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ATGARSIAI

Klaipėdos piliavietėje kartu su socialiniais partneriais iš Klaipėdos 
miesto socialinės paramos centro ir Socialinių inovacijų studijos 
surengta mokslinė - praktinė konferencija „TAI, KAS TAPO NORMA: 
ĮGŪDŽIAI, IŠBANDYMAI, ATSPARUMAS".

Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, opios socialinės 
problemos niekur nedingo. Nepaisant aktyvaus savanorių ir pilietinės 
visuomenės įsitraukimo stabdant koronavirusą, dalis visuomenės 
susidūrė su dar didesniais iššūkiais nei įprastai. Socialinį darbą dirban-
tiems tai buvo psichologinis, emocinis ir fizinis iššūkis, nes nacionalinė 
politika buvo labai sutelkta į medicininę sritį, o socialinė sritis gerokai 
vėliau gavo rekomendacijas, kaip elgtis. Todėl šioje konferencijoje buvo 
apžvelgta į didžiausią socialinę riziką karantino metu patekusių asmenų 
padėtis ir kokių strateginių sprendimų buvo imtasi, kokius išgyvenimus 
patyrė socialinį darbą dirbantys, bei jiems paslaugas teikiantys klientai, 
kaip įvesti veiklos pokyčiai profesinėje veikloje palaipsniui tampa 
norma.
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Sutelkė skirtingų valstybių mokslininkus

 
Verslo fakultete įvyko šeštoji kasmetinė tarptautinė konferencija „Studies-Busi-
ness-Society: Present and Future Insights VI”. Konferencija sukvietė skirtingų valsty-
bių mokslininkus, dėstytojus, praktikus ir darbdavius diskutuoti apie aktualias visuo-
menei problemas, naujausius mokslo tyrimus ir pasiekimus. Konferencijos dalyviai, 
kurių į konferenciją susirinko daugiau kaip 80,  klausė lektorių iš Lietuvos, Lenkijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir kitų valstybių. Ypatingo klausytojų dėmesio sulaukė prof. dr. 
Ligitos Šimanskienės (Klaipedos Universitetas)   pranešimas Science, business and 
society: whether this harmony is still relevant, prof. dr. D. Stanislav Ivanov (Varnos 
Vadybos Universitetas, Bulgarija) pranešimas Future tourism industry: robots as tou-
rists".  

Nuotolinė konferencija atvėrė neribotas galimybes mokslininkams sutelkti  savo pajė-
gas net ir sudėtingiausiu pasauliui laikotarpiu!  



Tarptautinėje
 konferencijoje – 
apie inovatyvias

 technologijas
 

Šiuolaikinio verslo, sveikatos, švietimo ir pramonės 
sektorių plėtra neįsivaizduojama be skaitmeninimo 
ir dirbtinio intelekto, robotizacijos, kitų inovatyvių bei 
išmaniųjų technologijų sprendimų, kuriuos diktuoja 
4-oji pramonės revoliucija.

Klaipėdos valstybinė kolegija telkdama Lietuvos ir 
užsienio šalių akademinę bendruomenę, moksli-
ninkus bei verslo atstovus darnios aplinkos vystymo 
problemoms spręsti, surengė mokslinę praktinę 
konferenciją. Konferencijoje pasidalinta naujausiais 
inovatyvių produktų ir technologijų pasiekimais, 
sukauptomis teorinėmis žiniomis ir praktine patirti-
mi.



Po metų pertraukos gyvai vyko 
Tarptautinė savaitė

 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje šurmuliavo ilgai laukta 15-oji Tarptautinė savaitė 
„Workation“. Pernai ji rengta per nuotolį. Šįkart kolegijoje viešėjo užsienio aukštųjų 
mokyklų dėstytojai ir administracijų darbuotojai iš Bulgarijos, Ispanijos, Kroatijos, 
Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos.

Šios savaitės metu studentai turėjo puikią progą sudalyvauti užsienio dėstytojų veda-
mose paskaitose, studijų mugės metu pabendrauti su užsienio universitetų atstovais.

Atidarymo metu užsienio svečiai susipažino su kolegija, fakultetų atstovais, siūlomo-
mis galimybėmis atvykstantiems studentams. Taip pat turėjo progą išgirsti apie Klai-
pėda ID ir „Workation“ projektą Talentų projekto vadovės Kristinos Postornak pristaty-
mo metu.

Tarptautinės savaitės dalyviai lankėsi skirtinguose fakultetuose, laboratorijose, o 
papildomų vizitų pas socialinius partnerius metu aplankė Palangą ir Nidą.



Pluoštas tarptautinių paskaitų

Skelbiama rudens semestro Erasmus+ atranka 

Tarptautinė savaitė – puiki galimybė sudalyvauti užsienio šalių dėstytojų paskaitose, 
neišvykus iš auditorijos. Dėstytojas iš Rumunijos Romanian – American University 
Mihai Sebea studentams kalbėjo apie pinigus.

 Neįkainojama buvo profesorės Andrijana Kos Kavran iš Kroatijos paskaita Skaitme-
ninės rinkodaros komunikacijos studijų programos studentams apie vartotojo paži-
nimą, pasitelkiant dirbtinį intelektą.

 Turizmo verslo studentams paskaitas apie viešbučių verslą skaitė Ricardo Martins 
(Portugalija). Mihaela Mesarić (Kroatija) pasakojo apie turizmo regionus, konfliktus, 
kurie kyla dėl turizmo, taip pat apie kelionių krypčių pokyčius.

 

Visi KVK studentai turi galimybę išvykti į pasirinktą užsienio šalį studijoms ar praktikai, 
ir gauti Erasmus+ dotaciją. Jei norite pasinaudoti šia galimybe ir pasisemti patirties 
užsienyje, pildykite paraiškos formą internetu iki spalio 10 dienos. 

Paraišką rasi čia: https://www.kvk.lt/studentams/akademiniai-mainai/

 Taip pat nepraleiskite progos sudalyvauti Erasmus+ informaciniame seminare, kuris 
vyks rugsėjo 29 d. (trečiadienį) 16 val. nuotoliniu būdu. Kvietimą į seminarą studentai 
matys savo Microsoft Teams kalendoriuje.



Verslo fakultete įkurta Kūrybiškumo 
ir medijų laboratorija

Verslo fakultete duris atvėrė Medijų laboratorija. Naujutėlaitę įrangą jau išbandė 
Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos pirmakursiai. Drauge su 
grupės kuratore lektore Laura Sėlenienė studentai surengė idėjų šturmą: kokie pokal-
biai, tinklalaidės, fotosesijos čia gali užgimti. Laukiam kūrybinių idėjų ir jų rezultato. 

NAUJI VEIDAI

Essex universiteto magistrantė Simona Kiliokė:
  
Labai džiaugiuosi prisijungusi prie KVK dėstytojų 
komandos. Pastaruosius 5-erius metus dirbu ir 
mokausi Londone. Įgijau Magistro laipsnį viename iš 
Anglijos universitetų, skirtą Burnos higienistams. 
Gilinau žinias srityje „Pažangi periodontologinė 
praktika” ir labai nekantrauju pasidalinti žiniomis su 
studentais. Taip pat užsiimu papildoma veikla 
Didžiosios Britanijos burnos higienistų asociacijoje, 
vedu seminarus kolegoms ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Laisvalaikį leidžiu su savo dviem labradoro veislės 
šunimis ir turiu pomėgį groti pianinu. Tikiuosi greitu 
metu susitikti su studentais gyvai, ir linkiu visiems 
gerų mokslo metų!

NAUJIENOS



Įsitraukė į mokslo festivalio renginius 
Pasibaigė mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė” įdomybės. Technologijų fakultete 
sulaukta mokinių iš įvairių mokyklų, vaikai domėjosi šiomis temomis: žaliasis automo-
bilis, automobilio galios įtaką išmetamųjų dujų emisijai, krovinio išdėstymo subtilybės.
Sveikatos mokslų fakultete į festivalį įsitraukę Žemynos gimnazistai sužinojo apie 
rūgščių poveikį dantims, taip pat burnos terpės rūgštingumo kaitą paroje ir nuo ko tai 
priklauso. 

APIE LABORATORIJĄ

PRAKTINĖJE KŪRYBIŠKUMO IR MEDIJŲ ERDVĖJE STUDENTAI, LYDIMI DĖSTYTO-
JŲ BEI KITŲ SAVO SRITIES PROFESIONALŲ, GALĖS ĮGYVENDINTI SKAITME-
NINĖS RINKODAROS KOMUNIKACIJOS, NAUJŲJŲ MEDIJŲ IR KITUS AUDIOVIZUA-
LINIUS BEI GARSO PROJEKTUS; ĮGYTI PRAKTINĖS PATIRTIES, BENDRADAR-
BIAUTI, SUSITIKTI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS. 

LABORATORIJOJE SUKURTOS DVI ZONOS, VIENA – VAIZDO IR GARSO TURINIO 
KŪRIMO, KITA – APDOROJIMO. PIRMOJOJE ZONOJE – VIENA, O ANTROJOJE – 
KETURIOS DARBO VIETOS. 
LABORATORIJOJE STUDENTAI GALĖS NAUDOTIS SKAITMENINIU FOTOAPARA-
TU, FOTOAPARATU SU VIDEO KAMEROS FUNKCIJA, SPECIALIOMIS LEMPOMIS, 
FONAIS, BELAIDŽIAIS MIKROFONAIS IR PROJEKTORIAIS. 



Projekte – apie akademinį sąžiningumą
Kolegijoje vyko projekto „Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo 
mokslo įstaigose" dalyvių ir KVK studentų susitikimas su Lietuvos Respublikos Akade-
minės etikos ir procedūrų kontroliere dr. Loreta Tauginiene bei vyriausiąja analitike dr. 
Egle Ozolinčiūte. KVK, Kauko, Sviko, Panko, Ljam studentams kontrolierė dr. Loreta 
Tauginienė pateikė daug informacijos apie akademinę etiką studijų procese, nesąži-
ningo studijavimo pavyzdžių rašto darbuose bei nuotolinėse studijose. Vyr. specialitė 
dr. Eglė Ozolinčiūtė pasidalijo patarimais kaip akademiškai etiškai ir sąžiningai naudoti 
vaizdinę medžiagą savo studijų darbuose. Susitikimo dalyviai aiškinosi akademiškai 
sąžiningų studijų ypatumus užduodami specialistėms praktinius klausimus.

Nuoširdžiai dėkojame dr. L. Tauginienei bei dr. E. Ozolinčiūtei už pasidalijimą savo 
patirtimi. 

Startavo projektas pilietiškumui ugdyti 
Kolegijoje startavo projektas „Pažink pilietiškumą“. Su KVK studentais ir svečiais iš M. 
Mažvydo progimnazijos susitiko verslininkas, keliautojas, karys savanoris, seniūnaitis, 
asociacijos „Mano Miestas Klaipėda“ prezidentas Aurimas Mockus.
Svečias su jaunimu kalbėjosi apie pilietiškumo esmę ir piliečiui svarbias vertybes, 
būtinybę saugoti krašto ir šalies istorinę atminti, savanoriavimą krašto apsaugoje bei 
kitose srityse, galimybes jaunimui dalyvauti miesto gyvenime ir aktualių klausimų 
sprendime.
Vėliau jaunimas įsitraukė į diskusiją – dirbtuves apie pilietiškumą formuojančius ele-
mentus.
Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.



Seniūnams – apie skirtingų kartų 
darbuotojų komandą

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos užsakymu rugsėjo 6-9 dienomis Verslo 
administravimo katedros docentės dr. Ilvija Pikturnaitė ir dr. Gita Šakytė-Statnickė 
vedė mokymus šalies seniūnams.  
60 seniūnų mokymų metu ugdė lyderystės gebėjimus, aiškinosi komandos motyvavi-
mo galimybes, aktyviai diskutavo apie skirtingoms kartoms priskiriamų darbuotojų 
esminius panašumus, skirtumus bei iššūkius, su kuriais susiduriama formuojant skir-
tingų kartų darbuotojų komandą organizacijoje. 
 

Gilinosi į kineziterapijos aktualijas 
Kaune, M. K. Čiurlionio dailės galerijoje vyko Respublikinė ataskaitinė – rinkiminė Lie-
tuvos kineziterapeutų draugijos konferencija, skirta Pasaulinei kineziterapijos dienai 
paminėti. Konferencijoje po 2 metų pertraukos dalyvavo ir Kineziterapijos bei grožio 
terapijos katedros dėstytojai. Konferencijos metu aptartos šiuolaikinės kineziterapijos 
aktualijos, taip pat naujai kadencijai išrinkta Lietuvos kineziterapeutų draugijos valdy-
ba.  



Moksleiviams – apie tempimo pratimų naudą

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros lekto-
rius Martynas Ramanaukas vedė teorinį-prakti-
kinį seminarą Neringos gimnazijos moksleiviams 
bei mokytojams apie tempimo pratimų naudą, 
pratimų su savo kūno svoriu praktinius aspektus, 
intervalinių treniruočių atlikimo metodikas. Kartu 
su 5-11 klasių moksleiviais teorinės žinios 
išbandytos praktiškai. 

Pristatė burnos higienos naujoves
Burnos priežiūros katedros studentai sulaukė svečių iš Vilniaus – Dürr Dental atstovės 
Ingridos Taujanskienės. Lektorė papasakojo ir praktiškai pademonstravo „Lunos” 
sodapūtes ir dantų pastas, intraoralinę kamerą „VistaCam iX HD”. 3 kurso burnos 
higienistai galėjo praktiškai išbandyti „Vector” sistemos technologiją. Džiaugiamės, 
kad pas mus atvyksta tokie puikūs lektoriai ir dalijasi naujovėmis su mūsų studentais.. 



Dalijosi patirtimi
su dietetikos
pirmakursiais 

Į svečius pas Dietetikos studijų programos 1 
kurso studentus atvyko absolventės Urtė 
Dičmonaitė ir Devalta Kungytė Šešelgienė. 
Abi absolventės dirba Klaipėdos miesto 
Visuomenės sveikatos biure. Devalta yra ir 
neseniai įkurtos Lietuvos dietistų asociacijos 
"DIETISTa" valdybos narė.
Dėkojame absolventėms už pasidalijimą 
gerąja darbo patirtimi, patarimus, informa-
tyvų ir šiltą bendravimą su studentais.

 

Susipažino
 su maitinimo
 organizavimo

 specifika

Dietetikos 2 kurso studentai lankėsi 
Respublikinės Klaipėdos ligoninės 
Maisto paruošimo skyriuje. Dėkojame 
ligoninės vadovybei ir Maisto tarnybos 
vadovei Rimai Bernotienei už suteiktą 
galimybę studentams susipažinti su 
pacientų maitinimo organizavimo darbo 
specifika. 
 



Studentai išsakė nuomonę apie dalyko studijas
Apibendrinti studentų nuomonės apie dalyko studijas tyrimo rezultatai. Apklausa atli-
kta pavasario semestre. Bendras vertintų studijų programų vidurkis yra 4,64 iš 5. 
Išsakyta studentų nuomonė prisideda prie studijuojamų dalykų kokybės gerinimo, 
padeda nustatyti studijų procese kylančias problemas bei galimus jų sprendimo 
būdus. 

APKLAUSOS TIKSLAS – ĮVERTINTI STUDENTŲ NUOMONĘ APIE DALYKO STUDIJAS.
APKLAUSA VYKDYTA 2021 M. GEGUŽĖS – BIRŽELIO MĖN.
UŽPILDYTŲ ANKETŲ SKAIČIUS – 2387 IŠ 11 110 AKTYVUOTŲ ANKETŲ.
ATSAKYMŲ PROCENTAS - 20, LYGINANT SU 2020 M. RUDENS SEMESTRU, STUDEN-
TŲ AKTYVUMAS SUMAŽĖJĘS. 
DIAGRAMOJE PATEIKTI KVK STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO VIDURKIAI PAGAL 
PROGRAMAS.
PROCENTINE FORMA PARODOMA KIEK ANKETŲ UŽPILDĖ PROGRAMOJE STUDIJUO-
JANČIŲ STUDENTŲ IŠ VISŲ AKTYVUOTŲ ANKETŲ.



Sukurtas naujas įrankis studentų 
grįžtamajam ryšiui organizuoti 

Prasidėjus naujiems mokslo metams pradedamos naujos iniciatyvos, kuriomis siekia-
ma užtikrinti Klaipėdos valstybinės kolegijos teikiamų paslaugų kokybę ir didinti suin-
teresuotųjų šalių pasitenkinimą. Rengiant studentų apklausos dėl atliekamų praktikų 
kokybės klausimyną Kokybės centras suformavo darbo grupę, kurią sudarė adminis-
tracijos, akademinių padalinių darbuotojai, darbdavių atstovai ir studentai. Derinant 
apklausos kriterijus su suinteresuotomis šalimis buvo aptariamos įvairios įžvalgos, 
teikiami siūlymai, vedamos diskusijos. 
Darbo grupė sukūrė naują grįžtamojo ryšio įrankį – studentų praktikos klausimyną. 
Klausimynas paruoštas lietuvių ir anglų kalbomis, patalpintas informacinėje sistemoje 
„Edina“.  Apklausa bus aktyvi rudens semestro pabaigoje.
Dėkojame kolegijos studentams, administracijos darbuotojams, Respublikinės Klaipė-
dos ligoninės  direktoriaus pavaduotojai,  UAB „NRG Site“ direktoriui, Klaipėdos 
lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui už komunikaciją, 
idėjas ir nuoširdų bendradarbiavimą.
vų ir šiltą bendravimą su studentais.

 

Mokslo metus pradėjo lenktynėmis
Transporto inžinerijos katedros pirmakursiai turėjo galimybę susipažinti su Klaipėdos 
Autodromu. Jame studentai išsiaiškino, kuris automobilį vairuoja greičiausiai.

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

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt 

m.vaitiekute@kvk.lt 


