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Prasidėjo bendrosios praktikos slaugos studentų baigiamasis  kvalifikacinis egzaminas. 
Buvo daug jaudulio, nerimo, tačiau viskas baigėsi sėkmingai.
Kvalifikacinis egzaminas vyko Bendrosios praktikos slaugos simuliacinėse labaratorijose.



Paskelbtas naujas Lietuvos kolegijų reitingas
Naujausiame 2022 metų kolegijų reitinge Klaipėdos valsty-
binė kolegija yra lyderė sveikatos mokslų krypčių grupėje 
Mitybos studijų kryptyje. 1-oji vieta skirta dietetikos studijų 
programai.
Šiuos duomenis paskelbė žurnalas „Reitingai”, įvertinęs darb-
davių atsiliepimus, įsidarbinimo rodiklius bei absolventų gau-
namą atlygį.
Informatikos, Finansų, Rinkodaros mokslų krypčių grupėse 
Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programos pateko į 
geriausiai vertinamų trejetukus.
Džiaugiamės pasiekimais ir linkime išlaikyti šį rezultatą.
Žurnalas „Reitingai”, vertindamas, kokią gyvenimo kokybę 
studentams siūlo aukštosios mokyklos, KVK išskirtinumą 
mato tame, kad veikia Mokymo ir paslaugų centras, siūlantis 
100 suaugusių mokymo ir švietimo programų.

 Susitikime – apie studentų įdarbinimą 
užsienio įmonėse

Transporto inžinerijos katedra nuotoliniuu būdu inicijavo susitikimą su „Junior-Talents 
International HR Concepts“ direktoriumi Jens-Stefan Muller. Pagrindinis klausimas – 
Automobilių transporto inžinerijos studijų programos profesinės praktikos atlikimo 
galimybės užsienio įmonėse. Susitikime dalyvavo katedrų vedėjai, praktikų vadovai, 
dėstytojai ir studentai iš Vilniaus technologijų ir dizaino, Šiaulių valstybinės, Kauno tech-
nikos, Alytaus valstybinės ir Klaipėdos valstybinės kolegijų.
Jau daugelį metų JUNIOR-TALENTS dirba kaip partneris, kuris įdarbina motyvuotus stu-
dentus ar specialistus iš įvairių šalių sezoniniam ar nuolatiniam darbui įvairiose įmonė-
se, kurios vykdo šias veiklas: automobilių serviso paslaugos, viešbučiai ir aptarnavimas, 
sodininkystė ir apželdinimas.



Studentai skaitė pranešimus konferencijoje
Į Maisto technologijų ir mitybos katedrą atvykę studentai pagal Erasmus+ mobilumo pro-
gramą dalyvavo Vilniaus kolegijos Studentų mokslinės draugijos organizuotoje konferenci-
joje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“.
Studentas Ciprian Josan skaitė pranešimą „The Diversity of Bio Packaging in Food Indus-
try“.
Studentė Sevcan Bulut pristatė pranešimą tema „Specification of Nutritional and Physical 
Activity Habits of University Students (Sample of Kirikkale University)“.
Studentės Stamatina Karantzikou ir Kübra Nur Yalçın skaitė pranešimą „Probiotics and 
Their Impact on a Healthy Lifestyle“.
Visiems studentams vadovavo lektorė Loreta Tamošaitienė.

Įmonės vadovas J.S.Muller pristatė įmonės veiklą, partnerius ir kitus niuansus, susijusius 
su praktikos organizavimu ir vykdymu užsienio įmonėse. 
Junior-Talents International HR Concepts atstovaujamos įmonės:



Mokėsi kepti meduolinės tešlos sausainius 

Maisto technologijų 1 kurso ir Erasmus+ mobilumo programos studentai kūrybingą 
dieną praleido ruošdami meduolinės tešlos kepinius. Studentai lankėsi bendrovės 
„Skonių žaismas“ kavinėje „Degustacija“, kurioje buvo surengtos praktinės dirbtuvės. Jų 
metu studentai turėjo galimybę mokytis, kaip yra ruošiamos meduolinės tešlos su skir-
tingais ingredientais, kaip tešla dalijama, formuojama, paruošiama kepiniams, po to 
kepami meduoliniai sausainukai ir dekoruojami įvairiais glaistais. Šias dirbtuves vedė 
įmonės savininkė, konditerijos profesionali specialistė Irina Ošovskaja, jai talkino KVK 
maisto technologijų specialybės 2021 metų absolventė Emilija Stankevičiūtė, mokymus 
organizavo lektorė Loreta Tamošaitienė. 
„Apsilankymas kepinių studijoje studentams labai patiko, jie tikrai gerai praleido laiką. 
Juolab, kad patobulino ne tik kompetencijas konditerijos srityje, tačiau ir bendravimo, 
darbo komandoje, anglų kalbos įgūdžius, nes visą turinį reikėjo išversti Erasmus studen-
tams”, – įspūdžiais dalijosi L.Tamošaitienė.    



Išbandė išplėstos realybės programėlę

Skatino aktyviau 
naudoti skaitmeninius 
įrankius

Sveikiname Doc.Dr. Gitą Šakytę - Statnickę tapusią 
2021-ųjų metų ,,Epale” andragoge!
Dėstytoja parengė publikacijas tematika dirbtinis intelek-
tas ir mokymosi analitika, t. y. skatinimas švietimo sekto-
riaus darbuotojus savo veiklose aktyviau naudoti skait-
meninius įrankius ir mokinių rezultatų vertinimui, gerini-
mui naudoti platformas su dirbtiniu intelektu.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studentai išbandė Išplėstos realybės 
galimybes, naudojant Quiver programą, kurią galima atsisiųsti į savo planšetinį kompiuterį 
arba mobilų telefoną. Paskaitos metu studentai kūrė piešinius žiemos tema, o paskui juos 
peržiūrėjo Quiver programėlėje. Išplėstoje realybėje atsiranda personažas, kuris padeda 
pertapyti darbą žymių dailininkų stilistika. Kam nebūtų įdomu sužinoti, kaip sniego senį 



Stažavosi doktorantė iš Čekijos
Slaugos ir socialinės gerovės katedroje stažavosi dokto-
rantė iš Pietų Bohemijos Universiteto (Čekija). Vizito tikslas 
– konsultacijos ir bendras straipsnio rengimas kartu su 
katedros dėstytojomis dr. Akvile Virbaliene bei lektore 
Aurelija Šiuriene. 
Atvykti studentę paskatino ilgalaikis bendradarbiavimas 
bei dėstytojų Akvilės ir Aurelijos mokslinių interesų sritis – 
Vertybės socialiniame darbe. Paskata stažuotei taip pat 
tapo studentės rastas naujausias bendraautorių straipsnis 
apie charizmą, kuris paskatino ją imtis naujos konceptua-
lios temos apie altruizmą socialiniame darbe. 
Rengiant straipsnį labai padėjo Klaipėdos valstybinės 
kolegijos bibliotekos darbuotojos Reda Tamelienė bei 
Rimantė Daukšytė, kurios nurodė visus įmanomus šalti-
nius lietuvių bei anglų kalba. Atsisveikindama studentė 
dėkojo už efektyvų darbą ir tikėjosi, jog greitu metu 
straipsnis bus publikuotas.

nutapytų Pablo Pikaso? Šios programėlės naudojimas puikiai papildo ugdymo turinį bei 
ugdo dailė ir informacinių technologijų gebėjimus. Galima dirbti su priešmokyklinio 
amžiaus ir mažesniais vaikais. 



Išleistas naujas mokslo leidinio numeris 

Tikisi aktyvesnių studentų mainų 
tarp Klaipėdos ir Indijos  

Publikuotas naujas periodinio Kolegijos mokslo leidinio „Studijos – verslas – visuomenė: 
dabarties ir ateities įžvalgos“ numeris. Šis leidinys – tai tarptautinės, recenzuojamos 
mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Jį galite rasti http://ojs.kvk.lt/  kaip ir kitą 
mūsų mokslo darbų leidinį „Darnios aplinkos vystymas“. Leidiniai yra atviros prieigos. 
Skaitykite, ką atliko kolegos ir publikuokite kitų metų numeriuose tai, ką atlikote jūs.

 Tarptautinių ryšių skyrius dalyvavo Indijos – Lietuvos konferencijoje, skirtoje plėtoti aukš-
tųjų mokyklų bendradarbiavimą ir studentų mainus.
Renginį organizavo kolegijos partneris Indijoje Lovely Professional universitetas. Jame 
dalyvavo Kancleris ir Lietuvos Ambasadorius Indijai bei aukštųjų mokyklų atstovai.

Dalyvavo seminare Prahoje
Tarptautinių ryšių skyriaus atstovė laimėjo Švietimo mainų paramos 
fondo skelbtą konkursą ir atstovavo Klaipėdos valstybinei kolegijai 
„Growing with ICM“ seminare, Prahoje, kurį organizavo Čekijos naciona-
linė „Erasmus+“ agentūra.
Seminaras skirtas tarptautinio kreditų mobilumo (angl. International 
Credit Mobility) įgyvendintojams. 
Seminaro metu daugiausia dėmesio buvo skirta mobilumo dalyvių sau-
gumui, krizių valdymui, įtraukčiai, vizų klausimams. 
Pranešimus skaitė Europos Komisijos atstovai, nacionalinių agentūrų ir 
aukštųjų mokyklų atstovai, o renginyje dalyvavo apie 50 dalyvių.



Skaitė paskaitas Tbilisio studentams  
Lektorius Martynas Ramanauskas lankėsi  „Tbilisi State Medical Uni-
versity“, kuriame dėstė kineziterapijos studijų programos studen-
tams ir dėstytojams šiuos studijų dalykus:
    „Viršutinės galūnės kineziologija“;
    „Peties sąnario ištyrimas, gydymas bei traumų prevencija“;
    „Sporto kineziterapijos bendrieji aspektai.
Paskaitos vyko modernioje „KEN WALKER“ reabilitacijos klinikoje, 
kuri įkurta 2020 metais. Tai vienas moderniausių reabilitacijos pasl-
augų centras Sakartvele, kuriame per dieną apsilanko per 500 klientų. 
Klinikoje įkurti vaikų bei suaugusių ambulatorinės reabilitacijos, 
sporto medicinos skyriai. Reabilitacijos centras įkurtas kartu su part-
neriais iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Klinikos bendras plotas daugiau 
nei 5000 kvadratinių metrų. 
Vizito metu taip pat buvo aptarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo 
projektinėse veiklose, bendros mokslinės veiklos vystymo bei dės-
tytojų ir studentų mobilumo skatinimo. Tikimasi pavasarį sulaukti 
dėstytojos iš „Tbilisi State Medical University“, kuri dėstys KVK kinezi-
terapijos studijų programos stude Ff.

Paskaita tarptautinei mokinių auditorijai
Turizmo verslo lektorė Erika Čepienė buvo pakviesta skaityti Šilalės Simono Gaudėšiaus 
gimnazijos Erasmus+ Trip projekto dalyviams iš Ispanijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos ir 
Slovakijos  paskaitą „Sport and Adventure Tourism“. 
Visada smagu grįžti ten, kur pradžią pasaulio pažinimui gauna nemažai Turizmo verslo, 
Sveikatingumo paslaugų vadybos, Įstaigų ir įmonių administravimo, Logistikos vadybos 
studijų programų studentai, absolventai!



Bendrovės „Ateities IT“ atstovė Barbora 
Griežytė-Šimkuvienė logistikos vadybos studijų 
programos studentams ir dėstytojams skaitė pra-
nešimą „CRM sistema pardavimuose ir logistikoje“, 
kurio metu pristatė pagrindinius pardavimų valdy-
mo principus organizacijose, patį pardavimo pro-
cesą, ciklą bei pasidalino dažniausiai naudojamomis 
pardavimo technikomis 
Susitikimo dalyviai turėjo galimybę pamatyti realią 
HANNA CRM sistemos naudojimo demonstraciją. 
Sistema apjungia klientų duomenų, užduočių, par-
davimų, projektų ir ataskaitų valdymą.
Džiaugiamės galimybe bendradarbiauti su bendrove 
„Ateities IT“, kuri kuria, vysto ir diegia Hanna CRM 
sistemą. Įmonė rinkoje veikia jau 6 metus, ji yra 
viena iš nedaugelio lietuviškų CRM sistemų kūrėjų.

Pasakojo apie tvarumą 
logistikoje
Logistikos vadybos 1 kurso studentai nuotoliniu 
būdu susitikimo su DHL Lietuva atstove Nerile 
Rimiene, kuri papasakojo apie įmonės veiklą, teikia-
mas paslaugas, strategines plėtros kryptis, apie 
vykdomą tvarumą logistikos ir kitose srityse. 

Pristatė pardavimų
 valdymo principus



Laimėjo mokymų ciklą dirbantiems 
sėdimą darbą

Kolegija dalyvavo Vilniaus universiteto, Higienos instituto ir Klaipėdos miesto visuo-
menės sveikatos biuro organizuojamame atrankos tyrime į vykdomą mokslinių tyrimų 
projektą. KVK darbuotojai tyrime buvo vieni aktyviausių ir laimėjo ,,Sveikatos stiprinimo 
programą sėdimą darbą dirbantiems asmenims“, kuri bus įgyvendinama  nuo 2022 m. 
kovo 1 dienos iki 2022 m. gegužės 27 dienos. 
Programos metu 12 antradienių iš eilės vyks nuotolinių mokymų ciklas darbuotojams, 
vienas ciklo užsiėmimas truks 30 min. Mokymus iš viso sudarys 6 teoriniai ir 6 praktiniai 
užsiėmimai, kuriais bus siekiama skatinti visapusiškai pažiūrėti į judėjimą ir to sąsajas 
su mūsų gerove.
Taip pat darbuotojai turės galimybę gauti psichologines konsultacijas (6-9 savaičių 
metu) ir aptarti savo (de)motyvaciją išlaikyti ar kurti sveikos gyvensenos įpročius, 
išsiaiškinti, kodėl yra sunku keistis ir pan.
Paskutinę programos savaitę darbuotojai kviečiami mankštai gyvai (esant poreikiui ir 
galimybėms).

 
Gruodžio 11 d. Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Stu-
dentų atstovybei yra dar 
viena istorinė diena – diena, 
kuomet per KVK SA Kalėdinį 
vakarą įvyko organizacijos 
HIMNO PREMJERA!
KVK SA džiaugiasi, kad nuo 
šiol ir jų savivalda turi savo 
himną, kuris, tikimasi, kad 
skambės ne tik jų organiza-
cijos, bet ir Lietuvos studen-
tų sąjungos ir jos narių vei-
klose.
KAI VEIKI KŪRYBINGAI – 
SIEKI AUKŠTUMŲ
Kviečiame pasiklausyti KVK 
SA himno: http://kvksa.lt/k-
vk-sa-himnas/

Studentų atstovybė jau turi savo himną



Surengė šventinę popietę
Kalėdos – tai ne laikotarpis ir ne data, bet mūsų visų būsena: skleisti ramybę ir gerumą.

Transporto inžinerijos katedros dėstytojai kasmet organizuoja Kalėdinę popietę su stu-
dentais. Šiais metais susirinko itin didelis būrys katedros studentų. Popietė vyko prie 
Kalėdų vaišėmis papuošto stalo. Po sveikinimų ir pokalbių vyko įvairūs žaidimai – viktori-
nos: apie gražiausią metų šventę Kalėdas, apie automobilių gamintojų ženklus, apie nau-
jausius pakeitimus kelių eismo taisyklėse nuo 2022 m. O labiausiai visus pralinksmino ir 
išjudino grupinė rungtis - estafetė, kurios metu komandos turėjo užsukti ir atsukti įvairaus 
dydžio varžtus su suvirintojo pirštinėmis. Visų rungčių nugalėtojai buvo apdovanoti mini 
dovanėlėmis.

Kalėdos – tai metas, kai norisi daryti gerus darbus, skleisti džiaugsmą kitiems, dovanoti… 
Džiugu, kad katedros dėstytojai ir studentai mielai įsiliejo į savanorystės veiklą, aukodami 
lėšas Klaipėdos gyvūnų globos įstaigai VšĮ „Linksmosios pėdutės“.

Sakoma, kad į naujus metus negalima išsinešti neišsakytų minčių, nepadarytų darbų, todėl 
studentai rašė laiškus katedrai, kuriuose išsakė savo mintis, norus, pastebėjimus ir 
palinkėjimus...



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

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt

m.maksimaviciute@kvk.lt 
m.vaitiekute@kvk.lt 

Kolegijos bendruomenė dalyvavo 
kalėdiniuose renginiuose

Kolegijos bendruomenė jau pasidalijo kalėdinėmis nuotaikomis. Prieš savaitę visi norintieji 
Klaipėdos dramos teatre žiūrėjo premjerinį spektaklį „Varovai“. Ne vienam spektaklis 
priminė dar 2012 m. statytą T.Vinterberg filmą „Medžioklė“. Būtent šio filmo scenarijus 
adaptuotas spektaklyje.

 Spektakliui pasibaigus bendruomenės nariai pakilo į antrą teatro aukštą, kur Kolegijos 
direktorė G.Markvaldienė ir Tarybos pirmininkas L.Makūnas pasakė šventines kalbas. Po jų 
visi vaišinosi vynu ir šventiniais užkandžiais.  

Kolegijos darbuotojų vaikai 
šįmet pakviesti į Klaipėdos 
lėlių teatro edukacinį 
centrą. Jame parodyti trys 
spektkaliai „Kalėdų senelio 
namelis”. Po spektaklio 
visiems užregistruotiems 
vaikams tėvų el. paštais 
išsiųsti 10 eurų vertės 
kuponai knygai įsigyti.  


