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Apie nuveiktus ir nenuveiktus darbus: interviu su Panevėžio kolegijos
direktoriumi Egidijumi Žukausku

Keičiasi laikai, likimai, kinta žmonių sąmonėje
per šimtmečius susiformavęs gėrio ir blogio
supratimas... Tik pavasariai išlieka tokie patys —
laužantys tai, kas paseno, plukdantys veržlias
sroves, nešantys gyvybę naujam gyvenimui.
Šv. Velykų, gamtos ir sielos prisikėlimo proga
sveikina visus „Pankomanijos“ leidybos grupė!

Prieš pat 2011-ųjų šv. Velykas, kai rengėme šventinį „Pankomanijos“ numerį, Panevėžio kolegijai ką tik buvo pradėjęs vadovauti
Egidijus Žukauskas. Daugelis mūsų bendruomenės narių šio žmogaus tuomet nelabai
žinojo, todėl „Pankomanija“ ėmėsi misijos
supažindinti iš arčiau su naujuoju vadovu.
Rengdami pirmą interviu su kolegijos direktoriumi klausinėjome jį apie įgytą išsilavinimą ir
mokslo pasiekimus, šeiminę padėtį ir partinę
priklausomybe, jo darbinę veiklą ir nuveiktus
darbus miesto žmonių labui. Apie tai ir dabar
galima paskaityti Panevėžio kolegijos svetainėje www.panko.lt.
Netruko prabėgti ketveri metai. Tik vieneri
beliko iki direktoriaus Egidijau Žukausko vadovavimo kolegijai kadencijos pabaigos.
Šįkart vadovui užduosime kiek kitokio
pobūdžio klausimus, liečiančius ne tiek jo
asmenybę, bet pokyčius organizacijoje, kurie
vienaip ar kitaip palietė kiekvieno iš mūsų
gyvenimą.
Turime pripažinti, kad kolegijoje per ketverius metus daug kas pasikeitė, ir ne tik į gerąją
pusę. Tai, žinoma, sąlygojo ne vien vadovo
kompetencijos ir jo pasirinktos komandos
veikla, bet ir objektyvios priežastys, skaudžiai
palietusios visas aukštojo mokslo institucijas.
Galime tik pasidžiaugti, kad mūsų institucija
„nukraujavo“ ne taip skausmingai kaip kitos,
kad studentų dar turime, nors kiekvienais
metais jų skausmingai mažėja. Ne tik nuo
direktoriaus priklauso, kiek jų pasirinks mūsų
mokymo įstaigą, kiek liks ar ateis mokytis
būtent pas mus. Nebus studentų – nereikės ir
kolegijos. Ką daryti, kad išliktume, kad miesto
ir regiono abiturientai būtent čia, Panevėžio
kolegijoje, rastų ir gautų tai, ko tikisi, ir apie
daugelį kitų dalykų kalbamės su Egidijumi
Žukausku. Beje, klausimus direktoriui formulavo ne tik „Pankomanijos“ leidybinė grupė.
Paklausti direktoriaus turėjo galimybę visi
bendruomenės nariai. Gal ne visi kolegijos
darbuotojų ir studentų klausimai pateko į šį

interviu, bet dauguma vis dėlto išvydo dienos
šviesą.
 Gerb. direktoriau, ar po ketverių vadovavimo Panevėžio kolegijai metų galite pasakyti: taip aš esu čia, savo vietoje?
 Veikiau taip negu ne.
 Per ketverius metus kolegijoje pasikeitė
daug kas. Kuriuos pokyčius laikytumėte
esminiais?
 Esminiai dalykai tai požiūrio pasikeitimai į
daugelį dalykų, geresnis vienas kito supratimas, normalaus bendradarbiavimo atsiradimas.
 Ką Jums, kaip organizacijos vadovui,
vadybine prasme pavyko įgyvendinti, ko
nepavyko?
 Didžiausia viso kolektyvo sėkmė kolegijos
akreditacija maksimaliems šešeriems metams. Tą patvirtino tarptautiniai ekspertai.
Nepavyko iki galo pertvarkyti studijų programų
pagal studentų ir darbdavių poreikius.
 Už kuriuos neigiamus pokyčius Panevėžio kolegijoje drąsiai galėtumėte prisiimti
atsakomybę?
 Už įvykius, vykusius kolegijoje praėjusių
metų vasario mėnesį, t. y. profsąjungos organizuotą piketą.
 Kurie spręstini uždaviniai Jums atrodo
svarbiausi būtent šiame organizacijos
vystymosi etape?
 Įvykdyti kokybine ir kiekybine prasme 20142020 metų Panevėžio kolegijos strateginį
planą.
 Kokia ateitis laukia mūsų studijų programų? Girdėjome, kad jų mažės, nes atsiras
specializacijos, ar galimi kiti variantai? Ką
manote dėl naujų studijų krypčių poreikio?
 Pokyčiai neišvengiami. Specializuosimės
Technologijų ir Biomedicinos studijų kryptyse.
Žinoma, neapleisime ir socialinių mokslų,
ypač tos jų dalies, kuri turi ilgametes tradicijas. Tai pedagogų rengimas.
 Kolegija nustatė minimalų stojamąjį balą
– vienas. Tuo tarpu, kai kurie Lietuvos
universitetai nesutinka įvesti minimalaus
balo. Kodėl nuspręsta tai padaryti kolegijoje?
 Laikiausi ir laikausi tos nuomonės, kad norint studijuoti reikia tam ruoštis iš anksto. Jeigu nepavyko išlaikyti valstybinio egzamino iš
pirmo karto galima jį perlaikyti Suaugusiųjų
mokymo centre ir bandyti dar kartą.
 Esame ne tik akademinė, bet ir besimokanti bendruomenė. Kokias sąlygas suteikia ir garantuoja (išskyrus darbo kodekse
numatytas) kolegija tęsiantiems studijas
savo iniciatyva kolegijos darbuotojams?
 Moraliai ir materialiai remiame ir remsime
savo darbuotojų studijas.
 Įsimintiniausia akimirka darbe ?
 Labiausiai įsiminė Jono Jablonskio auditorijos atidarymas senajame mokytojų seminarijos pastate, 2012-aisiais. Tai buvo visai kas
kita negu anksčiau teko susidurti. Įvykis, sakyčiau, buvo visiškai kitokio formato negu iki tol
vykę kolegijoje. Manyčiau, kad net davęs
pradžią kolegijai vystytis ne tik siaura akademine kryptimi, bet ir kultūrine. Juk senoji Pa-

nevėžio mokytojų seminarija (ir carinė, ir tuo
labiau lietuviškoji) buvo
mieste ne tik švietimo,
bet ir kultūros židinys.
Kita vertus, vykdant šį
projektą daugelį kolegijos žmonių pažinau
visiškai kitokioje aplinkoje, pamačiau jų gebėjimus ir profesionalumą.
 Kokią Panevėžio kolegiją įsivaizduojate
ateityje?
 Tikiuosi, kad 2027 metais kartu švęsime
Panevėžio kolegijos 300 metų jubiliejų.
 Jeigu tektų pradėti viską iš pradžių, ar
tuo pačiu keliu eitumėte?
 Turbūt, kad tuo pačiu. Tik stengčiausi pasimokyti iš klaidų.
 Turite tris sūnus. Kokia Jūsų nuomonė
apie sugrąžintą privalomą tarnybą Lietuvos kariuomenėje? Ar kalbate apie tai su
savo sūnumis?
 Nuomonė tik teigiama. Kalbamės apie tai ir
su sūnumis, iš kurių du pilnamečiai ir galėtų,
esant reikalui, eiti ir eitų tarnauti Lietuvos
kariuomenėje. Jie pakankamai pasirengę
fiziškai ir tam tiktų.
 Kas labiausiai įsiminė iš jūsų studentiškų metų? Ar buvote stropus studentas?
 Darbas statybiniuose studentų būriuose.
Dirbome net Jakutijoje, Čekijoje, statėme
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą. Studentas buvau tikrai neblogas, kaip ir moksleivis
prieš tai Juozo Balčikonio vidurinėje mokykloje. Mokslų vidurkis ir vienur, ir kitur siekė netoli 10 balų. 1988 m., stažuotėje Diuseldorfe,
Vokietijoje supratau, kas mūsų laukia rinkos
ekonomikos sąlygomis. Kokios yra to reiškinio
galimybės ir rizikos.
 Koks, Jūsų nuomone, yra šių dienų studentas? O koks norėtumėte, kad būtų?
 Visais laikais studentai yra vienodi: nori
gerai ir greitai. Bet tokie tegul ir būna, nes
jaunystė yra jaunystė.
 Pirmoji Jūsų pravesta paskaita - kokie
buvo įspūdžiai, baimės, studentų reakcija?
 Pirmą paskaitą vedžiau tuomečiame Kauno
technologijos universiteto Vakariniame skyriuje. Gal 1992 metais. Kiek pamenu, studentams patiko, nes buvau dėstytojas praktikas, o
ne sausas teoretikas. Jiems to labai reikėjo.
 Neseniai Vilniaus universiteto rektoriumi
tapo Artūras Žukauskas. Gal jus sieja giminystės ryšiai?
 Prisipažinsiu, kad tuo nesidomėjau. Nors ką
gali žinoti. Gal prie progos ir pasigilinsiu bei tų
ryšių paieškosiu. Mūsų tolimi protėviai tikrai
galėjo būti ir tos pačios šaknies. Bet tai pirmiausia reikia išsiaiškinti.
 Artėja didžiausia ir gražiausia pavasario
šventė šv. Velykos. Kaip Jūs ir Jūsų šeima
švenčiate šią šventę?
 Švenčiama tradiciškai lietuviškai, su artimiausiais giminėmis, su brolių šeimomis.
Valgome daug kiaušinių. Jokių ypatingų šeimos tradicijų ta proga neturime.
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2015-IEJI: RENGINIŲ IR ĮVYKIŲ KALENDORIUS
Sausis
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
švedų kapitalo įmone AQ Wiring Systems
(Automobilinių kabelių pynių gamyba ir elektromechaninių sistemų inžinerija, projektavimas, gamyba eksportas).
Ramygalos kultūros centro salėje Panevėžio kolegijos studentų teatras kartu su vietos
bendruomene minėjo Laisvės gynėjų dieną.
Parodė spektaklį, pastatytą pagal Just. Marcinkevičiaus poetinę dramą „Ikaras“
Atidaryta nauja Grožio terapijos laboratorija (Klaipėdos g. 31). Laboratorijoje įrengti
specializuoti kabinetai, kuriuose būsimi grožio
terapijos specialistai mokysis kosmetinių, dekoratyvinės kosmetikos,
manikiūro ir pedikiūro
procedūrų
bei dirbti su kosmetine įranga ir
aparatūra.
Hamburge (Vokietija) vyko kasmetinė
Hansa Parlamento ir Baltijos jūros akademijos
konferencija. Panevėžio kolegija yra Baltijos
jūros akademijos narė. Panevėžio kolegijai
atstovavo E. Žukauskas, dr. R. Kliminskas,
V.Paškauskas, D. Končiuvienė.
Vyko respublikinis seminaras ,,STEKAS
plius programa“. Seminarą vedė doc. dr. J.
Lieponienė ir lektorė A.Samuilova. Seminaras
buvo skirtas Verslo praktinio mokymo firmų
vadovėms (VPMF) ir apskaitos dalykus dėstantiems dėstytojams.
Dalyvavome Kaune vykusioje parodoje
„Aukštųjų mokyklų mugė 2015“.
Vasaris
Suburta studentų krepšinio komanda,
kurią treniruoti pradėjo Lietuvos krepšinio
treneris, krepšinio sporto meistras Gintaras
Leonavičius.
Vyko pirmasis projekto „Rail Baltica“ pristatymo renginys. Jame dalyvavo AB
„Lietuvos geležinkeliai“ atstovas, taip pat
miesto meras V. Satkevičius. Studentai aktyviai dalyvavo diskusijose, o naujai įgytas žinias užtvirtino Protų mūšio žaidime.
Kolegijos komanda laimėjo antrąją vietą
Nacionalinėse 2015 m. mechatronikos varžybose, vykusiose LITEXPO parodų centre.
Šešios į finalines varžybas patekusios komandos tris dienas demonstravo parengtus namų
darbus ir atlikinėjo nelengvas užduotis. Elektros ir automatikos įrenginių studijų programos
trečiakursiai Paulius Matulevičius ir Deividas
Visockas žiniomis ir praktiniais gebėjimais
pasirodė pranašesni už 10 bendraamžių iš
Respublikos kolegijų ir profesinio rengimo
centrų. Studentus varžyboms rengė dėstytojai
G. Bačkys, V.Stankevičius ir D. Pelenis.
Praktinio mokymo centro Burnos priežiūros laboratorijoje vyko Burnos higienos studijų
programos studentų profesinio meistriškumo
konkursas. Konkurse rungėsi studentai iš
Šiaurės Lietuvos regiono kolegijų — dvi komandos iš Panevėžio kolegijos ir po vieną
komandą iš Šiaulių ir Utenos kolegijų.
Įteikti diplomai 29-iems Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventams. Šventinė ceremonija vyko Panevėžio
miesto savivaldybės didžiojoje salėje.
Viešėjo ir su studentais Jono Jablonskio
auditorijoje bendravo europarlamentaras A.
Guoga.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
UAB Creation labs. Sutartis kolegijai atveria
galimybes kartu su bendrove dalyvauti projek-

tų veikloje, teikti konsultacijas bendrovės
darbuotojams, kartu vykdyti mokslo taikomąją
veiklą.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Panevėžio krašto pramonininkų asociacija.
Sutartį pasirašė asociacijos prezidentas, pakavimo lyderės „Panoden“ generalinis direktorius Aleksas Varna ir Panevėžio kolegijos
direktorius Egidijus Žukauskas.
Viešėjo švietimo ir mokslo ministras prof.
Dainius Pavalkis. Ministras kartu su kolegijos
vadovybe bei socialiniais partneriais apžiūrėjo
kolegijos
praktinio
mokymo
centro
laboratorijas bei prie
apskrito stalo diskutavo apie aukštojo
mokslo perspektyvas.
Socialinių mokslų katedros vedėja
R. Pagirienė ir Neformaliojo švietimo centro vadovė A. Valickienė lankėsi tarptautinėje specializuotoje švietimo parodoje — kongrese „DIDACTA-die Bildungsmesse 2015“, kuri vyko Vokietijoje,
Hanoverio mieste.
Panevėžio „Rožyno“ progimnazijos trečių
klasių mokiniai lankėsi kolegijos Burnos priežiūros laboratorijoje. Susitikimo tikslas –
mokyti vaikus
dantų priežiūros, supažindinti su odontologijos kabineto aplinka.
Vaikams užsiėmimus vedė lektorė Rima Adomaitienė ir
Burnos higienos studijų programos III ir I kurso studentai.
Vyko respublikinis konkursas ,,STEKASapskaita 2015”. Konkurse dalyvavo 7 komandos iš Vilniaus kolegijos (1 komanda), Klaipėdos valstybinės kolegijos (2 komandos), Panevėžio kolegijos (2 komandos), Vilniaus
kooperacijos kolegijos (1 komanda), Alytaus
kolegijos (1 komanda).
Gruzijos parodų centre „EXPO GEORGIA“,
Tbilisyje, vykusioje tarptautinėje parodoje
"Išsilavinimas užsienyje 2015", lankėsi Projektų skyriaus vadovė D. Končiuvienė.
Technologijos mokslų katedros dėstytojai
pakvietė į auditorijas ir laboratorijas technologijų srities specialybes pasirinkusius regiono
profesinio rengimo įstaigų mokinius ir jų profesijos mokytojus – vyko tradicinis renginys
INŽINIERIŲ DIENOS.
Kovas
Knygnešio dienos (kovo 16 -oji) proga prie
bibliotekos (Laisvės a. 23) esančioje fojė
atidaryta paroda „Ginkluoti knygomis“.
Atsiliepėme į Lietuvoje vykdomą akciją
„Lietuvai ir man“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui. Grupelė Panevėžio kolegijos studentų, lydimi studentų Užimtumo centro
koordinatorės G. Lukoševičienės ir bibliotekos
vedėjos V. Raubienės
lankėsi Vilniuje. Į Lietuvos nacionalinę galeriją
buvo nuvežta per 100
studentų nupintų trispalvių apyrankių ir pririšta
ant specialiai šiai akcijai
sukurtos
Gediminaičių
stulpų konstrukcijos.

Dalyvavome Kauno kolegijos Medicinos fakulteto
reabilitacijos katedros organizuotame
tarptautiniame
studentų masažo čempionate. Nugalėjo studentas iš
Latvijos, Daugpilio universiteto. Antrąją vietą užėmė
Panevėžio kolegijos studentas Tadas Gustys.
Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines, vyko dokumentinio
filmo „Laisvės trajektorijos“ (aut. Jonas Ohman, Juozas Sabolius), peržiūra: archyvinė
vaizdo medžiaga leido prisiminti ilgą Lietuvos
laisvės kelią link 1990 m. kovo 11-osios. Renginyje dalyvavę būsimieji teisininkai bei logistikos vadybininkai diskutavo tema „Jaunimas
ir Lietuvos valstybės kūrimas“.
Tęsiant Kovo 11-ajai skirtų renginių ciklą
kolegijos bendruomenei ir svečiams paskutinį
kartą parodytas kolegijos teatro spektaklis
pagal Just. Marcinkevičių „Ikaras“.
Organizuota Panevėžio kolegijos dėstytojų
ir darbuotojų išvyka
į Rygą. Aplankyta
Bauskės pilis, nacionalinė Rygos biblioteka „Šviesos rūmai‘, senamiestis
ir
žiūrėta
opera
G. Puccini „Mannon
Lesko“.
Elektros ir elektronikos studijų krypties
studentai ir dėstytojai dalyvavo elektrotechnikos ir telekomunikacijų parodos SLO ELECTRICITY 2015 reginiuose LITEXPO parodų
rūmuose.
Biomedicinos mokslų katedros burnos
higienos ir odontologijos priežiūros studentai
minėjo Pasaulinę burnos sveikatos dieną.
Kartu su dėstytojais lankėsi Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Šv.
Juozapo globos namuose, Respublikinėje
Panevėžio ligoninėje.
Statybos studijų programos studentų grupė
sėkmingai pasirodė tarptautiniame konkurse
„Jaunasis statybininkas 2015“, organizuotame
Klaipėdos valstybinės kolegijos statybos katedros. Panevėžio kolegijai atstovavo trečiakursiai studentai
L.
Abramavičius
ir
T. Liberis, antrakursiai J. Garla ir D. Čerkauskis bei pirmakursis T. Kanaverskis, vadovaujami dėstytojų R. Baltušnikienės ir D. Avižos.
Tarptautiniame konkurse komanda laimėjo
antrąją vietą, o iš Lietuvos kolegijų Panevėžio
kolegijos studentai pasirodė geriausiai.
Vyko Lietuvos kolegijų, vykdančių Aplinkos
apsaugos studijų programą, studentų komandų tradicinis Jaunojo aplinkosaugininko konkursas. Nugalėtoja pripažinta Panevėžio kolegijos komanda. Antroji vieta atiteko Utenos
kolegijos, trečioji — Šiaulių valstybinės kolegijos komandoms.
Kolegijos darbuotojai ir studentai dalyvavo
Panevėžio „Vilties“ pagrindinėje mokykloje
organizuotame renginyje, skirtame Pasaulinei
žemės dienai paminėti. Darbuotojai V. Pribušauskas ir A. Prėnas pristatė projektą
„Vanduo žemėje". Aplinkos apsaugos studijų
programos II kurso studentės Viktorija K. ir
Dovilė B. papasakojo moksleiviams apie vandenį, jo reikšmę Žemei ir žmogui. Mokiniams
labiausiai patiko, kai A. Prėnas mikroskopu
pademonstravo dumblių gyvavimą vandens
lašelyje.
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PROJEKTAI
„Šiaurės Lietuvos naujų
kompetencijų ugdymas”
Panevėžio kolegija kartu su partnere
Šiaulių valstybine kolegija vykdė projektą
„Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos
specialistų naujų kompetencijų ugdymas“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-010, finansuojamą Europos socialinio fondo.
Pasak Panevėžio kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko, projekto idėja
gimė pajutus, kad socialiniai partneriai –
verslo įmonės, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos – nori atnaujinti įgūdžius,
įgyti naujų žinių. Projektas įgyvendintas
per daugiau nei porą metų, o jo vertė –
apie 362,2 tūkst. eurų.
Vykdant projektą Šiaurės Lietuvos
aukštos kvalifikacijos specialistams buvo
siūlomi aštuoni kvalifikacijos tobulinimo
programų blokai: specializuotos slaugos
sritys, socialinės paslaugos skirtingoms
klientų grupėms, finansai ir apskaita,
aplinkosaugos inovacijos, organizacijų
valdymas kintančioje aplinkoje, kultūros
studijos ir raiška, šiuolaikinės informacinės technologijos ir sveikatos.
Iš viso buvo parengtos 25 kvalifikacijos tobulinimo programos. Jų turinys buvo suderintas su konkrečiais darbdaviais.
Panevėžio palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninės direktorė Violeta Grigienė džiaugiasi, kad projektas buvo
naudingas – rezultatyvus ir inovatyvus.
Direktorė buvo penkių programų konsultantė, be to, ir pati mokėsi 4 vadybiniuose moduliuose. „Žmonės, be tiesioginio
darbo, galėjo pasimėgauti ir mokymo
procesu, įgyti naujų žinių. Juk dirbant
sudėtinga perskaityti visą naujausią literatūrą. Tas projektas mums buvo didžiulė paspirtis“, – sako V. Grigienė.
Projektas baigtas konferencija „Mokslo
ir verslo sąjunga – įžvalgos į ateitį“. Projekto dalyviai aktyviai dalijosi patirtimi,
aptarė projekto tęstinumo galimybes,
kūrė ateities planus. Konferencijoje dalyvavęs švietimo ir mokslo viceministras
dr. Rimantas Vaitkus mano, kad mokslo
ir verslo sąjunga svarbi dėl inovacijų.
Pasak jo, paprastai naujos technologijos
atkeliauja į šalį dviem būdais: įsigyjamos
kitur ir šiuo atveju šalies mokslo indėlio
nereikia, antras kelias – kurti savas technologijas ir produktus. Viceministro
teigimu, visos šalys, siekdamos naudos,
stengiasi eiti šiuo keliu.

„Verslios kaimo
bendruomenės - verslus
Rokiškio rajonas”
Panevėžio kolegija vykdo projektą
„Verslios kaimo bendruomenės – verslus
Rokiškio rajonas“ Nr. LEADER-13Rokiskis-04-011. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto
asignavimų, Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.
Projekte dalyvauja keturios Rokiškio
rajono kaimo bendruomenės.
Projekto tikslas – skatinti kaimo bendruomenes aktyviai dalyvauti kuriant
bendruomenės verslą.
Projekto metu vyko įvairūs seminarai bei
forumai, kurių metu buvo skaitomos paskaitos, vedami praktiniai užsiėmimai,
dalijamasi verslo idėjomis ir jau įgyta
bendruomenių gerąja patirtimi.
Projekto dalyviai vyko į pažintinespraktines išvykas ir galėjo susipažinti su
įvairių bendruomenių veikla, vykdomais
projektais bei žymiomis bendruomenių
vietomis. Taip pat projekto dalyviai turėjo
galimybę aplankyti vietinių bendruomenių
verslininkus, sužinoti jų verslo sėkmės
istorijas, gauti patarimų norintiems kurti
savo verslą ir patiems praktiškai pabandyti atlikti amatininkų kasdieną dirbamus
darbus.

2015 metų kovo 5 dieną įvyko mokslinė-praktinė konferencija ,,Bendruomenių
verslo sąlygos Lietuvoje: situacija ir perspektyva“, kurią vedė Panevėžio TIC
direktorė D. Tankūnaitė. Konferencijoje
dalyvavo Panevėžio kolegijos direktorius
E. Žukauskas, Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vadovė A. Gudgalienė,
projekto dalyviai, kitų rajono bendruomenių atstovai. Konferencijoje pranešimus
skaitė: Vilniaus universiteto Ekonomikos
fakulteto verslo katedros vedėja dr. A.
Mačerinskienė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja dr. R. Navickienė, Molėtų
turizmo ir verslo informacijos centro direktorė D. Kulienė. IĮ savininkė L. Sadauskienė, VšĮ Anykščių meno inkubatoriaus direktorė D. Perevičienė, Biržų
miesto seniūnas V. Zareckas. Vyko diskusijos, buvo apibendrintos projekto veiklos, projekto dalyviams įteikti pažymėjimai, kalbėta apie planuojamą išleisti
leidinį.

INCOM-VET
Panevėžio kolegija drauge su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Šveicarijos, Suomijos ir Estijos įgyvendina 24 mėn. projektą „Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas
Europos Sąjungos profesinio mokymo
įstaigose“ INCOM-VET Nr. LLP-LdV-TOI2013-LT-0145. Projektą finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinčio paprogramė „Naujovių
perkėlimas“. Projektą koordinuojanti institucija – ilgamečiai kolegijos partneriai
Vilniaus statybininkų rengimo centras.
Projekto pagrindinė idėja yra paskatinti profesijos mokytojus ir besimokančiuosius tobulinti tarpkultūrinę kompetenciją,
nes asmens, gyvenančio ir dirbančio
Europos Sąjungoje darbo rinkoje, tarpkultūrinė kompetencija šiuo metu yra
labai svarbi daugiatautėje, daugiakalbėje
ir daugiakultūrinėje Europoje.
Vadovaudamasi Europos Komisijos

švietimo politikos gairėmis ir pritaikiusi
vadovėlio „Building Intercultural Competencies: a Handbook for Professionals in
Education, Social Work and Health Care”
(aut. M. G. Onorati ir F. Bednarz, 2010)
medžiagą, darbo grupė iškėlė projekto
tikslus ir uždavinius:
1. Adaptuoti tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo metodologiją.
2. Parengti ir išleisti „Tarpkultūrinės
kompetencijos tobulinimo VADOVĄ“,
susidedantį iš: „Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo Vadovas profesijos mokytojams ir profesinio mokymo įstaigų
mokiniams“; „Mokomosios medžiagos
pavyzdžiai, praktinės užduotys, atvejų
analizė, vaizdo įrašai”.
3. Įkurti gyvąją laboratoriją interaktyviam
tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimui.
4. Parengti projekto produktų testavimo
struktūrą, organizuoti testavimo procesą,
įvertinti testavimo rezultatus ir pateikti
rekomendacijas sukurtiems produktams
tobulinti.
5. Sukurti
internetinį
puslapį
„Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo
gairės“.
6. Organizuoti seminarų, skirtų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimui, ciklus.
7. Atlikti projekto rezultatų sklaidą- valorizaciją: perkėlimą ir pripažinimą.
8. Parengti projekto kokybės gaires ir
vykdyti projekto kokybės užtikrinimo planą.
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STAŽUOTĖS UŽSIENYJE
Stažuotė Belgijoje
Kolegijos dėstytojai Jevgenij Kudrin,
Gediminas Bačkys bei Vilius Stankevičius
kovo 2-6 dienomis dalyvavo Thomas More
Kempen – campus Geel tarptautinėse dienose Belgijoje.
Šiame universitete mokosi
13000 studentų,
jo fakultetai yra
7
miestuose.
Viešnagės metu
dėstytojai klausė bendrų tiek
organizatorių, tiek atvykusių svečių paskaitų, susipažino su atsinaujinančios energijos
bei elektros ir elektronikos srities mokslų
laboratorijomis, studentų skaitykla, biblioteka. Iš dėstytojų vestų 5 užsiėmimų apie
200 studentų plačiau susipažino su Lietuva,
mūsų kolegija. Kelionės metu užmegzti
kontaktai su Graikijos, Brazilijos ir kitų šalių
dėstytojais.

Panevėžio kolegijos dėstytojai skaitė
paskaitas Talino sveikatos priežiūros kolegijoje, aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Tarptautinės mugės metu studentai ir dėstytojai galėjo plačiau sužinoti apie studijų ir
praktikos galimybes Panevėžio kolegijoje.
Sužavėjo ekskursija po Talino senamiestį, Narvą, Kuremae moterų vienuolyną.

Viešnagė Turkijoje

Tarptautinė savaitė Taline
Lapkričio 3-7 dienomis Panevėžio kolegijos darbuotojai: lektorės I. Butvydienė, A.
Butkuvienė, R. Strelčiūnienė ir asistentas
J. Kudrin dalyvavo ERASMUS savaitėje,
kurią organizavo Talino technikos universitetas ir Talino sveikatos priežiūros kolegija.
Šiame renginyje dalyvavo dėstytojai iš
Šiaulių kolegijos, Karaliaus Vilemo kolegijos (Olandija), Nuh Naci Yazgan bei Ondokuz Mayis universitetų (Turkija), Lisabonos slaugos kolegijos (Portugalija).
Panevėžio kolegijos atstovai susipažino
su Talino technikos universitetu, Talino
sveikatos priežiūros kolegija, išklausė paskaitas apie tarpkultūrinį bendravimą,
ERASMUS studentų sėkmės istorijas.

Spalio 20-24 dienomis Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai dr. Gediminas Sargūnas, lektorius Henrikas Sinickas ir dr.
Jurgita Lieponienė dalyvavo ERASMUS
savaitėje, kurią organizavo Turkijos Mustafa Kemal universitetas. Šiame renginyje taip pat dalyvavo kolegos iš Šiaulių
universiteto bei Lenkijos ir Rumunijos
universitetų atstovai.

Mustafa Kemal universitetas įsikūręs
pietų Turkijoje, Hatay provincijoje, Antakya mieste. Panevėžio kolegijos dėstytojai skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus kompiuterių technikos specialybės studentams Mustafa Kemal universiteto inžinerijos fakultete.
ERASMUS savaitėje Panevėžio kolegijos atstovai susipažino su Mustafa Kemal
universitetu, Turkija, jos kultūra, kalba,
sužinojo apie ERASMUS programos galimybes Turkijoje.

Įspūdžiai iš stažuotės
Austrijoje
Panevėžio kolegijos Verslo ir vadybos
katedros dėstytojas lektorius Vytautas Paliukas lapkričio 2-7 dienomis pagal ERASMUS+ programą stažavosi Austrijoje, Padagogishe Hochschule Karnten Victor
Frankl Hochschule University College of
Teacher Education, Klagenfurto mieste.
Tarptautiniame susitikime, organizuotame Austrijos partnerių, dalyvavo daugiau
kaip 50 dalyvių iš 25 pasaulio valstybių.
Susitikimo dalyviai dalinosi pedagogine ir
tarptautine patirtimi daugiau kaip dvidešimtyje seminarų, kuriuos vedė įvairių šalių
atstovai. Organizatoriai sudarė susitikimo
dalyviams galimybes dalyvauti pamokose
pietinio Austrijos regiono – Karintijos vidurinėse mokyklose ir stebėti pedagogų darbą,
susitikimo dalyviai skaitė paskaitas partnerių kolegijos studentams, dalyvavo pažintinėse išvykose po Austrijos, Italijos ir Slovėnijos mokyklas ir regionus.
Pedagogai turėjo galimybes susipažinti
su dalyvavusių šalių švietimo sistemų ypatumais, aptarti tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo įtaką švietimui, užmegzti
naujus ryšius ir pasidalinti savo patirtimi.

NAUDINGA INFORMACIJA NORINTIEMS STUDIJUOTI
Jeigu mėgstate nuolat mokytis ir tobulėti, esate sukaupę tam tikrą bagažą
žinių ir turite įvairių kursų ar seminarų
pažymėjimų, įgytų mokantis nuotoliniu
būdu, profesinio tobulėjimo kursuose ar
stažuotėse Panevėžio kolegijos diplomą
galite įgyti kur kas greičiau. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimas ir
pripažinimas – tai naujovė Lietuvos aukštosiose mokyklose, taip pat ir Panevėžio
kolegijoje.
Kolegijoje nuo 2013 m. birželio 20 d.
galioja neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo
ir pripažinimo tvarka, kuri taikoma kandidatui, siekiančiam oficialaus kompetencijų, įgytų neformaliojo švietimo ar savaiminiu mokymosi būdu, pripažinimo. Asmenims, praėjusiems kompetencijų vertinimo procesą, gali būti įskaitoma iki 75

proc. ketinamos studijuoti
profesinio
bakalauro studijų programos. Tai leidžia
gerokai sutrumpinti studijų laiką (nes
įskaičius dalį studijų programos, nereikės
studijuoti viso numatyto laiko), ir sutaupyti lėšų (nes įskaičius dalį studijų programos, nereikės mokėti visos studijų kainos).
Jūsų įgytas kompetencijas vertins kolegijos darbuotojai, kurie tam pasirengė,
dalyvaudami projektuose „Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų formalizavimas Lietuvos
aukštojo mokslo institucijose“.
Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi
pasiekimų pripažinimo gali siekti kiekvienas suaugęs asmuo, kuris turi ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę
kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje, kurioje siekia akademinių kreditų, gali pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius

apie pasiekimų atitikimą akademiniams
kreditams, gali pademonstruoti turimas
kompetencijas praktiškai ar laikydamas
specialiai parengtus testus. To gali siekti
ir studentai, norintys sutrumpinti savo
studijų laiką. Neformaliai įgyti mokymosi
pasiekimai (kompetencijos) įvertinami ir
pripažįstami vykdomose biomedicinos,
socialinių ir technologijos mokslų sričių
studijų programose.
Pagrindinius dokumentus ir prašymo
formą galima rasti kolegijos svetainėje:
www.panko.lt
Informaciją apie neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą
Panevėžio kolegijoje teikia
lektorė Antanina VALICKIENĖ
el. p. antanina.valickiene@panko.lt,
mob. tel. 8684 72257
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