
PANKOMANIJA 
     Leidžiamas nuo 2010 m. gruodžio mėn. 

       Šiandien 
Panevėžio 
kolegija – gau-
si studentų, 
dėstytojų, dar-
buotojų, socia-
linių partnerių 
bei absolventų 
bendruomenė, 
kurią jungia 
siekis dalintis 
žiniomis ir 
patirtimi bei 
tarnauti visuo-
menei. Esame 
tarptautinių 
ekspertų įver-
tinta ir akredi-
tuota valstybi-

nė aukštoji mokykla, sėkmingai tęsianti susi-
būrusių į Panevėžio kolegiją įvairių studijų 
institucijų ilgametę patirtį, plėtojanti organi-
zacijos kultūrą, vertybes bei tradicijas.  

Panevėžio kolegija, kryptingai ir siste-
mingai žengdama pirmyn, orientuojasi į rin-
kos diktuojamus poreikius, semiasi gerosios 
patirties iš šalies ir Europos aukštųjų mokyk-
lų bei verslo institucijų. Kolegijoje ES fondų 
ir LR valstybės biudžeto lėšomis moderni-
zuojama bei plėtojama institucijos inf-
rastruktūra, ugdomos tiek kolegijos, tiek ir 
socialinių partnerių darbuotojų kompetenci-
jos.  
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Siekiame būti reikalingi savo miestui 

 Prigimtinis akademinės bendruomenės 
noras nuolat plėsti akiratį ir gilinti žinias pasi-
reiškia dalyvaujant respublikinėse ir tarptau-
tinėse konferencijose, mainų programose, 
vykdant mokslo taikomuosius tyrimus bei 
realizuojant verslo ir meno projektus. Mes 
tobulėjame ir geriname ugdymo aplinką! 

Partnerystė – viena stipriausių kolegijos 
pusių. Panevėžio kolegija bendradarbiauja 
su įvairiomis Lietuvos ir užsienio aukštosio-
mis mokyklomis, verslo įmonėmis, valstybės 
organizacijomis, asocijuotomis verslo struk-
tūromis, kitomis įstaigomis. Jaučiamės ma-
tomi ir vertinami visuomenės, nes augantis 
socialinių partnerių būrys rodo, kad akade-
minės bendruomenės sukauptas intelektuali-
nis potencialas gali tarnauti visuomenės 
gerovės kūrimui ir puoselėjimui. Mumis pasi-
tiki mūsų partneriai!  

Didžiuojamės drąsiais, sumaniais ir 
kūrybingais Panevėžio kolegijos studentais, 
kurie džiugina mokslo pasiekimais, aktyvia 
visuomenine, kultūrine, sportine bei menine 
veikla. Entuziazmo bei energijos nestokojan-
tys studentai organizuoja pramoginius rengi-
nius, studentų mokslinę konferenciją, pilieti-
nes akcijas, kasmet dovanoja spektaklio 
premjerą, savanoriauja. Mūsų studentai 
reikalingi miestui!  
 Mūsų absolventai – mūsų atspindys! 
Šiandien jie yra lyderiai, klestintys vadovai, 
puikūs specialistai, kurie kuria ir parduoda   
produktus bei paslaugas, moko, gelbėja  

gyvybes, dalyvauja visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime. Mūsų absolventai 
nesustoja tobulėti – grįžta į savo Alma Mater 
semtis papildomų žinių ir įgūdžių arba priima 
iššūkį tapti dėstytojais tam, kad pasidalintų 
savo patirtimi. Tikime, kad mūsų absolventai 
garsina kolegijos vardą ir taip įrodo mūsų 
reikalingumą bei skatina mus žengti tolyn! 

Pažadame ir toliau suderinti studentų, 
dėstytojų, darbdavių požiūrius bei lūkesčius 
ir užtikrinti institucijos veiklos kokybę. Visų 
mūsų uždavinys – dirbti taip, kad perduoda-
ma išmintis maksimaliai atitiktų visų suinte-
resuotų pusių poreikius ir lūkesčius.  

 
 
 

 

Panevėžio kolegijos ALUMNI klu-
bas  įsteigtas 2011 m. gruodžio mėn.15 d. ir 
jungia Panevėžio kolegijos, A. Domaševi-
čiaus aukštesniosios medicinos mokyklos, 
Panevėžio politechnikumo, Panevėžio aukš-
tesniosios technikos mokyklos, J. Švedo 
pedagoginės muzikos mokyklos, Rokiškio 
kultūros mokyklos, Rokiškio aukštesniosios 
pedagogikos mokyklos, Rokiškio kolegijos 
absolventus ir bičiulius.  
     Kviečiame baigusius šias mokyklas likti 
Panevėžio kolegijos bendruomenės dalimi ir 
įsilieti į alumniečių gretas. Mes tikime, kad 
dažnokai prisimenate studijų laikotarpį, o 
tolimesnis bendradarbiavimas su kolegijos 
bendruomene suteiktų Jūsų karjerai pra-
smingą vertę, atvertų plačias galimybes 
naujiems kontaktams ir taptų prasminga 
investicija į Jūsų gyvenimą. 

Sveikiname esamus ir būsimus  Pane-
vėžio kolegijos alumniečius su artėjančiomis 
šventėmis ir linkime asmeninės laimės, 
energijos, mokėjimo džiaugtis gyvenimu, vis 
atrandant jame kažko naujo, gražaus ir labai 
prasmingo.  

Ramių šventų Kalėdų ir naujos patirties 
bei puikių veiklos rezultatų Naujaisiais 2015- 
aisiais metais. 

 
 

ALUMNI klubo viceprezidentė,  
l.e. prezidentės pareigas Genė JAKAITIENĖ  

ir klubo taryba 
 

pripažintas autoritetas prof. Libertas Klimka. 
Gerbiamą profesorių, kuris, beje, kovo mė-
nesį viešėjo Panevėžio kolegijoje ir skaitė 
viešą paskaitą, paprašėme patvirtinti arba 
paneigti  mūsų tyrinėjimų dėl savo šaknų 
prielaidas. Interviu su profesoriumi Libertu 
Klimka galima perskaityti „Senvagėje“. 

 
 

 
 
 

Redaktorė Vilija RAUBIENĖ 

Egidijus ŽUKAUSKAS, 
Panevėžio kolegijos direktorius 

Mieli esami ir būsimi 
ALUMNIEČIAI 

Kolegijos šaknų padeda 
ieškoti ir „Senvagė“ 

  
 

 „Pankomanija“ – tai toks laikraštis, kuris 
pasirodo retai, dažniausiai tuomet, kai turi-
me kokios nors svarbios informacijos, arba 
tiesiog ateina laikas vėl išeiti į viešumą. 
Nors mūsų Panevėžio kolegijos bendruome-
nės leidinys leidžiamas ir elektroniniu pavi-
dalu (jį galima paskaityti www.panko.lt)  
visuomet tam tikrą kiekį jo egzempliorių ir 
išspausdiname. 
  Šio laikraščio numeriuose (leidžiamas 
nuo 2010-ųjų gruodžio mėn.) kalbame apie 
savo aktualijas, nuveiktus svarbiausius dar-
bus, bandome perteikti vieno ar kito Pane-
vėžio kolegijos gyvavimo laikotarpio nuotai-
kas ir... net per jį paieškoti ir kitiems parodyti 
savo šaknis. Beje, labai gilias, nors, kad tą 
įrodytume, teks dar labai paplušėti.  

Paskutinysis „Pankomanijos“ numeris, 

išėjęs 2013 metų gruodį, daugiausiai dėme-

sio ir skyrė savo istorinių šaknų ir aplinkybių, 

susijusių su mokymo veikla dabartinėje Pa-

nevėžio kolegijos vietoje, beje, labai istori-

nėje, tyrinėjimams. Šįkart mūsų šaknų pa-

ieškos išsiveržė šiek tiek plačiau, net į 

„Senvagės“ puslapius, todėl šis 

„Pankomanijos“ numeris labiau koncentruo-

jasi ties tuo, kas vyksta čia dabar, kas vyko  

ir įvyko nuo šių metų pradžios.  
Dėkojame laikmečiui ir Panevėžio virs-

mui 2014 metais į Lietuvos kultūros sostinę, 
nes tik to dėka Panevėžyje vėl pasirodė 
solidus kultūros ir istorijos žurnalas 
„Senvagė“,  ėjęs, beje, Panevėžyje ir Nepri-
klausomybės pradžioje.  „Senvagė“ apžvel-
gia labai platų miesto kultūrinio gyvenimo 
spektrą.  Galime tik pasidžiaugti,  kad 
„Senvagės“ bendradarbiais, straipsnių auto-
riais ar net aprašytaisiais juose tapo ir su 
Panevėžio kolegija glaudžiai susiję žmonės: 
kolegijos dėstytojai bei darbuotojai. 2-ajame 
„Senvagės“ nu-
meryje išspaus-
dinti kolegijoje 
dėstančių Sigito 
Laurinavičiaus, 
Vitalijos Vasi-
liauskaitės bei 
šių eilučių auto-
rės straipsniai. 
Žurnale galima 
rasti ir dėstytojo  
Girmanto Rudo-
ko išsakytų min-
čių. „Senvagėje“ 
savo šaknų 
mums ieškoti 
padeda šalyje 
gerai žinomas ir 
visuotinai  

Panevėžio kultūros ir istorijos  
žurnalas „Senvagė”  
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Sausis 

 Pradėjo funkcionuoti nauja kolegijos struktū-

ra. Vietoje fakultetų atsirado 4 katedros: Bio-
medicinos mokslų, Socialinių mokslų, Techno-
logijos mokslų, Vadybos ir verslo. 

 Pirmą kartą kolegijos istorijoje buvo pa-

skelbta KOKYBĖS diena. Pasidžiaugta, kad 
kolegija akredituota šešerių metų laikotarpiui,  
kad esame tarp tų 12 aukštųjų mokyklų, ku-
rios akredituotos šešeriems metams. 

 Pradedami projekto „Šiaurės Lietuvos aukš-

tos kvalifikacijos specialistų naujų kompeten-
cijų ugdymas“ mokymai, kurių metu planuoja-
ma apmokyti 479 aukštos kvalifikacijos spe-
cialistus.  

Vasaris 
 

 Iškilmingai įteikti diplomai bendrosios prakti-

kos slaugytojams. 

 Kolegija minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 

ir tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Renginy-
je dalyvavo Seimo narys Povilas Urbšys. 

 Šurmuliavo Atvirų durų renginys, per kurį 

moksleiviai, mokytojai buvo supažindinti su 
kolegijos Praktinio mokymo centru.  

 

Kovas 

 Kolegijoje kartu su  etnologu ir mokslo istori-

ku profesoriumi Libertu Klimka minėjome 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 
daugiau sužinojome apie savo šaknis – 1727 
m. vienuolių pijorų įsteigtą Panevėžio kolegiją. 

 Panevėžio kolegijos aktyvus jaunimas išrin-

ko Panevėžio kolegijos studentų atstovybės 
(PAnkoSA) prezidentą. Juo tapo Technologi-
jos mokslų katedros Elektroninio verslo te-
chnologijų studijų programos I kurso studen-
tas Mindaugas Jaučkois. 

 Dienos šviesą išvydo kartu su Panevėžio 

miesto apylinkės teismu išleista studentų 
iliustruota knyga apie teismų darbą. 

 Panevėžio kolegijoje viešėjo Lietuvos pra-

monininkų konfederacijos prezidentas Rober-
tas Dargis. 

Balandis 

 Panevėžio kolegijoje vyko aukštųjų mokyklų 

studentų konkursas „EITech‘as 2014“ ir dėsty-
tojų mokslinis-praktinis seminaras, kuriame 9 
pranešėjai dalijosi informatikos inžinerijos bei 
elektros ir elektronikos inžinerijos studijų nau-
jovėmis. 

 Panevėžio kolegijoje vyko Respublikinė 

studentų konferencija „Mokslo šaknys 2014“. 
Konferencijos metu studentai pristatė savo 
tiriamuosius darbus. 
 

Gegužė 
 

 Parodytas naujas kolegijos teatro spektaklis 

„Ikaras“ (pagal Just. Marcinkevičių) Tai jau 
antrasis kolegijos studentų ir darbuotojų 
darbas.  

 „Tauros Lofto“ alaus klube įvyko kasmetinis 

studentų atstovybės organizuotas „BRAVO-
2014“ apdovanojimų renginys.  

  

Birželis 

 Startavo naujas kolegijos tinklapis, skirtas 

besidomintiems studijomis kolegijoje. Tinkla-
pyje galite rasti informaciją apie visas Panevė-
žio kolegijos studijų programas, informaciją 
apie priėmimą, stipendijas, išmokas, studentų 
gyvenimo sąlygas ir laisvalaikį, virtualią Prakti-
nio mokymo centro apžvalgą.  

 Aktyviausiems Panevėžio kolegijos studen-

tams buvo organizuota ekskursija į Latviją 
(Rundalę, Rygą, Jūrmalą).  

 Panevėžio kolegijos kokybės vadybos siste-

mą vertino priežiūros auditas.  Auditorius 
Valeras Kildišas teigiamai įvertino kolegijos 
vadybos sistemą, pasidžiaugė ryškiu šuoliu į 
priekį, drauge patvirtindamas, kad rekomen-
duos mus sertifikato pratęsimui.  

 Giruliuose vyko Lietuvos kolegijų darbuotojų 

sporto šventė. Panevėžio kolegijos komanda 
buvo viena moteriškiausių, tačiau aktyviai 
dalyvavo visose rungtyse. Panevėžio kolegijai 
atstovavo E. Kriukaitė, A. Šimkevičienė,  
J. Dilienė, L. Mikalajūnienė, L. Kryževičienė. 
Panevėžio kolegijos garbę gynė vyrai - direk-
torius E. Žukauskas, V. Paškauskas,  
D. Mikšys. Mišri kolegijos komanda tinklinio 
varžybose laimėjo II vietą, o Panevėžio kolegi-
jos kancleris V. Paškauskas smiginio rungtyje 
laimėjo III vietą. 

 Panevėžio apylinkės teismo rūmuose atida-

ryta paroda „Žmogaus teisės“. Tai jau trečioji 
Panevėžio kolegijos studentų paroda Panevė-
žio miesto apylinkės teismo rūmuose ir antroji 
iš jų – plakatų paroda, tęsianti socialinių part-
nerių bendradarbiavimą. Šios parodos idėjos 
autorė – kolegijos teisės dėstytoja Ermina 
Čižienė, pasiūliusi plakatuose vaizdžiai per-
teikti žmogaus teises. Plakatus per grafinio 
dizaino paskaitas sukūrė Socialinių mokslų 
katedros dailės ir technologijų pedagogikos 
trečiojo kurso studentai, vadovaujami dėstyto-
jo S. Laurinavičiaus. 

 394 Panevėžio kolegijos absolventams buvo 

iškilminga diena! Nepabūgę lietaus kolegijos 
diplomantai iškilmingoje šventinėje eisenoje 
žygiavo į Panevėžio miesto CIDO areną, kur 
jiems buvo įteikti aukštojo mokslo diplomai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Panevėžio kolegijos dėstytojai ir darbuotojai  

užbaigė mokslo metus ekskursija  į Naisius, 
Žiūrus, Pakruojo dvarą. 
 
 

 

Rugsėjis 

 511-ajam miesto gim-

tadieniui skirtų šventinių  
renginių programą atvė-
rusi Panevėžio kolegija 
sukvietė ne tik savo 
bendruomenę, bet ir 
miesto šviesuomenę į 
dvigubą renginį: konfe-
renciją „Panevėžio medi-
kai – visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo ver-
petuose“ bei knygos „Jie 
gydė ir mokė. Žymūs 
Panevėžio miesto medikai“ sutiktuves.  

 Šveicarijoje, Lugane, vyko trečia-

sis   INCOMVET projekto „Mokinių ir profesi-
jos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos 
tobulinimas Europos Sąjungos profesinio 
mokymo įstaigose“ NR. LLP-LdV-TOI-2013-
LT-0145 susitikimas. 

 Panevėžio kolegijoje prasidėjo respublikinio 
mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ renginiai. 
Panevėžio „Minties“ gimnazijos moksleiviai 

išklausė paskaitas apie elektroninius nusikalti-
mus ir karjeros planavimą. 

 Rokiškyje prasidėjo XV tarptautinis vargonų 

muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, peda-
gogui, vargonininkui Rudolfui LYMANUI. 

 Panevėžio kolegija savo veiklą pristatė pa-

rodoje „EXPO Aukštaitija 2014“.  

 Jau antrą kartą Panevėžio kolegijos istorijo-

je buvo organizuotas Konstitucijos egzaminas. 
Jame žinias apie  Konstituciją pasitikrino 41 
studentas.  
 

Spalis 

 Panevėžio kolegija tapo Lietuvos kokybės 

vadybos ir inovacijų asociacijos nare.  

 43 kolegijos studentai, 20 savanorių, keletas 

kolegijos darbuotojų ir panevėžiečių dalyvavo 
tradiciniame, jau penktame, bėgime „Istorijos 
žiedu“.  

 Panevėžio kolegijos bibliotekos darbuotojos  

dalyvavo Lietuvos kolegijų bibliotekų asociaci-
jos (LKBA), kurios buveinė nuo šių metų pra-
džios yra Panevėžio kolegija, konferencijoje 
„Kolegijų bibliotekos: pasiekimai, iššūkiai ir 
perspektyvos“.   

 Panevėžio kolegijos dėstytojų ir darbuotojų 

delegacija dalyvavo Lietuvos Mokslų Akade-
mijos organizuotame renginyje – Panevėžio 
miesto savivaldybės diena.  Panevėžio kolegi-
ja didžiojoje Lietuvos Mokslų Akademijos 
salėje eksponavo informacinį stendą, prista-
tantį kolegijos veiklą, mokslo kryptis, leidinius. 

 Panevėžio kolegijos aktų salėje įvyko IV 

Aukštaitijos savišvietos akademijos (ASA) 
mokslo metų pradžios renginys. Šiais metais 
ASA klausytojams pasiūlyta daugiau nei 30 
įvairių programų, dalykų, bendrųjų paskaitų. 
Užsiėmimus ves 35 kolegijos dėstytojai. 

 Panevėžio kolegija pradėjo įgyvendinti ne-

formaliojo suaugusiųjų švietimo programą, 
skirtą savo socialiniam partneriui - VšĮ Res-
publikinei Panevėžio ligoninei, kurios 70 gydy-
tojų ir statistikos skyriaus darbuotojų tobulins 
savo kompetencijas klinikinio kodavimo srity-
je. Programos pavadinimas – „Giminingų 
diagnozių grupių (DRG) metodo taikymas VšĮ 
Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“.  

 Panevėžio kolegijos atstovai kartu su Pane-

vėžio prekybos ir amatų rūmų delegacija vie-
šėjo Latvijoje, Rėzeknės mieste, organizuoto-
je Verslo kontaktų mugėje. Kolegijos direkto-
rius Egidijus Žukauskas sutarė su Rėzeknės 
aukštosios mokyklos atstovais dėl tolesnio 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 
  
 
 

Lapkritis 
 

Vyko antroji mokslinė-praktinė konferencija 

„Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos 
sąlygomis“. Konferencija organizuota kartu su 
Daugpilio universitetu (Latvija) ir Konino vals-
tybiniu taikomųjų mokslų universitetu 
(Lenkija). Konferencijoje pranešimus skaitė 
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Belgijos ir Estijos 
aukštųjų mokyklų bei Lietuvos verslo organi-
zacijų atstovai. 
 
 
 

Gruodis 
 

 KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakul-

tete pirmą kartą šalies istorijoje pasirašyta 
mokslo, savivaldos ir verslo institucijų Bendra-
darbiavimo deklaracija. Jos pagrindinis tikslas 
– suvienijus įvairių institucijų jėgas, gerinti 
sąlygas gyventojams, ypač jaunimui, mokytis, 
dirbti ir gyventi Panevėžio regione. Deklaraci-
jai pritarė 16 Panevėžio regiono švietimo 
(tame tarpe ir Panevėžio kolegijos), verslo ir 
valdžios institucijų vadovų.  
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA 

Ingrida KUPČIŪNAITĖ, 

Biomedicinos mokslų  
katedros vedėja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

„Baigiasi šie metai ir prasideda nauji. 
Kiekviena pabaiga yra kartu ir pradžia. 
Pradėkime tai, kam jau seniai nesiry-
žome, būkime drąsesni, aktyvesni, 
tvirtesni priimdami svarbius sprendi-
mus, saugodami ir kovodami už savo 
vertybes, svajodami, kurdami. Gyveni-
me atsiras naujų spalvų, jis taps pra-
smingesnis, o kiekviena diena labiau 
džiugins ir teiks vilties“. 

 

Šiek tiek istorijos 
 

Biomedicinos mokslų katedra – vie-
na iš seniausių Panevėžio kolegijos ka-
tedrų. Anksčiau buvo vadinama Klinikinių 
dalykų katedra, vėliau pervardinta į Slau-
gos katedrą. Pradėjus katedroje realizuo-
ti Odontologinės priežiūros studijų pro-
gramą, pavadinta Sveikatos priežiūros 
katedra. 2005 m. katedroje pradėti ruošti 
burnos higienos specialistai. Nuo 2010 
m. prie Sveikatos priežiūros katedros 
prijungta Reabilitacijos katedra ir kuruo-
jama Kineziterapijos studijų programa. 
2012 m. pradėtos vykdyti Grožio terapi-
jos studijų programos studijos. 2014 m. 
reorganizavus kolegijos struktūrą katedra 
pervardinta į Biomedicinos mokslų kated-
rą. Šiuo metu Biomedicinos mokslų ka-
tedroje realizuojamos penkios biomedici-
nos srities studijų programos: Bendrosios 
praktikos slauga, Burnos higiena, Grožio 
terapija, Kineziterapija, Odontologinė 
priežiūra. 

 

Naujovių bei patirties 
skleidėjai  

 

Būsimųjų specialistų profesinius bei 
bendruosius gebėjimus katedroje ugdo 
14 dėstytojų, einančių pagrindines parei-
gas. Dalį paskaitų dėsto ir praktinius už-
siėmimus veda dėstytojai praktikai, dir-
bantys įvairiose asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigose. Galima pasidžiaugti, 
kad Biomedicinos mokslų katedroje dirba 
daugiausia buvusių mokyklos studentų. 
Jie patys čia mokėsi medicinos darbuoto-
jo profesijos paslapčių, o dabar savo 
žinias ir sukauptą patirtį perteikia studen-
tams – būsimiesiems specialistams. Tai 
L.Šerytė, V.Elijošaitienė, L. Užaitė, Ž. 
Skukauskas, I. Butvydienė, B. Vilimienė, 
I. Kupčiūnaitė, I. Matukaitienė, E. Balčai-
tė. 

Pagal pasirinktas mokslinių interesų 
kryptis dėstytojų grupės atlieka mokslo 
tiriamąjį taikomojo pobūdžio darbą, kurio 
apibendrintus rezultatus ne tik integruoja 
į studijų procesą, bet ir skaito praneši-
mus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 
konferencijose, skelbia straipsniuose. 
2014 m. vykusioje tarptautinėje moksli-
nėje-praktinėje konferencijoje ,,Mokslo ir 
studijų tendencijos globalizacijos sąlygo-
mis“ biomedicinos mokslų katedros dės-
tytojai (R. Bacevičienė, V. Elijošaitienė, 
L. Janušonienė, L. Kyguolienė, I. Kupčiū-
naitė, L. Užaitė) parengė ir pristatė sep-
tynis pranešimus. 
 2014 m. dėstytojos I. Butvydienė ir 
A. Butkuvienė lankėsi ir skaitė paskaitas 
Estijoje, Talino sveikatos priežiūros kole-
gijoje, pagal ERASMUS+ programą. Už-
sienyje stažavosi: L. Janušonienė – 
Sankt Peterburge; J. Kanapeckienė – 
Anglijoje; I. Kupčiūnaitė – Belgijoje. Dės-
tytoja, gyd. odontologė S. Miežinienė 
2014 m. rugsėjo 11-14 dienomis dalyva-
vo  Delyje (Indijoje) vykusiame 102-
ajame kasmetiniame pasaulio odontolo-
gų kongrese „Bilijonas šypsenų sveikina 
odontologų bendruomenę”.  

Dėstytoja R. Palinauskienė Mokslo 
festivalyje ,,Erdvėlaivis žemė 2014“ pri-
statė Panevėžio kolegijos renginių pro-
gramą. R. Adomaitienė aktyviai dalyvau-
ja vaikų dantų profilaktikos programose ir 
veda mokymus Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų organizuojamuose 
sveikatinimo renginiuose, o L. Šerytė 
kasmet organizuoja Tarptautinės slaugy-
tojų dienos paminėjimą. Dėstytojos 
L. Janušonienės rengiami studentai tre-
čius metus iš eilės laimi 1-ąją vietą Tarp-
tautiniame masažo čempionate. D. Mik-
šys nuolat skatina studentus būti fiziškai 
aktyvius, vadovauja klubui ,,Sporto studi-
ja“. Dėstytoja, gyd. odontologė E. Masi-
lionytė atstovavo Panevėžio kolegijai LR 
odontologų rūmų organizuotame susitiki-
me dėl Radiologijos mokymo programų 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. 

Džiaugiamės, jog dėstytoja, gyd. 
odontologė Z. Bučienė Odontologo die-
nos proga apdovanota sveikatos apsau-
gos ministro pasirašytu padėkos raštu, o 
gydytojas V. Bosas Panevėžio miesto 
mero V. Satkevičiaus padėkos raštu 
už  ilgametę profesinę veiklą ir nuveiktus 
darbus. S. Andrašiūnienė – kandidatė į 
2014 metų panevėžietis titulą. Už nuošir-
dų ir sąžiningą darbą, ištikimybę mediko 
profesijai, pagarbą pacientui. 

 

Studentai aktyviai 
 dalyvauja visuomeninėje 

veikloje  
 
 
 

Studentai noriai dalyvauja savanoriš-
koje bei konsultacinėje veikloje, vykdo 
įvairias akcijas, projektus. Aktyvūs ir ne-
atlygintinos donorystės akcijoje. 

 

Bendrosios praktikos slaugos studijų  
programos studentai kartu su dėstytojais 
kasmet rengia tradicinę akciją, skirtą  

 

Tarptautinei slaugytojų dienai paminėti. 
12 bendrosios praktikos slaugos studen-
čių dalyvavo trišaliame tarpkultūrinių 
mainų projekte, kurio dėka buvo galimy-
bė susitikti ir pabendrauti trijų valstybių 
(Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos) analo-
giškų studijų studentams, apsilankyti 
vieniems pas kitus, pamatyti ir palyginti 
šių šalių ligoninių veiklą, slaugytojų darbo 
specifiką. Taip pat susipažinti su slaugy-
tojų mokymo įstaigomis. 2014 m. gegu-
žės mėn. Panevėžyje įvyko trečiasis, 
paskutinis, susitikimas. 

Būsimi kineziterapeutai kasmet akty-
viai dalyvauja Panevėžio ,,Šviesos“ spe-
cialiojo ugdymo centro organizuojamose 
tarptautinėse neįgaliųjų varžybose ,,Aš 
noriu laimėti!“, kuriose įgauna vertingos 
patirties dirbant su negalią turinčiais vai-
kais. 2014 m. kovo mėn. vykusiame tarp-
tautiniame studentų masažo čempionate 
vėl triumfavo panevėžietis – pirmąją vietą 
laimėjo KTP-11 studentas E. Špokaus-
kas. KTP-12 studentas T. Gustys pripa-
žintas geriausiai atliekantis klasikinį ma-
sažą, o KTP-12  studentė I. Girman pa-
demonstravo originaliausią SPA masažą. 

Burnos priežiūros programų studen-
tai kartu su dėstytojais mini Tarptautinę 
burnos sveikatos dieną, dalyvauja Pane-
vėžio miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro projekte „Spalis – sveika-
tos stiprinimo mėnuo“. Burnos higienos 

 

 
III kurso studentai savanoriškai padeda 
(jau trečius metus iš eilės) Panevėžio 
rajono savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro darbuotojams organizuoti bur-
nos priežiūros mokymus rajono mokyklo-
se ir darželiuose.  

2014 m. penki Biomedicinos mokslų 
studijų programų studentai buvo išvykę į 
užsienį atlikti praktikos. 
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Didelis dėmesys  praktinių 
įgūdžių formavimui 

 

Teorija susieta su praktika sudaro 
prielaidas efektyvesniam mokymui. Visa tai 
galima gauti čia, Panevėžio kolegijoje. Čia 
ugdomas studentų savarankiškumas ir 
formuojami pasirinktai profesijai būdingi 
svarbiausi bendrieji gebėjimai: komunikabi-
lumas, gebėjimas savarankiškai priimti 
sprendimus, etiškumas, atsakomybė, 
kritinis mąstymas. Praktikos metu sudary-
tos puikios sąlygos taikyti įgytas teorines 
žinias. 

Praktikas studentai atlieka įvairiose 
Respublikos 
sveikatos prie-
žiūros įstaigo-
se, sveikatin-
gumo, reabili-
tacijos cent-
ruose, sanato-
rijose, priva-
čiuose odonto-
logijos kabine-
tuose bei gro-
žio salonuose. 
Praktikoms 
turime daugiau 
nei 80 prakti-
nio mokymo bazių. Per mokslo metus 
daugiausia studentų praktikas atlieka 
šiose VšĮ įstaigose: Respublikinėje Pa-
nevėžio ligoninėje, Panevėžio polikliniko-
je, Odontologijos poliklinikoje, Panevėžio 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė-
je, Šv. Juozapo globos namuose, Fizinės 
medicinos ir reabilitacijos centre. Už stu-
dentų praktikų organizavimą atsakinga 
katedros praktinio mokymo vadovė V. 
Rakauskienė. 

2012 m. kolegijoje įrengtas Praktinio 
mokymo centras labai pagerino sąlygas 
praktinių įgūdžių formavimui. Praktikuotis 
galima masažo ir fizioterapijos kabine-
tuose, kineziterapijos salėje bei burnos 
priežiūros laboratorijoje.  

Nuo 2013 metų būsimi grožio tera-
peutai įgūdžius tobulina Grožio terapijos 
praktinio mokymo centro dekoratyvinės 
kosmetikos, kosmetinių procedūrų bei 
manikiūro/pedikiūro kabinetuose.  

 
 

Sėkmės istorija  
 

Esu Eigirdas Špokauskas, 2014 m. 
baigiau Kineziterapijos studijų programą. 
Dar mokykloje svajojau dirbti medicinos 
srityje. Norėjau mokytis Kaune, išvažiuoti 
iš Panevėžio, pakeisti aplinką, tačiau 
likimas lėmė likti mokytis Panevėžyje. 
Bendrystė su dėstytojais labai padėjo 
kopti mokslo laiptais bei giliau domėtis 
pasirinkta specialybe. Niekada nema-
niau, kad sugebėsiu daryti masažus. 
Man tai buvo labai sudėtingas darbas, 
reikalaujantis nemažų anatomijos žinių 
bei įgūdžių. Antrame kurse prasidėjo 
masažo paskaitos. Esu užsispyręs mak-
simalistas, todėl norėdavau viską pada-
ryti idealiai. Dėl to tekdavo „pakamuoti“ 
savo dėstytoją L. Janušonienę. Po pa-
skaitų grįžęs į namus viską kartodavau, o 
tada iškildavo daugybė klausimų: „Kodėl 
taip? Kodėl iš vienos, iš kitos pusės?“ 

Tai tikriausiai paspartino mano suvokimą 
apie masažą, padėjo perprasti jo filosofi-
ją. Esu įsitikęs, kad jei ne dėstytojos pro-
fesionalumas, nebūčiau dabar tuo, kas 
esu. Dėstytoja pastebėjo mano gabu-
mus, todėl pasiūlė dalyvauti tarptautinia-

me studentų masažo čempionate. Ma-
nau, kad pirmasis čempionatas mane ir 
uždegė toliau tobulėti. Baltijos šalių ma-
sažuotojų čempionate buvau pastebėtas 
ir įvertintas. Studijų metais dalyvavau 
keturiuose čempionatuose (trijuose tarp-
tautiniuose ir viename uždarame Lietu-
vos). Lietuvoje likau trečias, o studentų 
čempionate užėmiau pirmąją vietą. Jau 

antrame kurse pradėjau dirbti ETNO 
SPA. Uždirbtus pinigus pradėjau inves-
tuoti į žinias (tą darau ir dabar). Tikiu, 
kad tobulėju. Susipažinau su nemažai 
dėstytojų iš Rusijos, Izraelio, Lietuvos. 
Šiuo metu dirbu Royal – SPA, taikau 
įvairias masažo technikas, mobilizacijas, 
teipavimus. O tai padeda man pasiekti 
norimą rezultatą – padėti žmogui.  

Linkiu kolegijos dėstytojams ištver-
mės mokant studentus. Nes juk nuo Jū-
sų priklauso mūsų ateitis. Jūs padedate 
statytis ateities pamatus. 
 

 

STUDENTŲ MINTYS 
 
 

Jolita KAZLAUSKAITĖ (BPS-12): „Bendrosios praktikos slaugos studijas sieju 
su užtikrinta darbo vieta. Kolegijos siūloma programa puiki – joje daug prakti-
kos“. 
Ingrida ČEPUKIENĖ (ODP-13): „Esu labai patenkinta, kad pasirinkau Odonto-
loginės priežiūros studijų programą. Katedroje dėsto puikios dėstytojos, kurios 
pasiruošusios bendradarbiauti su studentais ir bet kada jiems padėti“. 
Gintarė RAMANAUSKAITĖ (BH-12): „Labai džiaugiuosi pasirinkusi burnos hi-
gienos specialybę, nes manau, jog burnos sveikata yra neatsiejama žmogaus 
sveikatos dalis. Sveiki dantys – graži šypsena ir puiki sveikata“.  
Ingrida JARAŠŪNAITĖ (KTP-12): „Panevėžio kolegijoje studijuoti kineziterapiją 
yra pats geriausias pasirinkimas. Šioje aukštojoje mokykloje yra gausus būrys 
šaunių ir profesionalių dėstytojų. Jų dėka per trejus metus galima sukaupsite tokį 
žinių bagažą, apie kokį net nepagalvotum“.   
Aurelija PAULIUKAITĖ (BPS-13): „Studijuoju bendrosios praktikos slaugą, nes 
ši specialybė priartina mane prie mano svajonės ir gyvenimo tikslo“.  
Agnė MISEVIČIŪTĖ (BH-14): „Mes, būsimi burnos higienistai, džiaugiamės pui-
kiu atnaujintu kabinetu, kuriame galime praktinius įgūdžius tobulinti su nauja 
modernia įranga“. 
Donatas MATROSOVAS (KTP-12): „Kineziterapija – tai kūryba, visi mes esame 

tarsi dailininkai ir savo piešinius piešiame skirtingai. Mums rūpi bendravimas, 
atsidavimas, noras padėti, žinių ir tikslo siekimas. Mes galime daryti mažus ste-
buklus ir padėti žmogui pasveikti“.  

4 

Panevėžio kolegijos  
studentei - Seimo nario  

vardinė stipendija  

 Jau kelintus metus iš eilės prieš 
šventas Kalėdas  įteikiamos  stipendijos 
Respublikos aukštosiose mokyklose 
gerai besimokantiems studentams iš 
daugiavaikių, taip pat ir sunkiai besiv-
erčiančių šeimų. Jau trečius metus iš 
eilės šią tradiciją tęsia ir Seimo narys 
Domas Petrulis.   
 Gruodžio 5 d. LSDP Panevėžio ra-
jono skyriaus konferencijoje Ramygaloje 
parlamentaro stipendija (500 Lt) įteikta 
Panevėžio kolegijos studentei Solvei-
gai  Revinskaitei. Solveiga kilusi iš 
daugiavaikės šeimos. Be jos, šeimoje 
auga dar 8 broliai bei sesės. Šiuo metu ji 
studijuoja bendrosios praktikos slaugyto-
jos specialybę. 
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„2014 m. įkurtos Socialinių mokslų 
katedros stiprybė – patyrę, kompe-
tentingi dėstytojai ir aktyvūs, kūry-
bingi studentai. Čia administruoja-
mos socialinio darbo ir penkios pe-
dagoginių studijų programos”. 

 
 Katedroje dirba 33 nuolatinių (6 iš jų 
– Rokiškio filialo dėstytojai) ir 11 kviesti-
nių dėstytojų, 4 dėstytojai yra mokslų 
daktarai. Katedros dėstytojai rūpinasi 
savo kvalifikacijos tobulinimu, aktyviai 

dalyvauja projektinėje, mokslo taikomojo-
je, konsultacinėje veikloje, skaito prane-
šimus konferencijose, yra parengę ne 
vieną publikaciją, metodinę ar mokymo 
priemonę. Plečiantis tarptautiniams ry-
šiams vyksta aktyvūs dėstytojų mainai: 
sulaukiame įdomių lektorių iš Europos 
aukštųjų mokyklų, mūsų dėstytojai vyksta 
skaityti paskaitų kitų šalių studentams.  
 Socialinių mokslų katedroje šiais 
mokslo metais Panevėžyje ir Rokiškio 
filiale studijuoja 260 studentų. Daugiau-
sia rengiama socialinių darbuotojų, kurie 
sudaro daugiau nei pusę studentų.  
 Studijos vykdomos nuolatine ir ištęs-
tine studijų forma. Ištęstine studijų forma 
vykdomos socialinio darbo, neformaliojo 
meninio ugdymo bei socialinės pedago-
gikos studijos, visi kiti būsimi pedagogai 
studijuoja nuolatine studijų forma. 
  Rokiškio filiale mokosi 30 muzikos 
pedagogikos ir socialinio darbo studentų.  
 Būsimi socialiniai darbuotojai ir pe-
dagogai aktyviai dalyvauja miesto rengi-
niuose, respublikiniuose ir tarptautiniuo-
se projektuose, kuria spektaklius, patys 
organizuoja šventes, konkursus, įvairias 
akcijas, iš kurių paminėtini tradiciniai 
tapę renginiai: „Kaktuso žiedas“, Gerumo 

akcijos, socialinio darbuotojo profesinio 
meistriškumo, muzikos mokytojo savi-
raiškos konkursai. 
 Spalio mėnesį vyko Socialinių moks-
lų katedros ir sveikatingumo draugijos 
„Baltoji ugnis“ organizuotas protų mūšis 
„Sveikatos labirintas“. Tai buvo Panevė-
žio m. savivaldybės Visuomenės sveika-
tos rėmimo fondo finansavimą gavusio 
projekto „Fizinis aktyvumas – sveiko 
gyvenimo stilius“ renginys, į kurį aktyviai 

įsitraukė ne tik katedros, bet ir visos kole-
gijos studentai.  

 Katedros studentai vaidina kolegijos 
teatre, vadovaujamame katedros dėsty-
tojos ir režisierės Daivos Andrašūnienės. 
 Dailės ir technologijų pedagogikos 
studentų darbai nuolat eksponuojami 
miesto viešosiose erdvėse. Pavasarį 
trečiojo kurso studentų plakatų paroda 
„Žmogaus teisės“ pristatyta Panevėžio 
miesto apylinkės teisme. Teisme taip pat 
buvo eksponuojami plakatai „Randu savo 
kraštą“, vyko leidinio apie teismo darbą 
iliustracijų paroda „Teismas studentų 
akimis“.  
 Muzikos pedagogikos studentai džiu-
gina savo koncertais, organizuojamos 
advento popietės kolegijos bendruome-
nei, Panevėžio vyskupijos „Caritas“ ir 

Šv. Juozapo namų globotiniams, Valenti-
no dienos koncertai Panevėžio visuome-
nei Muzikiniame teatre. Rokiškyje jau 
keletą metų vyksta tarptautiniai vargonų 
muzikos festivaliai, skirti čekų muzikui, 
pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lyma-
nui paminėti.  

 
 
 

 

Pedagogų rengimas turi  
senas tradicijas 

 

Panevėžys turi senas ir gražias pe-
dagogų rengimo tradicijas. Nors mokyto-
jų seminarija Panevėžyje veikė dar caro 
laikais, (1872-1915 m.) akcentuoti norė-
tume jos veiklą tarpukaryje, kai 1919 m. 
Juozo Balčikonio rūpesčiu ji buvo atkurta 
jau kaip lietuviška pedagogų rengimo 
kalvė. Pastate, kuris ir šiuo metu priklau-
so Panevėžio kolegijai, Mokytojų semina-
rija iki 1936 m. parengė Lietuvai beveik 
400 pradžios mokyklos mokytojų. 1944 
m. Mokytojų seminarija, tačiau jau kitoje 
miesto vietoje, vėl buvo atkurta ir gyvavo 
iki 1957 m. 1962 m. dar kartą buvo at-
naujintas mokytojų rengimas Panevėžyje 

ir nenutrūkstamai vyksta iki šių dienų. 
Kadaise garsi J. Švedo pedagoginė mu-
zikos  mokykla buvo kelis kartus reorga-
nizuota, keitė pavadinimus, kol 2002 m. 
Pedagogikos skyriaus bendruomenė 
tapo Panevėžio kolegijos dalimi. Šalies 
konkurse „Nacionalinė vertybė 2012“ 

Panevėžio mokytojų seminarija tapo no-
minante kategorijoje „Daiktas-objektas, 
garsinantis 
Lietuvą“, ap-
dovanojimas 
2012 m. bir-
želio 7 d. Vil-
niaus rotušėje 
įteiktas Pane-
vėžio kolegi-
jai, nes Moky-
tojų seminari-
ja – jau istori-
ja, tokių nei 
Lietuvoje, taip 
pat ir Panevė-
žyje nėra.  

Socialinių mokslų katedroje administ-
ruojamos šios pedagoginių studijų pro-
gramos: ikimokyklinio ugdymo pedagogi-
ka, muzikos pedagogika, neformalusis 
meninis ugdymas, dailės ir technologijų 
pedagogika bei socialinė pedagogika. 
Atsižvelgdama į poreikį, katedra nuo 
2013 m. vykdo neformaliojo švietimo 
programą – pedagoginės specializacijos 
modulio „Ikimokyklinis ugdymas" studi-
jas.  
 Programa skirta asmenims, turin-
tiems aukštąjį pedagoginį (tačiau ne iki-
mokyklinio ugdymo) išsilavinimą, besi-
rengiantiems dirbti ir/ar dirbantiems iki-
mokyklinio ugdymo įstaigose auklėtoju. 
Šiuo metu sudarytos dvi grupės Panevė-
žyje ir Kupiškyje. 

Panevėžio kolegija 2015 m. numato 
priėmimą į dvi paklausias pedagoginių 
studijų programas: ikimokyklinio ugdymo 
pedagogikos ir muzikos pedagogikos. 
Ateityje planuojama atkurti pradinio ug-
dymo pedagogikos studijų programą.  

 
 

Dėmesio! 

Norintiems tapti mokytojais 
primename, kad prieš ren-
kantis šias studijas teks lai-
kyti motyvacinį testą. Jį iš-
laikiusieji ir gavę valstybės 
finansuojamą vietą visą stu-
dijų laiką kiekvieną mėnesį 
gauna 400 Lt tikslinę stipen-
diją. Kaip ir visiems kitiems 
studentams, būsimiems pe-
dagogams priklauso taip pat 
ir stipendijos už studijų re-
zultatus ir/ar socialinės sti-
pendijos. 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA 

Rimanta PAGIRIENĖ, 
Socialinių mokslų katedros vedėja 

Socialinių mokslų katedros dėstytojai 
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Mano sėkmės istorija 
 

Esu Aušra Lukoše-
vičiūtė, buvusi Pa-
nevėžio kolegijos 
socialinės pedago-
gikos studijų pro-
gramos studentė. 
Pamenu, jau pirmai-

siais studijų, 
metais doc. dr. 
Ričardo Kli-
minsko paska-

tinta, sėkmingai dalyvavau Lietuvos 
mokslo tarybos organizuojamame projek-
te „Studentų mokslinės veiklos skatini-
mas“ bei parengiau mokslinį tiriamąjį 
darbą „Nepilnos šeimos vaikų socializaci-
jos problemos ir jų sprendimo būdai“. 
2013-2014 studijų metams laimėjau 
Švietimo ministerijos įsteigtą vardinę 
prezidento A. Brazausko stipendiją, ku-
rios lėšomis padengiu dabartines savo 
studijas Šiaulių universitete. Siekiu ma-
gistro laipsnio karjeros edukologijos spe-
cializacijoje. Greta studijų įgyvendinu 
didžiąją savo svajonę – darbą su vaikais. 
Mano įsteigta NVO vaikų kūrybiškumo 
lavinimo studija „Deimančiukai“ žengia 
pirmuosius savo veiklos žingsnius.  

Norint pasiekti savo tikslą, reikia 
dviejų sudedamųjų – vidinės motyvacijos 
ir išorinio paskatinimo. Pirmoji priklauso 
nuo žmogaus valios ir pastangų. Antroji –
bičiulių, draugų, pedagogų palaikymo, 
padrąsinimo, tikėjimo jūsų jėgomis.  

  

Pagarbiai,  
Aušra LUKOŠEVIČIŪTĖ,  

vaikų kūrybiškumo lavinimo studijos 

„Deimančiukai“ vadovė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mes mokomės dirbti socialinį darbą, 
Mėginam suprasti tiek seną, tiek jauną. 
Mes turim tikėti, kad galim pajėgti, 
Ir ranką ištiesti, kai reikia padėti. 

 

Lukas, SD-14 gr. 

 

Didžiųjų švenčių proga norime pasveikin-
ti visų studijų programų studentus ir dės-
tytojus bei palinkėti: 
Romantiško ir jaunatviško polėkio. 
Optimizmo bei neblėstančios energijos. 
Kūrybiškų, prasmingų idėjų. 
Išsipildančių svajonių. 
Šypsenos, gerumo, atjautos, nuoširdu-
mo. 
Kantrybės ir 
Ištvermės. 
Smagių šventinių akimirkų, nuostabių 
dovanų ir didžiulės sėkmės Jums  
2015 – aisiais metais!  
 

Muzikos pedagogikos pirmo 
kurso Rokiškio filialo studentai 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA 

SOCIALINIO DARBO PROGRAMA STUDENTŲ LŪPOMIS 
 
 

Viktorija: „Kas yra socialinis darbas? Tai pagalba silpnesniam arba tiesiog pagalbos stokojančiam žmogui. Kiekvienas mes 

gimdami atsinešame poreikį būti tarp žmonių, būti filantropais, o tai reiškia – užsiimti pagalba, rėmimu, labdaringa veikla, 
negrąžinama pagalba kitiems. Tačiau norint padėti žmogui kartais nepakanka vien entuziazmo ir noro, tam reikalingos spe-
cialios žinios bei įgūdžiai, kurių gali įgyti tik mokydamasis. Kaip sakė viena iš socialinio darbo profesijos pradininkių Mary  
E. Richmond (1861-1928), socialinis darbuotojas – tai profesionalas, kuris tvirtai stovi ant žemės, yra visapusiškai išsilavinęs, 
turi humoro jausmą, fantaziją, yra idealistas ir jaučia simpatiją žmonėms, kuriems teikia pagalbą. Kas man padeda tapti gera 
specialiste? Tai mano vidinė motyvacija. Gyvenime noriu būti ne tik vartotoja, bet ir duoti pasauliui tai, ką galiu. Į pagalbos 
teikimą žiūriu ne tik kaip į faktą, jog padėsiu tam, kuriam šiuo metu yra sunku, bet ir kaip savęs, kaip asmenybės, brandini-
mą, įgaunant naują patirtį, pakeičiant prioritetus ir vertybes.“ 
 

Robertas: „Pasirinkdamas socialinio darbo studijas dvejojau, kelių aplinkinių reakcija net gąsdino: „Socialinis darbas? Nori 

keisti senukams sauskelnes? Nieko čia gero“. Tačiau šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad tai studijos, kurios suteikia univer-
salių žinių ir praktinių darbo su žmonėmis įgūdžių. Net jei nedirbtum socialinio darbo, sukauptas žinių bagažas praverstų 
kasdieniame gyvenime ir įvairiose situacijose. Tai realaus gyvenimo studijos. Socialinio darbo studijos suteikia galimybę ge-
riau pažinti ir suprasti žmogų ir visomis aplinkybėmis priimti jį kaip absoliučiai vertingą. Mokausi nebijoti sunkumų, būti lanks-
tus ir kūrybingas. Socialinio darbo studijos padeda pažinti save, išmoko būti tarp kitų ir įrodo, kad nuoširdus klausimas, kaip 
laikaisi, neretai efektyviau gydo nei brangiausi vaistai. O kur dar paprasti, nuoširdūs, kompetentingi dėstytojai ir jų įskiepyta 
tiesa apie tai, kad kur kas geriau išmokyti būsimą klientą žvejoti nei tiesiog duoti jau sugautą žuvį“.  
 

Živilė: „Jeigu manęs paklaustų, kaip vertinu socialinio darbo studijas Panevėžio kolegijoje, vienareikšmiškai atsakyčiau – 
puikiai. Mane jau ketveri metai pažinimo keliu, kaip padėti žmogui, veda puikūs dėstytojai. Su žmogaus elgesiu, santykiu su 
aplinka, valstybės vykdoma politika, institucijų funkcionavimu mus supažindina dėstytojos D. Klokmanienė, A.Rimkuvienė,  
J. Varnauskienė, S. Stanevičiūtė, A. Kuzinkovas ir kt. Socialinis darbas – tai dviejų asmenybių – darbuotojo ir kliento – sąvei-
ka. Šiame sąveikos procese socialiniam darbuotojui svarbu pažinti ne tik kliento savybes, poreikius, gyvenimo ir bendravimo 
patirtį, bet ir save. Vadinasi, reikia gerai perprasti socialinio darbo metodiką, darbo su klientais subtilybes. To mus moko dės-
tytojos J.Kavaliauskienė, L. Klokmanienė. Praktinių įgūdžių moko dėstytoja A. Maskaliovienė“. 

Aušra LUKOŠEVIČIŪTĖ, 
Socialinės pedagogikos  

studijų programos absolventė 

Didžiuojamės savo talentais! 
Sveikinimai muzikos pedagogikos pirmo kurso studentams  

Benui MURAŠKAI ir Gintarei RAINYTEI,  
projektų „Lietuvos balsas“ ir „Lietuvos talentai“ dalyviams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linkime Benui ir Gintarei sėkmės finale! 
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TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Trys banginiai, išlaikę Technologi-
jos mokslų katedrą pokyčių vėjuose, 
buvo orus katedros darbuotojų ben-
dradarbiavimas siekiant bendrų re-
zultatų, dėstytojų atsakingumas už 
studentų gebėjimus ir iniciatyvių stu-
dentų būrys”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Jaučiausi turįs verslumo gyslelę, bet  
kartu supratau, kad ateitis priklauso el-
ektroninėms technologijoms. Pagalvojau: 
o kodėl man nesuderinti verslo ir kompi-
uterių? Šioje studijų terpėje jaučiuosi ge-
rai, rengiuosi  išvykti į Belgiją, Thomas 
Mores kolegijoje atliksiu profesinės 
veiklos praktiką. Laisvalaikį skiriu darbui 
studentų atstovybėje. Pas mus linksma!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

„Man visada patiko braižyba, tai buvo 
vienas iš motyvų rinktis statybos studijas. 
(Arnas tapo inžinerinės ir kompiuterinės 
grafikos konkursų prizininku – aut. past.). 
Studijuodamas išmokau suplanuoti visus 

darbų etapus, po kurių brėžiniai virsta 
konstrukcijomis ir pastatu. Grupės seniū-
no pareigos tikrai nebuvo sunkios – ben-
drakursių optimistiškas požiūris ir dėstyto-
jų supratingumas leido išspręsti visas 
problemas”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 „Dar pirmame kurse dėstytojai pasiūlė 
plačiau pasidomėti internetinių parduotu-
vių kūrimo technologijomis, o paskui iš-
bandyti savo gebėjimus firmoje, kuri vyk-
do tokių parduotuvių kūrimo užsakymus iš 
viso pasaulio. Dabar aš dirbu ir studijuoju 
pagal individualų studijų grafiką. Bendro-
vė plečia veiklą ir artimiausiu laiku įdar-
bins kolegijos absolventų būrį”. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Stojau, kur norėjau, ir patekau ten, 
kur norėjau, – taip galėčiau apibūdinti 
studijų pasirinkimą. Mokydamasis Profesi-
nio rengimo centre sutikau kolegijos dės-
tytoją, paskui atlikau praktiką kolegijos 
Informacinių technologijų centre, tad to-
lesnė studijų kryptis nekėlė abejonių. Jei 
esi aktyvus, – visur rasi įdomios veiklos. 
Aš ir respublikiniame studentų informati-
kos konkurse dvejus metus iš eilės daly-
vavau, ir kolegijos studentų teatro garso 
operatoriumi dirbau, ir pakankamai laiko 
„pastudentavimui“ turiu. Nuo šių metų 

lengvesnės studijų sąlygos profesines 
mokyklas baigusiems pirmakursiams. 
Jiems leidžiama individualia tvarka atsi-
skaityti už dalykus, kurių turinys sutampa 
su ankstesnio mokymosi dalykų turiniu”. 

 
 
 
 
 

„Buvau studentų mokslinės draugijos 
aktyvistas, įgijau renginių organizavimo 
patirties, dvejus studijų metus dirbau kole-
gijos IT centre. Gavau darbo pasiūlymą 
Vilniuje, tarptautinėje finansinių paslaugų 
grupėje BARCLAYS, bet nepavyko sude-
rinti nuolatinių studijų ir darbo, teko imti 
akademines atostogas. Išsaugojau valsty-
bės finansuojamą vietą ir dabar dėstytojų 
lankstaus darbo dėka toliau studijuoju ir 
dirbu minėtoje įmonėje – saugau nuo įsi-
laužimų duomenų bazes”. 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 „Pirmaisiais studijų mėnesiais nebu-

vau drąsi: grupės draugai buvo jaunesni, 
o aplinkos studijų sritis visiškai nepažįsta-
ma, dalykų pavadinimai nežadėjo lengvų 
studijų. Bet semestras po semestro plėtė-
si mano pažinimo ir gebėjimų ratas, kiek-
vienas specialybės dalykas atskleisdavo 
vis kitas aplinkos apsaugos sritis. Iš pra-
džių šiek tiek erzino, kad dalis užsiėmimų 
bus vakarais, bet supratę, jog po savo 
tiesioginio darbo mūsų mokyti ateina spe-
cialistai iš aplinkosaugos įmonių, nusira-
minome. Dabar „kaifuoju“, kad esu stu-
dentė, pradėjau dalyvauti kolegijos rengi-
niuose, pasirinkau diplominio darbo vado-
vą ir atliksiu pirmąjį savo gyvenime moks-
lo taikomąjį darbą – rašysiu profesinio 
bakalauro baigiamąjį darbą“. 

Birutė DALMANTIENĖ, 
Technologijos mokslų katedros vedėja 

Paulius MIKOLIŪNAS,  
Elektroninio verslo technologijų  
studijų programos antrakursis 

Arnas DRAGŪNAS,  
Statybos studijų programos trečiakursis 

Žygimantas GRINKEVIČIUS,  
Kompiuterių tinklų administravimo  

studijų programos trečiakursis 

Arnoldas TURULIS, 
Informacinių  sistemų  studijų programos 

antrakursis 
Katedros studentai apie 

kolegiją 

Edgaras APŠEGA, 
Informacinių sistemų  

studijų programos trečiakursis 

Svetlana SUNKLODIENĖ,  
Aplinkos apsaugos  

studijų programos trečiakursė 
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 „Kolegijoje jaučiausi  daug geriau 
negu vidurinėje mokykloje. Visada norė-
jau įgyti specialybę, kuriai ne kiekviena 
mergina ryžtųsi, tad pasirinkau tas pa-
čias studijas kaip ir brolis, baigęs Pane-
vėžio kolegiją anksčiau. Rengdama dip-
lominį darbą pradėjau dirbti Panevėžio 
kolegijos Technologijos mokslų katedro-
je. Kodėl? Todėl, kad patiko dėstytojų 
geranoriškumas, – tikrai nė karto nebuvo 
baisu ko nors paklausti. Per studijų ir 
darbo laikotarpį buvo tik viena baisoka 
diena – viešo baigiamojo projekto gyni-
mo komisijoje, kurioje buvo IT įmonių 
vadovai”.       
 
 
 
 
 
 
 

 

 „Vidurinėje mokykloje nebuvom akty-
vistai, kai katedros vedėja pasiūlė įsi-
jungti į SMD veiklą, tarėm sau – kodėl gi 
ne? Nesigailim, įgijom daug patirties, 
išmokau planuoti laiką ir organizuoti dar-

bus. O studijos patinka. Niekada nekilo 
minčių mesti, nes mes turim daug prakti-
nių užsiėmimų, o ten technikos įvairovė. 
Šiemet du dalykus galėjom pasirinkti 
laisvai. Nesigailim pasirinkę jauno dėsty-
tojo Donato Pelenio dėstomą išmaniųjų 
technologijų pastatuose kursą”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Man patinka užsiėmimai naujajame 
Praktinio mokymo centre. Esu tikras, kad 
šiuolaikinėje studijų bazėje įgyti gebėji-
mai man pravers ateityje. Kolegijoje ne 
tik studijuoju, bet ir dalyvauju studentų 
mokslinės draugijos, studentų atstovybės 
veikloje. Pusmetį pagal ERASMUS mai-
nų programą studijavau Turkijoje”. 
 

 

Katedros dėstytojų veikla 
 

 Katedros dėstytojų grupės 8 dienas 

praleido miesto įmonėse, kur su dar-
bdaviais aptarė, kokių gebėjimų reikia 
būsimiems inžinieriams, ir atsižvelgdami 
į pastabas koregavo studijų programas.  

 8 katedros dėstytojai buvo išvykę į 

užsienio aukštąsias mokyklas pagal 
akademinių mainų programą, 5 katedros 
studentai vieną semestrą studijavo Turki-
jos universitetuose.  

 Katedros dėstytojai daug dirbo rengda-

mi studijų bazės atnaujinimo pro-
jektus  „IT studijų ir inovacijų centras“ ir 
„Energinių procesų studijų ir inovacijos 
centras“. Juos įgyvendinus kolegija iš 
esmės atnaujins laboratorijas.  
 

Vykdomos studijų  
programos 

 

 Elektros ir automatikos įrenginiai 

 Energetinių sistemų automatinis valdy-

mas 

 Kompiuterių technika 

 Kompiuterių tinklų administravimas 

 Informacinės sistemos 

 Elektroninio verslo technologijos 

 Aplinkos apsauga 

 Statyba 

 
 

Tautvydas DULYS ir Lukas DAUGIRDAS,  
Kompiuterių technikos  

studijų programos antrakursiai 

Jolanta ŠILAIKAITĖ, 
Kompiuterinės technikos 

studijų programos absolventė 

Hermanas PRIBUŠAUSKAS, 
Elektros ir automatikos įrenginių  
studijų programos trečiakursis 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ KATEDRA: VIENERI VEIKLOS METAI 
 

2014 metų renginiai studentams ir moksleiviams 

 Aukštųjų mokyklų studentų elektronikos žinių konkursas „EITech’as 2014“ (dalyvavo Vilniaus, Kauno, Utenos, 

Panevėžio, Šiaulių valstybinės kolegijų studentų komandos ir  dėstytojai bei gausus studentų ir dėstytojų būrys iš Daugpilio 
universiteto). 

 Inžinierių dienos-2014 (svečiai – regiono profesinio rengimo įstaigų mokiniai ir mokytojai). 

 Respublikinis aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas (varžėsi 12 komandų iš Vil-

niaus technologijų ir dizaino, Kauno, Žemaitijos, Marijampolės, Panevėžio ir Kauno technikos  kolegijų bei Klaipėdos 
siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos). 

 Seminaras mokytojams „Inovatyvūs fizikos mokymo metodai“. 

 Praktinių užsiėmimų ciklas regiono moksleiviams kolegijos laboratorijose. 

 Katedros studentai gerai pasirodė respublikiniuose specializuotuose renginiuose: 

  Respublikiniame studentų informatikos žinių konkurse IStukas 2014  (organizatorius – Utenos kolegija), 

  Respublikiniame studentų aplinkosaugos žinių konkurse „Jaunasis aplinkosaugininkas“ (organizatorius – Šiaulių 

valstybinė kolegija), 

  Respublikinėje  studentų mokslinių darbų konferencijoje „Mokslo šaknys 2014“ (organizatorius – Panevėžio kolegi-

ja). 

„Inžinierių dienos-2014” Technologijos katedros studentai  
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„Šiais metais neabejotinai įvyko 
daugybė pokyčių, katedroje padaryta 
daug darbų – tiek daug, kad net sun-
ku išrinkti, kurie iš jų mums turės 
daugiausia reikšmės kitais metais ar 

netgi dar tolesnėje ateityje“. 

 

Mes čia – Panevėžio kolegija, 

Laisvės a. 23. Prisijunk!  
 

 

Panevėžio kolegijos Vadybos ir verslo 
katedra baigia pirmuosius sėkmingus 
savarankiško Panevėžio kolegijos akade-
minio padalinio veiklos metus. 

Vadybos, apskaitos ir teisės specia-
listų poreikis didėja ne tik mūsų gimtojoje 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Vady-
bos, apskaitos ir teisės žinių bei įgūdžių 
prireikia net ir krizių laikotarpiais – juk net 
ir krizių vadyba – taip pat mūsų kompe-
tencijos sritis! 

Kaip sakė Johanas Volfgangas Gėtė, 
mums nepakanka kaupti žinias – mes 
mokomės iš jų gauti palūkanas! 

 

Svarbiausi katedros  

Įvykiai 
 

Sausio 2 d. katedra pradėjo savo 
veiklą kaip naujas struktūrinis akademinis 
padalinys (buvo sujungta Vadybos kated-
ra, Finansų ir apskaitos katedra, dalis 
Rokiškio filialo). Vykdome visų vadybos, 
buhalterinės apskaitos ir finansų studijų 
programas. 

Sausio 30 d. Studijų ir kokybės cent-
rui pateikta studijų programos Turizmo ir 
laisvalaikio vadybos savianalizė, pradeda-
ma rengtis tarptautinių ekspertų vizitui. 

Vasario 19 d. įvyko tarptautinis studi-
jų programos Finansai vertinimas. Studijų 
programos komitetas, katedros dėstytojai, 
studentai, socialiniai partneriai  ir absol-
ventai studijų programą Finansai apgynė 
gerai ir programa akredituota trejiems 
metams.  

Kovo 6 d. įvyko Vadybininko dienos 
tradicinis konkursas. Stipriausiais ir ge-
riausiais šių metų vadybininkais tapo Lo-
gistikos vadybos studijų programos antro 
kurso studentai.  

Kovo 26-27 d. mūsų katedros ko-
manda, sudaryta iš finansų ir buhalterinės 
apskaitos studijų programų trečio kurso 
studentų, dalyvavo XVIII verslo praktinio 
mokymo firmų tarptautinėje mugėje 
„Kaunas 2014“ ir laimėjo sidabro apdova-

nojimą už stendo originalumą. 

Balandžio-gegužės mėn. katedra 
dalyvavo INOČEKIŲ LT projekte, kur pa-
siūlė net keturias paslaugas verslo įmo-
nėms. 

Gegužės 8 d. įvyko konkursas „Aps- 

kaita – verslo pagrindas“, kuriame dalyva-
vo Panevėžio miesto profesinių mokyklų 
mokiniai ir mūsų katedros studentų ko-
mandos. Mūsų studentai pelnė prizines 
vietas. 

Birželio 20 d. 113 katedros absol-
ventų įteikti profesinio bakalauro diplomai. 

Rugsėjo 1 d. Teisės studijų progra-
mos administravimas ir valdymas priskir-
tas mūsų katedrai. Į katedrą perėjo šios 
studijų programos studentai ir dėstytojai. 

 Spalio 7 d. įvyko tarptautinis studijų 
programos Turizmo ir laisvalaikio vadyba 
vertinimas. Studijų programos komitetas, 
katedros dėstytojai, studentai, socialiniai 
partneriai ir absolventai puikiai gynė pro-
gramą. Šiuo metu laukiama ekspertų išva-
dų.  

Gruodžio 9 – 10 d. įvyko „TeiSu 14“ 
dienos, skirtos Tarptautinei antikorupcijos 
ir žmogaus teisių dienai paminėti. Viena-
me iš renginių – apskritojo stalo diskusijo-
je „Žmogaus teisės: teorija ir praktika“ 
dalyvavo ne tik studentai, bet ir socialiniai 
partneriai.  

Paminėti įvykiai – tai tik keletas dar-
bų, kurie atskleidžia mūsų katedros tiek 
strateginius, tiek taktinius veiklos aspek-
tus. Šiandien džiaugiuosi katedros studijų 
programų komitetų pirmininkėmis, kurios 
nenuilsdamos ir neskaičiuodamos įdėto 
darbo valandų dirba kiekvieną dieną, kad 
studijų programų kokybė tenkintų studen-
tus, socialinius partnerius, darbdavius. 
Džiaugiuosi katedros dėstytojais, kurie 
ugdo studentus, perteikdami naujas ir 
šiuolaikiškas mokslo žinias, naujoves, 
moko juos profesinių ir praktinių gudrybių, 
skatina dalyvauti mokslo taikomojoje-
tiriamojoje, projektinėje veikloje, įkvepia 
geriems darbams. Džiaugiuosi mūsų ka-
tedros studentais, kurie yra puikūs, smal-
sūs, mokantys bendrauti, bendradarbiauti 
ir gudrauti, žino savo vertę. Džiaugiuosi 
katedros aptarnaujančiu personalu ir dar-
buotojais, kuriuos per šiuos metus sutikau 
ir atradau. Jie tyliai ir nuoširdžiai dirba 
tam, kad katedroje vyktų sklandžiai visi 
nematomi darbai. 

Baigiantis metams džiaugiuosi sulau-
kusi iš katedros žmonių palaikymo. Ačiū 
visiems, kurie negailėjo gero žodžio ir 
teisingos kritikos. 

Linkiu visiems artėjančiais 2015 me-
tais būti arčiau vienas kito, girdėti vienas 

kitą, dirbti atvira širdimi, nuolat ieškoti bei 
maitinti savo dvasią naujo laiko išbandy-
mais, o sielą gražiais individualiais ir ko-
lektyvinio darbo vaisiais“. 

Laima UNTERHAUSER 

 
 
 

Mes siūlome šias studijų 
programas:  

 
 

•  Buhalterinės apskaitos, 

•  Finansų, 

•  Teisės, 

•  Verslo vadybos, 

•  Logistikos vadybos, 

•  Kultūrinės veiklos vadybos, 

•  Turizmo ir laisvalaikio  

   vadybos, 

•  Reklamos vadybos. 
 

 

Katedroje vykdomas  
studijų programas kuruoja 

komitetų pirmininkai 

 

Buhalterinės apskaitos ir Finansų 
studijų programose studijuoja per 260 
studentų. Abi studijų programos akredi-
tuotos tarptautinių ekspertų. Mūsų studen-
tai laimi prizines vietas respublikiniuose 
taip pat ir mieste organizuojamuose kon-
kursuose, Tarptautinėse verslo praktinio 
mokymo firmų  mugėse.  

Mūsų profesija – sena ir garbinga. 
Galime didžiuotis, kad buhalterio ar finan-
sininko duonos vienu ar kitu savo gyveni-
mo periodu yra ragavę ir daugelis įžymy-
bių: pasaulio mąstytojas ir mokslininkas 
Izaokas Niutonas, dailininkas Polis Goge-
nas, Jaroslavas Hašekas, Šveiko perso-
nažo kūrėjas, Bernardas Šo, detektyvų 
karalienė Agata Kristi, amerikiečių literatū-
ros klasikas O‘Henris, keliautojas ir arche-
ologas Henrichas Šlimanas“. 

VADYBOS IR VERSLO KATEDRA 

Laima UNTERHAUSER, 
Vadybos ir verslo katedros vedėja 

Ana SAMUILOVA, 
Studijų programų Buhalterinė apskaita ir 

Finansai komiteto pirmininkė 
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 „Tikriausiai visi esame skaitę L. Car-

rol kūrinį „Alisa stebuklų šalyje ir veidro-
džio karalystėje“. Kai Alisa prieina kryž-
kelę ir susimąsto. Ji klausia šalia tupinčio 
katino: – Prašom pasakyti, kuriuo keliu 
man eiti? ... – Hmm, – murkia katinas, - 
aš negaliu atsakyti į tavo klausimą. Svar-
bu žinoti, kur ketini nueiti... 
 – Man nesvarbu, kur aš nueisiu, – 
atsako Alisa. – Tuomet visiškai nesvar-
bu, kurį kelią tu pasirinksi…, – taria jai 
katinas“. Tad linkiu visiems studentams, 
dėstytojams, darbuotojams ateinančiais 
metais rasti ir pasirinkti tą kelią, kuris 
galbūt nėra pats lengviausias kasdieny-
bėje, bet kuriame randi naujų minčių, 
idėjų, kūrybiškumo, inovatyvumo, kuria-
me daug, dažnai ir sunkaus, darbo. Lin-
kiu pasirinkti tą kelią, kuris skatina eiti į 

priekį ir nesustoti“. 
 

 

    „Teisės studijoms Panevėžio ko-
legijoje tik pradžia. Tačiau galima 
pasidžiaugti, kad visų mūsų pastangomis 
ši studijų programa sulaukia vis daugiau 
studentų, kuriems praktines žinias 
perteikia įvairių teisinių profesijų atstovai. 
Pasak romėnų išminties, teisingumas –  

valstybės pagrindas. Teisininko svarbiau-
sias tikslas – tarnauti visuomenei, pa-
dedant įgyvendinti žmogaus teises, es-
mingai prisidedant prie esamų teisės 
aktų tobulinimo ir teisingumo įgyvendini-
mo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todėl teisininkai sau ir kitiems linki 
teisingos minties, teisingo žodžio ir teis-
ingo veiksmo“. 
 

 Mes dideli – mūsų sėkmę kuria dau-
giau kaip 600 studentų, 43 dėstytojai. 
Katedra palaiko glaudžius ryšius su so-
cialiniais partneriais: verslo įmonėmis, 
organizacijomis, kurių turime apie 200 
mieste ir regione.  Mūsų socialinių part-
nerių atstovai dalyvauja studijų programų 
rengimo ir valdymo procesuose, užtikri-
na, kad žinios ir gebėjimai ugdomi studijų 
programose atitiktų Panevėžio regiono 
darbdavių poreikius. 

 Mes mokomės visą gyvenimą – 
katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja 
suaugusiųjų švietimo veikloje ir projek-
tuose. Į katedros dėstytojų paskaitas 
kasmet tobulinti žinias susirenka Aukštai-
tijos savišvietos akademijos (ASA) senjo-
rai ir jų bičiuliai. Katedra sėkmingai tobu-
lina Panevėžio regiono aukštos kvalifika-

cijos specialistų žinias ES finansuoja-
muose projektuose. 

Mes mokomės ne tik iš vadovėlių 
– mūsų katedros studentai ir dėstytojai 
turi galimybes katedroje veikiančiose 
dviejose praktinio mokymo firmose 
„Suvenyras“, „Stilius“ išbandyti verslo 
procesus praktiškai. Mūsų studentų bai-
giamųjų darbų gynimo komisijose daly-
vauja, studentų baigiamųjų darbų rengi-
mui vadovauja specialistai praktikai iš 
verslo aplinkos. Katedros auditorijos 
aprūpintos reikalinga studijoms įranga. 
Platus socialinių partnerių tinklas Pane-
vėžio regione užtikrina, kad mūsų stu-
dentai tobulins savo praktinius įgūdžius 
verslo įmonėse. 

 

Mes turime tarptautinės patirties! 
Mūsų katedros studentai ir dėstytojai 

kasmet sėkmingai dalyvauja ERASMUS 
tarptautinio akademinio mobilumo pro-
gramose. Studentai turi galimybę 
studijuoti arba atlikti praktiką užsienio 
šalių aukštosiose mokyklose, dėstytojai 
veda paskaitas ir tobulina savo įgūdžius 
užsienyje. Tarptautinių vizitų geografija 
plati – Panevėžio kolegija pasirašiusi 
tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su 
daugiau kaip dvidešimt Europos, ES 
šalių kandidačių, Baltarusijos aukštosio-
mis mokyklomis. 

 

Mūsų studentai ne tik studijuoja – 
jie ir prasmingai studentauja! Katedros 
studentai aktyviai dalyvauja kolegijos 
studentų atstovybės (PankoSA), studen-
tų mokslinės draugijos (SMD) veikloje, 
katedros organizuojamuose renginiuose. 
Jie dalijasi patirtimi Vadybininkų dienose, 
buhalterių respublikiniuose konkursuose 
„Stekas – apskaita“ ir stengiasi laimėti ir 
laimi aukščiausias vietas įvairiuose kon-
kursuose.  

Ermina ČIŽIENĖ, 

Teisės studijų programos 
komiteto pirmininkė 

Zita GEBIEŽIENĖ, 
Studijų programų  Verslo vadyba, Logistikos 
vadyba, Kultūrinės veiklos vadyba, Turizmo ir 

laisvalaikio vadyba, Reklamos vadyba 
komiteto pirmininkė 

Jeigu mėgstate nuolat mokytis ir 
tobulėti, esate sukaupę tam tikrą bagažą  
žinių ir turite įvairių kursų ar seminarų 
pažymėjimų, įgytų mokantis nuotoliniu 
būdu, profesinio tobulėjimo kursuose ar 
stažuotėse, Panevėžio kolegijos diplomą 
galite įgyti kur kas greičiau. Neformaliuo-
ju būdu įgytų kompetencijų įvertinimas ir 
pripažinimas – tai naujovė Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose, taip pat ir Panevėžio 
kolegijoje.  

Kolegijoje nuo 2013 m. birželio 20 d. 
galioja neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo 
ir pripažinimo tvarka, kuri taikoma kandi-
datui, siekiančiam  oficialaus kompeten-
cijų, įgytų neformaliojo švietimo ar savai-
miniu mokymosi  būdu, pripažinimo. As-
menims, praėjusiems kompetencijų verti-
nimo procesą, gali būti įskaitoma iki 75 
proc. ketinamos studijuoti  profesinio 

bakalauro studijų programos. Tai leidžia 
gerokai sutrumpinti studijų laiką (nes 
įskaičius dalį studijų programos, nereikės 
studijuoti viso numatyto laiko) ir sutaupyti 
lėšų (nes įskaičius dalį studijų progra-
mos, nereikės mokėti visos studijų kai-
nos). 

Jūsų įgytas kompetencijas vertins 
kolegijos darbuotojai, kurie 
tam  pasirengė, dalyvaudami projektuose 
„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo siste-
moje įgytų kompetencijų formalizavimas 
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“.  

Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi 
pasiekimų pripažinimo gali siekti kiekvie-
nas suaugęs asmuo, kuris turi ne mažes-
nį nei vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę 
kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje, ku-
rioje siekia akademinių kreditų, gali pa-
grįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius 
apie pasiekimų atitikimą akademiniams 

kreditams, gali pademonstruoti turimas 
kompetencijas praktiškai ar laikydamas 
specialiai parengtus testus. To gali siekti 
ir studentai, norintys sutrumpinti savo 
studijų laiką. Neformaliai įgyti mokymosi 
pasiekimai (kompetencijos) įvertinami ir 
pripažįstami vykdomose biomedicinos, 
socialinių ir technologijos mokslų sričių 
studijų programose.  

 
Pagrindinius dokumentus ir prašymo 

formą galima rasti kolegijos svetainėje: 

www.panko.lt 
 
 
 

Informaciją apie neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą  

Panevėžio kolegijoje teikia  
lektorė Antanina VALICKIENĖ  

el.p. antanina.valickiene@panko.lt,  
mob. tel. 8684 72257 

Mėgstantiems ir norintiems mokytis – diplomas pasiekiamas kur kas greičiau 
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LAISVALAIKIS 

 Apie teatrą kalbėti slidu, rizikinga ir 
labai atsakinga, nes šį reiškinį mes kiekvie-
nas suvokiame skirtingai. Kai kam teatras – 
tai atokvėpis po sunkių ir rutininių darbų, 
kai kam – pripažintų teatro žvaigždžių ža-
vesys ir užburianti jų vaidyba, kai kam – 
šiuolaikinių technologijos priemonių dėka 
sukurta įspūdinga scenografija ir efektai, 
kai kam – tiesiog mados reikalas.  
    Kita vertus, Panevėžyje kalbėti apie 
teatrą dar sudėtingiau, nes jis vis dėlto 
teatrų miestas. Taip buvo nuo maestro 
Juozo Miltinio laikų, taip yra dar ir dabar, 
nes mieste turime bent ketvertą ryškių, 
pripažinimą ne tik mieste pelniusių  teatrų. 
Taigi ir įsikomponuoti į šią teatrališką mies-
to atmosferą buvo nelengva, bet mes vis 
dėlto pabandėme. Panevėžio kolegijoje jau  
ketvirtus metus gyvuoja studentų teatras, 
kuris dar ieško savo veido ir vardo. Juolab 
smagiau, kad kūrybiniuose ieškojimuose 
dalyvauja visi – tiek jam vadovaujan-
ti  kolegijos lektorė ir teatro režisierė  
Daiva Andrašūnienė, tiek studentai,  vaidi-
nantys teatre. Tai būsimieji pedagogai, 
vadybininkai, kompiuterių specialistai, inži-
nieriai, medicinos darbuotojai. Kiek jų per 
tuos metus jau vaidino kolegijos teatre (kol 
kas dviejuose kolegijos pastatymuose 
„Nubudom kalbos geležy” ir „Ikaras“), dabar 
neskaičiuosime. Viliamės, kad kiekvienam 
su teatru pradėti pirmą pažintį Panevėžio 
kolegijoje buvo naudinga. Apie tai byloja ir 
faktas, jog studijas baigę kolegijoje studen-
tai  ir toliau vaidina teatre.  
Pamažu ryškėja kolegijos studentų teatro 
veido vizija. Tai teatras, kuris ieško gilumi- 

 
 
 
 
 

  

nių dalykų, galima sakyti, bando pažvelgti į 
gyvenimą kitokiu kampu. Pirmasis spektak-
lis „Nubudom kalbos geležy“ (beje, origina-
lus, nes scenarijų jam rašė ir kūrė Panevė-
žio kolegijos dėstytojos ir darbuotojos) buvo 
skirtas prisiminti kolegijos istorijos momen-
tams, antrasis – „Ikaras“ žvelgė į gyvenimą 
filosofiniu žvilgsniu: vertė pamąstyti apie 
niekieno nepaneigtą žmogaus laisvės troš-
kimą.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jau pradėtas ir trečio kolegijos teatro spek-
taklio režisavimas bei repeticijos, kurio 
tematika ir idėja tęsia gilinimosi ne tik į isto-
rinę situaciją, bet ir asmenybės tapatybės, 
gyvenimo prasmės paieškas. Kuo jis nuste-
bins žiūrovus, pamatysime pavasarį. Kol 
kas nenorime išduoti ir dabar repetuojamo 
spektaklio pavadinimo. Bus daugiau intri-
gos ir paslapties. 

Kolegijos teatras ieško 
 savo veido 

Atrandame talentus 

    Sportuojame 
 

  Panevėžio kolegijoje veikianti sporto 
studija jungia fitneso, aerobikos ir sportinio 
meistriškumo rengimo grupes. Už merginų 
sportinį meistriškumą atsakinga dėstytoja L. 
Kryževičienė, už vaikinų – dėstytojas D. 
Mikšys.  
      Panevėžio kolegijos studentai gali 
save realizuoti įvairiose sportinėse veiklo-
se: žaisdami stalo tenisą, krepšinį, tinklinį, 
futbolą. Mūsų studentai kiekvienais metais  
dalyvauja Lietuvos kolegijų žaidynėse.  Šie 
metai sėkmingi buvo Panevėžio kolegijos 
lengvosios atletikos merginų komandai, 
kurią sudarė trys studentės. Galime di-
džiuotis kineziterapiją  studijuojančios I. 
Šeflerytės startu. Ji akivaizdžiai buvo neį-
veikiama šuolio į aukštį (1,70) ir šuolio į tolį 
(5,32) rungtyse. Ineta pasidabino dviem 
lengvosios atletikos varžybų čempionės 
medaliais. Tos pačios studijų programos  
studentė K. Sribikaitė 1000 m. bėgimo 
rungtyje liko ketvirta, jos rezultatas 4.17,91 
(II JA). Teisės studijų programos studentė  
J. Juzėnaitė liko ketvirta rutulio stūmimo 
rungtyje. Rutulį Justina nustūmė 8 m ir 
įvykdė I jaunių atskyrį. Gaila, kad jai 12 cm 
pritrūko iki prizinės vietos.  
      Dalyvavome Lietuvos kolegijų studentų 
XV sporto žaidynių merginų stalo teniso 

komandinėse ir asmeninės varžybose. 
Panevėžio kolegijos komandai atstovavo: 
L. Martinkė, teisės specialybės ištęstinių 
studijų antrakursė, B. Vaickutė, bendrosios 
praktikos slaugos specialybės pirmakursė, 
L. Stepanovaitė, teisės specialybės pirma-
kursė. Komandinėje įskaitoje merginų stalo 
teniso komanda liko penktoje vietoje. Kur 
kas labiau pasisekė L. Martinkei – asmeni-
nėse stalo teniso varžybose ji laimėjo I 
vietą. Lina profesionali, savarankiškai besi-
treniruojanti sportininkė.     
 Panevėžio kolegijos vaikinai dalyvavo 
salės futbolo 5x5 varžybose. Sėkmingai 
rungtyniavę atrankos zonoje, finaliniame 
etape pritrūko jėgų ir iškovojo ketvirtą vietą. 

 

Poetinė drama pagal Just. Marcinkevičių 
„Ikaras“ 

    Jau antrus mokslo metus užsiimti meni-
ne veikla kolegijos studentus į klubą „Spalvų 
ratas“ kviečia kolegijos lektorius ir dailinin-
kas Girmantas Rudokas. Įdomu tai, kad 
klubo vadovas ne tik sugeba surasti menui 
gabių studentų iš visiškai ne meninių spe-
cialybių, bet ir padeda jų talentams skleistis 
jau gerokai už kolegijos ribų. Gruodžio 3 d. 
Panevėžio bendruomenių rūmuose buvo 
atidaryta G. Rudoko mokinės, kolegijos 
studentės, būsimos buhalterės Dovilės Pe-
legrimaitės karpinių paroda. Joje gerokai 
per dvi dešimtis darbų. Merginos karpinius 
jau anksčiau galėjo apžiūrėti kolegijos ben-
druomenės nariai bei jos svečiai kolegijos 
bibliotekoje, o šįkart jie rodomi kur kas pla-
tesnei miesto visuomenei. Tikėtina, kad iki 
sausio 5-osios veiksianti Dovilės paroda 
privers aiktelti ne vieną Panevėžio bendruo-
menių rūmų lankytoją. 
 
 
 
 
 
 
 

Antroji Dovilės vieša karpinių paroda 
(pirmoji vyko Pasvalio krašto muziejuje) 
surengta per 21-ąjį jos gimtadienį.  
    Dar viena gabi menams, kineziterpiją 
studijuojanti kolegijos studentė Ineta Šefle-
rytė savo pieštais portretais papuošė kalėdi-
niam laikotarpiui kolegijos biblioteką. Dabar 
kiekvienas į biblioteką užsukęs tikrai nepra-
eina pro šalį nenužvelgęs septynių ant sie-
nos kabančių portretų, kuriuose garsios kino 
ir muzikos žvaigždės, o tarp jų Inetos drau-
gė. Darbus eksponuoti bibliotekoje ir parodą 
surengti pasiūlė  lektorius G. Rudokas, pas 
kurį Ineta lankė pasirenkamojo dalyko, t.y. 
dailės paskaitas. Belieka tik palinkėti, kad 
šiemet kolegijos viešoje erdvėje blykstelėju-
si talentinga mergina ir toliau vystytų šį savo 
talentą ir baigusi kolegiją.  
    Panevėžio V. Žemkalnio gimnaziją 
baigusi mergina gabi ne tik dailei. Ji aktyviai 
sportuoja ir yra pelniusi ne vieną prizinę 
vietą Lietuvos lengvosios atletikos čempio-
natuose bei kolegijų organizuotose sportinė-
se žaidynėse. Ineta sako, kad labai norint 
galia suspėti visur: ir sportuoti, ir piešti, ir su 
draugais pasibūti. Nors šiuo metu pirmeny-
bę ji atiduota mokslams ir sporto treniruo-
tėms, neatmeta galimybės, kad kada nors 
gyvenime jos prioritetu gali tapti piešimas.  
 

Misterija „Nubudom kalbos geležy“ 

Dovilė Pelegrimaitė per parodos atidarymą 
Panevėžio bendruomenių rūmuose 

Inetos Šeflerytės  
paroda papuošė kolegijos bibliotekos sieną 

Pasportuoti su studentais mielai sutinka ir 

kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas  
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 Kovo 12 d. Panevėžio kolegijos 
studentai išsirinko Panevė-
žio  kolegijos studentų atstovybės 
(PankoSA) prezidentą. Juo tapo 
Technologijos mokslų katedros 
Elektroninio verslo technologijų 
studijų programos I kurso studen-
tas Mindaugas Jaučkois.  
 

  „Esu panevėžietis. Beveik visą gyve-
nimą čia gyvenu. Baigiau Vytauto Mika-
lausko menų mokyklą. Baigęs vidurinę 
mokyklą dvejus metus nežinojau, ką 
noriu veikti ateityje, todėl neskubėjau 
studijuoti. Niekada neplanavau imtis to-
kių pareigų. Atėjau į kolegiją studijuoti, 
bet išėjo, kaip išėjo. Žinau, kad su mani-
mi studentai sieja daug vilčių. Bandysiu 
daugiau rodytis viešumoje, bendradar-
biauti su kitomis Panevėžio ir kitų Lietu-
vos miestų studentų organizacijomis. 
Laisvalaikiu aš daugiausia sportuoju. 
Savarankiškai praktikuoju keturias kovos 
menų rūšis ir lankau lengvosios atletikos 
treniruotes. Taip pat groju pianinu ir gita-
ra, nors šiuo metu šie užsiėmimai ken-
čia, nes laisvalaikio prioritetas – sportas“. 

„Bravo” apdovanojimai 
 

 Gegužė 15 d. alaus bare „Tauros 
loftas” įvyko jau kasmetiniu tapęs Pane-
vėžio studentų atstovybės rengiamas 
apdovanojimų vakaras „Bravo“. Šiemet 
„Bravo“ apdovanojimų vakarui buvo 

įsteigta net keturiolika nominacijų stu-
dentams ir dėstytojams: „Metų atradi-
mas”, „Metų frazė” ir kt. Vakare dalyvavo 
ir žodį tarė kolegijos direktorius Egidijus 
Žukauskas. Be apdovanojimų, studentų 
organizuotame vakare buvo galima daly-
vauti loterijoje bei žaisti įvairius žaidimus. 
Išdalyta ir nemažai prizų, kuriuos įsteigė 
renginio rėmėjai: AVON, „Tauros loftas”.  

 

Pirmakursių stovykla 
 

 Rugsėjo 4-5 dienomis pirmakur-
siams tradiciškai buvo organizuota sto-
vykla. Jos tikslas – susipažinti. Stovyklo-
je daug dėmesio buvo skirta sportui. 
Vyko krepšinio bei tinklinio, orientacinio 

sporto varžybos. Stovyklos atidarymas 
tradiciškai prasidėjo pakeliant kolegijos 
vėliavą, o tada kiekvieno pirmakursio 
laukė „pakrikštijimo takas“ su įvairiausio-

mis užduotimis.  

 Studentus stovykloje aplankė kolegi-
jos administracijos tinklinio komanda. Po 
įtemptos kovos studentai iškovojo perga-
lę. Orientacinio sporto varžybose, kad 
atrastų visus punktus, pirmakursiams 
teko išbandyti jėgas automobilio stūmi-
mo, pritūpimų darymo, atsakymų į klausi-
mus, mįslių minimo rungtyse. Vakare 
stovyklautojus aplankė Seimo narys D. 
Petrulis. Svečias, atsakęs į studentų 
klausimus, su PankoSA nariais susirun-
gė krepšinio rungtynėse su pirmakur-
siais. O kokia stovykla be vakarinių šokių 
ir muzikos? Nors ir kupina įvykių buvo 
pirmoji stovyklos diena, teko atlaikyti ir 
antrąją. Ji nebuvo lengva, nes prasidėjo 
mankšta, kurią vedė pats studentų atsto-
vybės prezidentas Mindaugas Jaučkois.  
 

 

 

Pirmakursių krikštynos 
 

 Pirmakursių krikštynos šiemet įvyko 
spalio 16 d. 11 val. Pirmakursiai buvo 
pažymėti F raidėmis, simbolizuojančio-
mis jų, „fux’ų“, titulą. Sugrupuotiems į 
šešias komandas „fux’ams“ buvo įteikta 
po šakelę ir žemėlapį, kuriame buvo pa-
žymėti septyni punktai. Kiekviename iš tų 
punktų pirmakursių laukė užduotys. Vi-
sos jos buvo labai skirtingos. Vienos 
buvo skirtos pirmakursių socialinių įgū-
džių patikrinimui, kitos – išbandymas 
skrandžiui ar fiziniams pajėgumams. Po 
kiekvienos užduoties pirmakursiai gavo 
po vėliavėlę su raide, iš kurių turėjo būti 
sudėtas žodis FUKSAS. Nugalėtojų ko-
mandai buvo įteikti pažymėjimai, su ku-
riais vakarinėje dalyje jie atsiėmė prizus. 
Šventė vyko alaus bare „Tauros loftas”, 
kur PankoSA nariai vedė smagius žaidi-
mus. Vakarą paįvairino kolegijos valdžios 
ir dėstytojų pasirodymas. Jie tarė keletą 
sveikinimo žodžių ir padėjo įteikti apdo-
vanojimus fotokonkurso „Rudeninis Pa-
nevėžys” nugalėtojams.  

Paminėta Tarptautinė studentų diena 
 

 
 
 

 Lapkričio 10-17 dienomis kolegijoje 
buvo minima studentų savaitė. Kiekvieną 
dieną vyko įvairūs renginiai. Pirmadienį 
per ilgąją pertrauką I korpuso pirmame 
aukšte buvo surengta akcija „Nemokami 
apkabinimai“. Kitą dieną visi bendruome-
nės nariai buvo kviečiami dalyvauti lab-
daros akcijoje „Sušildyk ne tik save, bet 
ir kitus“. Jos tikslas – surinkti aukų beglo-
biams gyvūnams. Per šią akciją studen-
tams bei dėstytojams taip pat buvo dali-
jama arbata bei popierinės šypsenėlės. 
Viskas buvo filmuojama. Ypač naudingas 
trečiadienis buvo merginoms. Jos daly-
vavo R. Briedelienės vedamoje grožio 
paskaitoje ir individualioje konsultacijoje 
veido ir odos priežiūros klausimais. Va-
kare kolegijos bendrabučio fojė vyko 

pokerio turnyras ir dalyvavo ne tik esami, 
bet ir buvę kolegijos studentai. Kolegijos 
sporto salėje vyko draugiškos krepšinio 
3×3 varžybos. 

 Visus studentų savaitės renginius 
vainikavo lapkričio 17-oji, tikroji Tarptau-
tinė studentų diena. Nuo pat ryto studen-
tų atstovybės nariai įsikurdino fojė. Įei-
nančiuosius į kolegiją keletą minučių 
linksmino pučiamųjų orkestras.  
 Visi buvo sveikinami, vaišinami tortu, 
saldainiais, arbata, kava. Fojė buvo ro-
domas filmukas apie vykusią šypsenų 
dieną. Į Tarptautinės studentų dienos 
minėjimą buvo įtraukti ir dėstytojai. Jie 
buvo kviečiami atvykti į nurodytą auditori-
ją, kurioje visa valdžia buvo studentų 
rankose. Čia dėstytojai tapo studentais, 
o studentai atliko direktoriaus, sekretorės 
ir dėstytojų vaidmenis. Naujai 
„iškeptiems“ studentams teko rašyti pasi-
aiškinimus dėl paskaitų nelankymo, aka-
deminių skolų ir vėlavimo grįžti į bendra-
butį. Buvo linksma visiems. Tądien kole-
gijos studentai su šventiniu tortu nukelia-
vo ir pas Panevėžio miesto merą Vitalijų 
Satkevičių. Šis juos pavaišino kava.  
 Susitikimą kolegijos studentai baigė 
traukdami mero išmokytą dainą apie 
studentus. Vakare vyko kolegijos studen-
tų šventė picerijoje KAKADU. 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS  PANKOSA ŽINIOS 

Mindaugas JAUČKOIS, 
Studentų atstovybės prezidentas 

Aušra 

GUDGALIENĖ 
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Pirmakursių stovykla 

http://pankosa.org/tarptautines-studentu-dienos-renginiai-ir-aktualijos/

