
  

 
 
 
 

 

Sveikiname kalėdinio 
turnyro nugalėtojus 

 

Kolegijos studentai išbandė 
jėgas krepšinio (vaikinai) ir kvadrato 
(merginos) rungtyse. 

Kvadrato aikštėje niekam ne-
pavyko nugalėti būsimų socialinių 
darbuotojų, kurios finale nugalėjo 
būsimąsias buhalteres. Trečiojoje 
vietoje liko Odontologijos priežiūros 
studijų programos komanda. 

Vaikinų krepšinio 3x3 koman-
dos demonstravo ne tik sportinį 
azartą, bet ir kūrybiškumą – visos 
ekipos turėjo savo pavadinimus. Fi-
nalinėse rungtynėse BONka vienu 
tašku įveikė „Panevėžio kolegiją“. 
Romantiškajai „Medžiai be lapų“ 
komandai teko trečioji vieta. 
Studentų atstovybės įsteigtas prizas 
už taikliausius metimus į krepšį iš 
vidurio aikštelės atiteko Statybos 
studijų programos pirmakursiui 
Mantui Ličkui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lapkričio 29-gruodžio 3 
dienomis MSM fakultete 

vyko Spalvų savaitė 
Jos metu kiekvieną dieną 

studentų ir darbuotojų aprangoje 
dominavo skir-tingos spalvos: 
raudona, geltona, ro-žinė, balta ir 
žalia. 

Visos savaitės metu studentai, 
dėstytojai ir fakulteto darbuotojai 
buvo kontroliuojami griežtų spalvų 
prižiūrėtojų. Visiems, kurie neturėjo 
numatytos spalvos akcentų, buvo 
dalijami gėdos kaspinai, gėlytės ir t.t. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Žinoma, pasitaikė ir tokių, kurie 
žaidė slėpinių, tačiau ir jiems nepa-
vyko išsisukti: jie buvo įamžinti 
nuotraukose. 

Visos šios akcijos tikslas – 
pagyvinti  niūrią kasdienybę ir 
pakelti nuotaiką visiems, kad ir 
didžiausiams paniu-rėliams 
neprasidėtų rudeninė depre-sija. 

Spalvų savaitės organizatoriai 
SD-10 kurso studentai ir dėstytoja 
Jūratė Varnauskienė. 
 

 
 

Mieli PANKOMANIJOS  kūrėjai ir skaitytojai!    
 

Nuoširdžiai džiaugiuosi puikia kalėdine dovana  – ryškiomis spalvomis mirgančiu 
pirmuoju  PANKOMANIJOS numeriu. Tikiu, kad mėnraštis išsikovos pripažinimą ir 
kolegijos bendruomenė nekantriai lauks kiekvieno naujo numerio pasirodymo.  

PANKOMANIJOS krikštatėviui Borisui ir visai leidėjų grupei linkiu įkvėpimo 
kibirkštėlių ir entuziazmo tęsiant pradėtą darbą.  

Visiems kolegijos bendruomenės nariams linkiu, kad 2011-ieji metai išpildytų 
sumanymus, būtų dosnūs tikrų, gražiu draugystės akimirkų,  atneštų tai, ko metų 
metais laukta... 

Nuoširdžiai,  
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, laikinai einanti direktoriaus pareigas Birutė Dalmantienė 

 
Laimingų šventų Kalėdų ir Naujųjų metų!!! 
 

Labai greitai ir nepastebimai prabėgo dar vieneri metai, o kartu atkeliavo ir nuostabiausios 
metų šventės – Kalėdos ir Naujieji metai. Turbūt visi metų pabaigoje susimąstome apie 
nuveiktus darbus ir tyliai pasižadame sau kažką ypatingo, ką nuveiksime per ateinančius metus. 

Šventų Kalėdų proga noriu visiems palinkėti daug noro mokytis, nenustoti tobulėti, džiaugtis 
gyvenimu ir pasiimti viską iš gyvenimo, ką tik jis gali duoti. Taip pat visiems studentams linkiu 
didžiausios sėkmės artėjančios sesijos metu. 

Panevėžio kolegijos studentų atstovybės pirmininkas Donatas Šniutė 

 

2 p.: Panevėžio kolegijos MSMF studentų ir dėstytojų grupė lankėsi Šiaulių kariniame aerodrome | Panevėžio 
kolegijos Akademinės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. svarstyti klausimai | Panevėžio kolegijos praktinio mokymo 
centro įkūrimas; 3 p.: STOP nusirašinėjimui | Projektas „Pagalba vargstantiems | ERASMUS mobilumo programa – 
galimybės studentams ir dėstytojams; 4 p.: Panevėžyje veiklą pradeda Aukštaitijos savišvietos akademija | 
SUSIPAŽINKIME: Panevėžio kolegijos studentų atstovybės pirmininkas Donatas Šniutė.  
 

informuoja 
Žiemos atostogos Panevėžio 
kolegijos studentams prasideda 
2010 m. gruodžio 20 d. Studijos 
tęsis nuo 2011 m. sausio 3 d. 

* * * 

Prieš prasidedant egzaminų 
sesijai kiekvienas studentas 
turėtų susipažinti su Kolegijos 
studijų reglamentu bei apeliacijų 
teikimo tvarka. Dokumentus 
rasite www.panko.lt 
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Panevėžio kolegijos MSMF 
studentų ir dėstytojų 
grupė lankėsi Šiaulių 
kariniame aerodrome 

 
2010 m. gruodžio 3 dieną 

Panevėžio kolegijos Medicinos ir 
socialinių mokslų fakulteto sveikatos 
priežiūros katedros IV kurso 
Bendrosios praktikos slaugos studijų 
programos studentų ir dėstytojų 
grupė lankėsi Šiaulių kariniame 
aerodrome. Kelionės tikslas buvo 
susipažinti su paieškos ir gelbėjimo 
darbų organizavimu Lietuvoje, su 
Karinių oro pajėgų paieškos ir 
gelbėjimo darbų (SAR) sraig-
tasparniu, turima gelbėjimo ir medi-
cinine įranga. Mokomosios kelionės 
dalyviai buvo supažindinti su taisyk-
lėmis:  kaip saugiai elgtis prie sraig-
tasparnio, kaip reikia įrengti oro 
transporto nusileidimo aikštelę, įnešti 
ir išnešti nukentėjusiuosius. Po to 
borto technikas papasakojo apie jų 
eksploatuojamą sraigtasparnį MI-8, 
jo technines charakteristikas. Suži-
nojome, kad jis gali skristi apie 200 
km per valandą greičiu kelių 
dešimčių metrų – 6 km aukštyje, 
pakibti ore, todėl yra nepamainomas 
atliekant paieškos ir gelbėjimo 
darbus ypač sunkiai prieinamose vie-
tose, virš jūros. Jame gali tilpti iki 12 
neštuvų su nukentėjusiais asme-
nimis. Sraigtasparnio įgulą paieškos 
ir gelbėjimo darbų metu sudaro 
įgulos vadas, antrasis pilotas, borto 

technikas, gelbėtojas ir gydytojas. 
Kad galėtų vykdyti šias funkcijas, jie  
Turi per pratybas mankštintis 
treniruokliais ir nuolat atnaujinti išsi-
gelbėjimo vandenyje įgūdžius. Po to 
gelbėtojas supažindino su sraig-
tasparnyje esančia gelbėjimo įranga, 
jos paskirtimi. Buvo pademonstruota 
medicininė įranga, naudojama per 
paieškos ir gelbėjimo darbus, jos 
išdėstymas sraigtasparnyje skrydžio 
metu, paaiškintos medicinos 
darbuotojų darbo sąlygos – pamatė-
me, kad dirbti tenka esant silpnam 
apšvietimui, triukšmui, vibracijai, 
trūkstant vietos. Susipažinome, kaip 
ligoniai ir nukentėjusieji neštuvuose 
yra suguldomi sraigtasparnyje, kokia 
yra jų  įnešimo ir išnešimo iš sraig-
tasparnio tvarka. Norintiesiems buvo 
parodyta pilotų kabina, paaiškinti 
sraigtasparnio valdymo principai. 
Išklausėme pranešimą „Masiniai su-
žalojimai ir pagalbos teikimas jų 
metu“. 

Ši pažintinė šviečiamoji kelionė 
buvo naudinga ne tik būsimiesiems 
bendruomenės slaugytojams, kurie 
pagilino savo žinias, įgytas bend-
ruomenės slaugos ir neatidėliotinos 
medicinos pagalbos bendruomenėje 
kurso metu, bet ir kolegijos 
dėstytojams.  Studentai ir dėstytojai 
už galimybę susipažinti su Šiaulių 
karinio aerodromo technika ir įranga 
dėkingi Karinių oro pajėgų medi-
cininės paramos vieneto vadui 
kapitonui Žygimantui Skukauskui. 

 

Medicinos ir socialinių mokslų 
fakulteto informacija 

Panevėžio kolegijos 
Akademinės tarybos 

2010 m. gruodžio 9 d. 
svarstyti klausimai: 

 
• Dėl naujų studijų programų 

rengimo.  
• Dėl fakultetų ir filialo nuostatų. 
• Dėl Akademinės tarybos 

sudėties.  
• Dėl Kolegijos išorinio vertinimo 

ataskaitoje 2006 m. pateiktų 
rekomendacijų vykdymo.  

• Dėl žmogiškųjų ir materialinių 
studijų išteklių studijų kryptyse. 

• Dėl studijų rezultatų įskaitymo 
tvarkos.  

• Dėl Akademinės tarybos 
reglamento derinimo prie 
Statuto.  

• Dėl darbo grupės Akademinės 
etikos kodeksui parengti 
sudarymo. 

• Dėl bakalauro mantijų spalvos. 
 

 

Panevėžio kolegijos 
praktinio mokymo centro 

įkūrimas 
 

LR švietimo ir mokslo ministro 
2010 m. spalio 8 d. įsakymu 
 patvirtintas  projektų, konkurso 
būdu gavusių finansavimą pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 2 prioriteto priemonę 
„Kolegijų infrastruktūra, skirta studi-
joms“, sąrašas. Tarp konkurso laimė-
tojų yra ir mūsų projektas 

„Panevėžio kolegijos prak-
tinio mokymo centro įkūrimas“, 
kuriam įgyvendinti skirta 2,99 mln. 
litų. 

Mūsų kolegijos centriniuose 
rūmuose bus įrengtos 9 modernios 
laboratorijos, skirtos Inžinerijos ir 
Biomedicinos studijų sričių stu-
dentams. 
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ERASMUS mobilumo 
programa – galimybės 

studentams ir 
dėstytojams! 

 

 
 Panevėžio kolegija nuo 2004 

m. dalyvauja ERASMUS mobilumo 
programoje, kuri jungia visas 
Europos Sąjungos aukštąsias 
mokyklas, turinčius ERASMUS 
Chartiją. Šios programos dėka 
kiekvienais metais dėstytojai ir 
studentai turi galimybę vykti 
studijuoti  į įvairius univeristetus ir 
kolegijas, su kuriais yra pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys. Panevė-
žio kolegija turi pasirašiusi per 20 
ERASMUS bendradarbiavimo sutar-
čių. Šį rudenį net šeši kolegijos 
studentai (Jurita ir Miglė iš Socialinės 
pedagogikos studijų programos, 
Benita ir Gintarė iš Dailės ir 
technologijų pedagogikos studijų 

programos bei  Adomas ir Svajūnas 
iš Kompiuterių technikos studijų 
programos) rugsėjo 1 d. sutiko 
Didžiosios Britanijos ir Danijos 
karalystėse.  

Visus, studentus ir dėstytojus,  
besidominčius ERASMUS programa, 
kviečiame užeiti į tarptautinių ryšių  
ir rinkodaros skyriaus 230 kabinėtą 
ar rašyti laiškus elektroniniu paštu: 
inter@panko.lt, projects@panko.lt  
 

Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus 
informacija  

 

 
 

Projektas „Pagalba 
vargstantiems“ 

Benamystė – tai viena iš socia-
linių atskirties formų, į kurią patekę 
žmonės dažnai atsiduria už pilietinės 
visuomenės ribų. Benamystė ir su ją 
susijęs valkatavimas bei elgetavimas 
yra žinomi visose šalyse nuo se-
niausių laikų.  

Panevėžio kolegijos Medicinos 
ir socialinių mokslų fakulteto Socia-
linio darbo 4 kurso studentė Tatjana 
Bylinskaja kartu su Panevėžio kole-

gijos studentų atstovybe nusprendė 
taip pat padėti benamiams ir pradėjo 
projektą „Pagalba vargstantiems“, 
kurio pagrindinis tikslas – kartą per 
savaitę pamaitinti Panevėžio vargs-
tančius žmones. 

Projekto partneris yra Pane-
vėžio Gyvojo Dievo krikščionių 
bažnyčia, kuri jau beveik 6 metus 
kiekvieną penktadienį sutartoje 
vietoje maitina benamius ar kitaip 
vargstančius žmones. Visą šį laiką 
bažnyčia valgydina žmones iš savo 
turimų resursų. Karštas maistas 
ruošiamas tikinčiųjų namuose ir 
išdalinamas vargšams. 

Labdaros pojektas prasidėjo 
nuo rugpjūčio mėnesio. Per tą 
laikotarpį iš „Maisto banko“ gavome 
per 1 toną už beveik 6000 litų 
maisto produktų. Kiekvieną kartą 
buvo maitinami vidutiniškai 30 
žmonių. 

PankoSA informacija 

STOP nusirašinėjimui 
Nusirašinėjimas senas kaip 

mūsų pasaulis: apie jį be galo daug 
kalbėta mūsų tėvų, senelių laikais, 
sukurti ir vis dar kuriami metodai, 
kaip nusirašinėti ir, be abejo, kaip 
su tuo kovoti. Tai kiekvieno iš 
mūsų sąžinės reikalas, ar norime 
būti įvertinti objektyviai savo bei 
kolegų atžvilgiu, ar tesiekiame 
gero rezultato be jokių pastangų. 

Lietuvos studentams nusi-
rašinėjimas yra tapęs ne tik 
savotiška norma, bet ir azartu - 
kas gudriau ir sumaniau apmaus 
dėstytoją, kas išradingiau išnau-
dos šiuolaikines technologijas. 
Tačiau tokio apsukrumo rezultatai 
dažniausiai netrunka atsiskleisti 
pradėjus dirbti. 

Kol bus studijuojama vien dėl 
diplomo, neverta tikėtis, kad iš 
auditorijų išnyks toks reiškinys 
kaip nusirašinėjimas. Tačiau per 
apgaulę gautas geras įvertinimas 
gali atsisukti ir antru galu: jau ir 
taip skylėtą išsilavinimą šalies 
universitetuose, kolegijose įgiję 
jaunuoliai, pradėję dirbti, žiūrėk, 
pasirodys neturintys žalio 
supratimo apie savo specialybę. 
Maža to, nusirašinėjimas gali būti 
ir juoda dėmė jūsų karjerai. 

 

Studente, sakyk STOP 
nusirašinėjimui ir pasižadėk 

NENUSIRAŠINĖTI! 
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Sveiki, aš 

Donatas, 
PankoSA 

pirmininkas 
jau beveik 

du 
mėnesius. 
Studentų 

atstovybėje 
esu neilgai, 

tačiau 
stengiuosi ir 
dirbu dėl 

studentų  
labai daug, 

aišku, 
padedamas 

savo puikios 
komandos. 

Mano pagrindinė užduotis, kad 
visiems Kolegijos studentams 
neiškiltų jokių kliūčių tiek 
bendraujant su dėstytojais, tiek 
sprendžiant materialiuosius klausi-
mus. 

Studentų atstovybėje dirba 
savo srities specialistai, ir nors 
dauguma jų pirmakursiai, tačiau visi 
kartu mokomės, tobulėjam ir, 
manau, tinkamai atstovaujame 
studentų interesams. Noriu pabrėžti, 
kas PankoSA nėra uždaras būrelis, 
labai laukiame kūrybingų studentų, 
norinčių realizuoti idėjas, renginius, 
akcijas ir viską, ką tik jie sugalvoja. 
PankoSA nariai taip pat nėra 
išrinktųjų kasta – tai yra norinčių 
dirbti žmonių grupelė, kuri sutinka 
kartais paaukoti ir mokslus, kad tik 
galėtų padaryti kažką dėl studentų. 
Labai laukiu visų, norinčių prisijungti 
prie studentų atstovybės, ir iš anksto 

džiaugsiuosi, jei savo gebėjimus 
realizuosime gindami ir atstovaudami 
studentams. 

Dar vienas svarbus klausimas 
– studentai nežino, kur yra PankoSA 
ir ką ji daro? Šį minusą pastebėjau 
vos atėjęs studijuoti į Panevėžio 
kolegiją, ir kai kandidatavau į 
pirmininko postą pagrindinis mano 
noras buvo ir dabar yra – artimas 
kontaktas su visais Kolegijos 
studentais. Studentų atstovybė gali 
padėti absoliučiai visais klausimais: 
LSP, studentiškos nuolaidos, studijų 
kokybė, stipendijos, santykiai su 
dėstytojais, administracija, bendra-
bučio problemos ir kt. 

Na, o dabar trumpai apie save, 
aš – pirmakursis, studijuoju statybą. 
Esu gero būdo, linksmas, paprastas, 
bendraujantis žmogiukas ir labai 
laukiu visų su savo pasiūlymais, 
mintimis ir bėdomis. 

Nr. 1 (1) gruodis 2010 m. 

Leidžiamas nuo 2010 m. 
gruodžio mėn. 

Redakcijos kontaktai: 
Klaipėdos g. 3 – 515 a, Panevėžys 

Tel. (8 45) 460 578 
pankomanija@pankosa.lt 
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visada sutampa su autorių nuomone 

Panevėžyje veiklą pradėjo Aukštaitijos savišvietos akademija 
 

Visi, kurie nori prasmingai  praleisti laiką speigiuotais ir žvarbiais 
žiemos vakarais: ko nors išmokti, praplėsti savo akiratį, susitikti su įdomiais 
žmonėmis, laukiami kolegijos aktų salėje. 

Neformalaus ugdymo organizacijos, pasivadinusios ASA,  nariais galės 
tapti kiekvienas nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, socialinės padėties ar 
užimamų pareigų.  Atvykus į atidarymą reikės tik pareikšti savo norą apie 
dalyvavimą vienos ar kitos krypties veikloje. 

Aukštaitijios savišvietos akademija veiklą pradeda kaip Panevėžio 
kolegijos Suaugusiųjų švietimo ir mokymo centro padalinys, padėsiantis 
įtraukti kuo daugiau miesto ir rajono žmonių į prasmingas veiklas. 

ASA atidaryme bus pristatytos net aštuonių krypčių neformalaus ugdymo programos:  Informacinių 
technologijų, Užsienio kalbų, Menų, Dailės, Kultūros, Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo, Socialinės psichologijos, 
Namų ūkio. Programas ASA lankytojams rengė  16 pedagogų, kitų kolegijos darbuotojų aktyvas. ASA užsiėmimai 
vyks mažiausiai kartą per mėnesį, o kai kurių krypčių ir dažniau. Paskaitas ves kolegijos dėstytojai bei kviesti 
lektoriai. Lapkričio pabaigoje  prasidėję ASA pirmieji mokslo metai tęsis iki birželio. Jie bus vainikuoti neformalaus 
ugdymo pažymėjimais, kuriuos gaus kiekvienas, dalyvavęs vienos ar kitos katedros veikloje. 

Aukštaitijos savišvietos akademijai vadovaja Panevėžio kolegijos lektorė Janina Gaidžiūnaitė, veiklą 
koordinuos Panevėžio kolegijos Suaugusiųjų švietimo ir mokymo centro vadovė Zita Gaigalienė. 
ASA ištakomis galima laikyti jau nuo praėjusių mokslo metų Panevėžio kolegijoje pradėtus organizuoti neformalaus 
ugdymo suaugusiųjų mokymus, norintiesiems išmokti įvairių dailės technologijų. Panevėžio kolegijos dėstytojo 
Girmanto Rudoko organizuoti mokymai sulaukė nemažo panevėžiečių susidomėjimo ir sėkmingai vyksta kiekvieną 
savaitę.  

Pasak Panevėžio kolegijos laikinosios direktorės Birutės Dalmantienės, ASA idėja Panevėžio kolegijoje 
atsirado todėl, kad vienas iš Panevėžio kolegijos veiklos uždavinių – įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą. 
„ Mes siūlome panevėžiečiams sąlygas jų asmens gebėjimų lavinimui ar tiesiog  bendravimui  panašių polinkių 
bendraamžių būryje, - teigia B.Dalmantienė. - Kolegijos dėstytojų entuziastų  grupė  yra pasirengusi organizuoti 
užsiėmimus, kuriuose ilgais žiemos vakarais suaugusieji rastų sau mielą veiklą ir įgytų naudingų žinių“. 


