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Mielieji,
gruodis
kažkaip
primygtinai verčia
susimąstyti apie
svarbius dalykus
— metų, o gal net
viso
gyvenimo
balansą, pateikti
sau išvadas ir rekomendacijas, pagyrimus ir papeikimus, kartais — dovanas.
Nors, kita vertus, dovanų mes gauname
vos ne kasdien. Reikia tik mokėti pastebėti, kokias mums gėrybes atseikėja
laikmetis, kasdienė diena, likimas. O
kaip dažnai patys daliname dovanas?
Dažnai girdime nuogąstavimą – na, ką
aš tau galiu duoti? Juk visko turi! Bet ar
tikrai?
Dovanokime
vieni
kitiems
džiaugsmą, nuoširdžius linkėjimus, optimizmą, gerą nuotaiką, tikrą šypseną,
drąsinantį žodį, ramų žvilgsnį, gražų
žodį, atjautą, pagarbą, gėrį, draugystę.
Stebuklas — šioms dovanoms įteikti
nereikia nei storos piniginės, nei aukoti
taip mums brangaus laiko, kad jas surastume, nei papildomų valios pastangų.
Tereikia suvokimo, kad dalinimasis teigiamais jausmais ir šviesiomis emocijomis suteikia mums jėgos ir stiprybės
veikti, gyventi, būti.
Grįžtu prie šiuos metus apibendrinančios išvados. Dar kartą suvokiau,
kad tik nuo mūsų pačių minčių, sprendimų ir veiksmų priklauso mūsų organizacijos ir asmeninė sėkmė. Niekas kitas —
tik mes patys — galime pasiekti tai, ko
norime. Dar kartą įsitikinau, kad Panevėžio kolegija, valstybinė aukštoji mokykla,
yra gerbiama ir pripažįstama ne tik miesto, regiono, bet ir valstybės bei tarptautiniu mastu. Ir šis nuopelnas yra mūsų
visų darbo vaisius. Linkiu, kad ir ateityje
dirbtume kaip viena didelė ir darni komanda, kad ne tik kalbėtume, bet ir išklausytume bei išgirstume vieni kitus, o
priimti sprendimai teiktų naudą mums,
mūsų klientams ir socialiniams partneriams.
Linkiu, kad Panevėžio kolegijos
bendruomenės narių indėlis į švietimą,
kultūrą, istoriją, visuomenės gerovę
sklistų ne tik mūsų mieste, bet ir regione
bei šalyje.

Nuoširdžiai jūsų
Direktorius Egidijus Žukauskas
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Apibendrinant Panevėžio
kolegijos akademinės tarybos 2015 metų veiklą, galima teigti, kad šie metai
buvo ypatingi visomis prasmėmis. 2015 metai mums
buvo:
Darbingi — Akademinė taryba praktiškai rinkosi kiekvieną mėnesį į posėdžius,
kuriuose buvo nagrinėjami svarbūs akademinei bendruomenei studijų planavimo,
vykdymo, organizavimo klausimai. Buvo
sušaukta 11 posėdžių;
Rezultatyvūs — atnaujinta, parengta,
svarstyta ir priimta strategiškai svarbių
dokumentų, reglamentuojančių studijas,
dėstytojų veiklą, atestaciją, taikomųjų tyrimų planavimą ir organizavimą: praktikų
nuostatai, studijų rezultatų vertinimo tvarka, studentų savarankiško darbo organizavimo tvarka, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti
organizavimo nuostatai, neformaliuoju ir
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas, baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas, stipendijų skyrimo
nuostatai, studijų reglamentas, Akademinės etikos kodeksas, baigiamojo egzamino organizavimo tvarka, Kolegijos garbės
vardų teikimo tvarkos aprašas, Panevėžio
kolegijos mokslo ir taikomųjų tyrimų strategija 2015-2020 metams ir kt. Šie metai
svarbūs ir tuo, kad Akademinė taryba
priėmė svarbų strateginį sprendimą studijų kokybės tobulinimo link – taikyti praeinamąjį vieną balą priimant studentus į
kolegiją;
Demokratiški — Akademinės tarybos
narių darbe buvo puoselėjama demokratinė darbo aplinka, suteikiama laisvė mintims, siūlymams ir raiškai;
Liūdni... mes netekome šviesios, iniciatyvios, pareigingos, darbščios ir reiklios
asmenybės, vadovės, kolegės – Laimos
Užaitės. Jos indėlis organizuojant Akademinės tarybos veiklą ir darbą, formuojant
ir puoselėjant kolegijos vertybes išliks
ryškus bei įsimintinas ilgam;
Viltingi — aš, kaip Akademinės tarybos pirmininkė, tikiu ir viliuosi, kad mūsų
visų mintys, žodžiai ir darbai 2016 metais
bus prasmingi ir puoselės kolegijos akademinę kultūrą, įneš į mūsų bendravimo ir
bendradarbiavimo santykius ramybės
tėkmę, pagarbą, o tai padės kiekvienam
akademinės bendruomenės nariui siekiant
svarbių kolegijos tikslų ir prasmingų rezultatų.
Džiugių, gražių, nuostabių Jums
visiems artėjančių švenčių!
Akademinės tarybos pirmininkė
Laima Unterhauser

Prie
mūsų
durų
išsirikiavo
didžiosios
metų
Šventės — šv.
Kalėdos ir Naujieji
metai. Vieną kartą
metuose kalendorius mums dovanoja laiką, kuomet, palydėdami vienus
metus, už laiko posūkio pasitinkame
ateinančius. Turime simbolinę galimybę
palikti praeityje visas problemas ir rūpesčius, o į Naujuosius metus pasiimti su
savimi tik pasiekimus, pergales ir gerą
nuotaiką. Mieliems mūsų studentams
ateinančiais metais — naujų idėjų, nenumaldomo žinių troškimo, gerbiamiems
kolegoms — nuolatinio profesinio augimo, savitarpio supratimo ir tarpusavio
pagalbos. Gerbiamiems verslo partneriams — sėkmingų bendrų projektų ir
šaunių rezultatų. Visiems — tvirtos sveikatos, šalia esančių mylimų ir mylinčių
žmonių, visų troškimų ir vilčių išsipildymo, taikos ir stabilumo šiandieniniame
neramiame pasaulyje. Tegul 2016 metais Jus visus lydi geri žodžiai, mažos ir
didelės pergalės. „Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva...“ Už durų
laukia didžiosios šventės.
Su pagarba Tarybos pirmininkas
Benjaminas Pladis

Oras čia jau dvelkia atostogų dvasia,
O studentai džiugiai šaukia:
— Atostogos jau čia!
Nuo mokslų pailsėti
Bei šiltai pabūti artimų apsuptyje
Krentant baltoms snaigėms
Nuoširdžiai visiems linki PankoSa.
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ĮVYKIAI
Rugsėjis
Kolegija dalyvavo 12 kartą vykstančio
mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“
mokslo populiarinimo renginiuose.
Grupė dėstytojų, vadovaujami Technologijos mokslų katedros vedėjos Birutės
Dalmantienės,
lankėsi
Rezeknės
(Latvija) aukštojoje mokykloje.
Rokiškio filialas jau 16 metus iš eilės
organizavo Tarptautinį vargonų muzikos
festivalį, skirtą čekų muzikui ir pedagogui
vargonininkui Rudolfui Lymanui.
Biomedicinos mokslų katedros vedėja
Ingrida Kupčiūnaitė ir dėstytoja Asta Butkuvienė dalyvavo tarptautiniame seminare, kurį organizavo Europe-Direct tarpkultūrinių Europos studijų institutas. Seminaras vyko Vokietijoje, Görlitz mieste.
Biomedicinos mokslų katedros bendrosios praktikos slaugos studijų programos
studentės dalyvavo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje
Šiauliuose
vykusiose
pratybose
„Griausmas 2015“.
Aplinkos apsaugos studijų programos
studentų praktiniai užsiėmimai vyko Žuvinto biosferos rezervate. Studentai susitiko su rezervato direktoriumi Arūnu Pranaičiu ir specialistais, lankėsi muziejuje.
Biomedicinos mokslų katedra kartu su
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru paminėjo Pasaulinę
širdies dieną. Laisvės aikštėje organizuotas renginys ,,Sveikas aš – sveika širdis“.
Kolegija tradiciškai dalyvavo „Expo
Aukštaitija“ parodoje, pristatė kolegijos
veiklą. Kolegijos stende apsilankė ir Lietuvos Respublikos premjeras pirmininkas
Algirdas Butkevičius.
LR Seimas patenkino (rugsėjo 29 d.)
Lietuvos studentų sąjungos (LSS) peticiją dėl LR valstybės tarnybos įstatymo 7
straipsnio pakeitimo. Seimo sprendimu
panaikinta kolegijų absolventus diskriminuojanti nuostata, jog A lygio pareigybes
gali užimti tik universitetinį aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys, tad nuo šiol A lygio
valstybės tarnautojų pareigas galės užimti ir kolegijų absolventai.
Spalis
Surengta tradicinė neatlygintinos kraujo
donorystės akcija. Kraujo davė 40 Biomedicinos mokslų studijų programų studentų, 3 Socialinio darbo studijų programos studentai, 3 Technologijos mokslų
katedros studentai ir 1 Biomedicinos
mokslų katedros darbuotojas.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijos stadione vyko XVI Lietuvos
kolegijų sporto žaidynių kroso estafečių
varžybos. Mūsų merginos Samanta Šopytė (KTP-14), Viktorija Pletkutė (SD14), Viktorija Kubelskaitė ir Laura Tuomaitė (IUP-15) užėmė penktąją vietą ir
pelnė Panevėžio kolegijai pirmuosius
kompleksinės įskaitos taškus.
Vyko fuksų krikštynos.
Biomedicinos mokslų katedros bendro-

sios praktikos slaugos ir burnos higienos
studijų programų studentai ir dėstytojai
organizavo renginį „Kasdieninė sveikatos
priežiūra“, kuris skirtas prisidėti prie Panevėžio miesto savivaldybės sveikatinimo projekto „Spalis sveikatos stiprinimo
mėnuo Panevėžyje“.
Kolegijoje rinkosi Statybos studijų programų komitetų nariai iš Šiaulių valstybinės, Klaipėdos valstybinės, Kauno technikos ir Panevėžio kolegijų.
Direktoriaus pavaduotojas studijoms
docentas dr. Ričardas Kliminskas ir socialinių mokslų katedros vedėja Rimanta
Pagirienė lankėsi 5-oje pasaulinėje švietimo technologijų tyrimų konferencijoje
(„5th World Conference on Educational
Technology Researches“), kuri vyko Nikosijoje, Šiaurės Kipre.
Paskaitą apie šiuolaikinio verslo, žiniasklaidos, mokslo sąsajas elektroninėje erdvėje vedė žurnalistas elektroninio
portalo www.paninfo.lt savininkas Rolandas Meiliūnas.
Vyko trečioji tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija „Mokslo ir studijų
sąsajos globalizacijos sąlygomis“. Konferencija organizuojama kartu su tarptautiniais partneriais – Daugpilio universitetu
(Latvija) ir Konino aukštąją mokykla
(Lenkija).
Lankėsi Konino aukštosios mokyklos
(Lenkija) socialinio darbo specialybės
studentai ir dėstytojai.
Kokybės ir tyrimų skyriaus darbuotojai
Elvyra Juzėnienė ir Vytautas Paliukas
dalyvavo Tarptautinės kokybės akademijos (International Academy for Quality)
organizuotame Pasauliniame kokybės
forume (World Quality Forum) Vengrijoje,
Budapešte.
Vyko projekto „Spalis – sveikatos mėnuo
Panevėžyje“ seminaras „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų kūno kultūros veiklos turinio modeliavimas sveikatos aspektu“. Į
renginį susirinko apie 90 klausytojų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų,
sveikatos specialistų, kolegijos ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentų.
VPMF ,,Suvenyras“ praktiką atliekantys
studentai (LV-14 grupė) surengė firmos
reklamos parodą ,,Nuo 1995 iki 2015“.
Vyko projekto „Interaktyvus verslumo
ugdymas per karjeros valdymą“ mokymų
ciklas „Planuok, Įgyvendink ir Valdyk
savo Karjerą“. Mokymus vedė Vadybos ir
verslo katedros vedėja Laima Unterhauser ir Vadybos studijų krypčių bei turizmo
ir laisvalaikio studijų krypties komiteto
pirmininkė, lektorė Zita Vadlugienė.
Lapkritis
Viešėjo delegacija iš Švietimo ir mokslo
ministerijos: viceministras dr. Rolandas
Zuoza, studijų skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė ir turto
valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Margarita Jakštonienė.
VPMF vadovės Ana Samuilova ir Sandra

Žukauskienė dalyvavo Simulith centro
organizuotame seminare „Kaip psichologiškai pasiruošti darbui ir „išgyventi“ jame“.
VPMF ,,Stilius” ir VPMF ,,Suvenyras”
vadovės S. Žukauskienė ir A. Samuilova
dalyvavo Lietuvos imitacinių bendrovių
asociacijos
(LIBA)
steigiamajame
posėdyje (Vilniaus kolegijoje).
VPMF ,,Suvenyras” vadovė A. Samuilova išrinkta Lietuvos imitacinių bendrovių
asociacijos valdybos nare.
Socialinių mokslų katedra organizavo
„Pyragų dieną“. Pyragų turgus vyko kolegijos 7 korpuse. Pardavus pyragus buvo
surinkta 85,97€, jie paaukoti Panevėžio
vaikų dienos užimtumo centrui.
Direktorius Egidijus Žukauskas, direktoriaus pavaduotojas studijoms dr. R. Kliminskas, Projektų skyriaus vadovė Deimantė Končiuvienė ir Socialinių mokslų
katedros vedėja R. Pagirienė dalyvavo
tarptautinėje konferencijoje „Kaip verslas
galėtų dalyvauti rengiant specialistus ir
daryti įtaką jų rengimo kokybei“.
Viešėjo europarlamentaras Gabrielius
Landsbergis. Svečią priėmė kolegijos
direktorius E. Žukauskas. G. Landsbergis susipažino su kolegijos infrastruktūra
bei vykdomomis studijomis. Svečiui didelį įspūdį paliko kolegijos indėlis puoselėjant kalbininko Jono Jablonskio istorinę
atmintį. Vienas žymiausių Lietuvos kalbininkų yra G. Landsbergio proprosenelis.
Panevėžio kolegijos studentai minėjo
Tarptautinę studentų dieną.
Dalyvavome respublikiniame aukštųjų
mokyklų studentų konkurse EITtronic,
vykusiame Vilniaus kolegijos elektronikos ir informatikos fakultete. Panevėžiui
atstovavo Mantas Bobrevičius (EA14),
Augustinas Kvedarauskas (EA14), Lukas
Šlenderis (IS14).
Grupė Technologijos mokslų katedros
dėstytojų lapkričio 27 dieną praleido
tarptautiniame
parodų
centre
„Kipsala“ (Ryga), kur vyko tarptautinė
paroda Tech Industry 2015. Savo produkciją pristatė ne tik įmonės iš Baltijos
šalių, bet ir iš Šiaurės bei Vakarų Europos, NVS.
Teisės studijų programos studentai
minėjo Žmogaus teisių dieną. Kartu su
užsienio studentais iš Lenkijos ir Turkijos, kurie šiuo metu studijuoja kolegijoje
pagal Erasmus+programą, sukūrė trumpą filmuką, kuriame pristatomos pagrindinės žmogaus teisės. Idėjos autorius
teisės disciplinų dėstytojas Andrej Špilevoj.
Viešėjo 10-12 kl. mokiniai iš Rokiškio
gimnazijų. Praktinio mokymo centro vadovas Kęstutis Lukoševičius supažindino
mokinius su praktinėmis laboratorijomis,
Studijų ir karjeros centro konsultantė
Jovita Černienė pristatė studijų programas, Tarptautinių ryšių ir komunikacijos
skyriaus vadovė Aušra Gudgalienė informavo apie Erazmus + galimybes studijuojant.
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA
Vienas iš prioritetų –
glaudus bendradarbiavimas
su socialiniais partneriais!
Biomedicinos mokslų studijų srities
programų teorinis mokymas glaudžiai
susietas su praktiniu – tai sudaro prielaidas efektyvinti mokymą, ugdyti studentų
savarankiškumą ir formuoti tai profesijai
būdingus svarbiausius bendruosius bruožus: komunikabilumą, gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, etiškumą, atsakomybę, kritinį mąstymą ir kt. Biomedicinos mokslų katedros studijų programų
studentai profesinius įgūdžius tobulina 27
praktikose: Bendrosios praktikos slauga
– 11, Kineziterapija – 4, Burnos higiena –
5, Grožio terapija – 5, Odontologinė priežiūra – 2.
Studijų programose numatytos studentų praktikos užtikrina sąsajas tarp
akademinių žinių ir realios darbo aplinkos,
sudaro sąlygas integruoti teorines ir praktines žinias bei įgyti profesinių žinių ir gebėjimų. Profesinės veiklos praktikas studentai sėkmingai atlieka įvairiose Respublikos priežiūros įstaigose, sveikatingumo,
reabilitacijos centruose, grožio salonuose
bei privačiuose odontologijos kabinetuose. Praktikoms atlikti turime daugiau nei
100 praktinio mokymo bazių. Per mokslo
metus daugiausia studentų praktikas atlieka šiose VšĮ įstaigose: Respublikinėje
Panevėžio ligoninėje, Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Panevėžio poliklinikoje, Šv. Juozapo namuose,
Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje, Fizinės medicinos ir reabilitacijos
centre ir kt.
Glaudus katedros bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sudaro studentams palankias sąlygas atlikti profesinės veiklos praktikas, padeda stebėti darbo rinką,
prognozuoti pokyčius bei lanksčiai į juos
reaguoti. Katedra nuolat bendradarbiauja
su socialiniais partneriais, siekdama vertinti rengiamų specialistų poreikį darbo
rinkoje, absolventų profesinio parengimo
kokybę bei jų profesinę karjerą. Darbdavių atstovai dalyvauja studijų programos
komiteto ir programos savianalizės grupės veikloje, kvalifikavimo komisijų darbe
(vertina studentų baigiamuosius darbus ir
baigiamuosius egzaminus, recenzuoja
baigiamuosius darbus). Rengiant ir tobulinant dalykų, praktikų programas, studijų
krypties dalykus kviečiami dėstyti dėstytojai praktikai. Ypač glaudūs katedros ir
darbdavių ryšiai padeda tobulinti praktinį
studentų parengimą.
Studentai džiaugiasi suteikiama galimybe save išbandyti, pažinti, lavinti, pa-

naudoti įgytas žinias bei jas generuoti
profesinėje veikloje. Profesionalūs biomedicinos
srities specialistai geranoriškai
sutinka vadovauti studentų praktikai,
teigdami,
kad dalindamiesi savo žiniomis, patirtimi
padeda kolegijai ruošti atsakingus specialistus. Juos motyvuoja ryšys su akademine bendruomene, galimybė sulaukti
atgalinio ryšio.
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės slaugos administratorė Jolanta Gertienė didžiuojasi ir džiaugiasi, kad didžiąją
ligoninės slaugos personalo dalį sudaro
Biomedicinos mokslų katedros absolventai, kurie savo
darbo patirtimi
dalijasi su būsimaisiais slaugos
bei kineziterapijos specialistais,
recenzuoja studentų
baigiamuosius darbus, dalyvauja baigiamųjų
darbų vertinimo komisijoje. Į gyvenimą
veržiasi naujos technologijos, reikalaujančios daug žinių, slaugos specialistai dirba
su sudėtingais prietaisais, aparatūra, informacinių technologijų sistema ir kartu
nepamiršta gero žodžio, švelnių rankų ir
širdies šilumos, tolerancijos ir gerumo
tūkstančiams sergančiųjų. Dėkoju už nuoširdų bendradarbiavimą, savitarpio supratimą, kantrybę praktinės veiklos metu.
Santa Miežinienė, VšĮ Panevėžio
miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pavaduotoja odontologijai, mintimis
grįžta į 2010 metus, kada prof. habil. dr.
Irena Bačiūnienė kvietė Lietuvos Respublikos odontologų
rūmų bendruomenės narius
pasidalinti mintimis apie kolegas odontologus. Tada rašė, kad „mažai
tautai svarbu branginti kiekvieną iškilų
savo žmogų‟. Gimiau, užaugau prie to
„tamsaus Nevėžio“, kurį savo akyse matė
ir eiles upei skyrė Maironis. Visada norėjau, kad tas „tamsus Nevėžis“ taptų šviesesnis. Ir ne tik aš viena. Todėl džiaugiuosi, kad mūsų įstaiga yra viena iš pagrindinių kolegijos partnerių. Nuo 2009
metų burnos higienos, gydytojo odontologo padėjėjo praktiką atliko daugiau nei
30 studentų, įdarbinti 9 kolegijos burnos
priežiūros absolventai. Poliklinikos odontologai nuolat savo darbo patirtimi dalinasi su Biomedicinos mokslų katedros būsimais burnos priežiūros specialistais, neatsisako recenzuoti baigiamųjų darbų ar
dalyvauti baigiamojo vertinimo komisijo-

je. ,,Panevėžio kolegija ir VšĮ Panevėžio
miesto odontologijos poliklinika yra karjeros ir profesinės praktikos pradžia“ – tai,
bendradarbiavimo pavyzdys, siekis tobulėti, kad pacientų burnos sveikata būtų
neatsiejama nuo visos bendros organizmo sveikatos.
„Mokslas — svarbiausias, gražiausias
ir reikalingiausias dalykas žmogaus
gyvenime“. A.Čechovas

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninės administracija ir kolektyvas nuoširdžiai dėkoja socialiniam partneriui
Panevėžio
kolegijos biomedicinos mokslų katedrai
už ilgametį konstruktyvų bendradarbiavimą, už galimybę dalyvauti kaip
praktinio
mokymo
bazė ruošiant jaunuosius sveikatos ir socialinio darbo specialistus. Sveikindami kolegas su artėjančiais Naujaisiais 2016-aisiais metais,
norime palinkėti neblėstančio entuziazmo, inovatyvių idėjų, naujų tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir studentų mokymo formų, o, svarbiausia, nuolat didėjančio supratimo savo atliekamo darbo svarba ir atsakomybe prieš visuomenę už
jaunųjų medikų ir socialinių darbuotojų
profesinį ruošimą. Ligoninės darbuotojai
ir pacientai reiškia nuoširdžią padėką už
kokybiškai paruoštus, įvaldžiusius profesinius įgūdžius, motyvuotus, mylinčius ir
atjaučiančius ligonius kolegijos studentus
ir jaunuosius specialistus, suprantančius,
kad šiuolaikinės kokybiškos sveikatos
priežiūros paslaugos nėra vien tik kvalifikaciniai gebėjimai, bet ir paguoda, padrąsinantis rankos palytėjimas, atjaučiantis
ir sušildantis žvilgsnis. Jūsų auklėtinių
jaunatviška energija ir pasiaukojantis
darbas yra didelė paspirtis mūsų institucijai ligonių gydymo ir slaugymo procese.
Tariame Panevėžio kolegijos administracijai, dėstytojams ir studentams nuoširdų
aukštaitišką AČIŪ ir linkime turiningų,
sėkmingų, prasmingų ir įsimintinų ateinančių metų.
Ligoninės kolektyvo vardu direktorė
Violeta Grigienė

Artėjančių švenčių proga linkime
studentams visas įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje, gerbiamiems
praktikams – kantrybės, ištvermės
perduodant praktinius gebėjimus studentams, kurie pradeda žengti pirmuosius žingsnius profesionalų link, dėstytojams – visas žinias bei patirtį ir
toliau sėkmingai perteikti būsimiems
specialistams.
Biomedicinos mokslų katedros
kolektyvas
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SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA
Jau keleri metai Panevėžio kolegijos
socialinio darbo studentai atlieka praktiką
Panevėžio socialinių paslaugų centre.
Praktikos metu studentai įgyja praktinių
įgūdžių, reikalingų tolimesnei karjerai, o
mes turime galimybę kelti būsimų specialistų kvalifikaciją bei išsiugdyti sau
darbuotoją.
Socialinio darbo studentai ateina
motyvuoti, pasirengę įgyti naujų žinių ir
įgūdžių. Daugelis jų labai noriai semiasi
patirties, bendrauja su Centro kolektyvu.
Dalis studentų sugrįžta pas mus rinkdami
duomenis savo baigiamajam darbui.
Baigiamuosiuose darbuose pristatyti
tyrimai dažnai yra naudingi mūsų Centrui, o absolventai juos vėliau gali pritaikyti praktinėje profesinėje veikloje.
Danguolė Sabulienė,
Panevėžio socialinių paslaugų centro
socialinio darbo vadybininkė

Panevėžio „Aušros“ progimnazijos ir
kolegijos pedagogų draugystė užsimezgė 2003 metais. Visus tuos metus studentai talkina mokytojams, socialiniam
pedagogui. Kolegijos lektoriai, praktinio
mokymo vadovė M. Tonkuvienė glaudžiai bendradarbiauja su mokytojaismentoriais, supažindina su švietimo naujovėmis. Man tenka garbė būti pedagoginių studijų programų komiteto nare: padedu rengti naujas ir tobulinti vykdomas

studijų programa, Apskrito stalo diskusijose kartu svarstau studijų kokybės,
praktinio mokymo klausimus, dalyvauju
susitikimuose su tarptautiniais studijų
programų vertintojais bei baigiamųjų
darbų gynimuose. Kolegija mus, socialinius partnerius, kasmet kviečia į šventinius bendruomenės renginius.
Tikiu, kad mūsų mokyklos ir kolegijos
draugystė vis stiprės. „Aušros“ progimnazija laukia jaunų, aktyvių, kūrybingų studentų – būsimų mokytojų.

šiandien neišvengiama būtinybė siekiant
aukštos studijų kokybės, kurios rodiklis –
darbo rinkai parengtas puikus specialistas. Socialiniai partneriai savo ruožtu
džiaugiasi studentų-praktikantų pagalba
kasdieninėje veikloje bei galimybe užsitikrinti įstaigos poreikius ir lūkesčius atitinkančio specialisto parengimą.

Giedrė Gruzdienė,
„Aušros“ progimnazijos direktorė

Socialinių mokslų katedra džiaugiasi
turėdama gausų socialinių partnerių būrį.
Pasirašytos 45 bendradarbiavimo sutartys su socialinių paslaugų ir ugdymo
įstaigomis, kuriose atlieka praktiką socialinio darbo ir pedagoginių studijų programų studentai. Profesinės veiklos įgūdžių
studentai gali įgyti Panevėžio mieste,
regione, šalyje ir užsienyje: Austrijoje,
Čekijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Italijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Turkijoje ir t. t.
Bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais nauda abipusė. Mums ši
draugystė padeda pajusti darbo rinkos
pulsą, lanksčiai reaguoti į aplinkos pokyčius tobulinant studijų programas. Tai

2015 M.
SOCIALINIŲ
PARTNERIŲ
TOP-15

Katedros bendruomenė taria NUOŠIRDŲ AČIŪ visiems socialiniams partneriams. Sunku savo dėkingumą išreikšti
viename „Pankomanijos‟ puslapyje. Apžvelgę 2015 metais nuveiktus darbus
nusprendėme išrinkti 15 socialinių partnerių, kurie šiemet ypač daug prisidėjo
akredituojant studijų programas, organizuojant studentų profesines veiklos praktikas bei kitus renginius.
Socialinių mokslų katedros vedėja
Rimanta Pagirienė,
Praktinio mokymo vadovė
Marija Tonkuvienė

Patrikas
Skrudupis,

Daiva
Tumasonytė,

VšĮ Šv. Juozapo
globos namų
direktorius

Panevėžio vaikų
dienos užimtumo
centro direktorė

Lina Trebienė,

Vilija
Ališauskienė,

Laima Biržietienė,

Valdemaras
Misevičius,

VšĮ „Vilties namai“
direktorė

Panevėžio socialinių
paslaugų centro
direktorius

Diana Guzienė,

Danutė Valiukienė,

Remigijus Glinskis,

Giedrė
Gruzdienė,

Rokiškio raj. Juodupės
gimnazijos direktorė

Panevėžio „Vilties“
progimnazijos direktorė

Panevėžio „Ąžuolo“
progimnazijos
direktorius

Panevėžio „Aušros“
progimnazijos
direktorė

Jaunuolių dienos
centro direktorė

Rokiškio suaugusiųjų
ir jaunimo mokymo
centro direktorė

Valerija
Dorošenkienė,

Asta Radžiūnienė,

Audronė
Bagdanskienė,

Zita
Satkauskienė,

Regina
Blauzdienė,

Berutė
Laureckienė,

Panevėžio l/d
„Vaikystė“ direktorė

Panevėžio l/d
„Diemedis" direktorė

Panevėžio l/d "
Pušynėlis" direktorė

Panevėžio l/d
„Sigutė“ direktorė

Panevėžio m. savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės
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TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ KATEDRA
Būsimojo inžinieriaus
kvalifikacija – ir katedros, ir
darbdavių rūpestis
2015 metus galėtume pavadinti
produktyvaus Technologijos mokslų
katedros ir socialinių partnerių bendradarbiavimo metais. Katedros dėstytojų -– inžinerijos studijų krypčių
specialistų – grupės lankėsi miesto
įmonėse ir regiono įmonėse bei organizacijose, kur susipažino su įmonėje naudojamomis naujausiomis
technologijomis, aptarė studijų programų atnaujinimo ir būsimų specialistų praktinio rengimo gerinimo klausimus.
Per daugelį metų, vykdydami studijų programas, palaikėme glaudžius
ryšius su laiko patikrintais socialiniais
partneriais. 2015 metais įsitvirtino
nauja bendradarbiavimo forma, kai
būsimieji darbdaviai tiesiogiai dalyvauja rengiant specialistus. Pradininkas — UAB „Creation Labs”, programavimo paslaugų, elektroninio
verslo ir interneto rinkodaros kompanija (direktorius Liudas Stankevičius).

Įmonė ne tik sudarė puikias sąlygas studentų profesinei praktikai
naujose bendrovės patalpose, bet
jos specialistai kolegijos laboratorijose moko baigiamojo kurso studentus
dirbti su specifine programine įranga,
kartu su dėstytojais dalyvauja mokslinėse konferencijose ir studentų pro-

fesiniuose konkursuose. Pagal įmonės užsakymą parengti baigiamieji
darbai praktiškai įgyvendinami įmonės veikloje. Panašiu keliu eina ir
UAB
„Ieškok
komunikacijos“ (direktorius Tomas Grėbliūnas).
Pagal šios įmonės užsakymą parengtas baigiamasis projektas pripažintas geriausiu 2015 metų technologijos mokslų studijų srities baigiamuoju darbu.

pasidalijo su kolegija technine įranga, aptariami tolesni studentų renginių rėmimo veiksmai.
Tradicinėse inžinierių dienose vėl
sulaukėme gausaus regiono profesinių mokyklų mokytojų būrio. Birželio
mėnesį įmonių specialistai atėjo į
auditorijas – vertinti baigiamųjų projektų ir atsirinkti būsimųjų darbuotojų.

Elektros ir elektronikos srities
dėstytojų grupė 2014 metais susipažino su UAB „Rifas” naudojama
įranga ir energetikos, elektrotechnikos, atsinaujinančių energijos sistemų gamybos technologijomis, o įmo-

nės specialistai lankėsi kolegijos
praktinio mokymo centre. 2015 metais įmonės direktorius Aidas Šetikas
pakvietė dėstytojų grupę padiskutuoti
apie specialisto kompetencijas.

Gruodžio mėn. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas ir AB „Aukštaitijos vandenys“ į praktinės veiklos stažuotes
priėmė Aplinkos apsaugos studijų
programos dėstytojus. Dėstytojai
turėjo progos susipažinti su Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro ir
UAB „Aukštaitijos vandenys“ naujausiomis technologijomis.

Kitas susitikimas vėl vyko kolegijoje – darbdaviai išsakė studentams
savo lūkesčius. Į profesinę praktiką
įmonėje išvyko 6 elektros ir automatikos įrenginių antrakursiai. Įmonė

Technologijos mokslų katedros partneriams dėkingi už
bendradarbiavimą ir neįkainojamą patirtį ir linkime sėkmingų 2016-ųjų metų!
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VADYBOS IR VERSLO KATEDRA
Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais:
sėkmingos patirtys 2015 m.
ir naujos galimybės
Vadybos ir verslo katedra — viena
stambiausių Panevėžio kolegijoje tiek
studentų ir dėstytojų skaičiumi, tiek ir
administruojamomis studijų programomis. Katedra turi per 200 bendradarbiavimo su įvairių organizacijų socialiniais
partneriais sutarčių, o tai reiškia ir potencialių praktikos vietų bei darbdavių. Katedros dėstytojai ir studentai itin glaudžiai
bendradarbiauja su socialiniais partneriais: rengia bendrus projektus, numato
stažuočių galimybes, organizuoja studentams praktikas pagal jų poreikius.
Vadybos ir verslo katedra, plėtodama
ryšius, bendravimą ir bendradarbiavimą,
2015 metais organizavo kolegijoje dvi
Apskritojo stalo diskusijas su įvairių organizacijų vadovais, specialistais, darbuotojais. Šios diskusijos leido išgirsti socialinių partnerių nuomonę apie organizuojamų praktikų turinio, studijų programų
turinio atitikimą darbo rinkos poreikiams,
studentų gebėjimus ir kompetencijas, jų
norus ir siekius bendraujant su darbdaviais. Tokios diskusijos yra pagrindas
katedros studijų programų komitetų pirmininkams ir nariams bei studentams
susėsti prie bendro stalo ir pabendrauti
su profesionalais ir drauge priimti sprendimus, kaip tobulinti ir gerinti studijų programas bei užtikrinti studijų kokybę, atitinkančią darbo rinkos reikalavimus žmogiškųjų išteklių srityje.
2015 m. balandžio 23 d. katedra
inicijavo
ir
organizavo
susitikimąApskritojo stalo diskusiją bendrai su visų
studijų programų socialiniais partneriais.
Pagrindinė diskusijos tema – katedros
studentų profesinės veiklos praktikų planavimo, organizavimo ir vykdymo kokybės tobulinimas, bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais. Diskusijoje dalyvavo 12 įvairių organizacijų atstovų: Teisės studijų programos studentams praktikos vietas suteikiantis Panevėžio apygardos probacijos tarnybos vadovas Edmundas Toliušis, Panevėžio apskrities
VPK skyriaus viršininkė Elona Kelerienė;
Buhalterinės apskaitos ir Finansų studijų
programų studentų praktikos organizavimo klausimus aptarė AB „Panevėžio
energija“ finansų direktorė Rita Marozienė ir UAB „Apskaita“ direktorė Rima Pelikšienė. UAB „Biuro verslas“ direktorė
Gražina Želionienė ir Akvilė Žiaunienė,
Panevėžio verslo konsultacinio centro
direktorė, džiaugėsi Verslo vadybos studijų programos studentais; Vertingų pastabų dėl Reklamos vadybos studijų programos
tobulinimo
pateikė
UAB
„Reklamos forma“ atstovas Arvydas Šeikas ir UAB „Panreklama“ direktorius Vytautas Šiupšinskas. Patarimus logistikos
vadybos studentams dalino personalo

vadybininkės iš UAB „AQ Wiring Systems“ ir UAB „Palink“; kelionių agentūros
„Sandėjas“ projektų vadovė Jūratė Steponavičienė pateikė siūlymus dėl naujų
studijų dalykų įvedimo į Turizmo ir laisvalaikio vadybos studijų programą, o UAB
„Baltic Clipper“ Panevėžio filialo direktorė
Lina Pakarklienė akcentavo studentų
motyvacijos stiprinimo problemą.
Diskusijoje stengtasi atsakyti į klausimą „Kokie veiksniai lemia studentų praktikos atlikimo kokybę?“. Anot darbdavių,
yra keletas veiksnių, lemiančių praktikos
kokybę, bet svarbiausias iš jų – studento
motyvacija ir noras įgyti profesinės patirties. Verslo atstovai pripažino, kad maloniausia dirbti ir dalintis gerąja patirtimi su
studentu, kurio akys dega. Jis smalsus,
nebijo klausti, komunikuoti bei stengiasi
įsiklausyti ir išgirsti, kas jam patariama.
2015 m. lapkričio 15 d. buvo organizuota Apskritojo stalo diskusija su logistikos verslo atstovais, darbdaviais dėl studijų programos Logistikos vadyba tobulinimo ir studentų praktikų atlikimo galimybių gerinimo, orientavimosi į logistikos
srities verslo įmonių ir kolegijos bendradarbiavimo sinergiją. Diskusijoje vertingų
pasiūlymų pateikė bendrovių logistikos
padalinių vadovai: UAB „Schmitz Cargobul Baltic‟ Jolita Pribušauskienė, AB
„Lietkabelis‟ Kristina Gatavynaitė, UAB
„Norveka‟ Eugenijus Zapalskis, UAB
„Linas Agro‟ Ingrida Grinkienė, UAB
„Palink‟ Aurelijus Valaitis ir kt.
Ši diskusija leido išsiaiškinti darbdavių ir socialinių partnerių lūkesčius ruošiant logistikos vadybos specialistus.
Darbdavių, verslo įmonių vadovų, specialistų patarimai bus vertingi ruošiantis
studijų programos Logistikos vadyba
išoriniam vertinimui 2016 metais.
Dar viena bendradarbiavimo katedroje su verslo partneriais priemonė yra
taikomųjų užsakomųjų tyrimų atlikimas,
orientuojantis į verslo poreikius, problemas ir iššūkius. Logistikos vadybos programos studentai, vadovaujami profesorės dr. Rasos Glinskienės, atliko du taikomuosius užsakomuosius tyrimus pokylių namų „Vasaris“ užsakymu. Tokie tyrimai yra naudingi abipusiškai: verslui leidžia spręsti problemas ir priimti reikiamus sprendimus, o studentams tobulinti
tiriamuosius taikomuosius įgūdžius realioje situacijoje.
Paminėtina ir tai, kad socialiniai partneriai Buhalterinės apskaitos studijų programos studentams suteikia galimybę
nemokamai naudotis apskaitos kompiuterizuotomis programomis „Stekas Plius“,
„Rivilė‟. UAB „Pačiolio prekyba“ nuolat
nemokamai kviečia dėstytojus ir studentus į savo organizuojamus seminarus
susipažinti su naujausiomis apskaitos
aktualijomis.
Džiugu tai, kad regiono tarptautinio
verslo įmonių vadovai, padalinių vadovai
palaikė katedros iniciatyvą rengti naują
studijų programą Tarptautinis verslas ir
sutiko aktyviai dalyvauti kuriant šią programą. Naujos studijos rengimas – tai

2016 metų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtros galimybės, nauji
iššūkiai ir perspektyvos.

Katedros socialiniai
partneriai pateikė
atsiliepimus/ nuomonę apie
bendradarbiavimo naudą,
ilgalaikių ryšių stiprinimą:
Sigitas Gailiūnas, Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas, AB „Lietkabelis“ generalinis direktorius: „Pritariu naujos studijų programos
Tarptautinis verslas rengimui!!!

Lietuvai esant ES nare šios srities
specialistai yra reikalingi. Galima pasidžiaugti, kad jūsų Logistikos vadybos
studijų programos laidos studentė Irena
Rapkevičiūtė ne tik aktyviai atliko praktiką įmonėje, bet ir bendradarbiaudama su
AB „Lietkabelis“ logistikos vadybininke,
kolegijos dėstytoja Kristina Gatavynaite
parengė realų baigiamąjį darbą apie AB
„Lietkabelis“ tiekimo grandinės tobulinimo galimybes. Aktyvios studentės iniciatyvas mes įvertinome ir studentei paskyrėme 300 EUR premiją.“

Kornelija Kynienė, UAB „AQ Wiring
Systems“ personalo skyriaus vadovė:
„Su kolegija bendraujame ne tik priimant
studentus praktikai. Kolegijos dėstytojai
dalyvauja įmonės darbuotojų mokyme,
kartu aptariame mokymo programas.“
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KARJEROS STEBĖSENA
Panevėžio kolegija
GYVUOJA jau 13 m.

Panevėžio kolegijos studijas BAIGĖ

Panevėžio kolegijoje
VYKDOMOS

2002-2015 m.

< 6000 absolventų

23 studijų programos

Panevėžio kolegija partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė” Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002. Projektu siekiama sukurti/atnaujinti pagal
bendrą karjeros valdymo paslaugų (KVP) modelį veikiančių karjeros centrų infrastruktūrą, kuriuos sietų bendras
duomenų tinklas ir KVP informacinė sistema. Nuo 2011 m. Panevėžio kolegija vykdo absolventų, baigusių studijas
kolegijoje, karjeros stebėsenos analizę.

Per 2011-2014 m. Panevėžio
kolegiją BAIGĖ

1389

moterys

587

vyrai

1976 absolventai
2011—2014 m. absolventų įsidarbinimas po studijų baigimo

83 %

81 %

2012 m.

2011 m.

79 %

2013 m.

84 %

404 €
2014 m.

2014 m. absolventų įsidarbinimas
po studijų baigimo praėjus metams

MINIMALUS darbo užmokestis
Lietuvoje

33%

325 €

Meno studijų

VIDUTINIS Technologijos mokslų studijas
baigusių absolventų mėnesinis atlyginimas

510 €
VIDUTINIS Meno studijas baigusių
absolventų mėnesinis atlyginimas

94 €

VIDUTINIS absolventų
atlyginimas

71 %

74 %

75%

Technologijos
mokslų

Kolegijos
vidurkis

Socialinių
mokslų

76%

Biomedicinos
studijų

VIDUTINIS Socialinių mokslų studijas
baigusių absolventų mėnesinis atlyginimas

380 €
VIDUTINIS Biomedicinos mokslų studijas
baigusių absolventų mėnesinis atlyginimas

419 €
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MŪSŲ METAI

Tekstus rašė kolegijos darbuotojai ir socialiniai partneriai. Nuotraukos iš kolegijos archyvo.
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