Brangūs Panevėžio kolegijos studentai!
Peržengę dar vieną – naujų
metų - slenkstį, be abejo, viliamės,
kad
2011-ieji
bus
turiningesni,
įdomesni, pažers naujovių ir asmeniniame, ir bendros mūsų visų įstaigos, Panevėžio kolegijos, gyvenime.
Didžioji kolegijos naujiena, manau,
bus tai, kad pagaliau turėsime
Direktorių, ne laikinai einantį šias
pareigas. Neabejotinai tai atneš
tolesnių naujovių, tikėkimės – gerų
mums visiems.
Savo ruožtu aš noriu
jums padėkoti už išreikštą
pasitikėjimą tapti laikraščio
vyriausiąja redaktore. Suprantu šių pareigų atsakomybę ir pasižadu jas atsakingai vykdyti. Stengsiuosi,
kad ateityje atsirastų galimybių šį mėnraštį leisti ne
tik elektroniniu pavidalu.
Jaučiu, kad pritarsite, jog
spausdintas leidinys atrodys
solidžiau ir bus dar populiaresnis negu vien virtualios erdvės informacija.
Gal ateityje susiformuos ir aiškesnė mūsų
laikraščio vizija. Šį tą galėčiau siūlyti, todėl pirmiausia noriu
paklausti: gal jau kartais pavargote
nuo per prievartą visur brukamos ne
itin skalsios (dažniausiai ir apnuodytos visokiais E) duonos ir žaidimų?
Gal jau nusibodo šou darymas iš
kiekvieno menkiausio dalykėlio gyvenime? Gal jau norisi ko nors tikro?
Tikrų vertybių ir to, kas suteikia
palaimą ne tik kūnui, bet ir sielai?
Neseniai Panevėžio J.Miltinio dramos
teatre pradėta
rodyti premjera
„Meilės eliksyras“ (rež. Arvydas
Lebeliūnas). Būtinai aplankykite šį
spektaklį. Daug auksinių minčių
išgirsite (žinoma, jeigu norėsite ir
mokėsite klausyti). Cituoju vieną iš
jų: „Kalba žmogų išlaisvina, o istorija
padeda suvokti savo vietą visatoje“.
Gaila, kad ir kalba, ir istorija šiame
mūsų vis labiau virtualėjančiame,
technokratiškėjančiame
pasaulyje
užima vis mažiau vietos.
Jeigu jau pradėjau kalbėti apie
tikrąsias vertybes, negaliu neprisiminti to, kas labai svarbu visiems
mums, Panevėžio kolegijos, o ypač
Verslo ir technologijų fakulteto,
bendruomenės nariams. Jau labai

greitai minėsime mokyklos 50-metį.
Tiksliau, trijų pusę amžiaus šioje
vietoje veikusių mokymo įstaigų. Tai
politechnikumo
(1960-1991
m.),
aukštesniosios technikos mokyklos
(1991-2002 m.) ir Verslo ir technologijų fakulteto (veikia nuo 2002 m.)
Pažvelkime bent kiek giliau.
Šis jubiliejus – tai tik maža laiko
atkarpėlė, lyginant su beveik 300
metų, per kuriuos čia, pačioje miesto
širdyje, buvo mokoma ir mokomasi.
Viskas prasidėjo dar 1727-aisiais, kai
visiškai netoli, šiaurinėje dabartinės

Nepriklausomybės a. dalyje, katalikų
vienuoliai pijorai įkūrė bažnyčią, vienuolyną ir pirmą aukštesnę mokyklą.
Simboliška - būtent Panevėžio kolegiją. Tiesa, tuomet žodis „kolegija“
turėjo kiek kitokią prasmę nei dabar,
bet tai vis tiek buvo pirmoji rimtesnė
švietimo įstaiga Panevėžyje. Išlikę
istoriniai šaltiniai byloja, kad Panevėžio kolegija buvo filosofinės pakraipos, nes visos tuometės kolegijos
teikė prerogatyvą kuriems nors
mokslams: humanitariniams, teologijos ar kt.
Daugelis iš jūsų tikriausiai niekada nesusimąstėte, kokia yra turtinga, istoriškai vertinga šios vietos,
kurioje dabar mokotės, istorija.
Laikas nubraukti dulkes. Siūlyčiau
kiekviename
laikraščio
numeryje
įvesti rubriką, pavadintą kad ir
„Interviu su miesto šviesuoliu“. Joje
būtų galima pristatyti pakalbintus
mūsų mieste gyvenančius šviesuolius: istorikus, muziejininkus, pedagogus, gydytojus ir kt. Manau, kad
jie tikrai turėtų ką papasakoti ir apie
šios vietos istoriją, ir kur kas daugiau. O ir daugelis dirbančių kolegijoje dėstytojų mums turėtų ką pa-

sakyti, nes ne vienas iš jų čia išdirbo
keletą dešimtmečių. Juk ne veltui yra
sakoma, kad savo krašto, miesto,
pagaliau mokyklos istorijos nežinantis žmogus visą gyvenimą taip ir
lieka vaiku. Jei sakysite: „Sunkūs
laikai, krizė, reikia kautis dėl vietos
po saule, niekam mes čia nereikalingi, reikia dairytis į užsienį, ką
ten ta istorija ar kalba“, - suprasiu.
Bet kas mūsų tautos, mūsų Lietuvos
tuomet laukia ateityje, kai jūs visi
išvažiuosite? Gal todėl prisiminus,
kokiomis sąlygomis mūsų mieste
dirbo ir kūrė didžiausi ne
tik šio krašto, bet ir Lietuvos šviesuoliai (G.Petkevičaitė-Bitė,
J.Jablonskis,
J.Balčikonis ir daugelis kitų), jūsų pačių rūpesčiai pasirodys kur kas lengvesni ir
nereikšmingi?
Baigti norėčiau dar
vienu siūlymu. Jeigu sužinosite, kad Panevėžyje lankosi
filosofijos profesorius, mūsų
kraštietis A. Šliogeris, būtinai nueikite. Tai puikios iškalbos ir proto žmogus.
Verta paklausyti. Žinoma,
ir mūsų bibliotekos nepamirškite. Daug ką galėtume
pasiūlyti paskaityti ir be vadovėlių ar
mokomųjų knygų. Kad ir neseniai
bibliotekoje gautą naujai išleistą
J.Gaarderio „Sofijos pasaulį“. Ši lengvai skaitoma filosofijos istorija yra
viena iš skaitomiausių knygų pasaulyje. Sėkmės jums visiems. Ir iki
susitikimo kituose laikraščio numeriuose.
Vilija Raubienė
Vyr. redaktorė

Studentų pasakojimas apie
mokslus Jungtinės Karalystės
North Glasgow kolegijoje – 2 p.
Panevėžio kolegijos bendrabutyje
atlikti remonto darbai – 3 p.
Kolegijos buhalterinės apskaitos
studijų programos studentės
įrodė savo pranašumą – 3 p.
Kolegijos VT fakultete pavasario
semestre studijuos 3 studentai iš
Turkijos – 4 p.
Susipažinkime iš arčiau su VT
fakulteto dekanu Kęstučiu
Lukoševičiumi – 4 p.
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Čia dažnos evakuacinės gaisro
pratybos ir jos vykdomos gana atsakingai. Dažnai per paskaitas sukaukia signalizacija ir visi tvarkingai
privalo išeiti į kiemą. Tuoj pat atskuba 2 gaisrinės ekipažai ir patikrina
visą koledžą. Tai trunka apie pusvalandį, po to visiems vėl leidžiama
grįžti į pastatą.
Tai tiek šiam kartui, visko juk
ir neišpasakosi. Iš Glazgo grįžome
kupini naujų įspūdžių, pasisėmėme
nemažai kultūrinės patirties, trumpai
tariant, viskas labai patiko.
Dėkojame už suteiktą šansą
sudalyvauti ERASMUS mainuose, o
ypač Deimantei Končiuvienei bei
Indrei Rasiulei už suteiktą visokeriopą pagalbą.
Adomas Zupka ir Svajūnas
Astrauskas,
KT-9 gr. studentai

Studentų pasakojimas apie
mokslus Jungtinės
Karalystės North Glasgow
kolegijoje
Glazgas – gražus miestas,
vyrauja seni, labai gražūs pastatai,
daug
įvairių
skulptūrų.
North
Glasgow kolegija – šiaurinėje miesto
dalyje, dar nesenai pastatyta, tai
viskas – nauja ir gražu.
Kolegijoje didelis dėmesys skiriamas studentui. Yra gana nemažas
studentų centras „Learner services“,
jame studentai kreipiasi visais rūpimais klausimais, pasiūlymais ir t. t.
Taip pat šis centras padeda studijuojantiems rasti darbą.
Kolegijoje iš viso mokosi 15
lietuvių. Pagrindinės studijų sritys
yra 4: informacinės technologijos,
verslas, menas bei sportas. Grupės
čia gana nedidelės, mūsų grupėje –
18 studentų. Kiekvienoje klasėje yra
„SmartBoard“ lentos, projektoriai bei
spausdintuvai, kuriais studentas bet
kada paskaitos metu gali atsispausdinti norimą medžiagą. Visa studijų
medžiaga yra „BlackBoard“ sistemoje. Per paskaitas pateikiama
nemažai praktinių užduočių, šiek tiek
testų ir daug medžiagos, kurią reikia
perskaityti. Tik prasidėjus paskaitai
dėstytojas užduoda klausimus
iš
praėjusios paskaitos: jei studentas
nežino atsakymų, tai jam stengiamasi viską kuo smulkiau paaiškinti.
Kai dėstytojas pradeda aiškinti temą,
visiems liepiama išsijungti monitorius, o praėjus 15 min. nuo paskaitos

pradžios auditorija užrakinama, studentai nebeįleidžiami. Dėl vėlavimų
dėstytojai turi gana griežtą požiūrį, o
prie išdėstytos medžiagos daugiau
nebegrįžta.
Toliau tęsdami pasakojimą apie
mokslus North Glasgow College, dar
galėtume paminėti, kad visame
koledže patiesta kiliminė danga ir
koridoriuose nėra suolų, todėl studentai, laukdami paskaitų, sėdi ant
grindų.
Ir dar. Studentai į dėstytojus
kreipiasi tiesiog vardais ir per visą
praleistą laiką Škotijoje neteko girdėti nė vieno kreipimosi „dėstytojau“ ar kaip nors panašiai.

Visus studentus ir dėstytojus,
besidominčius ERASMUS programa,
kviečiame užeiti į Tarptautinių ryšių
ir rinkodaros skyriaus 230 kabinėtą
ar rašyti laiškus elektroniniu paštu:
inter@panko.lt, projects@panko.lt
Grįžusi iš paskaitų į bendrabutį
studentė randa verkiančią
draugę.
- Kas atsitiko?
- Nusiunčiau tėvams laišką, kad
duotų pinigų kompiuteriui
nusipirkti.
- Ir jie nedavė?
- Ne, atsiuntė kompiuterį...
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Kolegijos buhalterinės
apskaitos studijų
programos studentės įrodė
savo pranašumą

Sausio 13 d. vyko Finansų ir
apskaitos katedros organizuojamas
konkursas „STEKAS – apskaita“.
Renginys buvo skirtas Verslo ir
technologijų fakulteto 50 metų
jubiliejui. Konkurse dalyvavo po 5
komandas iš Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologijų mokyklos bei Panevėžio kolegijos.
Dalyviai per 2 valandas turėjo
išspręsti
praktinę
buhalterinę
užduotį, naudodamiessi pagrindiniais
programos „STEKAS-apskaita“ moduliais: Didžioji knyga, Pirkimai,
Pardavimai, Atsargos. Kaip patikino
dėstytoja J. Lieponienė, užduotys buvo nelengvos, todėl ir galvas studentams teko pasukti. Visas tris
prizines konkurso vietas užėmė
mūsų kolegijos studentai, kuriuos
rengė dėstytojos Ana Samuilova,
Jurgita Lieponienė.

I vieta: Rita Stašytė, Iveta
Rimkevičiūtė
II vieta: Laisvyda Kažamėkaitė,
Lilija Pikturnaitė
III vieta: Jurgita Gailiūnienė, Rita
Balakauskaitė
Vasario 7 – 11 dienomis kolegijos
Verslo ir technologijų fakultete
vyks šventiniai renginiai, skirti
paminėti mokyklos 50-metį. Ta
proga išleisime šventinį
„Pankomanija“ numerį.
Kviečiame visą kolegijos
bendruomenę aktyviai dalyvauti.

Gruodį, prieš naujuosius 2011
metus, Panevėžio kolegijos bendrabučio gyventojai galėjo džiaugtis
pasibaigusiu remontu ir pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis.
Per
bendrabučio
remontą,
vykusį rugsėjo – gruodžio mėnesiais,
darbininkai visiškai suremontavo 10
aukštą: atnaujino visus gyvenamųjų
patalpų blokus, koridorių, virtuvę.
Taip pat statybininkai renovavo visų
aukštų virtuves, po 2 kambarių
blokus 12 bei 8 aukštuose.
„Deja, baldams atnaujinti ar
naujiems baldams įsigyti nebuvo
skirta lėšų. Studentai, kuriems sunku

išsimiegoti ant senų metalinių lovų,
gali atsivežti savas lovas bei kitus
baldus. Mes to nedraudžiame“, sakė bendrabučio administratorė
Paklausta, ar studentams nepadidės mokestis už bendrabutį, –
administratorė pasakė, kad artimiausiu metu to nenumatyta,
tačiau nuo jos bendrabučio nuomos
kaina nepriklauso.
Didžiają lėšų dalį (249 227
000 Lt) bendrabučiui atnaujinti
skyrė Valstybinis studijų fondas.
Kitą dalį, 5 proc. nuo bendros
sumos, Panevėžio kolegija.
Borisas Bylinskis, RVv-8 gr.

Panevėžio kolegijos studentų
atstovybė kviečia visus aktyvius ir
kūrybingus studentus prisijungti prie SA
veiklos. Jei turi norą, sugebėjimų ir manai, kad gali atstovauti studentams – esi kviečiamas prisidėti prie SA
veiklos. Šiuo metu studentų atstovybei reikalingi:
Ryšių su visuomene koordinatorius. Jis atsakingas už PankoSA
įvaizdžio formavimą – informuoja studentus apie atstovybės ir kolegijos
veiklą. Ryšių su visuomene koordinatoriai dalinasi informacija tam
pasitelkdami tiek vidines, tiek išorines informacijos sklaidos priemones.
RSV koordinatoriai rašo straipsnius apie kolegijos ir SA įvykius, bendrauja
su įvairiomis organizacijomis, žiniasklaida. Šis komitetas prižiūri SA
internetinį puslapį, pateikia jame studentams aktualią informaciją.
Laisvalaikio koordinatorius – atsakingas už kultūrinę veiklą
kolegijoje. Studentiškas gyvenimas neįsivaizduojamas be pramogų ir
bemiegių naktų, koordinatorių veikla susijusi su turiningo ir įdomaus
Panevėžio kolegijos studentų laisvalaikio kūrimu ir įgyvendinimu.
Laisvalaikio koordinatoriai rengia tradicinius kolegijos renginius, padeda
studentams įgyvendinti renginių įdėjas.
PankoSA marketingo koordinatoriaus pagrindinė funkcija –
lėšų pritraukimas. Marketingo koordinatorius rengia sutartis su reklamos
užsakovais, platina reklamą kolegijoje ir PankoSA tinklapyje. Koordinatoriai
aktyviai bendradarbiauja su verslo sektoriumi ir nuolat kuria naujus
projektus, kurie naudingi tiek SA, tiek studentams. Kiekvienas plakatas,
kurį matome kolegijoje, yra marketingo koordinatorių rūpestis.
Profesorius pirmame suole
sėdinčiam ir žiovaujančiam
studentui:
- Nepraryk!
- Kiaulienos nevalgau! - atrėžė
studentas.
- Tikras faktas, kad asilai
žolėdžiai! - atsakė profesorius.

Studentų mokslinė draugija tai savanoriška organizacija,
vienijanti kolegijos studentus,
aktyviai atliekančius
taikomuosius tyrimus, siekiančius
žinių ir praktinių atradimų savo
profesinėje srityje.
http://blog.panko.lt/smd
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Susipažinkime iš arčiau

- Šių metų vasario 7 d. bus 5
metai.
- Kodėl Jūs čia?
- Neįsivaizduoju savo gyvenimo be studentų nuo tada, kai pats
toks buvau. Dėstytojavimas man – ir
darbas, ir hobis, ir gyvenimo būdas.
Dekano pareigos suteikia daugiau saviraiškos, didesnių galimybių
siekti mėgstamo darbo kokybės pačiam ir reikalauti iš kitų.
- Koks Jūsų gyvenimo
kredo?
- Seneka yra pasakęs: „Kai
žmogus nežino, į kurį uostą plaukti,
joks vėjas nebus palankus“. Tikiu,
kad tik turint tikslų, net ir nepalankūs vėjai gali nešti mus tikslinga
kryptimi.
- Kokie Jūsų mėgstami
užsiėmimai laisvalaikiu?
- Mėgstu ir žiemos pramogas,
tačiau nėra nieko geriau už vasarą,
kai gali miegoti palapinėje, važinėtis
dviračiu, žvejoti...

Kęstutis
LUKOŠEVIČIUS
–
Panevėžio
kolegijos
Verslo
ir
technologijų fakulteto dekanas. Taip
pat – dėstytojas.
- Kiek laiko dirbate kolegijoje?

- Šalis, kurią norėtumėte
aplankyti artimiausiu metu?
- Prancūzija.
- Ar turite augintinį? Kodėl?
- Turėjome žiurkėną, kuris ilgai

Panevėžio kolegijos VT
fakultete pavasario
semestre studijuos 3
studentai iš Turkijos

nai. Šį rudenį net 6 kolegijos
studentai rudens semestrą mokėsi
Jungtinės Karalystės ir Danijos
aukštosiose mokyklose.

džiugino visą šeimą. Dabar nesiryžtame įsigyti jokio kito gyvūnėlio dėl
nuomonių ir požiūrio šiuo klausimu
šeimoje skirtumo.
- Ar yra Jūsų gyvenime diena, įvykis, kurio niekada nepamiršite?
- Taip, yra. Tačiau jei nuoširdžiai – tai pernelyg asmeniška.
Gyvenime stengiuosi elgtis taip, kad
metų sandūroje apsvarstęs praėjusius metus, neprieičiau prie išvados,
jog tuos 12 mėnesių praleidau veltui.
- Ką dar norėtumėte pasakyti skaitytojams?
- Minint mūsų mokymo įstaigos
- Verslo ir technologijų fakulteto 50
metų jubiliejų, - noriu pasidžiaugti
augančiu studentų pasitikėjimu (kurį
akivaizdžiausiai atskleidžia studentų
skaičiaus stabilumas), dėstytojų tobulėjimu, nuolat atnaujinama mokymo baze. Jau dabar galime pasigirti
mūsų studentų ir dėstytojų aktyvumu ir laimėjimais tiek įvairiose
studijų ir mokslo srityse, tiek „linksmojoje“ studentiškoje veikloje. Tikiuosi, kad visų mūsų bendruomenės
narių dėka Panevėžio kolegija garsins ne tik mūsų miestą, bet ir šalį.
Borisas Bylinskis, RVv-8 gr.

Panevėžio kolegijos Verslo ir
technologijų
fakultete
pavasario
semestre studijuos 3 studentai iš
Ankaros
universiteto
(Turkija).
Studentai: Alp Durmaz, Berat Fidan
ir Yasemin Eser atvyksta pagal
Mokymosi visą gyvenimą programos
ERASMUS mobilumo sutartį tarp
Ankaros universiteto ir Panevėžio
kolegijos. Svečiai gilinsis į verslo
vadybos ypatumus: studijuos anglų
kalbą, finansus, strateginį marketingo planavimą ir tyrimus, integruotąsias marketingo komunikacines
sistemas, makroekonomiką, projektų
vadybą.
Tai jau antras kartas, kai iš šio
universiteto atvyksta studentai pagal
mainų programą.
Panevėžio kolegija turi 21
sutartį su įvairiomis aukštosiomis
mokyklomis, dėka kurių gali būti
vykdomi studentų bei dėstytojų maiNr. 2 (2) sausis 2011 m.

Leidžiamas nuo 2010 m.
gruodžio mėn.
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