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Kitų mokslo metų
naujovės Panevėžio
kolegijoje

valstybinė aukštoji mokykla—
pradėjusi naujausių laikų 2-ąjį
veiklos dešimtmetį.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi
pedagogais, kurie per šį dešimtmetį sugebėjo kelti savo
kvalifikaciją, įvairių mainų programų dėka aplankyti užsienio
šalių kolegijas, pasidalyti patirtimi ir pasisemti idėjų.
Dėkingas esu darbuotojams,
atliekantiems vadinamąjį studijų palaikymo darbą.

Per pastaruosius 2-4 metus visose aukštosiose Lietuvos mokyklose įvyko didelių permainų:
priimtas naujas Švietimo ir mokslo įstatymas,
studijų krepšelio, kaip finansinio įrenginio
atsiradimas, išaugo savarankiškumas ir atsakomybė už naujai kuriamas studijų programas, kasdieninė priežiūra vykdomų programų
kokybei...
Į visą tai jautriai reaguoja Panevėžio kolegija –

Panevėžio kolegija
atnaujina infrastruktūrą
Siekdama
20072012 m. strateginėse veiklos gairėse
numatytų strateginių
tikslų — pritraukti
papildomas
lėšas
ES projektų kofinansavimui,
vykdyti
studijų materialinės
bazės renovaciją ir
plėtrą - Panevėžio
kolegija (kaip pareiškėja) per 2008-2012
m. laimėjo tris infdr. Gediminas rastruktūrinius proSARGŪNAS, jektus, finansuojadirektoriaus pavaduo- mus ES ir valstybės
tojas infrastruktūrai biudžeto lėšomis:
1. Panevėžio kolegijos verslo ir technologijų fakulteto mokomųjų korpusų
Nr.4 ir Nr.5 (priestatas su sporto sale),
pastatų išorinių atitvarų ir šildymo inžinerinių sistemų rekonstravimas - 710.544,0 Lt;
2. Panevėžio kolegijos informatikos, inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo
krypčių studijų programų praktinio mokymo
bazės modernizavimas - 1.125.894,0 Lt;
3. Panevėžio kolegijos praktinio mokymo
centro įkūrimas - 2.988.620,0 Lt;
Pirmasis projektas buvo įgyvendintas 20092010 m. ir leido iš esmės pagerinti studijų
sąlygas Verslo ir technologijų fakulteto studentams. Buvo renovuota sporto salė, įdiegta
moderni patalpų šildymo sistema.
Projektas „Panevėžio kolegijos informatikos,
inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimas“ buvo baigtas
įgyvendinti 2012 metų rugpjūčio mėn. Projektu
buvo siekiama pagerinti informatikos bei vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių

Tariu nuoširdų ačiū studentams, socialiniams partneriams.
Kolegiją stiprina regiono valdžios dėmesys ir
bendradarbiavimas.
Manau, kad visų mūsų nuoširdus kasdieninis
darbas ir yra vienas iš gyvenimo kokybės
aspektų.
Egidijus ŽUKAUSKAS,
Panevėžio kolegijos direktorius
studentų praktinio parengimo kokybę. Šios
studijų kryptys pasirinktos dėl esamo šių specialybių specialistų poreikio Panevėžio regione.
Vykdant projektą buvo rekonstruoti du sublokuoti pastatai: mechaninės dirbtuvės ir sandėlis. Bendras rekonstruotas plotas – 290,52 m2;
Rekonstruotose patalpose įrengtos 3 praktinio
mokymo laboratorijos:
• verslo praktinio mokymo laboratorija Nr.
611 (15 kompiuterizuotų darbo vietų),
• leidybos praktinio mokymo laboratorija Nr.
612 (laboratorija su leidinių maketavimo,
spausdinimo ir įrišimo įranga, priverstine
oro vėdinimo sistema),
• fizikos ir programinės įrangos inovacijų
laboratorija Nr. 613 (moderni laboratorija
su 20 kompiuterizuotų darbo vietų, kompiuteriniais stendais bei fizikos laboratorinių darbų komplektais).
Praktinio mokymo centro įkūrimo pagrindinis
tikslas – atnaujinti Panevėžio kolegijos infrastruktūrą, siekiant užtikrinti geresnes sąlygas
studentų praktinių gebėjimų ugdymui. Norint
pasiekti užsibrėžtą tikslą įkurtas modernus
Praktinio mokymo centras. Buvo rekonstruotos patalpos ir įsigyta įranga bei baldai, skirti
laboratorijoms, mokymo kabinetams bei kitoms pagalbinėms patalpoms įrengti. Šiuolaikinio praktinio mokymo centro įkūrimas sudaro
prielaidas aplinkos apsaugos, elektros ir automatikos įrenginių, statybos, burnos higienos,
kineziterapijos, studijų programų studentams
įgyti praktinius įgūdžius realiomis sąlygomis,
atitinkančiomis specialistų rengimo reikalavimus.

Įgyvendindami kolegijos misiją - rengti
profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyjančius, Aukštaitijos regiono ir
šalies darbo rinkos
poreikius atitinkančius socialinių, technologijos, biomedicinos ir meno
studijų krypčių specialistus, gebančius
dirbti žinių visuomenės sąlygomis, jau kelinti metai pavasarį pasitinkame pateikdami būsimiems studentams
naujovių. Tikimės palankaus Studijų kokybės
vertinimo centro sprendimo parengtai naujai
Elektroninio verslo technologijos studijų programai. Baigę šią studijų programą studentai
įgis sistemų inžinerijos profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį.
Nuo 2013 metų rugsėjo 1–osios Panevėžio
kolegijos studentai galės pasirinkti gretutines
studijas. Tai naujas studijų būdas mūsų kolegijoje, kurio esmė - sudaryti studentams galimybes greta pagrindinės studijų programos
studijuoti kitos studijų krypties programą. Gretutinės studijų krypties programa Verslo vadyba bus pasiūlyta studijuojantiems Aplinkos
apsaugos ir Socialinio darbo studijų programose. Šio mokymo būdo privalumas—
baigus studijas išduodamas vienas diplomas,
kuriame įrašomos dvi specialybės. Tikėtina,
kad tokią studijų formą pasirinkusiems studentams bus lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos
pokyčių, — tai suteiks platesnį tolimesnių
studijų pasirinkimą.
Svarbu paminėti, jog, be numatomos naujos
Elektroninio verslo technologijos studijų programos, Panevėžio kolegijoje vykdomos ir
studentų laukiama dar dvidešimt šešiose studijų programose iš keturių (menų, socialinių,
technologijos ir biomedicinos) studijų sričių.
Mes labai stengiamės, kad Jūs, būsimieji
mūsų studentai, gautumėte kuo kokybiškesnį
teorinį ir praktinį mokymą, turiningą laisvalaikį
ir įvairiapusio tobulėjimo galimybes. Tad kviečiu rinktis studijas Panevėžio kolegijoje. Tegul
čia būna Tavo karjeros pradžia!
dr. Rasa GLINSKIENĖ,
direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Praktinio mokymo centre įrengtos
laboratorijos ir 2 praktikos kabinetai:
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• Energinių procesų tyrimų pastatuose,
• Elektroninių įrenginių montavimo,
Praktinio mokymo centras – atskiras kolegijos
struktūrinis padalinys, kuriame organizuoja- • Medžiagų ir gaminių technologinių procemas studentų profesinės praktikos atlikimas
arba ugdomi studentų praktiniai gebėjimai ir
žinios.

•
•
Praktinio mokymo centras pritaikytas ir fizinę •
negalią turintiems studentams; įrengtas spe•
cialus laiptų liftas.
•

sų tyrimų,
Aplinkos kokybės tyrimų,

Kompiuterinio projektavimo,
Burnos priežiūros,
Fizioterapijos praktikos ir masažo,
Kineziterapijos.
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Panevėžio kolegijos taryba

dr. Benjaminas PLADIS,

Birutė DALMANTIENĖ,

Tarybos pirmininkas,
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto kiekybinių
metodų modeliavimo
katedros docentas

Tarybos narė,
Panevėžio kolegijos Kokybės ir tyrimų skyriaus
vadovė

Reda
JONUŠAUSKIENĖ,

dr. Ričardas
KLIMINSKAS,

Tarybos narė,
Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto lektorė

Tarybos narys,
Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų
fakulteto docentas, auditorius kokybei

<<1
Šiose laboratorijose ir kabinetuose praktinius
įgūdžius galės formuoti 9 studijų programų
studentai pagal 30 studijuojamų dalykų. Čia
bus atliekamos praktikos ir vedami praktiniai
studijų užsiėmimai.
Įgyvendinti infrastruktūriniai projektai Panevėžio kolegijoje įgalina sudaryti saugią ir palankią studijoms aplinką kolegijos studentams bei
dėstytojams, gerina kolegijos absolventų parengimo kokybę, didina jų konkurencingumą
darbo rinkoje, užtikrina kolegijos, kaip savarankiškos valstybinės aukštosios mokyklos,
įvaizdį.

Raimondas
DAMBRAUSKAS,

Česlovas
GUTAUSKAS,

Tarybos narys,
Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazijos direktorius

Tarybos narys,
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiasis gydytojas

Toma MĖKELYTĖ,

Dalia URBONIENĖ,

Povilas ŽAGUNIS,

Tarybos narė,
Panevėžio kolegijos
studentų atstovybės
prezidentė

Tarybos narė,
Panevėžio kolegijos studijų
centro vadovė

Tarybos narys,
Panevėžio rajono savivaldybės meras

Panevėžio kolegijos strategija — vizijos tapimas realybe
Vizija – moderni, lanksti, nuolat besimokanti,
aktyviai dalyvaujanti šalies gyvenime ir demokratinėmis tradicijomis bei veiklos kokybės
vadybos principais besiremianti organizacija,
suteikianti galimybes kiekvieno akademinės
bendruomenės nario saviraiškai, pelniusi regioninį, nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą
aukštojo mokslo institucija.
Misija – rengti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyjančius, Aukštaitijos regiono ir
šalies darbo rinkos poreikius atitinkančius
socialinių, technologijos, biomedicinos ir meno
studijų krypčių specialistus, gebančius dirbti
žinių visuomenės sąlygomis, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą, sudarant sąlygas tęstiniam mokymuisi ir asmens gebėjimų
lavinimui; išvystyti ir palaikyti tarptautinį lygmenį atitinkančią kolegijos infrastruktūrą bei darbuotojų profesines kompetencijas.
Kolegijos tarybai patvirtinus Panevėžio kolegijos integruotą plėtros strategiją 2011–2020 m.,
įžengėme į kokybiškai naują strateginio planavimo etapą. Šį epatą charakterizuoja rengiami
trijų metų trukmės strateginiai veiklos planai,
skirti įgyvendinti Panevėžio kolegijos viziją,
misiją ir integruotos plėtros strategijos tikslus:
1. Didinti kolegijos konkurencingumą
vykdant studijas, kurios tenkina Lietu-

vos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes, atitinka mokslo ir naujausių
technologijų lygį.
2. Didinti kolegijos socialinę atsakomybę
rengiant specialistus ir stiprinant poveikį šalies raidai.
Strateginius tikslus detalizuoja prioritetiniai
uždaviniai: valdymo tobulinimas; vykdomų
projektų įgyvendinimas (praktinio mokymo,
karjeros centrų įkūrimas; strateginio planavimo
tobulinimas; vidaus audito tarnybos sukūrimas; kokybės vadybos sistemos diegimas;
komunikacijos tobulinimas (viešumas); socialinių partnerių vaidmens stiprinimas.
Vizijai, misijai ir strateginiams tikslams įgyvendinti parengtas 2012–2014 m. strateginis ir
2012 m. veiklos planai. Juose įvardyti dviejų
vykdomų programų tikslai, uždaviniai ir priemonės bei jų pasiekimo vertinimo kriterijai:
efekto, rezultato ir produkto. Stateginio plano
rengimo darbo grupės veikloje dalyvavo visų
kolegijos bendruomenės grupių atstovai, socialiniai partneriai.
dr. Ričardas KLIMINSKAS,
auditorius kokybei
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STUDIJŲ PROGRAMOS
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
Absolventas, įgijęs slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gebės nustatyti slaugos
poreikius ir problemas įvairaus amžiaus asmenims, sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti, atlikti slaugos veiksmus, numatytus bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normoje, vertinti
slaugos rezultatus, dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje, teikti būtinąją
(pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu, mokyti pacientą
ir jo artimuosius, susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją bei pildyti slaugos
dokumentus, atlikti mokslinius taikomuosius slaugos tyrimus, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos
sklaidą.
Absolventas galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, krašto
apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų
institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgaliųjų žmonių globos namuose, privačiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose.

GROŽIO TERAPIJA
Absolventas, įgijęs grožio terapijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gebės įvertinti odos
ir/ar jos darinių būklę, parinkti ir taikyti kosmetines priemones, medžiagas ir įrangą atliekant veido,
kūno, nagų priežiūros ar dekoratyvinės kosmetines procedūras, savarankiškai teikti grožio paslaugas, atlikti estetinės medicinos ir reabilitacinės kosmetologijos, SPA procedūras, konsultuoti
klientus, dirbti savarankiškai ir komandoje bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais.
Absolventai galės dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo centruose,
kosmetikos parduotuvėse ir kitose grožio paslaugas teikiančiose, kosmetikos gaminius platinančiose įmonėse, kino ir foto studijose, reklamos ir prekybos srityse.

KINEZITERAPIJA
Absolventas, įgijęs kineziterapijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gebės įrengti ir prižiūrėti darbo vietą, ištirti ir įvertinti asmens funkcinę būklę, fizinį pajėgumą bei aktyvumą, sudaryti ir
kompleksiškai taikyti individualias kineziterapijos programas, savarankiškai vadovauti grupinėms
ir individualioms kineziterapijos procedūroms, dirbti komandoje, konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus, mokyti ir konsultuoti pacientus bei jų artimuosius, vykdyti
prevencinę veiklą, teikti būtinąją medicinos pagalbą, atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus.
Absolventas galės dirbti įvairiose pirminio, antrinio, tretinio lygio sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos centruose, sanatorijose, specializuotose vaikų ugdymo ir globos įstaigose, sveikatingumo centruose ir kitose įstaigose.

ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA
Dirbdamas komandoje su gydytoju, absolventas gebės užtikrinti burnos ertmės sveikatą. Asistuoti
gydytojui teikiant pacientams odontologinę priežiūrą: paruošti, prižiūrėti ir parinkti tinkamus odontologinius instrumentus, įrengimus ir aparatūrą, medžiagas, padėti odontologui tvarkyti medicininę
dokumentaciją, konsultuoti pacientus, dalyvauti įvairiose sveikatos stiprinimo ir gerinimo programose, mokyti pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos ir taisyklingos burnos priežiūros.
Absolventas, įgijęs gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją, gali dirbti visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros ar odontologinės priežiūros licencijas teikti odontologines paslaugas.

PRAMOGINĖ MUZIKA
Absolventas gebės realizuoti save savarankiškoje praktinėje veikloje, taikyti asmeninius kūrybinius muzikavimo ir muzikinės kultūros įgūdžius, ugdyti vertybines muzikos suvokimo nuostatas,
kūrybiškai organizuoti pramogų kultūrą. Įgyjamos žinios ir gebėjimai: muzikavimas pagrindiniu ir
kitais instrumentais solo ar kolektyve, vadovavimas kolektyvui, koncertinių programų parengimas,
koncertinės veiklos planavimas ir organizavimas, kultūros proceso vertinimas. Studijų metais
svarbiausias dėmesys skiriamas pagrindinio pasirinkto instrumento (fortepijonas, pučiamieji instrumentai, bosinė, elektrinė gitara, vokalas) valdymui. Studentai laisvai renkasi papildomą instrumentą.
Absolventas gali dirbti muzikiniuose klubuose, radijo ir televizijos laidose, įrašų studijose, pramoginės muzikos kolektyvuose, kultūros ir laisvalaikio praleidimo centruose.

MUZIKOS PEDAGOGIKA
Absolventas gebės planuoti ir valdyti ugdymo procesą, kokybiškai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, pažinti ir mokėti taikyti tradicines ir
naujausias muzikinio ugdymo metodikas, išmanyti ir taikyti muzikos kalbos ir kultūros žinias praktinėje veikloje, gebėti organizuoti įvairių poreikių
vaikų muzikinį ugdymą, mokyklos bendruomenės veiklą, lavinti individualų ir kolektyvinį muzikavimą.
Absolventas galės dirbti muzikos mokytoju pagrindinėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose. Priklausomai nuo studijų programos modulių pasirinkimo, absolventai galės savo kompetencijas realizuoti skirtingoje edukacinėje aplinkoje: pasirinkę neįgaliųjų muzikinio
ugdymo modulį galės dirbti su įvairaus amžiaus neįgaliaisiais; ansamblio muzikavimo šaką – akompanuoti įvairiems kolektyvams; ikimokyklinio
muzikinio ugdymo modulį – dirbti su ikimokyklinukais; vadovavimo pučiamųjų kolektyvui modulį – dirbti su pučiamųjų kolektyvu; vadovavimo vokaliniam kolektyvui modulį – dirbti su įvairios sudėties vokaliniais kolektyvais.
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APLINKOS APSAUGA
Absolventas gebės atlikti aplinkosauginę priežiūrą, aplinkos stebėseną, vertinti taršos šaltinius
aplinkai, projektuoti taršą mažinančius įrenginius, prognozuoti aplinkosauginę veiklą krizinių situacijų metu, kontroliuoti ir vykdyti gamtinių išteklių efektyvų naudojimą ir atliekų tvarkymą, transporto, pramonės, žemės ūkio, būsto poveikio aplinkai mažinimą, vykdyti visuomenės ekologinį švietimą. Aplinkos apsaugos specialistas rūpinasi apsaugoti žmogų ir jį supančią gamtą nuo žalingų
reiškinių, kuriuos sukelia aplinkos užterštumas, skleidžia ekologines žinias visuomenei.
Įgijęs aplinkos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti aplinkos
apsaugos regioniniuose departamentuose, rajonų agentūrose, savivaldos institucijose aplinkos
apsaugos specialistu, inspektoriumi, privačiose ir valstybinėse ūkinės veiklos įmonėse – ekologu,
projektuotoju, technologu.

ELEKTRONINIO VERSLO TECHNOLOGIJOS
Absolventas taikys bendruosius programų sistemų projektavimo metodus, formuluos ir analizuos
programų sistemų reikalavimus; projektuos, kurs duomenų bazes, modifikuos jų struktūras, kurs
programų sistemas; planuos, organizuos ir kontroliuos elektroninį verslą ir duomenų saugumą;
planuos ir organizuos elektroninę rinkodarą bei įvertins jos veiksmingumą; kontroliuos informacinių technologijų paslaugų kokybę; analitiškai mąstys, priims sprendimus ir už juos atsakys, planuos savo veiklą; tobulins įgytus mokymosi įgūdžius, atsižvelgdamas į nuolatinius rinkos pokyčius.
Absolventai galės savarankiškai kurti ir valdyti elektroninį verslą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose,
dirbti įmonėse vykdančiose įvairią komerciją, vystyti elektronines vyriausybės paslaugas.

ELEKTROS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIAI
Absolventas gebės projektuoti, derinti, bandyti, remontuoti elektros bei automatikos įrenginius,
valdyti automatizuotas sistemas, organizuoti energetikos verslą. Inžinierius valdo ir kontroliuoja
elektros ūkį, organizuoja smulkių objektų elektrifikavimo ir automatizavimo darbus, tvarko technologinę dokumentaciją. Savo profesinėje veikloje naudoja kompiuterinę programinę įrangą.
Įgijęs elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti elektrinėse, elektros tinklų ir pastočių tarnybose, pramonės ir privačiose įmonėse – visur, kur gaminama,
paskirstoma ir vartojama elektros energija.

INFORMACINĖS SISTEMOS
Absolventas gebės atlikti įvairias informacinių ir skaitmeninių valdymo sistemų projektavimo, diegimo, priežiūros ir aptarnavimo, gamybos planavimo ir organizavimo užduotis, dirbti su automatizuoto projektavimo bei elektroninių lentelių programų paketais, programuoti C++, Delphi, Java,
Pascal bei Visual Basic kalbomis, savarankiškai vykdyti inžinerines užduotis, taikyti naujausius
metodus ir technologijas, profesionaliai projektuoti, kurti, įdiegti ir administruoti šiuolaikines internetines svetaines.
Įgijęs informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali
dirbti programuotoju, informacinių sistemų inžinieriumi įvairiose valstybinėse ar privačiose įmonėse, kuriose naudojami kompiuteriai, jų tinklai ir sistemos, įvairios paskirties programinė įranga,
atliekami programavimo darbai.

KOMPIUTERIŲ TECHNIKA
Absolventas gebės surinkti, atnaujinti, paruošti vartotojui kompiuterius, atlikti kompiuterių diagnostiką ir programinės įrangos instaliavimo darbus, pašalinti kompiuterių įrenginių darbo sutrikimus, įrengti vietinį kompiuterių tinklą, rasti ir pašalinti kompiuterių tinklo darbo sutrikimus. Kompiuterių technikos specialistas projektuoja ir modernizuoja kompiuterių sistemas, gamina mikroprocesorinius įrenginius, programuoja loginius valdiklius, geba programuoti C++, Delphi, Java, Pascal
bei SQL programavimo kalbomis.
Įgijęs kompiuterių inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio
ūkio ir kt. įmonėse, kuriose naudojami kompiuteriai, jų tinklai ir sistemos.

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMAS
Absolventas gebės projektuoti kompiuterių ir kompiuterių tinklų sistemas, atlikti personalinių
kompiuterių, serverių ir kompiuterių tinklų techninės įrangos priežiūrą bei atnaujinimą, taikyti
informacijos ir duomenų saugos priemones, taikyti interneto technologijas, kurti internetinius
tinklalapius, numatyti techninius, organizacinius bei teisinius IT padalinio veiklos principus saugant informaciją, rengti techninę dokumentaciją.
Įgijęs informatikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti
kompiuterių tinklų inžinieriais įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose kompiuterių tinklų technologijas bei kompiuterinę įrangą.

PASTATŲ ENERGINĖS SISTEMOS
Absolventas gebės analizuoti ir parengti projektinę dokumentaciją, parinkti ir integruoti naujausias energines sistemas, vadovauti montavimo
darbų technologiniams procesams, organizuoti priežiūros darbus, kurti savo verslą.
Įgijęs sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti energinių sistemų specialistu valstybinėse ir privačiose
bendrovėse, kurios vykdo daugiabučių renovavimo programas, komunalinio ūkio, statybos ir kitose įmonėse.
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STATYBA
Absolventas gebės statyti neypatingos svarbos statinius, braižyti ir atlikti skaičiavimus įvairiomis
kompiuterinėmis programomis, parengti nesudėtingo pastato projektą, organizuoti statybos darbus, parengti techninę dokumentaciją pagal galiojančius statybos techninius reglamentus bei
statybos įstatymą.
Įgijęs statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti įvairiose
statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų, išskyrus ypatingus statinius, statybai ir remontui,
atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, kurti savąjį verslą.

BUHALTERINĖ APSKAITA
Absolventas gebės organizuoti įmonės ar įstaigos apskaitos tarnybos darbą, tvarkyti finansinę
apskaitą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, verslo apskaitos standartus, tarptautinius verslo
apskaitos standartus įvairiose verslo ir kredito įmonėse, įstaigose, organizacijose, rengti finansinę, mokestinę ar kitą atskaitomybę, analizuoti finansinės veiklos rezultatus; apskaičiuoti įmonių
turtą, nuosavybę, ūkinės veiklos rezultatus, rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitos informaciją, susijusią su įmonės veikla, planuoti ir sudaryti biudžetą, rengti finansines ataskaitas akcininkams, kreditoriams ir mokesčių inspekcijai, skaičiuoti pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės
vertės ir kt. mokesčius.
Įgijęs buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti buhalterio ar panašų darbą įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

FINANSAI
Absolventas gebės naudoti įmonės apskaitos informaciją, įvertinti įmonių veiklos organizavimo ypatumus, įmonės verslo aplinką, analizuoti įmonės ūkinės veiklos ekonominius bei statistinius rodiklius, vertinti įmonės finansinę situaciją ir perspektyvą, nustatyti įmonės turto ir akcijų vertę,
sugebėti parengti ir įvertinti įmonės finansinės veiklos planus, numatyti finansines lėšas jiems įgyvendinti, planuoti ir organizuoti finansų ir turto
valdymo procesą įmonėje, pateikti įmonės savininkams ir vadovams pasiūlymus, priimant finansinius sprendimus dėl įmonėje atliekamų investicijų, reorganizacijos, plėtros, parengti verslo planą, investicinį projektą, tvarkyti įmonių apskaitą.
Įgijęs finansų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti finansų ir kredito įstaigose, verslo įmonėse, viešosiose ir valstybinėse įstaigose.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA
Absolventas gebės atpažinti vaiko raidos ypatumus, nustatyti vaiko poreikius ir individualizuoti jų tenkinimo
būdus, planuoti, organizuoti, vertinti, analizuoti vaikų veiklą, kurti psichologiškai bei fiziškai saugią ir vaiko
dvasines galias stimuliuojančią aplinką, įtraukti šeimą į pedagoginę sąveiką, tobulinti profesinę kompetenciją.
Absolventas gali dirbti visų tipų valstybinėse ir privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose su vaikais nuo gimimo iki jiems pradedant lankyti mokyklą, keisti ir plėtoti individualią veiklą pagal kvalifikaciją.

NEFORMALUS MENINIS UGDYMAS
Absolventas gebės modeliuoti neformaliojo ugdymo(si) procesą; plėtoti veiklos dalyvių kūrybinę ir
praktinę patirtį, pilietiškumą, verslumą; organizuoti neformaliojo meninio ugdymo veiklas, rengti ir
įgyvendinti meninius edukacinius projektus; bendrauti ir bendradarbiauti su įvairios kultūrinės ir
socialinės patirties veiklos dalyviais, kurti saugią, ugdytinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį
vystymąsi palaikančią aplinką; atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, pritaikyti informacines technologijas, tobulinti savo profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Įgijęs neformaliojo meninio ugdymo profesinio bakalauro kvalifikaciją absolventas galės dirbti neformaliojo švietimo organizatoriumi, meno būrelio/studijos vadovu formaliojo ir neformaliojo švietimo
institucijose, teikti paslaugas individualiai.

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA
Absolventas gebės rūpintis vaiko gerove, saugumu, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką bei pilietinę brandą. Gebės utikrinti vaikų saugumą, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą, bendradarbiauja su ugdytinių šeimomis. Atstovauti vaiko teisėms bei interesams įvairiose institucijose, padėti spręsti bendravimo, elgesio problemas, teikti
pagalbą skurstantiems ir stokojantiems dėmesio, atstumtiems, nusivylusiems.
Absolventai įgyja teisę dirbti įvairių tipų mokyklose, vaikų globos namuose, neformaliojo ugdymo įstaigose,
nevyriausybinėse organizacijose, socialinės reabilitacijos, švietimo, mokymo ir kitose socialinėse institucijose.

SOCIALINIS DARBAS
Absolventas gebės teikti socialinę paramą įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių
klientams ir dirbti atsakomybės reikalaujantį socialinį darbą tokiose veiklos srityse: nustatant socialinę problemą ir įvertinant socialinius poreikius, planuojant socialinę paramą, teikiant konkrečią socialinę paramą, analizuojant ir vertinant socialinės paramos
procesą ir rezultatus, koordinuojant socialinės paramos teikimą, tobulinant profesinę
kvalifikaciją.
Profesionalus socialinis darbuotojas galės dirbti savarankiškai arba komandoje socialines paslaugas teikiančiose institucijose.
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BENDRUOMENĖS KULTŪRINIS VYSTYMAS
Absolventai gebės valdyti (planuoti, organizuoti, įgyvendinti, vertinti) bendruomenės kultūrinės veiklos
projektus, pritraukti ir administruoti finansinius išteklius, vystyti bendruomenės mėgėjų meninę veiklą,
įkurti kultūros paslaugas teikiančią įstaigą / įmonę ir jai vadovauti, organizuoti ir vykdyti taikomuosius
kultūrinės veiklos tyrimus (bendruomenės narių kultūrinių poreikių tyrimus), organizuoti kultūros produkto
sklaidą, savarankiškai generuoti idėjas, kritiškai ir analitiškai vertinti kultūros ir meno procesus, kultūros
politiką, puoselėti kultūrinį-etninį regiono savitumą ir kultūros tradicijas.
Baigę šią studijų programą absolventai gali dirbti įvairių valstybinių įstaigų kultūros, laisvalaikio sektoriuje, meno centruose, bendruomenių namuose, seniūnijose, viešosiose įstaigose, organizuoti renginius,
teikti paslaugas kultūros rinkai, skatinti bendruomenės narių kūrybinius gebėjimus laisvalaikio veikloje,
formuoti jų kultūrinį skonį, rengti įvairius kultūros projektus tiek iš Europos Sąjungos fondų, tiek iš valstybės biudžeto.

VIEŠIEJI RYŠIAI
Absolventai gebės tirti, analizuoti, interpretuoti ir kritiškai vertinti visuomenėje vykstančius komunikacijos
procesus taikant įvairius tyrimo metodus ir spręsti krizines situacijas, keistis informacija tarp žmonių ir organizacijų, atstovaujančių skirtingoms kultūroms, ir spręsti tarpkultūrinio bendravimo problemas, laikantis etikos ir etiketo normų, organizuoti ir įgyvendinti viešųjų ryšių projektus, akcijas, reklamines kampanijas, koordinuoti darbą su žiniasklaida, formuoti pozityvų organizacijos ir/ar asmens įvaizdį, planuoti, projektuoti, koordinuoti spaudinių apie organizaciją rengimą, leidybą ir platinimą.
Viešųjų ryšių profesinį bakalaurą įgiję specialistai galės dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo,
nepelno organizacijų komunikacijos ir informacijos valdymo skyriuose, ryšių su visuomene agentūrose,
rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės institucijose, nepriklausomu ryšių su visuomene konsultantu, viešųjų ryšių padalinio vadovu, viešųjų ryšių atstovu, atstovu spaudai.

LOGISTIKOS VADYBA
Absolventai gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti prekių ir medžiagų sandėliavimą, vežimą ir pristatymą,
klientų aptarnavimą; tvarkyti užsakymus, prekių srautus, sudaryti darbų atlikimo grafikus, transporto priemonių maršrutus, organizuoti krovinių ir keleivių gabenimą; apskaičiuoti transporto, prekių sandėliavimo ir kitas
išlaidas; valdyti informaciją, tirti rinką bei vertinti logistinio verslo aplinką.
Įgijęs vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti privataus ar valstybės sektoriaus įmonėse, kur vyksta logistikos procesai, – gamybos, prekybos ir transporto paslaugų įmonėse, sandėliuose ir terminaluose.

VERSLO VADYBA
Absolventai gebės planuoti, organizuoti ir koordinuoti įvairaus pobūdžio verslo įmonių darbą. Tai gali būti
gamybos, prekybos ar paslaugų įmonė ar jos padalinys. Vadybininkas gebės vertinti verslo aplinką, tirti
rinką, planuoti, organizuoti ir analizuoti įvairių įmonių veiklą, vadovauti darbuotojams, priimti sprendimus,
bendrauti užsienio kalba.
Įgijęs vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti įvairiose gamybos, prekybos,
paslaugų sferos įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, bankuose, administracinėse ir kitose įstaigose.

REKLAMOS VADYBA
Absolventai gebės tirti prekių/paslaugų rinką, plėtoti ir organizuoti prekių/paslaugų reklamą, parinkti tinkamas reklamos priemones, vertinti reklamos eigą, numatyti komercinės reklamos rizikos laipsnį, prognozuoti
reklamos veiklos perspektyvas rinkoje, valdyti reklamos pardavimus.
Įgijęs reklamos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti privataus ar valstybės sektoriaus gamybos, prekybos, paslaugų įmonių marketingo, reklamos skyriuose, reklamos gamybos, leidybos ir
žiniasklaidos įmonėse, reklamos agentūrose.

TURIZMO IR LAISVALAIKIO VADYBA
Absolventai gebės įsteigti ir valdyti turizmo įmonę, vertinti verslo aplinką, atlikti rinkos tyrimus, kurti ir
diegti naujas turizmo ir laisvalaikio paslaugas savo šalies ir užsienio šalių klientams, organizuoti įvairius
renginius, sudaryti kelionių maršrutus, lydėti turistų grupes į keliones, teikti turizmo informaciją, gerai
mokės vieną užsienio kalbą.
Baigęs studijas turizmo ir poilsio profesinis bakalauras galės dirbti turizmo ir laisvalaikio organizavimo
versle, įkurti turizmo ir laisvalaikio įmonę, organizuoti įvairius renginius, išvykas, dirbti kelionės vadovu ar
gidu, organizuoti konferencijas, seminarus, pristatymus, kurti ir parduoti įvairias turizmo ir laisvalaikio
paslaugas savo šalies klientams ir svečiams, atvykusiems iš užsienio, gebės laisvai kalbėti viena pasirinkta užsienio kalba.

TEISĖ
Absolventas gebės analizuoti, sisteminti teisės aktus, taikyti konkrečias teisės normas, naudotis teisinės
informacijos duomenų bazėmis bei informacinėmis technologijomis; nustatyti ir analizuoti teisinio reguliavimo problemas, bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, dirbti savarankiškai ir komandoje vadovaujantis profesine etika; administruoti viešųjų pirkimų (draudimo, turto apsaugos) procesus.
Įgytas teisės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę dirbti įmonių, įstaigų ar organizacijų personalo tarnybose ar teisės skyriuose; vykdyti viešųjų pirkimų administravimo funkcijas; dirbti
draudimo ar turto apsaugos paslaugas teikiančiose įmonėse, įvairiose verslo struktūrose.

PRIĖMIMO INFORMACIJA
Klaipėdos g. 3, 419 kab. (Karjeros centras), Panevėžys | El. p. stojimas@panko.lt | Tel. (8 45) 465 496 | Mob. tel. (8 645) 04 866
skype: pkstojimas | www.panko.lt

7

2013 m. kovas, Nr. 1 (7)

Suaugusiųjų mokymas – svarbi kolegijos veiklos sritis

Gema UMBRASIENĖ,
suaugusiųjų švietimo ir mokymo centro
vadovė

Vienas iš svarbių Panevėžio kolegijos tikslų –
pasiūlyti kokybiškas mokymo ir švietimo paslaugas suaugusiesiems, jau turintiems profesiją, bei senjorams. Kolegijoje ne tik parengta nemažai mokamų kvalifikacijos tobulinimo
bei bendrųjų kompetencijų ugdymo programų,
bet ir organizuojami nieko klausytojams bei
socialiniams partneriams nekainuojantys užsiėmimai. Trečius metus kolegijoje veikiančios
Aukštaitijos Savišvietos Akademijos (ASA)
renginiai kasmet populiarėja ir jau greitai bus
išduotas tūkstantasis ASA pažymėjimas. 2012
m. pabaigoje pradėtas vykdyti ES lėšomis
finansuojamas 1,1 mln. Lt vertės Šiaurės
Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų
naujų kompetencijų ugdymo projektas. Jo
tikslas – suteikti Panevėžio ir Šiaulių regionų
aukštos kvalifikacijos specialistams naujas
kompetencijas, kurios padėtų prisitaikyti prie
intensyviai kintančių rinkos poreikių. Norą
dalyvauti projekte pareiškė 56 darbdaviai,
mokytis – per 1000 darbuotojų. Šis projektas –
iššūkis kolegijos bendruomenei, ir ne tik dėl
savo dydžio, bet ir dėl struktūros. Kartu su
darbdaviais turėsime parengti 26 programas, kurių kokybei reikalavimai dideli. Drįstu
teigti, jog svarbiausias šio projekto rezultatas,
pateisinus darbdavių ir specialistų lūkes-

čius, bus efektyvi ilgalaikė partnerystė. Svarbiu kokybiniu Panevėžio kolegijos suaugusiųjų švietimo sistemos pokyčiu laikytinas ir
artėjantis prie pabaigos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo Panevėžio kolegijoje
projektas. Jo rezultatai suteiks galimybę suaugusiems žmonėms įgyti norimą specialybę,
įteisinant įvairiuose mokymuose ar savaiminio
mokymosi metu įgytas kompetencijas. Panevėžio kolegija į naująjį Lietuvos ekonomikos
atsigavimo ciklą ateina pasiruošusi pasiūlyti
naujas paslaugas ir atskleisti naujas galimybes.

Aukštaitijos savišvietos akademijos susirinkimas

Nuo Collegio Panevisiensi Scholarum Piarum iki Panevėžio
kolegijos

Vilija RAUBIENĖ,
bibliotekos vedėja
Panevėžio kolegija gali didžiuotis turinti gilias
istorines šaknis bei tradicijas. Teritorijoje,
kurioje dabar stovi Panevėžio kolegijos administracijos bei Verslo ir technologijų fakulteto
pastatai, kadaise pradžią aukštesniajam
mokslui davė vienuoliai pijorai. Jie 1727 m.
Nepriklausomybės a. šiaurinėje dalyje pastatė
bažnyčią, vienuolyną ir mokyklą, kuri buvo
pavadinta Panevėžio kolegija. Nors tos mokyklos pavadinimas toli gražu nebuvo analogas dabar suprantamos Panevėžio kolegijos,
šiaip ar taip tai davė pradžią aukštesniojo
mokslo vystymuisi mūsų mieste. Bėgant laikui, keičiantis Lietuvos (drauge ir Panevėžio)
politinei situacijai pijorai savo pozicijas prarado, teko uždaryti ir daugiau kaip šimtmetį
veikusią Panevėžio kolegiją, tačiau mokslo
dvasia iš šių vietų niekur nedingo. Panevėžio
apskrities bajorai, suvieniję savo jėgas ir finansinius išteklius, 1840 m. iš Troškūnų į
Panevėžį perkėlė apskrities bajorų mokyklą. Ir
vėl laikmetis koregavo savaip. Bajorų mokyklai (dabar Klaipėdos g.1) ilgai nebuvo lemta
egzistuoti. 1858 m. ji buvo perorganizuota į
gimnaziją ir veikė šioje vietoje iki 1863 m.
sukilimo. Sukilimą numalšinus, prasidėjo caro
represijos visoje Lietuvoje. Neliko nuošalyje ir
Panevėžys. Todėl kad dalis gimnazijos moksleivių ir mokytojų rėmė sukilimą, 1865 m. ji

buvo uždaryta. Kuriam laikui Panevėžys ir vėl
liko be aukštesniojo mokslo įstaigos. Tik 1872aisiais caro administratorių buvo duotas nurodymas Panevėžyje steigti mokytojų seminariją. Ji kurdinosi buvusioje Bajorų mokykloje, o
vėliau gimnazijoje, kol galop 1888-aisiais
pastatytas tuo metu pakankamai prašmatnus
naujas mokytojų seminarijos rūmas, tarnaujantis Panevėžio kolegijos studentų mokymo ir
mokymosi reikmėms iki šiol. Carinės Panevėžio mokytojų seminarijos periodą vainikuoja
išskirtinis įvykis. Joje 1906-1908 m. neetatiniu
lietuvių kalbos mokytoju buvo paskirtas dirbti
Jonas Jablonskis. Šis faktas buvo primintas
ir paviešintas visame mieste pernai, kai dabartinė Panevėžio kolegija minėjo savo veiklos
dešimtmetį. 2012 m. birželio 1 d. Panevėžio
kolegijoje buvo surengta Istorijos diena. Pati
gražiausia ir erdviausia auditorija greta aktų
salės buvo pavadinta Jono Jablonskio vardu,
jo atminimui nutapytas paveikslas, parengti
informaciniai stendai, surengta šventinė konferencija, sukurta ir tądien parodyta kolegijos
studentų ir dėstytojų istorinė misterija
„Nubudom kalbos geležy“, kuri ir primena
įvykius, susijusius su J.Jablonskio atvykimu
dirbti į Panevėžio mokytojų seminariją.
Ne tik bendrinės lietuvių kalbos tėvas
Jonas Jablonskis įmynė gilias pėdas
Kolegijos ir Panevėžio istorijoje. Dar
prieš jam atvykstant į mokytojų seminariją Bajorų mokykloje (vėliau gimnazijoje) mokėsi daug garsių Lietuvos
žmonių: Petras Vileišis, Jonas Katelė,
Antanas Vienažindys, Stanislovas
Didžiulis, Jonas Leonas Petkevičius,
Anupras Baranauskas ir kt. Tai buvo
regioninis švietimo centras, į kurį jaunuoliai vyko mokytis iš Pasvalio, Kupiškio, Anykščių ir kitų apylinkių.
Praūžus Pirmojo pasaulinio karo audroms, Lietuva tapo nepriklausoma
respublika. Tuoj pat buvo susirūpinta
mokytojų rengimu jau lietuviškoms, bet

ne rusiškoms mokymo įstaigoms. Čia ir vėl
Lietuvai gerokai pasitarnavo Panevėžys ir
minima vieta bei pastatai. Nuo 1921 m. dabartiniame
Panevėžio
kolegijos
pastate
(Klaipėdos g.3) vėl pradeda veikti mokytojų
seminarija, tik dabar jau ne carinė, bet lietuviška, ir bene pati lietuviškiausia ir tautiškiausia
visoje tuometėje nepriklausomoje Lietuvoje. Ir
vėl galima vardyti žmones, kurie, glaudžiai
susiję su šia vieta ir šia mokymo įstaiga, tuomet kūrė ne tik Panevėžį, bet ir naują modernią Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tai J.
Balčikonis, B. Buivydaitė-Mičiu-lienė, P. Būtėnas, J. Elisonas, J.Zikaras, M. Karka ir daug
daug kitų.
Panevėžio kolegija turi planų vienaip ar kitaip
įamžinti visų garsių čia dirbusių ar besimokiusių Lietuvos, tarp jų ir Panevėžio krašto, žmonių atminimą. Kodėl gi mums (kaip tarpukaryje) ir vėl netapus pačia tautiškiausia ir patriotiškiausia mokykla Lietuvoje? Tačiau tai priklausys nuo mūsų visų apsisprendimo, supratimo, bendro darbo, o, svarbiausia, noro, kad
būtų geriau ne tik mums, bet ir Lietuvai, ir
ateinančioms kartoms. O baigti norisi Lietuvos himno žodžiais „Iš praeities tavo sūnūs te
stiprybę semia“...
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