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Tradiciškai Verslo fakultete aktorius Liubomiras Laucevičius įteikė A. Vizbaro 
stipendijas geriausiai besimokantiems studentams: 

Gretai Jasaitytei, IPP9-2 grupė – vidurkis 10,00;
Laurynui Labatmedžiui, LV24-1 grupė – vidurkis 9,90;
Andželikai Alksnytei, PUP2-1 grupė – vidurkis 9,10. 

Sveikiname studentus ir džiaugiamės jų sėkme!

Laurynas Labatmedis:

„Gauta stipendija mane tikrai nustebino, nes niekad anksčiau 
nebūčiau pagalvojęs, jog galiu pretenduoti į šią stipendiją. Ji daro 
įtaką mano asmeninės motyvacijos augimui, paskatina toliau 
tobulėti. Gautą pinigų sumą išleisiu asmeninėms reikmėms ir 
išlaidoms susijusiomis su studijomis. Vertinant studijas Klaipėdos 
valstybinėje kolegijoje, jos išpildo mano lūkesčius ir esu patenkin-
tas, kad priklausau šiai švietimo įstaigai. Pats studijuojamas 
logistikos  vadybos dalykas suteikia daug reikiamų žinių logistikos 
ir vadybos srityse”.siekti aukštumų. Tikiu, jog stipendijos kaip ši, 
suteikia studentams tikėjimo, jog jie neliks nepastebėti.
Gautus stipendijos pinigus išleisiu investuodama į man lanai 
patikusias knygas, kurias nuolat rekomenduoja puikūs 
kolegijos dėstytojai”. 

studijavo 782 studentai, 4 proc. mažiau negu 2020 m. Daugiau negu pusė visų studentų (52 proc.) 
studijavo valstybės
finansuojamose vietose.

Daugiausiai studentų turėjo Verslo administravimo katedra (352), mažiausiai – Finansų ir
apskaitos katedra (162). Pedagogikos katedroje studijavo 268 studentai.

Studentų skaičiumi gausiausia studijų programa fakultete – Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 
pedagogika (214 studentų), toliau rikiavosi Logistikos vadyba (194), Įstaigų ir įmonių administravimas 
(95), Buhalterinė apskaita (95), Finansai (67), Pradinio ugdymo pedagogika (54), Skaitmeninės 
rinkodaros komunikacija (37), Turizmo verslas (26).

2021 m. įvyko priėmimas į 7 studijų programas. Iš viso į Verslo fakultetą priimta 328 pirmakursiai. 

Apskaičiuota, kad 74,03 proc. Verslo fakulteto absolventų įsidarbino per pirmus 12 mėn. nuo studijų 
baigimo. 32,05 proc. dirbo aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Lyderiai buvo Ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos absolventai. Net 88,57 proc. jų įsidarbino per pirmus 12 mėn. ir 62,86 
atliko aukštos kvalifikacijos darbus.

Tarptautiškumo rodikliai. Fakultete dirbo 2 atvykstantys vizituojantys dėstytojai, 2 išvykstantys 
vizituojantys dėstytojai. Surengta tarptautinė mokslinė konferencija, išleistas mokslinis leidinys, 
pristatyti 6 pranešimai užsienyje organizuotose konferencijose.

Geriausi tarptautinio judumo pasiekimai – tarp Turizmo ir poilsio krypties studentų. 21,43 proc. 
studentų įsitraukė į išvykstamąjį judumą.

Fakultete anglų kalba studijavo 7 užsienio studentai, 1 Turizmo verslo, 6 – Finansų studijų 
programose. Per praėjusius metus pasirengta anglų kalba įgyvendinti Įstaigų ir įmonių administravimo 
studijų programą.

Viena didesnių fakulteto problemų – padidėjęs skaičius studentų, nutraukusių studijas per pirmus 
metus. Pagrindinės tokio sprendimo priežastys – motyvacijos stoka, pablogėjusi finansinė padėtis, 
neteisingai pasirinktos studijos. Bendras nuolatinių studijų studentų nubyrėjimo fakultete procentas 
pernai buvo 15,24.

Itin sėkmingi metai buvo įvertinus užsakomuosius tyrimus. Atlikta tyrimų už beveik 30 tūkst. eurų. 19 
jų buvo mokslo taikomieji, 7 – komerciniai tyrimai.

Kaip stipriąsias fakulteto veiklos puses dekanė Asta Pancerovienė įvardijo kokybišką studijų proceso 
valdymą, pedagogines studijas besirenkančiųjų studentų augimą. 



Greta Jasaitytė:

„Didelė garbė būti A.Vizbaro vardinės stipendijos gavėja. Esu labai 
laiminga, kad mano pasiekimai bei pastangos yra įvertinti. Šis 
įvykis mane motyvuoja siekti savo užsibrėžtų tikslų, mokytis ir 
išlaikyti aukštus mokymosi rezultatus. Labai džiaugiuosi, kad 
studijuoju Klaipėdos valstybinėje kolegijoje savo svajonių profesiją 
– ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką”. 

Andželika Alksnytė:

„Pradinio ugdymo pedagogikos studijojos manęs pirmame semes-
tre nenuvylė, dar labiau sudomino pasirinkta profesija. Pradinio 
ugdymo pedagogikos žinios leido geriau suprasti vaikų ir tėvų 
mąstyseną, tapau supratingesnė ir atlaidesnė. Labai džiaugiuosi 
pasirinkusi pedagogikos kelią ir nekantrauju tapti mokytoja.

Ši stipendija man labai netikėtas ir džiuginantis pasiekimas. Šios 
teigiamos emocijos motyvuoja nepasiduoti užklupusiems 
sunkumams. Labai džiaugiuosi, jog yra žmonių, kurie skatina 
studentus siekti aukštumų. Tikiu, jog stipendijos kaip ši, suteikia 
studentams tikėjimo, jog jie neliks nepastebėti.

Gautus stipendijos pinigus išleisiu investuodama į man lanai 
patikusias knygas, kurias nuolat rekomenduoja puikūs kolegijos 
dėstytojai”. 

Verslo fakultetas bendruomenei pristatė praėjusių 
metų veiklos ataskaitą.

Fakultete pernai darbavosi 55 dėstytojai, 5 administracijos 
darbuotojai ir 5 pagalbą vykdant studijų procesą teikiantys 
darbuotojai. 20,6 proc. dėstytojų sudarė mokslo daktarai, didžioji 
dalis dėstytojų (46,7 proc.) priklausė 40 – 49 metų 
amžiaus grupei.

Praėjusiais metais Verslo fakultete nuolatine studijų forma iš viso 

Ataskaitiniame susirinkime – metų 
veiklos įvertinimas

studijavo 782 studentai, 4 proc. mažiau negu 2020 m. Daugiau negu pusė visų studentų (52 proc.) 
studijavo valstybės
finansuojamose vietose.

Daugiausiai studentų turėjo Verslo administravimo katedra (352), mažiausiai – Finansų ir
apskaitos katedra (162). Pedagogikos katedroje studijavo 268 studentai.

Studentų skaičiumi gausiausia studijų programa fakultete – Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 
pedagogika (214 studentų), toliau rikiavosi Logistikos vadyba (194), Įstaigų ir įmonių administravimas 
(95), Buhalterinė apskaita (95), Finansai (67), Pradinio ugdymo pedagogika (54), Skaitmeninės 
rinkodaros komunikacija (37), Turizmo verslas (26).

2021 m. įvyko priėmimas į 7 studijų programas. Iš viso į Verslo fakultetą priimta 328 pirmakursiai. 

Apskaičiuota, kad 74,03 proc. Verslo fakulteto absolventų įsidarbino per pirmus 12 mėn. nuo studijų 
baigimo. 32,05 proc. dirbo aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Lyderiai buvo Ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos absolventai. Net 88,57 proc. jų įsidarbino per pirmus 12 mėn. ir 62,86 
atliko aukštos kvalifikacijos darbus.

Tarptautiškumo rodikliai. Fakultete dirbo 2 atvykstantys vizituojantys dėstytojai, 2 išvykstantys 
vizituojantys dėstytojai. Surengta tarptautinė mokslinė konferencija, išleistas mokslinis leidinys, 
pristatyti 6 pranešimai užsienyje organizuotose konferencijose.

Geriausi tarptautinio judumo pasiekimai – tarp Turizmo ir poilsio krypties studentų. 21,43 proc. 
studentų įsitraukė į išvykstamąjį judumą.

Fakultete anglų kalba studijavo 7 užsienio studentai, 1 Turizmo verslo, 6 – Finansų studijų 
programose. Per praėjusius metus pasirengta anglų kalba įgyvendinti Įstaigų ir įmonių administravimo 
studijų programą.

Viena didesnių fakulteto problemų – padidėjęs skaičius studentų, nutraukusių studijas per pirmus 
metus. Pagrindinės tokio sprendimo priežastys – motyvacijos stoka, pablogėjusi finansinė padėtis, 
neteisingai pasirinktos studijos. Bendras nuolatinių studijų studentų nubyrėjimo fakultete procentas 
pernai buvo 15,24.

Itin sėkmingi metai buvo įvertinus užsakomuosius tyrimus. Atlikta tyrimų už beveik 30 tūkst. eurų. 19 
jų buvo mokslo taikomieji, 7 – komerciniai tyrimai.

Kaip stipriąsias fakulteto veiklos puses dekanė Asta Pancerovienė įvardijo kokybišką studijų proceso 
valdymą, pedagogines studijas besirenkančiųjų studentų augimą. 



studijavo 782 studentai, 4 proc. mažiau negu 2020 m. Daugiau negu pusė visų studentų (52 proc.) 
studijavo valstybės
finansuojamose vietose.

Daugiausiai studentų turėjo Verslo administravimo katedra (352), mažiausiai – Finansų ir
apskaitos katedra (162). Pedagogikos katedroje studijavo 268 studentai.

Studentų skaičiumi gausiausia studijų programa fakultete – Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 
pedagogika (214 studentų), toliau rikiavosi Logistikos vadyba (194), Įstaigų ir įmonių administravimas 
(95), Buhalterinė apskaita (95), Finansai (67), Pradinio ugdymo pedagogika (54), Skaitmeninės 
rinkodaros komunikacija (37), Turizmo verslas (26).

2021 m. įvyko priėmimas į 7 studijų programas. Iš viso į Verslo fakultetą priimta 328 pirmakursiai. 

Apskaičiuota, kad 74,03 proc. Verslo fakulteto absolventų įsidarbino per pirmus 12 mėn. nuo studijų 
baigimo. 32,05 proc. dirbo aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Lyderiai buvo Ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos absolventai. Net 88,57 proc. jų įsidarbino per pirmus 12 mėn. ir 62,86 
atliko aukštos kvalifikacijos darbus.

Tarptautiškumo rodikliai. Fakultete dirbo 2 atvykstantys vizituojantys dėstytojai, 2 išvykstantys 
vizituojantys dėstytojai. Surengta tarptautinė mokslinė konferencija, išleistas mokslinis leidinys, 
pristatyti 6 pranešimai užsienyje organizuotose konferencijose.

Geriausi tarptautinio judumo pasiekimai – tarp Turizmo ir poilsio krypties studentų. 21,43 proc. 
studentų įsitraukė į išvykstamąjį judumą.

Fakultete anglų kalba studijavo 7 užsienio studentai, 1 Turizmo verslo, 6 – Finansų studijų 
programose. Per praėjusius metus pasirengta anglų kalba įgyvendinti Įstaigų ir įmonių administravimo 
studijų programą.

Viena didesnių fakulteto problemų – padidėjęs skaičius studentų, nutraukusių studijas per pirmus 
metus. Pagrindinės tokio sprendimo priežastys – motyvacijos stoka, pablogėjusi finansinė padėtis, 
neteisingai pasirinktos studijos. Bendras nuolatinių studijų studentų nubyrėjimo fakultete procentas 
pernai buvo 15,24.

Itin sėkmingi metai buvo įvertinus užsakomuosius tyrimus. Atlikta tyrimų už beveik 30 tūkst. eurų. 19 
jų buvo mokslo taikomieji, 7 – komerciniai tyrimai.

Kaip stipriąsias fakulteto veiklos puses dekanė Asta Pancerovienė įvardijo kokybišką studijų proceso 
valdymą, pedagogines studijas besirenkančiųjų studentų augimą. 

60 iš užsienio nuolatinėms studijoms atvykusių 
studentų.  

Analizuojant studijų kryptis pagal 2020-2021 m. 
studentų nubyrėjimą per pirmuosius mokslo 
metus, studentų nutraukusių studijas pirmaisiais 
studijų metais buvo 16,8 proc., mažiausiai 
nutraukusių studentų skaičius matomas Burnos 
higienoje ir Bendrosios praktikos slaugoje.

Ženkliai pagerėję studentų pasitenkinimo studijų 
kokybe, studijų aplinka, IT įranga, laboratorine 
įranga, bendradarbiavimu su dėstytojais bei savi-
raiškos galimybe rodikliai. 

Nors pandemijos metu ir pristabdyta veikla, tačiau 
Sveikatos mokslų fakultete toliau buvo vykdomi 
suplanuoti darbai. Vienas iš jų – sukurti Sveikatos 
edukacijos centrą, įveiklinant ir atveriant laborato-
rijas visuomenės narių poreikiams. Toliau tęsiamas 
ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 
apskrito stalo diskusijų organizavimas (focus 

grupių interviu), sistemingai vykdomas socialinės partnerystės monitoringas bei skatinamas dėstytojų 
asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Fakultetas džiaugiasi turintis puikių lektorių, kurie prisideda prie 
fakulteto veiklos plano organizuojant viešas paskaitas studentams ir dėstytojams, dalyvaujant
 savanorystės veiklose, o taip pat ir kitiems bendradarbiaujantiems skyriams, kurie padeda 
dėstytojams ir studentams geriau įsitraukti ir įsigilinti į studijas.

Posėdžio metu taip pat pristatyti ir pateikti veiksmai bei priemonės, kurių numatoma imtis, norint 
pasiekti Sveikatos mokslų fakulteto studijų programų portfelį 2022 metais. Vieni pagrindinių tikslų – 
plėsti Burnos priežiūros krypčiai įgyvendinti materialiąją bazę, įkuriant Burnos sveikatos kliniką; plėsti 
Socialinio darbo krypčiai įgyvendinti materialiąją bazę, įrengiant naujas laboratorijas; įveiklinti 
kompetencijų Sveikatos edukacijos centrą; vystyti laboratorijų materialinę bazę, įtraukiant pažangias 
naujausias technologijas ir su ja susijusius taikomuosius mokslo tyrimus; įsigyti priemones ir įrangą 
Akušerijos studijų programos įgyvendinimui.



Pristatyta praėjusių metų 
Sveikatos mokslų fakulteto veikla
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Sveikatos mokslų fakultete vyko posėdis, kuriame 
aptarta praeitų metų veikla. 

2021 metais pagal priimtų į Sveikatos mokslų 
studijų krypčių grupes Vakarų aukštosiose 
mokyklose KVK Sveikatos fakultetas užėmė 
didžiausią rinkos dalį – 74,12 proc. Absolventų 
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NAUJIENOS

Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos 
pirmakursiai pavasarį nusagstė viltimi. Taip jaunuoliai išreiškė 
palaikymą Ukrainai. Į simbolišką akciją įsitraukė ir kolegijos 
darbuotojai, drauge su studentais puošdami Jaunystės g. 2 
pastato erdves. 

„Paskaitų virtinėje dažnai stabtelime pasidalinti savo minti-
mis apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie tai, kaip galime į tai 
reaguoti ir išsakyti savo nuostatas. Būsimieji komunikatoriai 
nusprendė pasitelkti studijų metu naudojamus įrankius ir 
sklaidos kanalus savo idėjai išreikšti“, - apie studentų 

Studentų palaikymo akcija karo 
talžomai Ukrainai
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Analizuojant studijų kryptis pagal 2020-2021 m. 
studentų nubyrėjimą per pirmuosius mokslo 
metus, studentų nutraukusių studijas pirmaisiais 
studijų metais buvo 16,8 proc., mažiausiai 
nutraukusių studentų skaičius matomas Burnos 
higienoje ir Bendrosios praktikos slaugoje.

Ženkliai pagerėję studentų pasitenkinimo studijų 
kokybe, studijų aplinka, IT įranga, laboratorine 
įranga, bendradarbiavimu su dėstytojais bei savi-
raiškos galimybe rodikliai. 

Nors pandemijos metu ir pristabdyta veikla, tačiau 
Sveikatos mokslų fakultete toliau buvo vykdomi 
suplanuoti darbai. Vienas iš jų – sukurti Sveikatos 
edukacijos centrą, įveiklinant ir atveriant laborato-
rijas visuomenės narių poreikiams. Toliau tęsiamas 
ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 
apskrito stalo diskusijų organizavimas (focus 

grupių interviu), sistemingai vykdomas socialinės partnerystės monitoringas bei skatinamas dėstytojų 
asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Fakultetas džiaugiasi turintis puikių lektorių, kurie prisideda prie 
fakulteto veiklos plano organizuojant viešas paskaitas studentams ir dėstytojams, dalyvaujant
 savanorystės veiklose, o taip pat ir kitiems bendradarbiaujantiems skyriams, kurie padeda 
dėstytojams ir studentams geriau įsitraukti ir įsigilinti į studijas.

Posėdžio metu taip pat pristatyti ir pateikti veiksmai bei priemonės, kurių numatoma imtis, norint 
pasiekti Sveikatos mokslų fakulteto studijų programų portfelį 2022 metais. Vieni pagrindinių tikslų – 
plėsti Burnos priežiūros krypčiai įgyvendinti materialiąją bazę, įkuriant Burnos sveikatos kliniką; plėsti 
Socialinio darbo krypčiai įgyvendinti materialiąją bazę, įrengiant naujas laboratorijas; įveiklinti 
kompetencijų Sveikatos edukacijos centrą; vystyti laboratorijų materialinę bazę, įtraukiant pažangias 
naujausias technologijas ir su ja susijusius taikomuosius mokslo tyrimus; įsigyti priemones ir įrangą 
Akušerijos studijų programos įgyvendinimui.



iniciatyvą pasakojo SRK3 grupės kuratorė Laura Sėlenienė. 

Palaikymo akcijos metu realizuojant „Medijų komunikacija“ 
studijų dalyko veiklas sukurtas siužetas, kurio sprendimus 
siūlė ir įgyvendino patys studentai. 
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palaikymą Ukrainai. Į simbolišką akciją įsitraukė ir kolegijos 
darbuotojai, drauge su studentais puošdami Jaunystės g. 2 
pastato erdves. 
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nusprendė pasitelkti studijų metu naudojamus įrankius ir 
sklaidos kanalus savo idėjai išreikšti“, - apie studentų iniciaty-
vą pasakojo SRK3 grupės kuratorė Laura Sėlenienė. 

Palaikymo akcijos metu realizuojant „Medijų komunikacija“ 
studijų dalyko veiklas sukurtas siužetas, kurio sprendimus 
siūlė ir įgyvendino patys studentai. 

Parama Ukrainai. Padedu kuo galiu – 
taip  galima apibūdinti nūdienos 

nuotaikas. Ne išimtis ir Verslo 
administravimo katedros studentai. 

Logistikos vadybos 2 kurso studentė 
Aistė Gričiūtė savanoriauja Tirkšlių 

bendruomenės namuose. Miestelio 
bendruomenė ne tik rinko 

humanitarinę paramą, bet taip pat 
nuoširdžiai priėmė karo pabėgėlius – 

mamą  su vaiku iš Ukrainos. Kaip sakė 
Aistė, „išklausius Ingos išgyvenimą, jos 

keturių dienų keliavimą su sūnumi iki 
sienos, net nekyla klausimų ar išvis 

reikia padėti ir savanoriauti“.

Padeda rinkti humanitarinę pagalbą 
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įranga, bendradarbiavimu su dėstytojais bei savi-
raiškos galimybe rodikliai. 

Nors pandemijos metu ir pristabdyta veikla, tačiau 
Sveikatos mokslų fakultete toliau buvo vykdomi 
suplanuoti darbai. Vienas iš jų – sukurti Sveikatos 
edukacijos centrą, įveiklinant ir atveriant laborato-
rijas visuomenės narių poreikiams. Toliau tęsiamas 
ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 
apskrito stalo diskusijų organizavimas (focus 

grupių interviu), sistemingai vykdomas socialinės partnerystės monitoringas bei skatinamas dėstytojų 
asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Fakultetas džiaugiasi turintis puikių lektorių, kurie prisideda prie 
fakulteto veiklos plano organizuojant viešas paskaitas studentams ir dėstytojams, dalyvaujant
 savanorystės veiklose, o taip pat ir kitiems bendradarbiaujantiems skyriams, kurie padeda 
dėstytojams ir studentams geriau įsitraukti ir įsigilinti į studijas.

Posėdžio metu taip pat pristatyti ir pateikti veiksmai bei priemonės, kurių numatoma imtis, norint 
pasiekti Sveikatos mokslų fakulteto studijų programų portfelį 2022 metais. Vieni pagrindinių tikslų – 
plėsti Burnos priežiūros krypčiai įgyvendinti materialiąją bazę, įkuriant Burnos sveikatos kliniką; plėsti 
Socialinio darbo krypčiai įgyvendinti materialiąją bazę, įrengiant naujas laboratorijas; įveiklinti 
kompetencijų Sveikatos edukacijos centrą; vystyti laboratorijų materialinę bazę, įtraukiant pažangias 
naujausias technologijas ir su ja susijusius taikomuosius mokslo tyrimus; įsigyti priemones ir įrangą 
Akušerijos studijų programos įgyvendinimui.



Džiaugiamės pranešdami, kad Statybos 
inžinerijos studentai, vadovaujami 
dėstytojų D. Juknienės, G. Beniušienės ir R. 
Varpiotaitės-Tiutiunik sėkmingai 
sudalyvavo konkurse „Jaunasis 
statybos inžinierius'2022“. 

Statybos inžinerijos studijų programai 
atstovavo trys komandos po tris 
studentus. Komandos buvo vertinamos 
už prisistatymą, teorines žinias bei 
praktinės užduoties atlikimą. 

Komanda BIM'as užėmė antrąją vietą.

Surengtas susitikimas  su „FittyAI” vadovu Dariuš 
Butkevičium dėl virtualaus trenerio pagalbininko kūrimo.  

Susitikime dalyvavo Sveikatos mokslų fakulteto 
prodekanė Monika Pocienė bei Kineziterapijos ir grožio 

terapijos katedros vedėjas  Darius Einars.
Į šį projektą fakulteto bendruomenę įtraukė docentė 

dr.J.Andrejeva. Kineziterapijos studijų programos
 dėstytojai ir  studentai bus įtraukti į įvairias veiklas. 

Projekto metu bus sukurtas virtualus treneris,  

Konkurse laimėjo antrąją vietą

Aptarė virtualaus trenerio
pagalbininko įgyvendinimą



Belaukiantys autobuso Jaunystės g. stotelėje galėjo 
nustebti, sulaukę kitokio, ypatingo autobuso. Į šią 
stotelę atvyko „Dancer“, kuris gaminamas čia pat, 
Klaipėdoje. 

Finansus studijuojantys studentai vyko į Klaipėdos 
LEZ, kur ir gaminama ši ekologiška miesto transporto 
priemonė. 

Sužinojome, koks kelias laukia, norint kurti inovacijas, 
ir kiek daug reikia nuveikti, kad jos taptų realybe. 
Verslo sprendimai, technologijos, patentavimas, 
finansavimas, projektai, Europos žaliasis kursas. Per 
vieną paskaitą galima sužinoti labai daug įdomių 
dalykų. Ačiū  bendrovei „Vėjo projektai“!

gebantis dirbtinio intelekto pagalba analizuoti žmogų, aliekantį fizinius pratimus ir duoti savalaikį 
grįžtamąjį ryšį. Pagrindinis virtualaus trenerio išskirtinumas – gebėjimas nuspėti pratimų atlikimo 
technikos ilgalaikį poveikį žmogaus kūnui bus pasiektas dėl bendradarbiavimo su 
reabilitacijos specialistais.

Dariuš Butkevičius buvo 3 metus atsakingas už dirbtinio intelekto padalinį amerikiečių įmonėje „Unify 
Square“ ir sukūrė keletą dirbtiniu intelektu paremtų sprendimų, kurie naudojami „Fortune“ 500 įmonių.  
Taip pat „FittyAI“ jau bendradarbiauja su Vilniaus Universiteto Sporto Medicinos ir Reabilitacijos 
Katedra ir Edinburgo Universitetais, su kuriais gilinosi į sporto medicinos žinias, reikalingos 
virtualiam treneriui įgyvendinti.

Į Klaipėdos LEZ vyko 
elektriniu autobusu

Dalyvauja mokymuose Italijoje 
Jungtinė Kolegijos komanda: 6 studentai kartu su 
lektorėmis Sigute Ežerskiene ir Vida Žviniene  kovo 
21-25 dienomis Italijoje, Universita degli studi di 
Pavia,ugdo verslumo  kompetencijas imitacinėje 
bendrovėje Universita degli studi di Pavia. 

Taip vykdomos  #ErasmusPlius KA2 strateginių 
partnerysčių projekto „Inclusion of Innovative 
Work-Based-Learning and Business Partnerships 
in HEI Curricula Development“ (HEIPNET, Nr. 
2019-1-LT01-KA203-060514) veiklos ir patirties 
dalijimasis su kitomis projekto dalyvėmis.



Projekto tikslas: ugdyti studentų kompetencijas ir 
įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių 
mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų 
mokyklų studijų programų bei stiprinant ryšius su 
verslo įmonėmis.

Surengtas „Nord Plus“ projekto „Neformaliojo 
suaugusiųjų skaitmeninio švietimo skatinimas erdvinio ir 

tvaraus turizmo plėtrai"NPAD-2020/10099 partnerių 
susitikimas Lunde.  Mobilizing Expertise partneriai 

pristatė  video medžiagos kūrimo pagrindus ir metodus, 
kuriuos gali naudoti turizmo produktų kūrėjai. Projekto 

dalyviai po mokymų praktiškai pritaikė įgytas žinias ir kūrė 
Lundo lankytinų vietų video  pristatymus.

Kūrė Lundo lankytinų
vietų pristatymus

KVK projektų skyriaus atstovės dalyvavo projekto HiBi-
Wood partnerių susitikime Rygoje 
Ilgai lauktas ir labai produktyvus susitikimas. Aptartos 
tolimesnės veiklos, suplanuoti kiti susitikimai.

Projektinės veiklos Rygoje



Jungtinė Kolegijos komanda: 6 studentai kartu su 
lektorėmis Sigute Ežerskiene ir Vida Žviniene  kovo 
21-25 dienomis Italijoje, Universita degli studi di 
Pavia,ugdo verslumo  kompetencijas imitacinėje 
bendrovėje Universita degli studi di Pavia. 

Taip vykdomos  #ErasmusPlius KA2 strateginių 
partnerysčių projekto „Inclusion of Innovative 
Work-Based-Learning and Business Partnerships 
in HEI Curricula Development“ (HEIPNET, Nr. 
2019-1-LT01-KA203-060514) veiklos ir patirties 
dalijimasis su kitomis projekto dalyvėmis.

Kolegija tęsia bendradarbiavimą su Jordanijos Al-Zaytoonah 
universitetu (ZUJ) pagal Erasmus+ programą. Partnerystės 
pradžioje  su malonumu buvo priimtas studentas iš 
Jordanijos, kuris baigė studijų semestrą ir nusprendė 
pratęsti savo viešnagę ir pasirinko stažuotę mūsų 
partnerinėje įmonėje Klaipėdoje.

Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros dėstytojai 
apsilankė Al-Zaytoonah universitete, kur jie susitiko su ZUJ 
prezidentu, Inžinerijos ir technologijų fakulteto atstovais ir 
dėstytojais bei skaitė paskaitas studentams. 
Šį semestrą KVK svečiuosis du dėstytojai iš šio universiteto, 
kurie taip pat skaitys paskaitas mūsų studentams. 

Bendradarbiauja su Jordanijos universitetu

Turizmo verslo studijų programos 3 kurso studentai 
Viktorija Kalininaitė ir Rokas Juška studijų metu įgijo 
galimybę dirbti gidais! 

Pirmoji užsakomoji ekskursija po Klaipėdos senamiestį 
skirta Karalienei Luizei, į kurią gidai Viktorija ir Rokas leidosi 
su Saulutės šeimyna. Šią šeimyną globoja ir ekskursiją 
užsakė Klaipėdos Rotary klubas ,,Karalienė Luizė“.

Iššūkis studentams – pirmoji 
užsakomoji ekskursija



Įstaigų ir įmonių administravimo studentai dalyvavo 
susitikime su bendrovės „Autoaibė" personalo vadove 

Danguole Karpiene.  Personalo valdymo ekspertė 
pasidalino ilgus metus kaupta  kandidatų paieškos, 

atrankos, adaptavimo, mokymo bei vertinimo patirti-
mi. Studentai iš susitikimo išsinešė daug praktinių 

patarimų, kuriuos galės pritaikyti valdydami įmonių 
žmogiškuosius išteklius ar bandydami įsitvirtinti 

darbo rinkoje. 

Technologijų pagalba Finansų ir apskaitos katedros 
studentai gali apsilankyti Vilniuje, neišeidami iš kolegijos 
auditorijų, ir sužinoti, kiek daug ir įvairių statistinių 
ataskaitų reikės teikti šiai institucijai Lietuvos 
Statistikos departamentui. 

Šiandien paskaitą apskaitos ir Finansų studentams 
pravedė Statistikos departamento atstovė Birutė Stolytė.

Mokėsi teikti 
statistinius duomenis

Paskaitoje – krūva
praktinių patarimų

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos 2 kurso studentės lankėsi Klaipėdos moksleivių 
saviraiškos centre. Šios išvykos metu susipažino su STEAM ugdymo metodikos laboratorijos prie-
monėmis, veiklos subtilybėmis, populiariausiais ir mokinių mėgstamiausiais eksperimentais, pačios 
atliko keletą paprastų bandymų bei dirbo su mikroskopais. Iš labai arti pamatė drugio sparną, pušies 
spyglį ir daug kitų gyvosios bei negyvosios gamtos objektų. Pasaulio pažinimo ugdymo paskaitų 
dėstytojos doc. dr. Irma Spiriajevienė ir asist. Sandra Bradauskienė supažindino su įvairiomis 
patyriminėmis veiklomis ir metodinėmis priemonėmis, kurios padės studentėms praktikos metu 
ir pedagoginiame darbe.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos 2 kurso studentės lankėsi Klaipėdos moksleivių 
saviraiškos centre. Šios išvykos metu susipažino su STEAM ugdymo metodikos laboratorijos prie-
monėmis, veiklos subtilybėmis, populiariausiais ir mokinių mėgstamiausiais eksperimentais, pačios 
atliko keletą paprastų bandymų bei dirbo su mikroskopais. Iš labai arti pamatė drugio sparną, pušies 

Lankėsi Klaipėdos moksleivių saviraškos centre 



Pedagogikos katedros PUP2-1 grupės studentai 
lankėsi Klaipėdos Gedminų progimnazijoje kur stebėjo 

mokytojų G. Škimelytės, A. Šimkuvienės, R. Serapi-
nienės, G. Kreišmontaitės vedamas lietuvių kalbos 

pamokas 1 –  4  klasėje. Studentai džiaugėsi galimybe 
pabūti mokykloje ir stebėti mokytojų vedamas veiklas, 

jau ne kaip mokiniai, bet kaip būsimi mokytojai ir 
įsivertinti, ar pasirinko tinkamą kelią, būti mokytoju. 

Stebėjo, kaip vedamos
pamokos pradinukams

Pradinio ugdymo mokytojos iš M. Mažvydo 
progimnazijos Jūratė Kasmauskaitė ir Žaneta 
Norkuvienė PUP1-2 studentėms paskaitų metu 
pasidalijo savo patirtimi dirbant su pradinių klasių 
mokiniais vedant pamokas, kuriant įdomias ir 
netradicines veiklas. Mokytojos savo pavyzdžiu 
drąsino būsimas koleges nebijo kurti, ieškoti, 
atrasti ir tobulėti.

Dalijosi pedagogine 
patirtimi 

spyglį ir daug kitų gyvosios bei negyvosios gamtos objektų. Pasaulio pažinimo ugdymo paskaitų 
dėstytojos doc. dr. Irma Spiriajevienė ir asist. Sandra Bradauskienė supažindino su įvairiomis 
patyriminėmis veiklomis ir metodinėmis priemonėmis, kurios padės studentėms praktikos metu
ir pedagoginiame darbe.



Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų 2 kurso studentės 
tęsia muzikinio ugdymo projektą „Linksmos muzikinės mankštos“ (2021). Juo siekiama rasti kuo 
įvairesnių balso ir kūno apšilimo pratimų, žaidimų, kurie praturtintų muzikos užsiėmimus, paruoštų 
vaikų kūną, balsą muzikinei vokalinei ir kitai meninei veiklai. 

Projekto dalyviai – Klaipėdos lopšelių-darželių „Volungėlė“ ir „Liepaitė” vaikai, meninio ugdymo 
mokytojos, Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų 2 kurso 
studentės. Pasaką galite peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=t2T-kEOsGwA&list=PLYMciV_k4QB-
BHlQa8oTzpDlEt8dHi0Llz&index=1 

Transporto inžinerijos katedra  toliau tęsia 
tradicijas. Penktadienį 3 kurso studentams 

baigėsi paskaitų etapas ir prasidėjo įtemptos 
Baigiamojo darbo rašymo dienos. Šia proga 

kasmet katedroje organizuojama „Paskutinio 
skambučio šventė“, kuri ir vėl buvo suorgani-

zuota po dviejų karantino metų. 

Tęsia muzikinio ugdymo projektą

Surengta tradicinė paskutinio
 skambučio šventė

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos 2 kurso studentės lankėsi Klaipėdos moksleivių 
saviraiškos centre. Šios išvykos metu susipažino su STEAM ugdymo metodikos laboratorijos prie-
monėmis, veiklos subtilybėmis, populiariausiais ir mokinių mėgstamiausiais eksperimentais, pačios 
atliko keletą paprastų bandymų bei dirbo su mikroskopais. Iš labai arti pamatė drugio sparną, pušies 
spyglį ir daug kitų gyvosios bei negyvosios gamtos objektų. Pasaulio pažinimo ugdymo paskaitų 
dėstytojos doc. dr. Irma Spiriajevienė ir asist. Sandra Bradauskienė supažindino su įvairiomis 
patyriminėmis veiklomis ir metodinėmis priemonėmis, kurios padės studentėms praktikos metu 
ir pedagoginiame darbe.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos 2 kurso studentės lankėsi Klaipėdos moksleivių 
saviraiškos centre. Šios išvykos metu susipažino su STEAM ugdymo metodikos laboratorijos prie-
monėmis, veiklos subtilybėmis, populiariausiais ir mokinių mėgstamiausiais eksperimentais, pačios 
atliko keletą paprastų bandymų bei dirbo su mikroskopais. Iš labai arti pamatė drugio sparną, pušies 



Per pastarąsias dvi savaites Kolegijos atstovai rengė susitikimus su moksleiviais. Nuotoliniu būdu 
Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos 7-9 kl. moksleiviams Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros 
docentė Vitalija Gerikienė pravedė pamoką ,,Gamtos produktų panaudojimas sveikatinimui''. 
Moksleiviai pamokos metu galėjo artimiau susipažinti su gamtoje esamų augalų ir produktų 
panaudojimu, įvairiais vitaminais bei kaip natūraliai  kovoti su peršalimo ligomis. Šios mokyklos
III-IV kl. gimnazistai supažindinti su KVK vykdomomis studijų programomis, kodėl verta studijuoti
bei kokios stojimo galimybės. Moksleiviams atsakyta į visus jiems rūpimus klausimus.

Kolegija ir toliau pristatoma moksleiviams

Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos III kl. moksleivės apsilankė 
Sveikatos fakultete, kuriame joms buvo pristatytos 
programos, karjeros galimybės, pasirinkus šias studijas. Taip 
pat aprodytos Sveikatos mokslų fakulteto laboratorijos ir jose 
esanti įranga, o Burnos higienos lektorė su studente plačiau 
papasakojo ir parodė, kaip reikėtų prižiūrėti dantis.

Apžiūrėjo Sveikatos mokslų 
fakulteto laboratorijas

Pradinio ugdymo mokytojos iš M. Mažvydo 
progimnazijos Jūratė Kasmauskaitė ir Žaneta 
Norkuvienė PUP1-2 studentėms paskaitų metu 
pasidalijo savo patirtimi dirbant su pradinių klasių 
mokiniais vedant pamokas, kuriant įdomias ir 
netradicines veiklas. Mokytojos savo pavyzdžiu 
drąsino būsimas koleges nebijo kurti, ieškoti, 
atrasti ir tobulėti.



Pasakojo apie modernius bepiločius orlaivius
Skatindami moksleivius studijuoti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Technologijų fakul-
tetas pasiūlė 10-12 klasių moksleiviams nemokamas inovatyvias ir šiuolaikines 
pamokas. Dalyvaujantiems bent 2 pamokose bus išduodamas pažymėjimas, kuris sto-
jant į Kolegiją suteiks net 0,5 papildomo konkursinio balo į valstybės nefinansuojamą 
studijų vietą. Pirmąją inovatyvių ir šiuolaikiškų technologijų pamoką  išklausė Akmenės 
gimnazijos moksleiviai, kurią pravedė Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros vedėja 
Dainora Jankauskienė ir lektorius Indrius Kuklys tema ,,Skaitmeninė geodezija ir kosmi-
niai palydovai“. Moksleiviai daugiau sužinojo apie modernius bepiločius orlaivius, jų atsi-
radimą ir įvairias panaudojimo galimybes. 
Džiaugiamės ir didžiuojamės KVK dėstytojais, kurie noriai įsitraukia į įvairias veiklas su 
moksleiviais.
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