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„Keičiame gyvenimus, plečiame akiratį!". 
Su tokiu šūkiu įgyvendinama Europos Sąjun-
gos švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto pro-
grama (2014-2020 m.). Per septynerius metus 
šiai programai remti planuoja išleisti daugiau 
nei 14,7 milijardo eurų ir suteikti galimybę 
studijuojant, atliekant praktiką ar savanoriau-
jant uţsienyje įgyti naujų ţinių, darbo patirties 
ir vertingų įgūdţių! 

Šiais mokslo metais Panevėţio kolegija 25 
studentams suteikė galimybę dalyvau-
ti  ERASMUS programoje, kuri atvira ne tik 
esamiems studentams, bet ir absolventams.  

 

ERASMUS stipendijos  
uţteko viskam: ir kelionėms, 

ir maistui, ir lauktuvėms  
 

Keturios Slaugos studijų programos trečia-
kursės pavasario semestrą nusprendė studi-
juoti Ondokuz Mayis universitete Turkijoje. Tai 
vienas pirmau-
jančių universi-
tetų Turkijoje, 
kuriame moko-
si apie 46 
tūkst. studen-
tų, universitete 
yra 17 fakulte-
tų. Studentės 
ne tik studijavo, bet ir Respublikinėje Samsu-
no ligoninėje atliko dalį praktikos. Merginos 
pasakoja: „Įspūdţių labai daug, viskas labai 
patiko. Aplankėme daug miestų, susipaţino-
me su Turkijos kultūra, religija, maistu. Susira-
dome daug naujų draugų. Grįšime įgavusios 
daug patirties ir neišdildomų įspūdţių―.  

 

ERASMUS+ programa skirta 
ne tik studentams, bet ir  

absolventams 
 

Šia galimybe pasinaudojo Socialinio darbo 
studijų programos absolvente Emilė, kuri bū-
dama studente net du kartus dalyva-
vo  ERASMUS programoje – studijavo Portu-
galijoje ir atliko praktiką Italijoje, o baigusi 
studijas nusprendė atlikti 5 mėnesių praktiką 
Norvegijoje, Ytterøy saloje esančiame vaikų 
darţelyje. Pagal sutartį dirbo keturias dienas 
po šešias valandas, kurios labai greitai 
prabėgdavo. Pasak Emilės, norvegų kalba 
labai panaši į anglų kalbą, todėl nebuvo sunku 
bent jau suprasti, ko nori vaikai. O ir 90 pro-
centų norvegų šneka ar bent supranta an-
gliškai. „Tiek vaikai, tiek suaugusieji priėmė 
mane labai maloniai, greitai pasijutau dalimi 
viso to gyvenimo, kuris verda darţelyje. Daug 
išmokau ir supratau apie norvegišką kultūrą, 

vaikų auklėjimo 
metodus. Pagrindi-
nis jų moto: „Nėra 

blogo oro — yra 
netinkami rūbai―, 
nes kiekvieną dieną 
praleisdavome bent 
valandą ar dvi 
lauke su vaikais. 
Daţnai eidavome į 

ţygius, kuriuose ţavėjausi nuostabia aplinka, 
kalnais ir pikniku kartu su vaikais. Tuos penkis 
mėnesius aš tiesiog mėgavausi savo laiku ir 
veikla Norvegijoje. Ir tikrai pakako ERASMUS 
stipendijos! Norvegija — tai šalis, kurioje jūs 
puikiai pragyvensite ir praleisite laiką. 
Pasiryţkite nuotykiui, kuris gali pakeisti jūsų 
gyvenimą!“, - pridūrė Emilė.  

 

Iš kaimynų latvių taip pat yra 
ko pasimokyti  

 
Antro kurso būsimieji kineziterapeutai 

Lukas, Deimantė, Aurimas ir Eglė praktikos 
vieta pasirinko Daug-
pilio universitetą Lat-
vijoje. Čia jie praleido 
du intensyvių uţsiė-
mimų mėnesius. 
Šalia praktinės veik-
los studentai papildo-
mai lankė manualines 
terapijos paskaitas. 
Po paskaitų kiekvieną 
dieną vykdavo į Olim-
pinį sporto kompleksą 
arba vaikų kinezitera-
pijos salę, kur tiesiogiai dirbo su pacientais bei 
mokėsi profesinių paslapčių iš ten dirbančių 
specialistų. 

  

Suţavėjo į praktiką 
 orientuotos studijos  

 
Vaida Banelytė, Socialinio darbo ištęstinių 

studijų studentė, Danijos Lillebaelt universitete 
studijuoja jau visus metus. Išvykusi rudens 
semestre, nusprendė ten likti ir pavasario 
semestrui. Vaidai pasisekė – ji Danijoje liks ir 
vasarai, kadangi laimėjo danų kalbos vasaros 
kalbų paskelbtą konkursą, kurio dėka tobulins 
danų kalbos įgūdţius. Paprašyta papasakoti 
apie studijas, Vaida sakė: „Paskaitos vyksta 
labai intensyviai. Daţniausiai nuo 8:30 iki 
15:45. Kartais netgi reikia pasilikti ilgiau. Daţ-
niausiai dirbame grupėmis. Grupėje yra 23 

studentai iš 
įvairių šalių: 
danai, olandai, 
čekai, vengrai, 
austrai, vokie-
čiai, ispanai ir 
net kamerūnie-
tis bei japonė. 
Grupė gauna 
daug praktinių 
uţduočių. Pa-

vyzdţiui, su grupe bendramokslių atlikome 
trumpą praktiką vaikų darţelyje. Turėjome 
sugalvoti vaikams uţduotis ir vieni jas atliko-
me, kiti padėjome vaikams, treti skaitėme, o 
dar kiti tiesiog fotografavome viską. Galiu 
pasakyti, kad Danijoje nėra sauso „kalimo― 
kaip Lietuvoje, todėl tu turi turėti gerus ben-
dravimo įgūdţius, suprasti ką šneka kiti, 
stengtis pritapti prie grupės, nes atsiskaitymai 
visada vyksta maţomis grupėmis, ir jeigu tu 
nesi pakankamai aktyvus, tai kitiems gali ir 
nepatikti―.  

Portugalijos groţis uţbūrė 
 

Panevėţio kolegijos Socialinio darbo stu-
dijų programos studentės Rita, Eglė ir Augus-
tė pasinaudojo puikia 
galimybe išvykti moky-
tis į kitą šalį. „Kadangi 
artėjo ţiema ir norėjo-
me nuo jos pabėgti, 
sugalvojome vykti ten, 
kur šilta. Nutarėme 
vykti į saulėtąją Portu-
galiją―, — sakė merginos. Rugsėjo 1-oji mergi-
noms išaušo Portugalijoje. „Gyvenome nuo-
mojamame bute kartu su kitomis ERASMUS 
studentėmis iš Vokietijos, Slovakijos ir Suomi-
jos. Kiekvieną mielą dieną į universitetą vyk-
davome autobusu. O pamačiusios Lusiados 
universitetą  labai nustebome, nes ši aukštoji 
mokykla neatrodė kaip universitetas. Kiemely-
je graţus baseinas, aplink palmės, citrinų ir 
apelsinų medţiai, šalia katytės laksto, muzika 
groja. Kaţkas nerealaus!‖, — dţiūgavo mergi-
nos. Visos paskaitos vyko portugalų kalba, 
tačiau dėstytojai buvo labai geri bei supratingi, 
tad egzaminus leido laikyti anglų kalba, — 
juos pavyko išlaikyti ganėtinai gerai.  

 

Praktika Belgijoje – teisin-
gas sprendimas!  

 

Elektroninio verslo studijų programos 
studentai Paulius ir Mindaugas atliko 4 mėne-
sių trukmės praktiką Belgijoje, Hyundai Heavy 
Industries Europe organizacijoje. Tai stambi 
uţsienio įmonė, kurioje vaikinai, pasinaudoda-
mi Oracle Apex ir ktiomis programomis, turėjo 
sukurti internetinę aplikaciją. Šios aplikacijos 
dėka tikimasi 
greičiau ir pa-
prasčiau vykdy-
ti gaminamų 
produktų parda-
vimų uţsaky-
mus. Vaikinai 
su uţduotimi 
susitvarkė, 
įmonės vadovas liko patenkintas ir jų indėlį į 
darbą įvertino maksimaliu balu. „Esu laimin-
gas uţ suteiktą galimybę dalyvauti ERAS-
MUS+ programoje. Rekomenduoju kiekvie-
nam pasinaudoti savo šansu atlikti praktiką ar 
studijuoti Europos mokymo įstaigose―, — sako 
Paulius.  

ERASMUS+ PROGRAMA ATMERKIA AKIS 

Aušra 

GUDGALIENĖ 

Deja, bet į vieną laikraščio puslapį sudėti 
visų studentų įspūdţius, kuriuos jie patyrė 
dalyvaudami ERASMUS+ programoje, neįmano-
ma. Jie tiek daug nori papasakoti, pasidţiaugti 
sėkme ir pasiguosti dėl nesklandumų. Tačiau 
visi vienbalsiai sutaria, kad dalyvavimas mainų 
programoje atveria akis į pasaulį! 

Socialinio darbo studentės Vitalijos, aplin-
kos apsaugos studentų Viktorijos ir Manto, 
turizmo ir laisvalaikio vadybos studenčių Dai-
vos ir Ievos, neformaliojo meninio ugdymo 
studentės Daivos, logistikos vadybos studento 
Dovydo įspūdţius apie dalyvavimą  ERASMUS+ 
programoje skaitykite www.panko.lt tinklapyje. 

PANKOMANIJA 
     Leidţiamas nuo 2010 m. gruodţio mėn. 
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JAUNASIS KOLEGIJOS KOLEKTYVAS 

Arnoldas Prėnas. Dirbu Praktinio moky-
mo centro laborantu. Studijuoju statybą antra-
me kurse. Dirbdamas PMC laboratorijose 
gilinu ţinias, susijusias ne tik su statyba, bet ir 
su atsinaujinančia energetika, elektros įrengi-
nių montavimu. Per laboratorinius darbus ne 
tik padedu studentams atlikti eksperimentus, 
bet ir pakartoju jau įgytas ţinias. 

Studijuoti sugalvojau po metų grįţęs iš 
uţsienio. Išsilaikiau dar vieną fizikos egzaminą 
ir bandţiau stoti į valstybės finansuojamą 
vietą, man pasisekė. Studijuodamas pirmame 
kurse, ekskursijos metu po PMC laboratorijas 
likau suţavėtas įvairiausiais įrenginiais. Paro-
dęs savo susidomėjimą laboratorijomis, vyks-
tančių laboratorinių darbų metu atkreipiau 
PMC vadovo dėmesį. Praėjus trims mėne-
siams sulaukiau skambučio. PMC vadovas 
mane pakvietė padirbėti laboratorijose ir taip 
iki šiol sėkmingai studijuoju ir dirbu Panevėţio 
kolegijoje. Baigęs studijas ketinu toliau gilinti 
ţinias statybų srityje. 

Donatas Pelenis. 2013 metais Panevė-
ţio kolegijoje baigiau Elektros ir automatikos 
įrenginių studijų programą. Po to įstojau į 
Kauno technologijos universitetą, valdymo 
technologijų specializaciją. Šiais metais bai-
giau magistrantūros studijas. Kolegijoje savo 
karjerą pradėjau 2011 metais: vienerius metus 
dirbau informacinių technologijų centre, labo-
ranto pareigose.  2013 metais, įgijęs profesinį 
bakalaurą, įsidarbinau kolegijos Praktinio 
mokymo centre laborantu. Po metų sulaukiau 
pasiūlymo dėstyti du dalykus: „Išmaniosios 
technologijos pastatuose― ir „Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai―.   

Jovita Kaziukonytė. Esu baigusi Panevė-
ţio kolegijos buhalterinės apskaitos studijas. 
Studijuodama paskutiniame kurse baigiau 

papildomas vadybos studijas Kauno technolo-
gijos universitete. Šiais metais įgijau vadybos 
magistro laipsnį. Besimokydama kolegijoje, 
praktiką pagal ERASMUS mainų programą, 
atlikau Ispanijoje. Tai buvo galimybė ne tik 
tobulinti anglų kalbos ţinias, bet ir išmokti 
ispanų kalbą. Grįţusi po ERASMUS praktikos, 
buvau pakviesta dirbti į Panevėţio kolegiją. 
Dabar esu strateginio planavimo ir audito 
skyriaus specialistė. Taip pat esu įsitraukusi į 
kolegijoje vykdomą projektinę veiklą – tiek 
tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu. Į Panevė-
ţio kolegiją įstojau netikėtai, bet dţiaugiuosi 
uţ visas gautas galimybes mokytis, dirbti ir 
tobulėti. 

Ineta Pučkytė. Panevėţio kolegijoje 
baigiau reklamos vadybos studijas. Dar net 
nespėjusi apsiginti diplomo gavau iš savo 
dėstytojos Deimantės Končiuvienės pasiūly-
mą dirbti Panevėţio kolegijoje. Net nedvejo-
dama sutikau ir gavusi diplomą pradėjau dirbti 
Projektų skyriuje projektų vadove. Maloniai 
nuteikė tai, kad ką tik atėjusią dirbti kolektyvas 
priėmė labai draugiškai, niekada neatsisaky-
davo paaiškinti ir padėti. Nors darbą su moks-
lu derinti yra sudėtinga, tačiau noriu pasi-
dţiaugti, kad Panevėţio kolegija suteikė man 
puikias sąlygas ne tik dirbti, bet ir toliau tęsti 
studijas. Šiuo metu baigiu papildomas Indust-
rinių technologijų vadybos studijas Kauno 
technologijos universiteto Panevėţio techno-
logijų ir verslo fakultete. Baigusi šias studijas 
planuoju toliau tęsti mokslus magistrantūroje. 
Nors dirbu Projektų skyriuje, tačiau reklamos 
vadybos ţinias panaudoju maketuodama 
„Pankomanijos― laikraštį. Ateityje norėčiau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

išbandyti savo jėgas ir pedagoginiame 
darbe: dėstyti studentams su reklama susiju-
sius dalykus.  

Jolita Tamoševičienė. Panevėţio kolegi-
joje baigiau Verslo vadybos studijų programą. 
Dirbti šioje institucijoje pradėjau dar studijuo-
dama antrame kurse. Tai man pirmasis dar-
bas, todėl dţiugu, kad pradėjus dirbti susilau-
kiau didelio palaikymo iš administracijos ir 
dėstytojų — tai padėjo adaptuotis darbo vieto-
je ir išsiugdyti reikalingus gebėjimus darbui. 
Baigta studijų programa gana glaudţiai siejasi 
su dirbamu darbu, nes vadybos ţinias ir gebė-
jimus tenka pritaikyti įvairiose darbinėse situa-
cijose.  

Edgaras Sriubas. Panevėţio Kolegijoje 
baigiau Kompiuterių technikos studijų progra-
mą, kuri šiuo metu susijusi su mano darbu. 
Baigus studijas, įgytų ţinių neuţteko ir norėjo-
si kaţko daugiau. Todėl studijas nusprendţiau 
tęsti Vilniaus Gedimino technikos universitete. 
Apie atsiradusią darbo vietą Panevėţio kolegi-
joje suţinojau iš tuo metu Informacinių techno-

logijų centre dirbusio paţįstamo, nuo to viskas 
ir prasidėjo. Draugiškame kolektyve greitai 
pavyko prisitaikyti ir perprasti darbo subtily-
bes. Dabar čia dirbu jau beveik dvejus metus. 
Darbe labiausiai patinka tai, kad yra maţai 
monotoniškumo, niekada nestinga veiklos, 
daţnai tenka susidurti su naujomis problemo-
mis bei iššūkiais ir ieškoti atitinkamų sprendi-
mų. 

Edvinas Ţadeikis. Panevėţio kolegijoje 
studijuoju Informacinių sistemų studijų progra-
mą, ir dirbu kolegijos Informacinių technologijų 
centre kompiuterių techniku. Nors mano studi-
jų programa ne visai atitinka mano pareigas, 
studijų metu gautas ţinias randu kaip pritaikyti 
ir darbe. Nuo maţens ţinojau, kad noriu dirbti 
su kompiuteriais, bet tik baigus vidurinę mo-
kyklą supratau, kad labiau mėgstu kompiuterių 
programine dalį, todėl pasirinkau Informacinių 
sistemų studijų programą. Dirbdamas kompiu-
terių techniku daugiau susiduriu su kompiute-
rių mechanine dalimi, bet gan daţnai tenka 
panaudoti ir kompiuterių programinės dalies 
ţinias. Tiesą sakant, į šią darbo vietą pakliu-
vau atsitiktinai. Kai vadovas pasiūlė man dar-
bą, aš sutikau iš karto, neţinodamas, kokį 
darbą reikės dirbti. Tik ţinojau, kad kolektyvas 
čia draugiškas ir prisitaikyti nebus sunku. Man 
labai dţiugu, kad tai pasitvirtino, ir jau antrus 
metus dirbu neturėdamas jokių nusiskundimų. 

Jolanta Šilikaitė. Nuo 2011 m. kolegijoje 
studijavau Kompiuterių technikos studijų pro-
gramą. Studijuodama kartais pagalvodavau, 
kad norėčiau čia dirbti, bet nesitikėjau, kad 
šios mano mintys išsipildys ir tikrai dirbsiu 
kolegijoje. Įgyta specialybė yra naudinga ma-
no darbe, nes kai iškyla problemų dėl kompiu-
terio, visada galiu susitvarkyti pati. Į šį darbą 
mane rekomendavo grupės kuratorė  
R. Strelčiūnienė, todėl esu jai labai dėkinga, 
nes gauti darbą dar studijų metu nėra papras-
ta. Darbas kolegijoje yra įdomus, nenuobodus. 
Man tai labai svarbu.  

Justina Mikelėnaitė. 2013 m. baigiau 
Buhalterinės apskaitos studijų programą Pa-
nevėţio kolegijoje. Iškart po studijų pradėjau 
dirbti. Po metų grįţau į Panevėţio kolegiją, 
tačiau jau kaip buhalterijos darbuotoja. Dţiau-
giuosi šauniu kolektyvu, kuris visada supranta, 
padeda ir pamoko. Šiuo metu svarstau apie 
magistrantūros diplomą buhalterijos, finansų 
ar ekonomikos srityje. 

Monika Kaupaitė. Kolegijoje dirbu jau 
pusę metų. Taip pat studijuoju anglų filologiją 
Lietuvos edukologijos universitete. Darbą 
Panevėţio kolegijoje man pasiūlė ir, ţinoma, 
iš karto sutikau pabandyti. Labai dţiugu, kad į 
kolegiją priimami jauni ţmonės, jiems suteikia-
ma galimybė įgyti patirties, išbandyti save. Tik 
pradėjusi dirbi jaučiausi labai nedrąsiai: man 
viskas buvo nauja, kildavo daugybė neaišku-
mų, bet kolegijos kolektyvas mane priėmė 
labai šiltai. Kolegos paaiškindavo, ko nesu-
prasdavau, nepykdavo, kad ne viską iš karto 
pavykdavo padaryti teisingai. Aš labai dţiau-
giuosi, kad gavau galimybę dirbti kolegijoje, 
nes darbas aukštojoje mokykloje yra neįkaino-
jama patirtis: aš daug išmokau ir, tikiu, dar 
daug išmoksiu dirbdama čia. Kadangi kolegijo-
je dirbu tik laikinai, manau, kad patirtis, kurią 
įgysiu dirbdama čia, pravers man ateityje 
ieškant naujo darbo. 

Patirtis, vienaip ar kitaip, ima 
didelį mokestį už mokslą, bet ir 

moko geriau už visus mokytojus.  
T. Karlailis 

 

Kiekvieną birţelį, išleisdami į gyvenimą 
absolventus, linkime jiems nepamiršti savo 
aukštosios mokyklos, tapti aktyviais Panevėţio 
kolegijos Alumni klubo nariais ir svarbiausia —
rasti savo vietą darbo rinkoje... ir dţiaugiamės 
bei didţiuojamės, kai mūsų buvę studentai 
nusprendţia savo profesinį kelią pradėti savo 
Alma Mater. 

Pripaţįstu, uţauginti specialistą – atsakin-
gas, daug pastangų ir laiko reikalaujantis dar-
bas. Tačiau, ţinojimas, kad yra kam perduoti 
savo ţinias, išmintį ir patirtį glosto širdį. Gera 
matyti jauno ţmogaus atkaklumą suţinoti, 
išmokti, patirti. Pagaliau, gera suvokti, kad 
pradėti darbai turės tęsinį, o idėjos bus įgyven-
dintos. Bet kartais atsitinka taip, jog po kelių 
darbo metų kartu jaunas ţmogus, kurį tau teko 
laimė paţinti nuo pat pirmo kurso, pasako 
„viso gero―. Tačiau ir tokią akimirką yra gera, 
nes suvoki, kad išleidi į pasaulį asmenybę prie 
kurios brandos prisidėjom ir mes. 

Atsisveikiname su absolventais... 
Bet nesakome „viso gero―, sakome „iki pasi-
matymo―, nes tų pasimatymų dar bus.  

Nuoširdţiai Jūsų,  
Panevėţio kolegijos direktorius  
Egidijus Ţukauskas 

http://www.panko.lt
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Kartu su Daugpilio universiteto Infor-
matikos katedra organizuotas antrasis 
tarptautinis studentų elektronikos ir infor-
matikos ţinių konkursas „EITech‗as 
2015―, kuriame elektronikos ir informati-
kos ţinias ir praktinius gebėjimus pasitik-
rino studen-
tų koman-
dos iš Vil-
niaus, Ute-
nos, Kauno, 
Kauno tech-
nikos ir Pa-
nevėţio kolegijų bei Daugpilio universite-
to. Jame dėl geriausiųjų vardo varţėsi 28 
vaikinai. Komisija išaiškino kiekvienos 
uţduoties prizininkus, tarp kurių ir du 
Panevėţio kolegijos studentai: Lukas 
Šlenderis ir Ţygimantas Grinkevičius, 
tapęs prizininku net dviejose rungtyse. 

Viešėjo naujai išrinktas Panevėţio 
miesto meras R. M. Račkauskas. Meras 
susitiko su Panevėţio kolegijos direkto-
riumi E. Ţukausku bei aptarė bendradar-
biavimo perspektyvas ir kitus aktualius 
klausimus. 

Vyko konferencija „Moksleivių kom-
petencijų ugdymas. Situacija ir perspek-
tyvos Europos Sąjungos kontekste‖. Pra-
nešimus skaitė Lietuvos edukologijos 
universiteto, Vilniaus statybininkų rengi-
mo centro, Panevėţio M. Rimkevičaitės 
technologijų mokyklos, Lietuvos darbo 
birţos bei Panevėţio kolegijos darbuoto-
jai. 

Viešėjo V. Ţemkalnio gimnazijos 11 
klasės mokiniai, kurie domisi technologi-
jos mokslų studijomis. 

 
 
 
 
 
 

Dalyvavome Kėdainių „Šviesiojoje“ 

gimnazijoje vykusioje Aukštųjų mokyklų 
mugėje 2015". Paskaitas apie studijų 
programas ir studijavimo sąlygas Pane-
vėţio kolegijoje moksleiviams skaitė lek-
toriai R. Adomaitienė ir A. Valinskas.  

Lankėsi Anykščių J. Biliūno gimnazi-
jos moksleiviai, kuriems buvo pristatytos 
Panevėţio kolegijoje vykdomos studijų 
programos, studijų galimybės. 

Dalyvavome 27-oje tarptautinėje 
studijų parodoje, vykusioje Izmiro ir 
Stambulo miestuose Turkijoje. Panevė-
ţio kolegijai atstovavo direktoriaus pava-
duotojas studijoms dr. Ričardas Klimins-
kas. 

Kineziterapijos studijų programos 
studentai minėjo pasaulinę Parkinsono 
liga sergančiųjų dieną. Parkinsono ligos 
draugijos nariams studentai skaitė pa-
skaitą, mokė atlikti lengvus fizinius prati-
mus, gerinančius savijautą.  

Vyko 5-oji kasmetinė respublikinė 

studentų tiriamųjų darbų konferencija 
„MOKSLO ŠAKNYS 2015―. Konferencijo-
je pranešimus skaitė studentai iš įvairių 
Lietuvos  kolegijų bei jaunieji tyrėjai iš 
Lenkijos, kurie šiuo metu mokosi kolegi-
joje pagal ERASMUS+ mainų programą. 
Darbai pristatyti 5 sekcijose: raudonojoje 
sekcijoje diskutuota biomedicinos mokslų 
studijų srities temomis, technologijos 
mokslų atstovai savo įţvalgomis dalinosi 
mėlynojoje sekcijoje, geltonojoje sekcijo-
je aptartos aktualios socialinės proble-
mos, švietimo ir ugdymo klausimai nagri-
nėti oranţinėje sekcijoje, o verslo ir vady-
bos bei teisės – ţaliojoje. Iš viso konfe-
rencijoje buvo pristatyta daugiau nei 50 
pranešimų įvairiomis mokslo sričių temo-
mis. 

Dalyvavome 15-osios nacionalinės 
Lietuvos bibliotekų savaitės, kurios tema 
,,Biblioteka: informacija ir ţinios – kiek-
vienam―, renginiuose. Kolegijos bibliote-
ka pakvietė dėstytojus ir studentus į pa-
skaitą „Ką ţinome apie atvirąją prieigą?―, 
kurią vedė Gitana Uţkurėlienė, Panevė-
ţio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės viešosios bibliotekos  Informacinių 
paslaugų skyriaus vedėja. 

Vyko Panevėţio kolegijos Vadybos ir 
verslo katedros inicijuota apskritojo stalo 
diskusija Vadybos ir verslo katedros stu-
dentų — profesinės veiklos praktikų pla-
navimo, organizavimo ir vykdymo koky-
bės tobulinimas, bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais.  

Viešėjo Rokiškio rajono savivaldybės 
meras A. Vagonis. Diskutuota apie ben-
drų projektų rengimą ir įgyvendinimą. 
Meras A. Vagonis akcentavo, kad šiuo 
metu regione trūksta maisto pramonės, 
metalo apdirbimo, ţemės ūkio bei elekt-
ros mechanikos jaunų specialistų. 

Lankėsi LiJOT atstovės dėl EURO-
DESK tinklo plėtros. Pagrindinė apskrito-
jo stalo diskusijos tema – Vadybos ir 
verslo katedros studentų profesinės veik-
los praktikų planavimo, organizavimo ir 
vykdymo kokybės tobulinimas, bendra-
darbiaujant su socialiniais partneriais. 

Surengėme 10-ąjį respublikinį aukš-
tųjų mokyklų studentų inţinerinės ir kom-
piuterinės grafikos konkursą. Konkurse 
rungėsi 30 studentų – 26 vaikinai ir 4 
merginos iš įvairių Lietuvos aukštųjų 
mokyklų: Panevėţio kolegijos, Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos, Marijam-
polės kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno 
technikos kolegijos, Alytaus kolegijos, 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo 
mokyklos, Ţemaitijos kolegijos.  

Biomedicinos mokslų katedros stu-
dentai ir dėstytojai kartu su Panevėţio 
Europe Direct informacijos centru organi-
zavo akciją piliečių sveikatai ir gyvenimo 
kokybei ,,Būkime sveiki―, kurios metu 
buvo paminėta Tarptautinė slaugytojų 
diena (geguţės 12 d.) ir Pasaulinė judėji-
mo sveikatos labui diena (geguţės  

10 d.). Šieme-
tinė tema — 
,,Slaugytojai – 
pokyčių inicia-
toriai. Investi-
cija į slaugą – 
investicija į 
pacientų sveikatą―. Per akciją Laisvės 
aikštėje studentai praeivius skatino do-
mėtis sveikata bei mokė, kaip uţkirsti 
kelią ligai. 

Įgyvendintas Panevėţio kolegijos 
projektas „Panevėţio mokytojų seminari-
jos veiklos atspindţiai miesto kultūroje‖. 
Buvo surengta konferencija „Panevėţio 
mokytojų seminarijos reikšmė miesto 
kultūrai: tradicijos ir šiandiena―, diskutuo-
ta forume „Pedagogų rengimo aktualijos― 
bei pristatyta dokumentinių fotografijų 
paroda, skirta Panevėţio mokytojų semi-
narijos pirmosios pirmos laidos (1925 m.) 
90-mečiui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teisės studijų programos I kurso 

studentė Laurita Stepanovaitė tapo 
 nacionalinio konkurso-konferencijos 
„Teisininko karjera: pradėkime nuo uni-
versiteto― I turo laimėtoja. Konkursas-
konferencija buvo skirtas Bolonijos pro-
ceso bei Lietuvos projekto „Europos 
aukštojo mokslo erdvė studentams― prio-
ritetams propaguoti. 

Išdalyti tradiciniai ,,BRAVO‘15― ap-
dovanojimai. Dėstytojai bei studentai 
varţėsi įvairių nominacijų kategorijose: 
Metų verţliausio, Metų studento, Metų 
kirvio, Metų talentingiausio, Metų šypse-
nos ir kt.  

Buhalterių diena paminėta konkursu 
,,Apskaita – verslo pagrindas―. Konkurse 
dalyvavo ne tik Panevėţio kolegijos stu-
dentai, bet ir Panevėţio miesto profesi-
nės mokyklų atstovai. 

Porto mieste (Portugalija) įvyko 11-
asis ERASMUS kongresas ir paroda – 
ERACON‘2015. Nuo 2005 m. šį renginį 
organizuoja ERASMUS koordinatorių 
Europos asociacija (EAEC). Kasmet 
vykstantis renginys sukviečia visos Euro-
pos ERASMUS mainų programos koordi-
natorius, aukštojo mokslo institucijų va-
dovus bei aukščiausio lygmens valdinin-
kus pasidalinti gerąja patirtimi bei disku-
tuoti aukštojo mokslo tarptautiškumo 
plėtros temomis. Šioje konferencijoje taip 
pat dalyvavo ir Panevėţio kolegijos at-
stovė, Tarptautinių ryšių ir komunikacijos 
skyriaus vadovė Aušra Gudgalienė. 

Dienos šviesą išvydo nauja studentų 
teatro premjera ,,Grifo skrydis. P. S. dar-
bo nėra ...?!‖ (pagal brolius O. ir V. Pres-
niakovus). Reţisierė — kolegijos lektorė 
Daiva Andrašūnienė. 

Balandis 

Geguţė 
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MŪSŲ LAISVALAIKIS 

Aktyviems ir iniciatyviems – 

kasmetinė ekskursija 
 

Geguţės 30 d. Panevėţio kolegija 

aktyviems ir iniciatyviems studentams jau 

antrus metus organizuoja ekskursiją. Per-

nai lankytasi Latvijoje, Jūrmaloje, o šiemet 

nutarta pasiţvalgyti po pamario kraštą - 

Plungę, Klaipėdą, Palangą. 

Pirmoji stotelė – įspūdingas, naujai 

suremontuotas Mykolo Oginskio dvaras 

Plungėje. Valandą studentai praleido 

vaikščiodami po išpuoselėtą dvaro parką, 

groţėjosi gamta, įspūdingais senais dvaro 

parko medţiais. Klaipėdoje lankytasi laik-

rodţių muziejuje. Visus nustebino pačių 

įvairiausių laikrodžių 

(smėlio, vandens, 

ugnies, saulės bei 

mechaninių) gausa iš 

Renesanso, Baroko, 

Klasicizmo bei Moder-

nizmo epochų. Tačiau 

didţiausią įspūdį, ko 

gero, visiems paliko 

kišeniniai laikrodţiai, išpuošti įvairiausiais 

raštais bei smulkiomis detalėmis. Kita 

stotelė buvo DINO parkas, įsikūręs Radai-

lių kaime, netoli Klaipėdos. Tai tikras 

dţiaugsmas maţiesiems, tačiau tie, kurie 

mano, jog suaugusiesiems ten veiklos 

nėra, tikrai klysta. Vaikščiodami po parką 

studentai apţiūrėjo įspūdingo dydţio dino-

zaurus. Turėjo galimybę paplaukioti van-

dens dviračiais, apsilankyti veidrodţių 

labirinte. Veiklos ten tiek, jog per valandą 

nebuvo įmanoma viską išmėginti. 

Palangoje aplankėme insektariumą. 

Stebėjomės įvairių rūšių nariuotakojais: 

vorais, tarakonais, šimtakojais, skorpio-

nais, maldininkais ir kitais egzotiškais 

gyvūnais. Paskutinę ekskursijos valandą 

studentai praleido pajūryje: vaikščiojo 

paplūdimiu, groţėjosi banguojančia jūra. 

Kelionė baigėsi vėlai vakare. Studentai 

grįţo saulei leidţiantis, šiek tiek pavargę, 

tačiau puikios nuotaikos, su dainomis bei 

kupini neišdildomų  įspūdţių. 

 

Dėstytojai ir darbuotojai 

mėgsta aktyvų poilsį 
 

Nemaţa grupė Panevėţio kolegijos 

dėstytojų ir darbuotojų jau ne pirmus me-

tus organizuoja išvykas: slidėmis ar dvira-

čiais. Šiemet buvo 

pasirinktas Kreke-

navos regioninis 

parkas. Ekskursi-

jos sumanytojas ir 

iniciatorius lekto-

rius Vilius Stanke-

vičius savo kolegoms išrinko 32 kilometrų 

maršrutą po šiaurinę Krekenavos regioni-

nio parko dalį. Vaţiuojant dviračių trasa 

stabtelta ties informaciniame ţemėlapyje 

nurodytais lankytinais objektais: Leonar-

davo dvarviete, kur įkurtas Mėnulio ak-

mens parkas, kabančiu tiltu, Upytės pilia-

kalniu, Čičinsko kalnu, Rodų koplyčia, 

Vadaktų dvarviete ir kt. 

Nors neapsieita ir be traumų 

(dviratininkė Laima Unterhauser nesuval-

dė savo plieninio ţirgo ir susiţeidė) kelio-

nė baigėsi smagiu pabendravimu dėstyto-

jos Jovitos Kaupienės sodyboje. Fizinis 

kelionės nuovargis nebuvo kliūtis sielos 

atgaivai,  praturtino naujais įspūdţiais ir 

padėjo geriau paţinti vienas kitą.  

 

Dalyvavome Lietuvos  

kolegijų spartakiadoje  
 

Geguţės 30-31 Karklėje (Klaipėdos r.) 

vyko Lietuvos kolegijų spartakiada. Šven-

tėje dalyvavo 6 Lietuvos valstybinės kole-

gijos iš Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiau-

lių ir Panevėţio. Iš darbuotojų bei dėstyto-

jų suburtos ko-

mandos varţėsi 

įvairiose rungty-

se: smiginio, 

šaudymo, esta-

fetės ir tinklinio. 

Smiginio ir šaudymo rungtyse kovojo ne 

tik komandos, bet ir atskiri dalyviai. Pane-

vėţio kolegijos komandai geriausiai sekė-

si ţaisti tinklinį – uţimta garbinga antroji 

vieta, o komandinėje šaudymo rungtyje – 

trečioji. 

Kolegijos komanda išsiskyrė iš kitų ne 

tik gausiu dalyvių skaičiumi, bet ir graţia 

sportine apranga bei gera nuotaika. 

 

Teatro magija 
 

Buvusių ir esamų trupės narių mintys 

apie jau trečius metus skaičiuojantį kolegi-

jos studentų teatrą. 

Gintarė Čerkesaitė (GT-12), šių metų 

premjeriniame spektaklyje „Grifo skrydis. 

P.S. Darbo nėra...?!“ suvaidino vieną iš 

pagrindinių vaidmenų: „Teatre atsidūriau 

visai netikėtai. Pasakiau sau, kad turiu 

įveikti dar vieną gyvenimo baimę. Bet 

jaučiu, kad įveikiau kur kas daugiau. Man 

pradėjo patikti teatras, pradėjo patikti tai, 

ką darau. Niekada nebūčiau pagalvojusi, 

kad uţlipusi į sceną prieš daugybę salėje 

esančių ţmonių galėsiu atsipalaiduoti ir 

taip nuoširdţiai įsijausti į vaidmenį... Da-

bar ir gyvenime sau taikau šią taisyklę, 

kad jeigu jau įveikiau scenos baimę, tai 

kodėl turėčiau bijoti vienokioje ar kitokioje 

situacijoje... Uţ tai, kad manyje atrado 

aktorės dalelytę, dėkoju teatro vadovei. 

Tikriausiai Jūs vienintelė įţvelgėte šiek 

tiek giliau“. 

Deimantė Vertelkaitė (KTP-11), jaut-

riai sukūrusi Jokastos vaidmenį spektakly-

je ,,Ikaras―: ,,Turbūt kuo labiausiai dţiaug-

siuosi ir kas po daugel metų kels man 

didţiausius jausmu bei šypseną, tai kole-

gijos aktų salėje praleistas laikas. Čia 

atradau ir suradau tiek daug, kad net pati 

nebuvau pagalvojus apie tokias ypatingas 

dovanas. Būdami teatro repeticijose ir 

rodydami spektaklius scenoje pildom savo 

širdis ir protus patirtimi: ,,perlipti per sa-

ve―, keisti poţiūrį į kitą, mokėti ir norėti 

išmokti nuolankumo, išlaisvėti nuo visų 

savo susikaustymų. Gera surasti bendra-

minčių, būti tarp savų―. 

Martynas Povilauskas (DTP-10), 

studentas misterijoje ,,Nubudom kalbos 

geleţy‖ sukūręs Seminaristo vaidmenį,                                                  

o poetinėje dramoje ,,Ikaras― vaidinęs 

Didţiąją tribūną: „Trejus metus lankiausi 

teatro repeticijose, vaidinau dviejuose 

spektakliuose. Ir ne premjera buvo didţioji 

motyvacija. Tikrasis teatro variklis yra 

ţiūrovui nematomas, nes jam matomas tik 

pasiektas rezultatas. Teatro jėga yra tada, 

kai šaltoje salėje po sunkių paskaitų susi-

renka studentai. Pasikalbėjimai, pajuoka-

vimai, bendros idėjos — visa tai buvo 

mūsų tikrasis teatras. Svarbiausia buvo 

skristi, pakilti virš paskaitų, virš monotoni-

jos, matyti naują, dar tik kuriamą pasaulį. 

Dvejus metus kolegijos aktų salėje turėjau 

tokį pasaulį, kuriame jaučiausi laukiamas, 

norėjau į jį sugrįţti. Pastatyti spektakliai 

primins tą šilumą, improvizacijas, 

„auksines“ scenos grindis ir teatrą, kurį 

matėme Mes“.  

Daiva Andrašūnienė, kolegijos stu-

dentų tetaro vadovė ir reţisierė. „Man, 

kaip kolegijos teatro vadovei ir reţisierei, 

kolegijos studentų teatras — tai pirmiau-

sia jame kuriantys ţmonės: ypatingi jauni 

ţmonės, kurie ieško gyvenime daugiau 

negu tik sotus ir komfortiškas laisvalaikis. 

Jie – šiandienos 

Ikarai! Gera jų 

sutikti kolegijos 

teatre, gera 

matyti, kaip jie 

po truputį atsi-

veria, kurdami 

auga. Teatras – tai visų jame dalyvaujan-

čių kūrybos ţmonių atsivėrimai. Scena 

nemėgsta falšo! Labiausiai liūdina kolegi-

jos studentų teatro trupės laikinumas, nes 

ţmonės čia ateina trumpam — tam laikui, 

kol mokosi, — ir išeina... Išsiskyrimai bū-

na liūdni... Bet visada yra viltis, kad kole-

gijoje bus neramių, kurti trokštančių sielų―. 
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VADYBOS IR VERSLO KATEDRA 

Vadybos ir verslo katedros 
2014-2015 mokslo metų  

absolventų laida 
 
 

Šiais metais Vadybos ir verslo kated-
ra išleidţia 109 absolventų. Profesinio 
bakalauro diplomus gaus 35 buhalteri-
nės apskaitos, 15 finansų, 5 kultūrinės 
veiklos vadybos, 16 logistikos vady-
bos, 3 reklamos vadybos, 28 verslo 
vadybos, 7 turizmo ir laisvalaikio va-
dybos studijų programų absolventai, 
kurie pasiruošę darbo rinkoje demonst-
ruoti įgytas šiuolaikiškas ţinias ir prakti-
nius gebėjimus, būti puikūs ir profesiona-
lūs darbuotojai, specialistai, vadovai.  

Vadybos ir verslo katedrai šie mokslo 
metais buvo ypatingi tuo, kad išleidţiama 
pirmoji finansų ištęstinių studijų ir pirmoji 
logistikos vadybos nuolatinių studijų pro-
gramos laida.  

Finansų studijų programos ištęstinių 
studijų laida ne-
didelė, ją baigia 
8 absolventai. 
Tikėtina, kad 
jiems Finansų 
profesinio baka-
lauro diplomas 
atvers naujus 
karjeros kelius į 
finansų pasaulio 
praktines veik-
las.  

Pirmąją Logistikos vadybos studijų 
programos laidą baigia 16 jaunų logisti-
kos vadybos specialistų. Šios studijų 
programos studentai buvo reiklūs studijų 
kokybei,  naujiems mokymo metodams. 
Nors grupė ir laikė save „koledţo blogiu-
kais―, tačiau išsiskyrė tikslo siekimu, 

smalsumu, inovatyvumu. Kasmečiame 
katedrose konkurse „Vadybininko diena― 
ji buvo pripaţinta GERIAUSIA VADYBI-
NINKŲ GRUPĖ ir, kaip jie patys sako, 
„šis laimėjimas buvo jiems labai saldus―. 
Ši grupė puikiai pasirodė AB „Lietuvos 
geleţinkeliai― organizuotame protų mūšy-
je, skirtam naujam projektui „Rail Baltica― 
viešinti: laimėjo 1-ąją vietą ir dar kartą 
priminė visiems, kad kolegijoje sukaupė 
pakankamai logistikos vadybos naujau-
sių ţinių. Reikia paţymėti, kad logistikos 
vadybos specialistai regiono darbo rinko-

je yra reikalingi ir laukiami. Todėl mes 
tikimės, jog pirmosios laidos absolventai 
karjerą planuos įvairiose logistikos kaip 
strateginės ūkio/regiono šakos srityse ir 
bus vertinami darbdavių. 

Šiais metais katedra išleidţia paskuti-
nę kultūrinės veiklos vadybos laidą, 
kurią baigia 5 absolventai. Visi šios studi-
jų programos absolventai jau dirba kultū-
ros srityje ir gaunamas diplomas tik dar 
labiau padidins jų vertę darbo rinkoje.  

Dţiugu, kad Verslo vadybos studijų 
programos absolventė Asta Šilaikaitė 
baigia studijas puikiais rezultatais ir gau-
na diplomą su pagyrimu. Jos diplome 
puikuosis vien dešimtukai uţ visus studi-
juotus dalykus. A. Šilaikaitė pasiţymėjo 
ne tik puikiais mokymosi rezultatais, ji 
buvo aktyvi mokslo taikomojoje tiriamojo-
je veikloje, parengė vienai Panevėţio 
miesto įmonei uţsakomąjį tyrimą, kurio 
rezultatai leis priimti įmonei svarbius 
veiklos tobulinimo ir plėtros sprendimus. 

Verta paţymėti ir kitus aktyvius ka-
tedros absolventus: tai Karolina Andru-
kaitytė, Buhalterinės apskaitos studijų 
programos absolventė, kuri studijų metu 
pasiţymėjo aktyviu dalyvavimu Studentų 
atstovybės veikloje, puikiu ir prasmingu 
darbu kolegijos akademinėje taryboje, 
naujų idėjų generavimu ir įgyvendinimu 
viešinant katedros veiklą regioniniuose ir 
tarptautiniuose renginiuose, domėjimusi 
mokslo naujovėmis pasirinktoje profesi-
nėje veikloje; Gerda Mušeikytė ir Monika 
Petraitytė, Finansų studijų programos 
absolventės, pasiţymėjusios respubliki-
niame konkurse „Stekas apskaita 2015― 
išskirtinėmis ţiniomis ir gebėjimais kom-
piuterizuotos apskaitos valdyme ir uţė-
musioms 1-ąją vietą tarp Lietuvos kolegi-
jų studentų; Ineta Pocevičiūtė, Verslo 
vadybos studijų programos absolventė, 
aktyviai dalyvavo Studentų atstovybės 
veikloje, kolegijos organizacinėje ir 
mokslo taikomojoje tiriamojoje veikloje; 
Irena Rapkevičiūtė, Logistikos vadybos 
studijų programos absolventė, pasiţymė-
jo kaip aktyvi ir darbšti seniūnė, aktyvi 
Studentų mokslinės draugijos narė, ini-
ciatyvi įvairių katedros studijų organizavi-
mo ir valdymo darbo komisijų narė, ji 
puikiai atstovavo  katedros interesams 
įvairiuose kolegijos renginiuose; Ramutė 
Uginčienė ir Miglė Račkaitienė, Turizmo 

ir laisvalaikio vadybos absolventės, pasi-
ţymėjusios iniciatyviu dalyvavimu kolegi-
jos Rokiškio filialo projektinėje ir savano-
rystės veiklose.  

Nuoširdţiai dėkojame šiems studen-
tams uţ  jų iniciatyvas, aktyvumą, naujas 
idėjas, gerą mokymąsi ir puikų katedros 
studentų veiklos įvaizdţio palaikymą.  

Tikimės, kad visi 2015 m. laidos ab-
solventai sugebės įgytas ţinias panaudo-
ti ne tik savo profesinėje veikloje, bet ir 
kuriant gerovę mieste,  rajone, regione 
bei tarptautinėse rinkose.  

 

 
Asta Šilaikaitė apie studijas 

kolegijoje 
 
2012 metais pasirinkau Verslo vady-

bos studijų programą, siekdama įgyti 
vadybininko kvalifikaciją. Kaip ir daugeliui 
studentų pirmie-
ji mokslo mėne-
siai buvo patys 
sunkiausi. Dţiu-
gu, jog kolegijo-
je dėstomi ben-
drieji ir specia-
lieji dalykai ne 
tik plečia stu-
dentų turimas 
ţinias, bet ir 
ugdo praktinius 
gebėjimus. Ma-
nau, jog tik de-
dant dideles 
pastangas galima pasiekti visų uţsibrėţ-
tų tikslų. Labai dţiaugiuosi, jog studijuo-
dama Panevėţio kolegijoje sutikau daug 
puikių dėstytojų ir radau tikrų grupės 
draugų. Dar kartą nuoširdţiai norėčiau 
padėkoti visiems kolegijoje dirbantiems 
dėstytojams, kurie dalijosi savo profesine 
ir gyvenimiška patirtimi.  

Drąsiai galiu teigti, kad Verslo vady-
bos studijų programa verta dėmesio. 
Įgytas vadybininko profesinio bakalauro 
laipsnis atveria plačias galimybes, sie-
kiant įsitvirtinti darbo rinkoje.  
 

 

 
 

 
Dėkojame visiems katedros absolventams uţ mokymąsi 

mūsų kolegijoje, drąsų tikslų siekimą studijose. Mieli absol-
ventai, linkime kurti tokią karjerą, kokia Jums atrodo pra-
sminga, teikianti pasitenkinimą ir/ar finansinę naudą.  

 
Vadybos ir verslo katedros kolektyvas 
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA 

Biomedicinos mokslų  
absolventai pasiruošę teikti 

paslaugas visuomenei! 
 

Biomedicinos mokslų srities 

specialistų poreikis darbo rinkoje nuolat 

didėja. Biomedicinos mokslų srities 

specialistai, baigę kolegiją ir įgiję aukštąjį 

koleginį išsilavinimą bei profesinę 

kvalifikaciją, geba įvairaus amţiaus 

asmenims padėti išlaikyti visišką fizinės ir 

dvasinės gerovės būklę, išsaugoti ir 

stiprinti sveikatą, grąţinti gyvenimo 

dţiaugsmą. 2015 m. Biomedicinos 

mokslų katedra išleidţia gausų būrį 

absolventų, net 141.  

Pirmieji katedros absolventai 

iškilmingai pagerbti jau 2015-02-13 

Panevėţio miesto savivaldybės salėje, 

kur 29 Bendrosios praktikos slaugos 

studijų programos absolventams (1 

vaikinui ir 28 merginoms) buvo įteikti 

profesinio bakalauro diplomai.  

Visus studijų metus garbingas 

seniūno pareigas vykdė Asta 

Gelaţnikaitė, o grupės kuratorė – Ligita 

Šerytė. Dţiaugiamės, kad net 9-ios šio 

kurso studentės dalyvavo tarpkultūrinių 

mainų projekte: Greta Baltėnaitė, Asta 

Gelaţnikaitė, Vaida Guogienė, Roberta 

Juzėnaitė, Dovilė Kauneckaitė, Ieva 

Klebonaitė, Erika Kryţiūtė, Renata 

Mališauskaitė, Milda Matulevičiūtė. 

Geriausius įvertinimus turinčiai studentei 

Jūratei Nacickienei europarlamentaras 

Petras Auštrevičius įteikė dovaną – 

kelionę į Strasbūrą. Studentai aktyviai 

dalyvavo organizuojant Tarptautinę 

slaugytojų dieną, buvo labai laukiami 

gydymo įstaigose praktikų metu. Ši 

akademinė grupė buvo be galo smalsi, 

kūrybinga, darbšti, entuziastinga, 

profesionali, daugialypė ir visokeriopa. 

Matyt todėl beveik visi šios grupės 

absolventai jau gavo darbą pagal įgytą 

kvalifikaciją!  

Studijas baigia 27 burnos 

higienistai, iš jų 1 vaikinas ir 26 

merginos. Grupei vadovavo grupės 

seniūnė Greta Slivkaitė ir kuratorė Liucija 

Ramunė Palinauskienė. Paţymėtina, kad 

6 studentės mokėsi pagal individualią 

programą ir Panevėţio kolegijoje 

studijavo 

antrą kartą 

(anksčiau jau 

buvo įgijusios 

gydytojo 

odontologo 

padėjėjo 

profesinio 

bakalauro 

kvalifikaciją). 

BH studentai 

jau nuo pirmo 

kurso aktyviai 

dalyvavo burnos sveikatos stiprinimo bei 

šviečiamuose renginiuose, daugybę 

kartų mokė kolegijos bendruomenę, 

miesto ir net rajono vaikų ugdymo įstaigų 

auklėtinius burnos prieţiūros. Ypač reikia 

pasidţiaugti aktyviomis studentėmis 

Brigita Jankute, Odeta Vinauskaite, 

kurios Panevėţio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro kvietimu 

mokė vaikus burnos prieţiūros Velţio, 

Dembavos, Naujamiesčio, Paįstrio, 

Raguvos ir kitų miestelių vaikų ugdymo 

įstaigose. Labai aktyviai PK praktinio 

mokymo centro burnos prieţiūros 

laboratorijoje dirbo su pacientais ir juos 

konsultavo burnos prieţiūros klausimais 

Joana Augulyte, Almita Blaţienė, 

Karolina Kasparavičiūtė, Dovilė Niprikė, 

Gintarė Ramaţauskaitė, Lolita 

Puriuškytė, Rimantė Tamulytė. Gintarė 

Ramaţauskaitė nuo pat pirmo kurso 

buvo Burnos prieţiūros studijų programų 

komiteto narė ir aktyviai įsitraukė į 

diskusijas burnos higienistų rengimo 

klausimais.  

Kineziterapijos studijas baigia 44 

absolventai: 34 merginos ir 10 vaikinų. 

Studijų metu studentams gelbėjo grupių 

seniūnai, tai Donatas Matrosovas (KTP-

12(1)) ir Ingrida Jarašūnaitė (KTP-12(2)) 

bei grupių kuratorė – Edita Kriukaitė. 

2014 m. 3-iajame tarptautiniame masaţo 

čempionate neliko nepastebėti tuo metu 

buvę antro kurso studentai Tadas Gustys 

(buvo įvertintas kaip geriausiai atliekantis 

klasikinį masaţą) bei Irina Girman 

(apdovanota uţ originaliausią SPA 

masaţą). 2015 m. 4-ajame 

tarptautiniame masaţo čempionate 

Tadas Gustys jau pelnė garbingą II vietą. 

Donatas Matrosovas aktyviai dalyvavo 

Kineziterapijos studijų programos 

komiteto bei kitų akademinių komisijų 

veikloje.  

2015 m. išleidţiama pirmoji Groţio  

terapijos studijų programos laida. 

Studijas baigia 41 studentė. Visus studijų 

metus studentų klausimais domėjosi 

grupių seniūnės: GT-12(1) Greta 

Gludkinaitė ir GT-12(2) Sigita 

Zalieskienė. Abiejų grupių kuratorė buvo 

Laura  Janušonienė. Merginos aktyviai 

įsitraukė į studijų procesą, dalyvavo 

seminaruose, tobulino praktinius įgūdţius 

Groţio terapijos praktinio mokymo 

centre. Studentė Eglė Kalačovaitė atliko 

praktikas Graikijoje. Šių grupių studentės  

Panevėţio Algimanto  Bandzos kūdikių ir 

vaikų globos namų auklėtiniams 

organizavo gerumo akciją ,,Kelionė į 

pasakų šalį― bei skatino Panevėţio 

miesto bendruomenę įsitraukti į 

neatlygintiną donorystę teatralizuotos 

viktorinos ,,Nebūk moliūgas, paaukok 

kraujo― metu Nacionalinio kraujo centro 

Panevėţio filiale. 

Gerbiami absolventai,  
 

Sveikiname sėkmingai baigusius Alma Mater. Dėkojame absol-
ventų tėveliams ir artimiesiems uţ supratimą, palaikymą, paramą 
ir pagalbą studijų metais. Mieli absolventai, sėkmingai įrodėte, 
kad esate verti profesinio bakalauro diplomo. Jūs studijų metais 
praturtinote save ţiniomis, patyrėte paţinimo dţiaugsmą. Ţinios 
pačios savaime yra bevertės, jei netaikomos praktikoje. Tikime, 
kad jūs atrasite savo vietą gyvenime, o dirbdami išreikšite savo 
individualybę, praturtinsite aplinką. Tikimės, kad neatsisveikiname 
– studijuosite toliau, grįšite pasidalyti pasiekimais ar pasisemti 
naujų ţinių. Teišsipildo visi jūsų troškimai. Sėkmės tolesniame 
kelyje. 

Biomedicinos mokslų katedros kolektyvas  
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SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA 

Socialinių mokslų katedros 
2015 m. absolventų laida 

 

2015 m. Socialinių mokslų katedra 
įteikia diplomus 68 absolventams: 38 
socialiniams darbuotojams ir 30 būsimų 
pedagogų (ikimokyklinio ugdymo, dailės ir 
technologijų bei socialinės pedagogikos). 
Dauguma (39) studijavo nuolatine studijų 
forma, kiti 29 — ištęstine. 

 

„Mes jau išeinam...“    
 

„Mes jau išeinam... — liūdnai taria Socialinio 
darbo ištęstinių studijų absolventai. - Sociali-
nio darbo studijas mūsų grupėje rengiasi baig-
ti 24 studentai, o galėjo būti daugiau... Laikas 
daug ką pakoregavo―. Grupės seniūnė Ţivilė 
Liekienė taria nuoširdų AČIŪ visiems Sociali-
nio darbo studijų programos dėstytojams, 
ypač programos vadovei Stanislavai Stanevi-
čiūtei, savo kuratorei Jūratei Varnauskienei. 

Grupėje buvo jaunų ir vyresnių ţmonių. 
Vieni jau dirbo socialinį darbą, o kitiems tai 
buvo visiška naujovė. Vos tik susivokėme 
aplinkoje, buvome supaţindinti su savo nau-
jaisiais bendrake-
leiviais — grupės 
draugais. ,,Štai tie 
ţmonės, su ku-
riais turėsim ben-
drauti ištisus ket-
verius metus… Ar 
tapsim artimi 
draugai, ar ben-
drausim tik iš reikalo? – mąstėme kiekvienas. 
– Staiga visi nuščiuvome, kai į kabinetą įėjo 
vedėja S. Stanevičiūtė. Ji kalbėjo apie studi-
jas, kas mūsų laukia šioje mokslo ir ţinių tvir-
tovėje, kokius išbandymus turėsime atlaikyti, 
norėdami tapti pilnateisiais socialiniais dar-
buotojais. Pasijutom kaip mokyklinukai...― 

Antrieji metai jau buvo lengvesni, nes 
nereikėjo iš naujo su visais susipaţinti, o per 
vasarą vieni kitų pasiilgom. Tačiau mokslai vis 
sunkėjo: prasidėjo tikrieji profesiniai dalykai, 
pirmoji praktika taip pat kėlė rūpesčių. 

Labiausiai pykdavome, kai reikėdavo 
vaikščioti iš auditorijos į auditoriją, nes ne 
visose auditorijose buvo multimedija, o ką jau 
kalbėti apie šaltį... Bet dabar kolegija atnaujin-
ta, graţi. Labai dţiaugiamės buvę jos studen-
tais. Daug graţių ţodţių tariame dėstytojams, 
kurie visus tuos metus buvo su mumis ir greta 
mūsų. 

SDn-11 grupės seniūnė  
Ţivilė Liekienė 

 

Spygliuotas tryliktukas 
 

„Spygliuotasas tryliktukas― – taip daţniau-
siai buvo vadinami Socialinio darbo nuolati-
nių  studijų studentai, kuriuos visus studijų 
metus globojo kuratorė Aušra Maskaliovienė. 
SD-12 grupė buvo aktyvūs organizatoriai ir 
įvairių renginių, projektinių  veiklų  dalyviai, 
savanoriai. 2014 m. Vasario 16-osios ir Tarp-
tautinės kalbos dienos proga organizuotame 
„Protų mūšyje― ši grupė laimėjo garbingą ant-
rąją vietą. Tais pačiais metais  organizuotame 
1-ajame socialinių darbuotojų profesinio 
meistriškumo konkurse Panevėţio kolegijos 
komanda uţėmė 2-ąją vietą.   

Katedros dėstytojai dar ilgai prisimins šią 
grupę dėl nuolat 4-ame aukšte sklindančio 
kavos kvapo, skardaus juoko, originalių idėjų 
ir kartais pašiauštų spyglių, kai reikėdavo ginti 

grupės nuomonę ar „į vietą pastatyti― dėstyto-
jus. Tai grupė, kuri ne tik norėjo išklausyti 
dėstomus dalykus, bet išmokti tai, ko reikės 
ateityje, teikiant pagalbą socialiai paţeistie-
siems. Trokšdami ţinių susiorganizavo išvyką 
į reabilitacijos centrą „Vilties švyturys“, kad iš 
arčiau paţintų tą klientų grupę – asmenis, 
turinčius priklausomybę nuo narkotikų, – apie 
kurią maţiausiai ţinojo. SD-12 grupė pasiţy-
mėjo ne tik nepriekaištingu lankomumu, bet ir 
puikiais paţymiais. Faktas — pusė grupės 
narių gaudavo skatinamąsias stipendijas uţ 
gerą mokymąsi. Iš kitų grupių išsiskyrė savo 
nepaprastu draugiškumu — 2014 metų  
BRAVO apdovanojimuose buvo pripaţinti 
draugiškiausia grupe. 

 

Būsimos ikimokyklinukų  
pedagogės  

 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogiką bai-

gia 6 absolventės, arba tiksliau, — 7, įskaitant 
ir kuratorę Daivą Andriūnienę. Taip juokauja 
pačios studentės. Aktyviai įsijungdamos į 
įvairius renginius kaip dalyvės, po truputį tapu-
sios drąsesnėmis paskutiniais metais vado-
vaujamos lektorės Lilijos Kryţevičienės suor-
ganizavo didelį renginį „Protų mūšis― kolegijos 
bendruomenei. Savo teatrinės raiškos dalyko 
studijas su lektore Daiva Andrašūniene uţbai-
gė Aldonos Liobytės 100-ųjų gimimo metinių 
paminėjimu — spektakliu miesto lopšelių-
darţelių vaikams. 
 „Smagu, kad gyvenimas ne toks jau rimtas, 
kaip atrodo iš pirmo ţvilgsnio. „IUP-
ės“ (labiausiai pirmomis studijų dienomis glu-
minęs pavadinimas) tapo visų studijų metų 
palydovu. Dabar apie mus: „Aktyvios, energin-
gos, o svarbiausia — sukalbamos. Kur pa-
kviesit, ten ir eisim: organizuoti „Protų mūšį'', 
dalyvauti spalvų 
savaitėje, vaidinti 
vaikams... Mes 
tokios unikalios, 
net keliuose vaid-
menyse gebėjo-
me įsikūnyti. Kaip 
norėtumėme dar 
vienerių mokslo 
metų...― — pasakoja grupės seniūnė Kristina 
Giedrikienė ir kartu nuoširdţiai dėkoja visiems 
dėstytojams, padėjusiems ţengti tvirtą ţingsnį 
į savarankišką profesinį kelią. 
 

„Dėl ko išnyko  
dinozaurai...?“  

 
Toks klausimas iškyla, kai imi galvoti apie 

Dailės ir technologijų pedagogikos studijų 
programą. Šiemet mes paskutinieji gausime 
diplomus su įrašyta dailės ir technologijų mo-
kytojo kvalifikacija. Mokėmės ketverius metus 
(kai kas sako: „Arėm kaip dinozaurai―), bet jie 
prabėgo nepastebimai. Buvo daug veiklos, 
naujos patirties, kūrybos, kelionių, parodų — 
dţiugių dienų, ilgų nemigo naktų, kūrybinių 
kančių ir studentiško laisvalaikio akimirkų. Kai 
viskas jau praeityje, rodos, ir nebuvo taip 
sunku nukeliauti kartu iki finišo. Ţinojome, kad 

dėstytojai visada 
padės, patars, 
tinkama linkme 
nukreips. O dės-
tytojus turėjome 
tikrai puikius. Jų 
ţinios, erudicija, 
inteligencija 

mums buvo gero pedagogo pavyzdys. 
Dabar jau ţiūrime į ateitį. Planai skirtingi: 

vieni ţada gilinti ţinias toliau, kiti ateitį sieja su 
pedagoginiu arba kūrybiniu darbu. Tad tikimės 
Jūsų nenuvilti, mūsų kuratoriau Sigitai Lauri-
navičiau!                                                                                            

 

Nykstanti rūšis — DTP-11 
 

Pankomupai  
 

Šių metų muzikos pedagogikos absol-
ventai pradėjo studijuoti 2012 m. Įstojo 8, o  
studijas baigia 4 studentai. Išliko stipriausi, 
pareigingiausi. Mums ypač gerai sekėsi atlikti 
pedagoginę ir pasirenkamo modulio praktikas.  
Ignė Navagruckaitė per pasirinktą vadovavimo 
pučiamųjų orkestrui modulį buvo pastebėta 
per praktiką ir pakviesta į pokalbį dėl darbo. 
Šiuo metu jau sėkmingai vadovauja pučiamų-
jų orkestrui. Stu-
dentės Aistė Na-
vickaitė ir Rūta 
Kriščiūnaitė ne-
maţai koncertavo, 
dainavo su kitų 
grupių studentais 
chore, taip pat 
grojo ansambliuo-
se su pirmo kurso grojančiais pučiamaisiais 
instrumentais studentais. 

Mūsų grupę kuruojanti dėstytoja Renata 
Sankauskienė labai supratinga, šilta ir drau-
giška. Iškilus problemai visada į ją galėjome 
kreiptis. Esame labai jai dėkingi. 

 

„Spokės“ 
 

Auksė Eidrigevičiūtė: „Spokės― – tai 
būsimų socialinių pedagogių pseudonimas. 
Štai su kokiomis mintimis palieka jos kolegiją: 
„Šie studijų metai buvo puikūs, kupini naujos 
patirties, ţinių. Sutikau daug nuostabių, įdo-
mių, talentingų ţmonių – tai kurso draugės bei 
dėstytojai―.  

Justina Baltkojytė: „Treji metai kolegijoje 
praėjo nepastebimai, atrodo, ką tik įstojau 
mokytis, o jau ant nosies pabaiga. Mūsų kur-
sas buvo labai draugiškas, visos geranoriš-
kos, paslaugios ir linksmos merginos. Mūsų 
katedros dėstytojai malonūs, bendraujantys ir 
noriai padedantys studentams―.  

Sonata Guntoriūtė: „Nuostabi kolegija, 
praktiškos paskaitos, puiki kuratorė Lilija Kry-
ţevičienė, draugiški dėstytojai, „superinės“ 
kurso draugės. Visa tai telpa viename ţodyje 
PANKO! Dţiaugiuosi, kad studijavau čia. Įgi-
jau daug praktinių ir teorinių ţinių, kurios 
gelbsti bet kuriame ţingsnyje―.  

Ernesta Šopytė: „Šie treji metai buvo 
patys geriausi mano gyvenime. Sutikau nau-
jus draugus, nuoširdţius dėstytojus ir įgijau 
neįkainojamos patirties savo gyvenime―. 

Lina Kvedaraitė: „Treji metai prabėgo 
kaip viena diena, pilna dţiugių akimirkų su 
bendrakursėmis, naudingų ţinių, perteiktų 
kvalifikuotų dėstytojų, ir jaudulio, kad artėjam 
savo svajonių ateities link―.  
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Socialiniai pedagogai sako AČIŪ  
Panko, Pedagogikos katedrai ir sma-

giam jos kolektyvui! 
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2014-2015 mokslo metų  
inţinierių laida 

 

Laisvės aikštėje besibūriuojantys 

kostiumuoti vaikinai su brėţinių dėklais 

rankose, iki vėlaus vakaro uţgulti kole-

gijos skaityklos kompiuteriai ir spaus-

dintuvai  kasmet reiškia tą patį faktą: 

Panevėţio kolegijos Technologijos 

mokslų katedroje prasidėjo baigiamųjų 

projektų gynimas. 

2015-ųjų pavasarį baigiamųjų darbų 

ir baigiamųjų projektų gynimo procesą 

pradėjo 113 diplomantų. Darbų pristaty-

mo katedroje slenkstis keletui  studentų 

buvo per aukštas,  bet galutinio rezulta-

to – profesinio bakalauro diplomo – 

siekia per 100 būsimų inţinierių.  

 

Beveik pusė visų diplomantų – 

Aplinkos apsaugos (AA12) studijų 

programos studentai - baigiamuosius 

darbus gina 47  būsimų aplinkos apsau-

gos inţinierių būrys. Visą studijų laiką 

AA12 akademinė grupė buvo gausiau-

sia katedroje (sausio mėn. sąraše buvo 

33 studentai!), išsiskyrė  draugiškumu ir  

aktyvumu renginiuose. Šiemečiame 

respublikiniame studentų Jaunojo aplin-

kosaugininko 

konkurse daly-

vavo dvi šios 

grupės koman-

dos ir abi lai-

mėjo pirmąsias 

vietas. Įsiminti-

nas buvo šios 

grupės surengtas kolegijos pristatymas 

CIDO arenoje vykusioje parodoje 

„EXPO Aukštaitija―. Ši grupė 

„pasisavindavo― didelę dalį katedros 

stipendijų fondo.   

Kalbėdami apie AAn11 grupę dės-

tytojai ir sekretoriato darbuotojai 

visada ţinojo: jei kilo problemų, 

kreipkis į seniūną Gediminą... ir rei-

kalai bus nedelsiant sutvarkyti. Kai 

reikėdavo, seniūnas Gediminas lydėda-

vo prasikaltusįjį pas dėstytoją, į Studijų 

ir karjeros centrą ar į katedros vedėjo 

kabinetą... Uţtat darnumo ir susiklausy-

mo šiai ištęstinių studijų grupei galėjo 

pavydėti  daugelis  grupių, o ir studijų 

rezultatai dţiugina: dviem studentams 

rengiami diplomai su pagyrimu – belie-

ka puikiai apginti baigiamąjį darbą.  

Elektros ir automatikos studijų 

programos (EA12 ir EAn11) studentai 

irgi garsino kolegiją: Hermanas ir Laury-

nas pus-

metį studi-

javo uţsie-

nyje pagal 

ERASMUS 

mainų pro-

gramą, Paulius ir Deividas puikiai pasi-

rodė nacionalinėse mechatronikos var-

ţybose. Ištęstinių studijų studentai su-

gebėjo derinti studijas su darbu, tikima-

si, kad vienam jų bus išduotas diplomas 

su pagyrimu. Tiesa, per baigiamųjų 

darbų gynimą katedroje visiems kliuvo 

daug kritikos: tradicinis „vienos nakties 

sindromas―  uţklupo būsimuosius elekt-

ros inţinierius visu rimtumu. 

Neapsiriktume Informacinių siste-

mų studijų programos (IS12) trečia-

kursius pavadinę rimčiausiai į studijas 

ir būsimą darbą ţiūrinčius diplomantais: 

studijų rezultatų įvertinimo vidurkis 8,2, 

pusė visų studentų baigiamųjų projektų 

parengta pagal įmonių, įstaigų uţsaky-

mus. Dalis studentų dirba rimtose firmo-

se, o likusius į savo įstaigas kvietė net 

po kelis darbdavius. Gabrielės straips-

nis apie daugiabučio namo savininkų 

bendrijos informacinę sistemą pripaţin-

tas vienu geriausių leidinyje „Mokslo 

šaknys 2015― ir apdovanotas specialiu 

Panevėţio pramonės, prekybos ir ama-

tų rūmų prizu.  

Diplomantų būrio naujokai – Kom-

piuterių tinklų administravimo (KTA) 

studijų programos trečiakursiai – 

buvo ryškiai matomi visą studijų laiko-

tarpį. Katedros dėstytojams gerai paţįs-

tami  brolių dvynių studijavimo ypatu-

mai, o visai akademinei bendruomenei - 

Ţygimanto visuomeninė ir kultūrinė 

veikla, pasiekimai specialybės konkur-

suose. 

Statybos studijų programos diplo-

mantams (S12 ir Sn11) baigiamojo 

projekto rengimas 

reikalavo dau-

giausiai laiko: ne 

juokas  parengti 

visus pastato brė-

ţinius (prireikė net 

6 brėţinių!) ir sus-

kaičiuoti, kiek kai-

nuos visos me-

dţiagos ir dar-

bai... Bet Arnas, Monika, Karolis kartu 

spėjo studijuoti ir KTU papildomose 

studijose, suteikiančiose teisę pradėti 

magistro studijas.  

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ KATEDRA 

 

 

2015 metų Technologijos mokslų katedros diplomantų lai-

doje gausu protingų, nuosekliai siekiančių uţsibrėţto tikslo 

diplomantų. Sėkmės jiems įsiliejant į darbo rinką, sveikatos 

ir meilės asmeniniame gyvenime! 

 
Technologijos mokslų katedros kolektyvas 
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NEFORMALUS ŠVIETIMAS 

Neformaliu ir savišvietos būdų įgytos ţinios ir gebėjimai, kuriuos liudija kursų, seminarų, mokymų paţymėjimai, gali būti pripaţinti 
koleginių studijų rezultatais. Asmenims, pageidaujantiems įgyti profesinio bakalauro diplomą, pripaţintų dalykų studijuoti nebereikia. 

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS 

KURSAI, SEMINARAI, MOKYMAI KLIENTO LĖŠOMIS 

Siūloma per 50 kvalifikacijos tobulinimo programų: verslo, informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, sveikatos prieţiūros, 
socialinio darbo, muzikos ir dailės bei pedagogikos srityse. Programų trukmė svyruoja nuo 8 iki 1600 valandų. Klausytojui išduodamas 
paţymėjimas. 

AUKŠTAITIJOS SAVIŠVIETOS AKADEMIJA (ASA) 

Panevėţio kolegijoje įkurta Aukštaitijos savišvietos akademija skirta vyresnio amţiaus ţmonėms, siekiantiems tobulėti meno, medicinos, 
ekonomikos ir kitų mokslų srityse. ASA uţsiėmimai – nemokami. 

TAIKOMIEJI TYRIMAI 

Jei jus domina neformalaus švietimo veikla, galite kreiptis į Neformalaus švietimo centro vadovę Antaniną Valickienę, 

 el. p. antanina.valickiene@panko.lt, tel. 8 45 465335, 8 684 72257. 

Panevėţio kolegija teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas socialinių ir technologi-

jos mokslų kryptyse. Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai gali atlikti šiuos tyrimus: 

 Vartotojų pasitenkinimo, lojalumo, konkurencinės aplinkos tyrimai. 

Įvairiais aspektais ištiriamas įmonės vartotojų pasitenkinimas teikiamų produktų ar paslaugų atžvilgiu bei konkurencinė aplinka. Veiklos 
rezultatas – įmonei pasiūloma kurti naujus produktus, paslaugas, tobulinti jau esamus atsiţvelgiant į jos tikslinę paskirtį ir potencialius 
vartotojus arba kurti naujus vartotojų aptarnavimo standartus, diegti naujus darbo metodus, strategijas.  

 Sumaniosios specializacijos krypčių pritaikomumo tyrimai. 

Išskirti patraukliausių sumaniųjų specializacijų pritaikomumą įmonės veiklos plėtrai, konkurencinio pranašumo didinimui. Veiklos rezul-
tatas – pasiūlymas dėl klasterių kūrimo ir geriausių inovatyvių būdų, kaip padėti verslui specializuoti, numatymas.  

 Reklaminių kampanijų (planų, strategijų) rengimas. 

Reklamos priemonių vertinimo tyrimų atlikimas, kurių rezultatai leidţia formuoti įmonės reklamos organizavimo tikslus, uţdavinius, nau-
jas inovatyvias reklamos priemones, išteklius, formuoti biudţetą. Veiklos rezultatas – naujų procesų diegimas, naujų rinkos nišų, seg-
mentų atradimas, inovatyvių pardavimo metodų sukūrimas.  

 Naujų turizmo rinkos produktų kūrimo tyrimai. 

Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, veiklos ir rinkos analizė bei nišinių turizmo rinkos sričių, naujų rinkos segmentų identifikavimas. 
Veiklos rezultatas – pateiktos rekomendacijos bei sprendiniai dėl naujų paslaugų teikimo arba teikiamų paslaugų tobulinimo. 

 Alternatyvių energijos šaltinių taikymo pastatuose tyrimai.  

Saulės kolektorių, saulės elementų, vėjo, geoterminės energijos naudojimo pastatuose energinio ir ekonominio naudingumo įvertini-
mas. Veiklos rezultatas – pateiktos rekomendacijos ir nauji sprendiniai efektyvesnių energinių sistemų pastatuose įdiegimui.  

 Pastatų energinių savybių tyrimai.  

Sienų, stogų, pamatų, konstrukcijų tyrimai šilumos laidumo poţiūriu. Veiklos rezultatas – sukurtas arba patobulintas produktas ir moksli-
niais tyrimais pagrįsti sprendimai pastatų šiltinimui. 

 Konsultacijos. 

Panevėţio kolegijos dėstytojai vykdo individualias konsultacijas verslo, teisės, finansų apskaitos klausimais. 

Jei jus domina taikomieji tyrimai, galite kreiptis į Kokybės ir tyrimų centro vadovę dr. Elvyrą Juzėnienę, 

 el. p. elvyra.juzeniene@panko.lt, tel. 8 45 462919. 

 

2015 m. birželis, Nr. 2 (12) Pankomanijos priedas 

PANEVĖŢIO KOLEGIJOJE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

Kolegijoje studijos vykdomos nuolatine (NL, dienine) studijų forma, trukmė 3 metai arba ištęstine 

(I, neakivaizdine), trukmė 4 metai (studijos vyksta sesijomis). 

Pasirinkta viena iš 23 studijų programų gali tapti tavo karjeros pradţia. 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ 

PROGRAMOS 
KONKURSINIO BALO SANDARA 

Bendrosios praktikos slauga (NL) 0,4 biologija; 0,2 chemija arba matematika; 0,2 matematika arba chemija / istorija / 
geografija / informacinės technologijos / fizika / uţsienio kalba / biologija; 0,2 lietuvių 
kalba ir literatūra Kineziterapija (NL) 

Burnos higiena (NL) 

Groţio terapija (NL) 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ  

PROGRAMOS 
KONKURSINIO BALO SANDARA 

Teisė (NL, I) 0,4 istorija; 0,2 matematika; 0,2 geografija / biologija / uţsienio kalba / informacinės 

technologijos / menai; 0,2 lietuvių kalba ir literatūra 
Socialinis darbas (NL, I) 

Turizmo ir laisvalaikio vadyba (I) 

Verslo vadyba (NL, I) 0,4 matematika; 0,2 istorija arba geografija; 0,2 uţsienio kalba / informacinės 
technologijos / biologija / geografija arba istorija / istorija; 0,2 lietuvių kalba ir 
literatūra  Reklamos vadyba (I) 

Logistikos vadyba (NL, I) 

Buhalterinė apskaita (NL, I) 

Finansai (I) 

Muzikos pedagogika (NL) mt 0,6 stojamasis egzaminas; 0,2 uţsienio kalba / istorija / geografija / matematika / 

informacinės technologijos; 0,2 lietuvių kalbos ir literatūros 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika (NL) mt 0,4 lietuvių kalba ir literatūra; 0,2 matematika; 0,2 biologija / uţsienio kalba / 

geografija / informacinės technologijos / menai; 0,2 istorija 

MENO STUDIJŲ PROGRAMA KONKURSINIO BALO SANDARA 

Pramoginė muzika (NL) 0,7 stojamasis egzaminas; 0,1 istorija / uţsienio kalba / informacinės technologijos / 

matematika / biologija; 0,2 lietuvių kalba ir literatūra 

TECHNOLOGIJOS 

 MOKSLŲ STUDIJŲ PROGRAMOS 
KONKURSINIO BALO SANDARA 

Aplinkos apsauga (NL, I) 

0,4 matematika; 0,2 chemija arba fizika; 0,2 istorija / geografija / informacinės te-
chnologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas /uţsienio kalba / 

menai; 0,2 lietuvių kalba ir literatūra 

Energetinių sistemų automatinis valdymas (I) 
0,4 matematika; 0,2 fizika; 0,2 istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika 
/ chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / uţsienio kalba / menai; 0,2 lietuvių 
kalba ir literatūra  

Elektros ir automatikos įrenginiai (NL, I) 

Statyba (NL, I) 

Kompiuterių technika (NL) 0,4 matematika; 0,2 informacinės technologijos arba fizika; 0,2 istorija / geografija / 
informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / 

uţsienio kalba / menai; 0,2 lietuvių kalba ir literatūra Informacinės sistemos (NL) 

Elektroninio verslo technologijos (NL) 

Kompiuterių tinklų administravimas (I) 

Panevėţio kolegija: 

Laisvės a. 23, Panevėţys, tel. (8 45) 460322, faks. (8 45) 510009 

www.panko.lt 

Studijų ir karjeros centras:  

Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėţys, tel. (8 45) 467787, mob. tel. 8 645 04866,  

stojimas@panko.lt; www.panko.lt 

mt — stojantieji, pretenduojantys į valstybės finansuojamą vietą, laiko motyvacijos testą, jį išlaikę ir gavę valstybės finansuojamą vietą 
visą studijų laiką kiekvieną mėnesį gauna po 115 Eur tikslinę stipendiją. 

mailto:antanina.valickiene@panko.lt
mailto:antanina.valickiene@panko.lt
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BENDRASIS PRIĖMIMAS 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS 

Prašymų priimti studijuoti per LAMA BPO informacinę sistemą registravimas www.lamabpo.lt 2015-06-01 — 2015-07-18 15 val. 

PIRMASIS ETAPAS  

Kvietimo studijuoti paskelbimas  2015-07-23 iki 15 val.  

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose  2015-07-24 – 2015-07-28 17 
val.(išskyrus 07-26)  

Likusių laisvų vietų paskelbimas  2015-07-29 14 val.  

ANTRASIS ETAPAS  

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas  2015-07-29 16 val. - 
2015-07-31 17 val.  

Kvietimo studijuoti paskelbimas  2015-08-03 iki 17 val.  

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose  2015-08-04 — 2015-08-06 17 val.  

Likusių laisvų vietų paskelbimas  2015-08-07 14 val.  

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas*. Uţsienyje ir iki 2010 m. Lietu-
voje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams  

2015-08-07 — 2015-08-10 17 val.  

Kvietimo studijuoti paskelbimas  2015-08-12 iki 17 val.  

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose  2015-08-13 — 2015-08-14 17 val.  

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS 

* Prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų. 

Tiesioginio priėmimo į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas prašymai teikiami nuo 2015 m. birţelio 1 d. 

Panevėţio kolegijos Studijų ir karjeros centre (Laisvės a. 23, 117 kab.)  

Priėmimas organizuojamas asmenims, turintiems brandos atestatą, baigusiems ar pereinantiems iš kitos aukštosios mokyklos (atlikus 
dalykų įskaitymus) ar įvertinus neformaliu būdu įgytas kompetencijas. 

Teikdami prašymą stojantieji pateikia šiuos dokumentus: 

 Brandos atestato ar kito vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją; 

 Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją; 

 Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją; 

 Papildomus dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus; 

 Paţymas dėl galimų lengvatų. 

 Nustatytos formos prašymą (pildomas Priėmimo tarnyboje) ir 1 fotonuotrauką (3×4 cm); 

Panevėţio kolegija: 

Laisvės a. 23, Panevėţys, tel. (8 45) 460322, faks. (8 45) 510009 

www.panko.lt 

Studijų ir karjeros centras:  

Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėţys, tel. (8 45) 467787, mob. tel. 8 645 04866,  

stojimas@panko.lt; www.panko.lt 

Studentams, studijuojantiems Socialinio darbo, Aplinkos apsaugos programas, yra galimybė pasirinkti gretutinę vadybos krypties 
studijų programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.  

GRETUTINĖS STUDIJOS 

PRIĖMIMO MINIMALŪS REIKALAVIMAI 

2015 m. įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas kolegijoje turi būtų išlaikę: lietuvių kalbos 
ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; uţsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu. Kalbų 
mokėjimas gali būti nustatomas laikant tarptautinį uţsienio kalbos egzaminą, kurio vertinimą reikia paţymėti LAMA BPO internetinėje 
sistemoje. 

Profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo staţą pagal kvalifikaciją, bus 

pridedamas papildomas balas stojant į atitinkamą studijų programą kolegijoje. 

Savo konkursinį balą galite suţinoti brandos atestato rezultatus suvedus į LAMABPO puslapyje esančią skaičiuoklę  
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KODĖL VERTA STUDIJUOTI PANEVĖŽIO KOLEGIJOJE ? 

 Platus studijų programų pasirinkimas meno, socialinių, technologinių, biomedicinos mokslų srityse. 

 Studijų programos įvertintos tarptautinių ir šalies ekspertų. 

 Baigęs kolegines studijas gausite profesinio bakalauro diplomą. 

 Apie pusę studijų laiko skirsi praktiniam mokymui, lavinsi profesinius gebėjimus ir įtvirtinsi įgūdţius. 

 Praktikas atliksi moderniai įrengtose laboratorijose ar geriausiose Lietuvos įmonėse:  įvairiuose centruose, bankuose, sveikatos   
prieţiūros įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, teatruose, televizijos ir kino studijose ir kitose bendrovėse. 

 Galėsite išvykti į uţsienį dalinių studijų ar atlikti praktiką pagal „Erasmus― tarptautinių mainų programą. Tarptautiniai „Erasmus― 
mainai vyksta su 50 uţsienio aukštųjų mokyklų. 

 Studijas galėsite tęsti Lietuvos ir uţsienio šalių aukštosiose universitetinėse mokyklose. 

 Visi studentai apgyvendinami studentų bendrabučiuose. 

STUDENTŲ LAISVALAIKIS 

STUDENTŲ TEATRAS KOLEGIJOJE 

Vadovė kolegijos lektorė ir reţisierė Daiva Andrašūnienė. Galėsite išbandyti 
save teatro scenoje, turėsite puikią galimybę susirasti draugų ir bendraminčių 
bendrose repeticijose statant pasirinktą pjesę, kurią rodysite ne tik savo ben-
druomenei, bet ir miesto visuomenei. Per keletą gyvavimo metų kolegijos teatras 
į gyvenimą yra išleidęs jau tris spektaklius: „Nubudom kalbos geležy“ (istorinė 
misterija kolegijos istorijos tema), „Ikaras― (pagal. J.Marcinkevičių), „Grifo skry-
dis. P.S darbo nėra...?!― (pagal brolius O. Ir V. Presniakovus). 

DAILĖS STUDIJA  

„Spalvų ratas“. Vadovas kolegijos lektorius ir dailininkas Girmantas Rudokas. Siūlome uţsiimti kūrybine raiška naudojant įvairias 
dailės technikas. Jūsų sukurti darbai papuoš Panevėţio kolegijos ar viešas miesto erdves, jūsų namus. Be to, turėsite galimybę šauniai 
praleisti laisvą laiką kūrybinėse dirbtuvėse, vadovaujant tikram profesionalui, sugebančiam ne tik išmokyti, bet ir įţvelgti bei įţiebti jau-
nuose ţmonėse talentus. 

SPORTO STUDIJA 

Vadovai kolegijos lektoriai Dainius Mikšys, 
Lilija Kryţevičienė, ţinomas krepšinio tre-
neris Gintaras Leonavičius. Studija vienija 
fitneso, aerobikos, tinklinio. krepšinio būrelius. 
Sporto studijoje gali dalyvauti Panevėţio kole-
gijos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos 
studentai. Kolegijos sporto studijos veikla 
nukreipta ne tik į individualias treniruotes, bet 
ir siekiama suburti Panevėţio kolegijos stu-
dentų vaikinų ir merginų komandas, populia-

rinti kolegijos sporto klubo „Technikas“ vardą. 

KALBŲ KLUBAI 

Vadovės kolegijos lektorės Zita Kasperiūnie-
nė, Nijolė Šeikienė, Audronė Rimkuvienė. 
Kalbų klubuose galima tobulinti anglų bei rusų 
kalbų ţinias. Jie gali būti puikia parama siekiant 
geresnių mokymosi rezultatų ar pagelbėti naiki-
nant kalbų mokėjimo spragas, likusias po viduri-
nės mokyklos. 
 

FOTOGRAFIJOS STUDIJA 

Vadovas kolegijos lektorius Vilius Stankevi-
čius. Lankant šią studiją yra puiki proga išmokti 
profesionaliai fotografuoti bei suţinoti nemaţai 
sėkmingo fotografavimo paslapčių. 

KŪRYBINĖS RAIŠKOS KLUBAS 

Vadovė kolegijos lektorė Daiva Stropaitie-
nė. Šį klubą jau lankiusios studentės teigia, 
kad tai puiki galimybė  išbandyti save, kuriant 
įvairius  rankdarbius, naudojant įvairiausias 
technologijas. Pasak jų, kiekviena moteris 
savo namuose nori kurti šiltą ir jaukią atmosfe-
rą, o tam tereikia  fantazijos, plius šiek tiek 
pastangų. Atvykus į uţsiėmimus vadovė viso-
keriopai padeda skleistis kiekvienos merginos 
fantazijai, padeda  paprastus daiktus paversti 
originaliais ir nepakartojamais. Ji pasirengusi 
kiekvienai pagelbėti įgyvendinti savo idėjas. 


