaitas, eksperimentus ir kitas veiklas fakultetuose. 

Renkami Darbo tarybos nariai
Klaipėdos valstybinės kolegijos darbuotojai rinks Darbo tarybos narius. Darbuotojai 
pasiūlymus dėl kandidatų į darbo tarybos narius gali pateikti iki rugsėjo  24 d. Darbo 
tarybos rinkimų komisijos pirmininkei Aretai Lenkauskienei, Jaunystės g. 1,  120 kabi-
netas arba atsiųsti elektroniniu paštu a.lenkauskiene@kvk.lt Primename, kad Darbo 
tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, kurių darbo santykiai su darbdaviu 
trunka ilgiau kaip 6 mėnesius. Balsavimas vyks rugsėjo 28 d. 9.00 val. – 16.00 val. Tech-
nologijų fakultete (Bijūnų g. 10), konferencijų salėje, Sveikatos mokslų fakultete (Da-
riaus ir Girėno g. 8) 11 auditorijoje ir Verslo fakultete (Jaunystės g. 2) 4 a. salėje.

Laikina prieiga el. knygų
KVK bendruomenės nariams iki spalio 6 d.  
laikinai atverta prieiga prie Emerald Publi-
shing leidžiamų elelektroninių knygų. Laikina 
prieiga suteikta prie dviejų el. knygų kolekci-
jų: Business Management & Economics ir 
Social Sciences. Kolekcijas sudaro daugiau 
nei 2 900 knygų pavadinimų. El. knygose 
pateikiamos šiuolaikinėje visuomenėje 
aktualios temos bei analizuojamos įvairios 
realaus gyvenimo problemos. Emerald Publi-
shing el. knygas rasite prisijungę adresu 
https://db.kvk.lt/ 


