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Kolegijoje laukiami studentai iš Ukrainos
ATGARSIAI

Kolegija nutraukė visus ryšius su partneriais Rusi-
joje ir Baltarusijoje studijų ir mokslo srityse. Šis 
sprendimas priimtas dėl šalių vykdomos invazijos į 
Ukrainą. 

Kolegija, taip pat kaip ir kitos Lietuvos aukštosios 
mokyklos, yra pasiruošusi priimti nuo karo 
bėgančius studentus ir dėstytojus iš Ukrainos, 
todėl buvo priimti šie nutarimai:

       Kiekvienas studentas, atvykęs iš Ukrainos, bus                  
apgyvendintas tam numatytose patalpose;
       Studentams iš Ukrainos bus skirta stipendija;
       Kiekvienam studentui iš Ukrainos kolegijoje 
bus lengvai prieinama psichologo konsultacija.

Metų klaipėdietės rinkimuose – ir KVK lektorė
Tradiciškai jau 20-us metus Klaipėda kviečia uosta-
miesčio gyventojus išrinkti labiausiai nusipelniusią mies-
tui ir jo žmonėms klaipėdietę. Šie rinkimai skatina visuo-
menę atkreipti dėmesį į miesto moteris kaip pilietes bei 
visuomenininkes.

Metų klaipėdietė – tai moteris, išsiskirianti savo tikslais, 
pasiekimais ir darbais. Tikinti žmonėmis ir Klaipėda. Ma-
tanti prasmę smulkmenose ir lyg švyturys nurodanti kelią 
ieškantiems.

Džiaugiamės, kad tarp 6 finalininkių pateko ir KVK lektorė, 
todėl kviečiame visus balsuoti už Daivą Palubinskaitę! 
Praėjusiais metais lektorė D.Palubinskaitė gavo Lietuvos 
premjerės I. Šimonytės padėką už reikšmingą savano-
rišką pagalbą, rengiant akcijas „Vilties treniruočių diena”, 
„Šv. Magdalenos naktis”, „Vilties bėgimas 2021”.

Balsuoti galite iki kovo 15 d. Nuoroda į balsavimo tinkla-
lapį:
https://metu-klaipediete.diena.lt/kategorija/metu-klai-
pediete-2022/finalininkes-2022/ADixbGyw



NAUJI VEIDAI

Iš čempionato grįžo su dviem apdovanojimais 
Kaune vyko atviras Lietuvos čempionatas grožio specialistams „Kaunas beauty 2022”, 
kuriame dalyvavo grožio terapijos studijų programos studentė Augustė Antanaitytė. Stu-
dentė dalyvavo dviejuose rungtyse, kuriose neliko nepastebėta ir užėmė: 2 vietą vyriško 
manikiūro rungtyje ir 3 vietą – manikiūro su geliniu lakavimu rungtyje.

„Savo laimėjimą vertinu užtikrintai ir jaučiuosi nusipelniusi. Esu dirbanti su manikiūrais jau 
6 metus ir praktikos žinių sukaupusi nemažai. Studijuoju grožio terapijos studijas dėl to, 
kad pagilinčiau savo žinias, žinočiau daugiau apie odą, procedūrų aktyvumą ir t.t. Baigusi 
studijas būsiu profesionalesnė savo srityje ir savo ateitį sieju tik su manikiūrais ir pedi-
kiūrais.

Kaip juokaudama visada sakau draugams – mane apgauti galite tik su plaukų dažymais ir 
kirpimais, apie tai nenusimanau nieko. Tačiau, kas susiję su veido ir kūno oda bei įvairias 
procedūras, tokias kaip makiažai, grimas, manikiūras, pedikiūras, manęs lengvai neapgau-
si, žinau daug niuansų ir apie tai daug mokausi.

Artimoje ateityje žadu sukurti savo grožio namus ir suburti profesionalų kolektyvą, su 
kuriuo galėsiu dalintis net verslo žiniomis ir bendravimu su klientais, kadangi studijuoda-
ma viso to puikiausiai galima išmokti, o pritaikant kasdieniniame darbe kaskart jaučiu kaip 
augu, kaip tampu savo srities profesionali meistrė”,- sakė Augustė Antanaitytė.

Sveikatos mokslų fakulteto prodekanės pareigas 
pradėjo eiti Monika Pocienė

Lektorė Monika Pocienė tapo antruoju žmogumi Sveikatos mokslų fakultete. Prieš tai ji 
vadovavo Kineziterapijos ir grožio terapijos katedrai, kurioje prieš 16 metų ir prasidėjo 
M.Pocienės karjera aukštojoje mokykloje. Apie visa tai – pokalbis su M. Pociene.  



– Monika, kaip vertinate darbą naujoje 
pozicijoje? Kaip manote, ar turėsite dau-
giau galimybių negu prieš tai?
– Darbo naujoje pozicijoje vertinti dar 
negaliu, nes praėjo labai trumpas laikas.  
Daug užduočių ir darbų dar yra susiję  su 
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros 
veikla, bet po truputi įsitraukiu. Susipažįs-
tu su fakulteto akademine bendruomene, 
studijų programų ypatumais. 
Skirtas administracijos pasitikėjimas 
verčia pasitempti ir siekti naujų užsibrėžtų 
tikslų. Darbo pobūdis ,manau, turėtų keis-
tis. Daugiau dėmesio skirsiu studijų orga-
nizavimui Sveikatos mokslų fakultete, 
apimant ne kelias studijų programas, o jau 
visas esančias. 

– Kokių naujovių norėtumėte įnešti į 
Sveikatos mokslų fakultetą?
– Dabar esama situacija pasaulyje stipriai 
apriboja galvojimą apie naujoves. Bet su 
kiekvienu pokyčiu, manau, bus tam tikri 
teigiami poslinkiai ir mūsų fakultete. Po 
metų ar dvejų jau galės ir visa bendruo-
menė įvertinti.

– Kokia jūsų darbo patirtis kolegijoje? 
– Kolegijoje dirbu seniai,  nuo 2006 metų. 
Pradėjau dirbi Kineziterapijos studijų pro-
gramoje kaip asistentė. 

– Ar tęsite dėstytojos darbą? 
– Dėstytoja tikrai dirbsiu. Man labai 
patinka bendrauti su studentais. Dirbda-
ma su jais galiu daug lengviau suprasti, ko 
šiais laikais studentai nori, kokie jų 
lūkesčiai. Jei katedros vedėjas pritars, 
norėčiau dėstyti tuos pačius studijų 
dalykus, kuriuos dėsčiau: Profesinė etika 

Prezidentės pareigose – Sveikatos mokslų 
fakulteto studentė

 KVK Studentų atstovybė turi naują prezidentę. Šias pareigas laikinai eina burnos higienos 
1 kurso studentė Vygailė Valatkaitė:

„Prie studentų atstovybės norėjau prisijungti dar nespėjus atvykti į Kolegiją pasirašyti 
studijų sutarties. Rugsėjo pradžioje įstojusi į SA, nelikau nepastebėta dėl didelio noro 
veikti, dalyvauti veiklose bei atstovauti studentams.  Tad nepraėjus nei pusei mokslo 
metų iš tuo metu ėjusios pareigas prezidentės Kornelijos Dapkutės gavau pasiūlymą 
tapti viceprezidente.



NAUJIENOS

Šita galimybė tik dar labiau įkvėpė ir motyvavo judėti 
pirmyn bei suvokti, jog esu tinkamame kelyje, tarp 
kompetentingų ir norinčių veikti žmonių, kitaip 
sakant – ,,savo vietoje‘‘. Kadangi prieš tai buvusi 
prezidentė pabaigė studijas, nuo kovo 1 dienos aš 
perėmiau KVK SA prezidento pareigų ,,vadeles‘‘ į 
savo rankas. Šias pareigas eisiu iki balandžio 9 
dienos, kai vyks ataskaitinė konferencija bei naujos 
komandos rinkimai.

Ar noriu kandidatuoti į prezidento pareigas? Tikrai 
taip, nes taip galiu prisidėti prie studijų kokybės užti-
krinimo ne tik savo kursiokams, bet ir visiems kolegi-
jos studentams ir, žinoma, manau tai yra neįkainoja-
ma patirtis, kuri leis tobulėti ir man pačiai, kaip 
asmenybei. Visas savo idėjas ir kokias permainas 
norėčiau įnešti į KVK studentų gyvenimą išsakysiu 
balandžio 9 dieną, tad ten visų labai ir lauksiu”. 

Žiniomis dalijosi Kolegijos psichologė
KVK psichologė Gabija Sruogiūtė – Stašienė susitiko su Įstaigų ir įmonių administravimo 
studijų programos studentais „Darbo procesų valdymo“ dalyko paskaitos metu. Psicho-
logė vedė interaktyvią paskaitą tema „Komunikacijos reikšmė darbo procese“ bei dali-
nosi psichologinėmis žiniomis, kaip elgtis šiuo ypatingu pasauliui laikotarpiu. Buvo labai  
įtraukianti paskaita, tad nuspręsta daryti pratęsimą.



Pasakojo, kaip pažinti žmogų iš veido bruožų

Komunikacija remiantis veidotyra – į tokią paskaitą 
Verslo administravimo katedros studentus pakvietė 
veidotyrininkė Kamilė Adomaitytė. Ji pasakojo, kaip 
skaityti žmogaus veidą, supažindino su pagrindiniais 
bruožais, jų reikšmėmis bei taisyklėmis.  Paaiškino, 
kaip vadovaujantis šia informacija plėtoti komunika-
ciją su nepažįstamuoju, kolega ir kitais žmonėmis.

Kamilė Adomaitytė akcentavo, kad veidotyra apima 
platų spektrą žinių apie žmogų, jo psichologiją, gyve-
nimo aplinkybes, saviugdos aspektus.

Veidotyra padeda lengviau bendrauti tarpusavyje, 
suprasti kito (ir savo) poreikius, lengviau rasti abiem 
pusėms priimtinus sprendimus, todėl tai – ypač 
naudingas mokslas, pritaikomas daugelyje gyveni-
mo sričių.

Gilino žinias apie 
ortodontinį gydymą
Burnos higienos ir Odontologinės priežiūros 
trečiakursiai turėjo neeilinę paskaitą su kviestine 
lektore gydytoja ortodonte Klaipėdos ortodonti-
jos centro įkūrėja – Jurga Liatukiene.

Lektorė supažindino studentus su gydytojo 
ortodonto, odontologo asistento ir burnos higie-
nisto komandinio darbo kasdienybe ir ypatu-
mais. Aptarti ortodontinio gydymo etapai, ins-
trumentų panaudojimas, gydymas išimamais ir 
neišimamais ortodontiniais aparatais.

Visos įgytos žinios, išgirsta informacija tik pra-
plečia ir tobulina studentų turimas kompetenci-
jas. 



Praktinių žinių semiasi 
logistikos įmonėje
Trečio kurso Logistikos vadybos studijų pro-
gramos studentė Margarita Jakaitytė prakti-
ką atlieka įmonėje „Gedlito transportas“, 
kurios veikla apima transporto logistikos, 
distribucijos, sandėliavimo, muitinės tarpi-
ninkavimo paslaugų teikimą. Įmonė turi 
sukūrusi logistinių paslaugų valdymo sis-
temą, su kuria praktikos metu išmoko dirbti 
ir Margarita. Baigiamoji Logistikos vadybos 
studijų programos praktika trunka 4 mėne-
sius.

 

Startavo Lietuvos jūrų muziejaus projekto veiklos
Turizmo verslo ir Maisto technologijų studijų programų studentai dalyvauja Lietuvos 
jūrų muziejaus vykdomame projekte „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija BE ATLIEKŲ. 
2022“.

Studentai dalyvavo pirmojoje veikloje – pažintinėje darbinėje sesijoje, kurios tikslas – 
pasirengti edukacinės programos Lietuvos jūrų muziejuje vedimui „Nuo EGO prie EKO“.



Kūrybiškumo paskaitoje – vaisių kompozicijos
Kūryba yra improvizacija ir mąstymas už nubrėžtų ribų. Įstaigų ir įmonių administravi-
mo studijų programos pirmakursiai Kūrybiškumo ugdymo paskaitoje ugdė kūrybišką 
vaizduotę,  kuriant (įgyvendinant, vaizduojant) kompozicijas iš vaisių.

Supažindino su Užgavėnių tradicijomis
Vyko jau tradicija tapęs renginys su tarptautiniais ir Erasmus studentais, kurio metu 
užsieniečiams pristatytos lietuviškos Užgavėnių tradicijos. Studentai turėjo galimybę 
susipažinti su papročiais, pasigaminti kaukę ir skanauti įvairių rūšių blynų.

Studentai vaišino savo keptais blynais
Maisto technologijų ir mitybos katedra pakvietė fakulteto bendruomenę prie Užgavėnių 
stalo. Pirmojo ir antrojo kurso studentai vaišinimo visus nuostabaus skonio pačių iškep-
tais blyneliais.



Atrinkti darbuotojai Erasmus+ judumams
Įvyko Erasmus+ darbuotojų atranka, kurios metu buvo atrinkti KVK dėstytojai ir admi-
nistracijos darbuotojai dalyvauti Erasmus+ judumuose.

54 darbuotojai turės galimybę išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas ir įmones pasi-
semti tarptautinės patirties ir užmegzti bendradarbiavimą. Sėkmės plečiant horizontus!

Laukia naujų taikomojo 
mokslo idėjų

Paskelbtas taikomosios mokslo veiklos 
idėjų konkursas „Darni aplinka – sveika 
visuomenė“. Savo idėjas gali siūlyti visi 
bendruomenės nariai. Tai gali būti daiktas, 
maistas, programa, prototipas, kita taiko-
moji mokslo veikla, kuri atspindėtų STUDI-
JŲ-MOKSLO-VERSLO sąjungą.

Arba tai gali būti idėja, kaip Kolegijai tapti 
tvaresnei – įvairūs sprendimai atliepiantys 
darnaus vystymosi tikslus – nuo darnaus 
vartojimo, lygių galimybių užtikrinimo iki 
ekologiškų technologinių sprendimų.

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

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt

m.maksimaviciute@kvk.lt 

Studentus kviečia išbandyti studijas užsienyje
Visą vasario mėnesį vyko Erasmus+ programos pristatymai KVK studentams. 

Studentai yra kviečiami dalyvauti Erasmus+ mainuose, vykti į pasirinktą užsienio šalį 
studijoms ar praktikai. Kviečiame besidominčius studentus užpildyti paraišką KVK.LT 
svetainėje, adresu: https://www.kvk.lt/studentams/akademiniai-mainai/pateik-pa-
raiska/


