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 Arfos muzika padėjo atgaivinti atmintį
„Kad prakalbintum instrumentą, pakanka ieškoti savo stygos...“ – sako Dailė Docienė. 
Socialinio darbo studijų programos 3 kurso sesijinių studijų studentės  Marina Lendrai-
tienė ir Dailė Docienė  moteriai, kuri gauna dienos socialinės globos paslaugas Klaipėdos 
miesto socialinės pagalbos centre, sukūrė stebuklą. Dienos socialinės globos skyriaus 
(kuriame dirba ir mūsų studentė Marina) paslaugų gavėja su Dailės pagalba, prakal-
binusi arfą ir išlaisvinusi savo kūrybiškumą, atgaivino atmintį ir atkūrė melodiją giesmei 
apie Jėzų. Muzikos terapija per užimtumo veiklas yra visagalė.

NAUJIENOS



Bendrabutyje atidaryta nauja laisvalaikio erdvė

Susipažino su įvairiomis įmonės veiklomis
Antrakursiai yra jau studijų pusiaukelėje ir pradeda dairytis būsimų praktikos, o gal ir 
darbo vietų. Studentai kartu su dėstytoja Birute Rataite lankėsi Creative Partner įmonė-
je, kuri labai šiltai visus priėmė ir daug papasakojo apie vykdomas veiklas, vidinius 
įmonės projektus, kuriuos yra sukūrę ir kuriuos iki šiol tobulina. Čia sutiko ir absolventų, 
kažkada sėdėjusių tuose pačiuose KVK suoluose. Jie taip pat nepraleido progos pasila-
binti su dėstytoja ir pasiklausyti, kokiais vėjais nešina atvyko ši studentų karta.

Prieš beveik 3 metus KVK SA Socialinių reikalų 
komitetas KVK bendrabučių valdytojai pateikė 
siūlymą įrengti laisvalaikio zoną Taikos pr. 16 
bendrabutyje ir šiandien tai yra realybė!
Jeigu dar neapsilankėte naujoje laisvalaikio 
zonoje, kviečiame į ją ateiti kartu su savo drau-
gais ir linksmai praleisti laisvalaikį.
Poilsio kambaryje, studentai gali žaisti stalo 
tenisą, nupirktas naujas stalo teniso stalas, bei 
stalo teniso reikmenys.
Poilsio kambaryje, be teniso stalo yra sėd-
maišiai, kėdės bei stalai.
Studentai susirenka ne tik dėl stalo teniso, bet ir 
pažaisti stalo žaidimus, pabendrauti.



Imtis tokio iššūkio Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos 
antrakursius pakvietė AB „Klaipėdos vanduo“ bendrovės komunikacijos vadovė Gintarė 
Butkienė. Nuotoliniame susitikime su studentais viešnia pasidalino patirtimi, kaip for-
muojama vienos didžiausių uostamiesčio įmonių komunikacijos politika ir pakvietė stu-
dentus bendrovėje atlikti praktiką. Susidomėjusių studentų laukia nelengvas, net 
įdomus iššūkis – padėti įgyvendinti komunikacijos idėją „Žuvys nerūko“ ir „Tyras 
vanduo“. Į susitikimą su studentais viešnią iš AB „Klaipėdos vanduo“ pakvietė lektorė 
Laura Sėlenienė.

Įtikinti visuomenę, kad žuvys nerūko 

Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijos programos antrakursiai baigė prakti-
ką imitacinėje bendrovėje „Pamarys“. Keturias savaites trukusios praktikos metu stu-
dentai tobulino verslumo įgūdžius, praktiškai pritaikė įmonės valdymo ir administravi-
mo žinias, leidosi į efektyvios komunikacijos sprendimų paiešką. Praktikos finišą vaini-
kavo veiklos ataskaitų pristatymas ir kūrybinių darbų aptarimas. Vienas jų – Medijų 
laboratorijoje susukta tinklalaidė apie rinkodaros tendencijas. „Nugalėjau vaizdo 
kamerų baimę ir įsitikinau, kad galiu nevaržomai kalbėti prieš jas“, - savo patirtimi dali-
nosi viena iš tinkladaidės kūrėjų Ineta Šimkutė. Be tinklalaidės studentai kūrė elektro-
ninius paslaugų katalogus, komercinius pasiūlymus naujienlaiškius. Juos konsultavo ir 
praktikai imitacinėje bendrovėje vadovavo lektorė Laura Sėlenienė.  Kviečiame 
pasižiūrėti tinklalaidę.
https://vimeo.com/668160725?fbclid=IwAR0SE6M9aG6FFtiQI1iSUNWR-
SLAlZqD3dn-HJfwPXBSRq0TX35mvgX2S17I

Praktikos imitacinėje bendrovėje metu – 
išbandymas prieš vaizdo kameras 



Diskutavo su Klaipėdos
studentais
KVK Studentų atstovybės centriniame biure apsi-
lankė Klaipėdos universiteto studentų sąjunga – 
KUSS ir LAJM Studentų atstovybė nariai. Susitikimo 
metu buvo diskutuojama apie problemas, su kurio-
mis organizacijos susiduria, dalinomės gerąja ir 
blogąja patirtimi, aptartos galimybės bendroms 
veikloms vykdyti.
Galime pasidžiaugti, kad susitikimo metu buvo 
nutarta tokio pobūdžio susitikimus paversti tradi-
cija.

Trečiakursių laukė išbandymas – 
pirmasis katedrinis 

Kineziterapijos studijų programos trečiakursių šią savaitę laukė pirmasis katedrinis, 
kurio metu studentai gavo patarimų, kaip turėtų būti rašomas baigiamasis darbas, kad 
pademonstruotų sukauptas kompetencijas. Kilo daug iššūkių, pradedant rengti baigia-
muosius darbus, bet tikimės, kad uoliai dirbdami studentai pasieks puikų galutinį rezul-
tatą. 

Studentės iš Turkijos
praktikavosi

privačiame darželyje

KVK Erasmus studentės iš Turkijos visą 
savaitę bendravo su privataus vaikų 
darželio auklėtiniais, lavino jų anglų 
kalbos gebėjimus, mokė turkiškų šokių ir 
net turkiškai rašyti.
Plėsdami savo geografines žinias vaikai 
sužinojo, kur yra ši šalis, kas yra jos sos-
tinė, koks yra Turkijos kraštovaizdis.  



Rengiama iškilminga diplomų teikimo 
ceremonija 

Ateinantį penktadienį (vasario 4 d.) 12 val. šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčioje rengiama 
Sveikatos mokslų fakulteto diplomų teikimo ceremonija. Aukštojo mokslo profesinio 
bakalauro diplomai bus įteikti 99 studentams, didžioji dauguma jų baigę Bendrosios prakti-
kos slaugos studiją programą, likę – sutrumpintą Burnos higienos studijų programą baigę 
studentai. Tarp būsimųjų absolventų – 4 užsieniečiai.    

Į mokyklą virtualiu būdu
Tęsiame darbus su mokyklomis. Viešųjų ryšių skyriaus specialistė Miglė Maksimavičiūtė 
šį kartą virtualiai susitiko su Akmenės rajono Akmenės gimnazija. Gimnazistai iš arčiau 
susipažino su Kolegija, studijų programomis, studentų laisvalaikiu ir kodėl verta pas mus 
studijuoti. Po teorinių žinių moksleivių laukė praktinė dalis -  KAHOOT žaidimas, kuriame 
vyko tikrai įtempta kova. Džiaugiamės, kad gimnazistai taip noriai domisi mūsų Kolegija 
ir aktyviai dalyvauja pamokoje.

Skelbiamas Erasmus+ judumo konkursas dėstymui ir mokymuisi. Norintieji iki vasario 
25 d. prašomi užpildyti ir pateikti el. paraišką: https://forms.office.com/r/VL0z7aNGSV

Atrankos kriterijai – užsienio kalbos žinios, darbo patirtis su atvykusiais Erasmus stu-
dentais, pakvietimas iš užsienio priimančiosios institucijos, gebėjimas reprezentuoti 
KVK ir jos studijų programas, aptarti bendradarbiavimo galimybes su institucija, į kurią 
vykstama, Europos šalių aukštojo mokslo panašumų ir skirtumų žinojimas, stipri moty-
vacija, patirtis tarptautinėje akademinėje veikloje, gebėjimas dirbti daugiakultūrinėje 

Gautas žinias 
panaudojo 
sėkmingai karjerai 
KVK absolventė Andrėja Jakutaitytė 
dalinasi savo sėkmės istorija. Baigusi 
Turizmo verslo studijų programą, ji 
įsidarbino kelionių agentūrų tinkle 
,,West express‘‘. Įmonėje ji pažino 
turizmą visai iš kitos pusės. Andrėja 
džiaugiasi KVK dėstytojais, kurie pui-
kiai paruošė ją šiam darbui.

auditorijoje, kūrybiškumas generuojant ir diegiant akademinius projektus. Darbuotojų 
mobilumas gali būti dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje, užsienio įmonės 
darbuotojo dėstymo vizitas KVK arba mokymosi vizitas užsienio įmonėje arba aukšto-
joje mokykloje. 



Studentai organizuoja Sveikatos savaitę

Sveikatos savaitė – Sveikatos mokslų fakulteto Studentų atstovybės organizuojamas 
renginys, kurio metu kviečiami lektoriai iš įvairių sveikatos priežiūros įstaigų ir įmonių 
pasidalinti savo patirtimi, siekiant motyvuoti studentus uoliai studijuoti pasirinktą pro-
gramą.
Renginio vieta: Dariaus ir Girėno g. 8, Bijūnų g. 10.
Renginio data: vasario 7-11 d.

Kviečiama dalyvauti Erasmus + 
judumo konkurse 
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Metinė KVK komunikacijos apžvalga

Reklaminiai maketai ir straipsniai nacio-
nalinėje ir regioninėje spaudoje (Kuo 
būti, Kur stoti, Reitingai, Vakarų ekspre-
sas, Klaipėdos diena, Šiaulių kraštas, 
priedas Vakarų Lietuva, Pajūrio naujie-
nos irk t.)

660 
postų 

socialiniuose 
tinkluose 

(Facebook, Insta-
gram, Linkedin) 

3500 
tikslingų paspau-
dimų mokamos 

Facebook 
reklamos metu

Pasiekti 

293 684 
unikalūs vartotojai 
banerinė reklamos 

kampanijos TV3 
grupės portaluose 

(lamaistas.lt, 
demotyvacija.lt, 

tevudarzelis.lt irk 
t.) metu

5300 
peržiūrų vaizdo 
klipo reklamos 
metu Youtube 

kanale (mokama 
reklama)

4 savaičių 
trukmės lauko 

stendų reklama 
Klaipėdoje, Šiauliu-

ose, Tauragėje, 
Šilutėje, Plungėje, 

Telšiuose ir 
Mažekiuose

90 
garso klipo 

transliacijų radijo 
stoties Power hit 

radio eteryje

50 vizitų į mokyklas

510 unikalių maketų 

56 paviešintos žinutės portaluose 

119 tūkts. lankytojų kvk.lt svetainėje 

4 atvirų durų dienos

5 viešinimo ren giniai visuomenei  

1 online studijų paroda  

2 saviraiškos konkursai studentams 
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Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt

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

auditorijoje, kūrybiškumas generuojant ir diegiant akademinius projektus. Darbuotojų 
mobilumas gali būti dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje, užsienio įmonės 
darbuotojo dėstymo vizitas KVK arba mokymosi vizitas užsienio įmonėje arba aukšto-
joje mokykloje. 

Mechanikos inžinerija

Informa�kos inžinerija

Automobilių transporto inžinerija
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Skaitmeninės rinkodaros komunikacija
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Burnos higiena

Odontologinė priežiūra
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Logis�kos vadyba
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Facebook reklamos rezultatai pagal pasiektus žmones 
ir parodymų skaičių

Turzimo 
verslas, 
skaitmeninės 
rinkodaros 
komunikacija, 
logis�kos 
vadyba, 
įmonių ir 
įstaigų 
administravi-
mas 

Finansai ir 
buhalterinė 
apskaita 

Bendrosios 
prak�kos 
slauga ir 
socialinis 
darbas 

Pradinio 
ugdymo 
pedagogika 
ir ikimoky-
klinė 
pedagogika 

Grožio 
terapija 
ir 
kinezite-
rapija 

Informa�-
ka ir 
informa�-
kos 
inžinerija 

Burnos 
higiena ir 
odontologi-
nė priežiūra 

Maisto 
technologi-
jos ir 
diete�ka 

Automobilių 
transporto 
inžinerija, 
elektros ir 
automa�kos 
inžinerija, 
mechanikos 
inžinerija

Statybos 
inžineri-
ja, 
geodezi-
ja 

Pasiek�  žmonės Parodymai 


