Karjeros diena „Pasirinkimų labirintai“
2017 balandžio 7d. (penktadienį)
1 pamoka (8.00 – 8.45 val.) – klasės valandėlės kabinetuose.
2 pamoka (8.55 – 9.30 val.) – susitikimas aktų salėje.
Eil.
Nr.

Kabinetas

1.

119

Mokymo įstaiga
VšĮ. Kretingos
technologijos ir
verslo mokykla

1 užsiėmimas
PRISTATYMAS
,, Studijos VšĮ
Kretingos
technologijos ir
verslo mokykloje“

2 užsiėmimas
PRISTATYMAS
,, Studijos VšĮ
Kretingos
technologijos ir
verslo mokykloje“.

3 užsiėmimas
PRISTATYMAS
,, Studijos VšĮ
Kretingos
technologijos ir
verslo mokykloje“.

4 užsiėmimas

(13.00 val.)
5 užsiėmimas

XXX
SPEKTAKLIS

„Atsijunk!“

2.

108

3.

202

UAB ,,Dianos
saldainiai“
Klaipėdos turizmo
mokykla

4.

204

Lietuvos aukštoji
jūreivystės
mokykla

5.

205

Klaipėdos laivų
statybos ir remonto
mokykla

UAB ,,Dianos
saldainiai“
PRISTATYMAS
,, Studijos KTM –
Verslo ir
administravimo
specialybės“:
sporto klubo veiklos
organizatorius /
finansinių paslaugų
teikėjas / poilsio
paslaugų agentas /
kaimo turizmo
organizatorius.
PRISTATYMAS
„Studijų galimybės
LAJM“
PRISTATYMAS
„KLSRM Studijų
programos ir
galimybės“

UAB ,,Dianos
saldainiai“
PRISTATYMAS
,, Studijos KTM –
Viešbučių ir
restoranų verslo
specialybės“:
Virėjas / konditeris /
padavėjas / svečių
aptarnavimo
darbuotojas.

UŽSIĖMIMAS
„Įmink laivo
valdymo paslaptis“
PRISTATYMAS
„KLSRM Studijų
programos ir
galimybės“ ir laivo
valdymo
simuliatorius.

UAB ,,Dianos
saldainiai“
PRISTATYMAS
,, Studijos KTM –
Verslo ir
administravimo
specialybės“:
sporto klubo veiklos
organizatorius /
finansinių paslaugų
teikėjas / poilsio
paslaugų agentas /
kaimo turizmo
organizatorius.
PRISTATYMAS
„Studijų galimybės
LAJM
PRISTATYMAS
„KLSRM Studijų
programos ir
galimybės“ ir laivo
valdymo
stimuliatorius.

UAB ,,Dianos
saldainiai“
PRISTATYMAS
,, Studijos KTM –
Viešbučių ir
restoranų verslo
specialybės“:
Virėjas / konditeris /
padavėjas / svečių
aptarnavimo
darbuotojas.

UŽSIĖMIMAS
„Įmink laivo
valdymo paslaptis“

(pagal Rebekos
Unos romaną
„Atjunk“)

VAIDINA
Skuodo
Pranciškaus
Žadeikio
gimnazijos
mokyklinis
teatras „Škac“ režisierė
Vaida
Litvinienė.

PRISTATYMAS
„KLSRM Studijų
programos ir
galimybės“ ir laivo
valdymo
stimuliatorius.
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6.

7.

207

208

Mažeikių
politechnikos
mokykla

Karaliaus
Mindaugo
profesinio rengimo
centras,
Kurorto verslo
skyrius.

8.

216

KVK

9.

303

AMES Klaipėdos
filialas
ir
LAMA BPO
(studentų priėmimo
organizavimo
komisija)
ASU
Aleksandro
Stulginskio
universitetas

10. 305

Klaipėdos valstybinė
kolegija

PRISTATYMAS
„Privalumai Stojant
studijuoti į
aukštąsias
mokyklas“ –statybos
darbų profesijos
mokytoja Vilma
Šiaulienė.
PRAKTINIS
UŽSIĖMIMAS
,,Grožio dovana
Tau“ ir diskusija apie
sėkmingą
pasirinkimą.
PRISTATYMAS
,, Studijos
Klaipėdos
valstybinėje
kolegijoje“ –
Socialinio darbo II
kurso studentė Rūta
Vačiūtė
AMES
(anglų k. egzaminas,
studijos užsienyje,
vasaros stovyklos
užsienyje ir kt.).

PASKAITA
„Mitų griovėjai.
Kiekvienas gali būti
laidų vedėjas
(elektrikas)“ –
elektromontuotojų
profesijos mokyt.
Mindaugas Jonauskis.
PRAKTINIS
UŽSIĖMIMAS
,,Grožio dovana
Tau“ ir diskusija apie
sėkmingą pasirinkimą.

PRAKTINIS RISTATYMAS
,, Linksmas
statybinių medžiagų
pritaikymas“ –
statybininkų profesijos
mokytoja Angelė
Kontenienė.

PASKAITA
,,Socialinės reklamos
įtaka Tau“ –
logistikos ir verslo
katedros vedėja Eglė
Gotautienė.

PRISTATYMAS
,, Studijos Klaipėdos
valstybinėje
kolegijoje“ –
Socialinio darbo II
kurso studentė Rūta
Vačiūtė

PRISTATYMAS
„Privalumai Stojant
studijuoti į
aukštąsias
mokyklas“ –statybos
darbų profesijos
mokytoja Vilma
Šiaulienė.
PRAKTINIS
UŽSIĖMIMAS
,,Grožio dovana
Tau“ ir diskusija
apie sėkmingą
pasirinkimą.
PASKAITA
,,Socialinės
reklamos įtaka
Tau“ – logistikos ir
verslo katedros
vedėja Eglė
Goštautienė.

AMES
(anglų k. egzaminas,
studijos užsienyje,
vasaros stovyklos
užsienyje ir kt.).

LAMA BPO
(2017 m. stojimo
sąlygos ir dokumentų
pildymas bei kitos
ateinančių metų
stojimo naujovės).

LAMA BPO (2017
m. stojimo sąlygos ir
dokumentų pildymas
bei kitos ateinančių
metų stojimo
naujovės).

PRISTATYMAS
„Studijų sąlygos
ASU“-stojančiųjų
priėmimo grupės
vadovė Giedrė
Giedraitytė.

PASKAITA
„Augalų dauginimas
in vitro“ – dr. Ramūnė
Masienė.

PRISTATYMAS
„Studijų sąlygos
ASU“-stojančiųjų
priėmimo grupės
vadovė Giedrė
Giedraitytė.

PASKAITA

PRAKTINIS
UŽSIĖMIMAS
,,Grožio dovana
Tau“ ir diskusija apie
sėkmingą pasirinkimą.

SPEKTAKLIS

„Atsijunk!“
(pagal Rebekos
Unos romaną
„Atjunk“)

VAIDINA
Skuodo
Pranciškaus
Žadeikio
gimnazijos
mokyklinis
teatras „Škac“ režisierė
Vaida
Litvinienė.

„Kūrybiškais
gimstame ir
augame“ - doc. dr.
Vytautas
Pilipavičius.
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11. 308

12. 309

13. 310

14. 311

15. 312

KPVM -Klaipėdos
paslaugų ir verslo
mokykla

Klaipėdos
technologijų
mokymo centras

KU
Klaipėdos
universitetas

LSMU
Gyvulininkystės
technologijos
fakultetas

VDU
Vytauto Didžiojo
universitetas

PRISTATYMAS
,, Studijos Klaipėdos
paslaugų ir verslo
mokykloje“ Vystymo skyriaus
vedėjas Rolandas
Karnackas.

UŽSIĖMIMAS
,,Protų mūšis“ Vystymo skyriaus
vedėjas Rolandas
Karnackas.

PRISTATYMAS
,, Studijos Klaipėdos
TMC“ + kirpėjų ir
florisčių aktyvinimas
- Ilona Tulabienė,
KTMC metodininkė.

PRISTATYMAS
,, Studijos Klaipėdos
TMC“ + kirpėjų ir
florisčių aktyvinimas
-Ilona Tulabienė,
KTMC metodininkė.

PRISTATYMAS
„Studijų programos
ir priėmimo sąlygos
KU“- Studijų skyr.
vyr. specialistė Beata
Kajutytė, Rinkodaros
ir tarptautinių ryšių
skyriaus vyr.
specialistė Toma
Mačiulskytė.
PRISTATYMAS
,,Gyvulininkystės
technologijos
fakulteto studijų
programos“fakulteto prodekanas
dr. Evaldas Šlyžius.

PASKAITA
„Kineziterapija ir jos
praktika“ - dr. Julija
Andrejeva

PRISTATYMAS
„Priėmimo sąlygos ir
studijos universitete
- Marketingo ir
komunikacijos
departamento vyresn.
specialistė Gintarė

PASKAITA
,,Užsienio kalbos kelias į sėkmę.
Ispanų kalbos
pradžiamokslis“ vyresnioji specialistė

PRISTATYMAS
,, Studijos Klaipėdos
paslaugų ir verslo
mokykloje“ Vystymo skyriaus
vedėjas Rolandas
Karnackas.
PRISTATYMAS
,, Studijos Klaipėdos
TMC“ + kirpėjų ir
florisčių aktyvinimas
- Ilona Tulabienė,
KTMC metodininkė.

PRISTATYMAS
„Studijų programos
ir priėmimo sąlygos
KU“- Studijų skyriaus
vyr. specialistė Beata
ir II kurso socialinio
Kajutytė, Rinkodaros
darbo studentė Rasa
ir tarptautinių ryšių
Kavarzaitė.
skyriaus vyr.
specialistė Toma
Mačiulskytė.
VIKTORINA,
PRISTATYMAS
kurios klausimai susiję ,,Gyvulininkystės
su mūsų siūlomomis
technologijos
specialybėmis
fakulteto studijų
"Pieno kelias"
programos“– studentai.
fakulteto prodekanas
dr. Evaldas Šlyžius
PRISTATYMAS
„Priėmimo sąlygos
ir studijos
universitete “ vyresnioji specialistė
Gintarė Labotakytė.

UŽSIĖMIMAS
,,Protų mūšis“ Vystymo skyriaus
vedėjas Rolandas
Karnackas.

SPEKTAKLIS

„Atsijunk!“
PRISTATYMAS
,, Studijos
Klaipėdos TMC“ +
kirpėjų ir florisčių
aktyvinimas -Ilona
Tulabienė, KTMC
metodininkė.
PASKAITA
„Kokiai profesijai
esi pašauktas(-a)?
Daugiau apie
socialinį darbą.“ prof. dr. Vanda
Kavaliauskienė ir
doc. dr. Indrė
Dirgėlienė.

(pagal Rebekos
Unos romaną
„Atjunk“)

VAIDINA
Skuodo
Pranciškaus
Žadeikio
gimnazijos
mokyklinis
teatras „Škac“ režisierė
Vaida
Litvinienė.

VIKTORINA,
kurios klausimai
susiję su mūsų
siūlomomis
specialybėmis
"Pieno kelias"–
studentai.
PASKAITA
,,Užsienio kalbos kelias į sėkmę.
Ispanų kalbos
pradžiamokslis“ vyresnioji specialistė
3

Labotakytė.

16. 313

VGTU
Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas

PRISTATYMAS
,,Rimtas požiūris į
ateitį – studijos
VGTU“ - Valerija
Bernotienė, VGTU
Stojančiųjų priėmimo
ir informavimo centro
direktorė.

Gintarė Labotakytė.

Gintarė Labotakytė.

PASKAITA –
PRAKTINIS
UŽSIĖMIMA
,,Ar žmogaus
judėjimą gali
pakeisti mašinos? –
Mechanikos fakulteto
Medicininės
reabilitacijos ir
kompensacinės
laboratorijos vedėjas
Gintaras Jonaitis.

PRISTATYMAS
,,Rimtas požiūris į
ateitį – studijos
VGTU“ - Valerija
Bernotienė, VGTU
Stojančiųjų priėmimo
ir informavimo centro
direktorė.

PASKAITA –
PRAKTINIS
UŽSIĖMIMA
,,Ar žmogaus
judėjimą gali
pakeisti mašinos? –
Mechanikos fakulteto
Medicininės
reabilitacijos ir
kompensacinės
laboratorijos vedėjas
Gintaras Jonaitis.

17. 315

Socialinių mokslų
kolegija

PRISTATYMAS
studijos ŠVK
„Judėjimas ateities
pokyčiams ,,Kūrėjų
karta“ - Marketingo
skyriaus vadovė
Laura Skučienė

PRAKTINIS
UŽSIĖMIMAS Makiažo pamoka Estetinės
kosmetologijos studijų
programos pristatymas
- Dėstytoja Marina
Voropajeva.

PRISTATYMAS
studijos ŠVK
„Judėjimas ateities
pokyčiams ,,Kūrėjų
karta“ - Marketingo
skyriaus vadovė Laura
Skučienė.

PRAKTINIS
UŽSIĖMIMAS Makiažo pamoka Estetinės
kosmetologijos
studijų programos
pristatymas Dėstytoja Marina
Voropajeva.

18. 316

ŠU
Šiaulių
universitetas

PRISTATYMAS
„Priėmimas ir
studijų programos
ŠU“ - dr. Jurgita
Lenkauskaitė.

PASKAITA
,, Ar tikrai moki
skaičiuoti?“ dėstytoja, docentė dr.
J. Šeputienė.

PRISTATYMAS
„Priėmimas ir
studijų programos
ŠU“ - dr. Jurgita
Lenkauskaitė.

19. 318

Šiaulių valstybinė
kolegija

PRISTATYMAS
„Studijų programos
kolegijoje“ -studentų
priėmimo
specialistė Rasa
Bražienė ir studentė
Justina Ausėnaitė.

PASKAITA
"Burnos priežiūra
spindinčiai šypsenai"
- Burnos higienos
studijų programos
studentė Radvilė
Balčiūnaitė.

PRISTATYMAS
„Studijų programos
kolegijoje“ -studentų
priėmimo
specialistė Rasa
Bražienė ir studentė
Justina Ausėnaitė.

PASKAITA
,,Atsinaujinantys
Elektros energijos
šaltiniai“ lektorius dr.
D. Balbonas.
PASKAITA
,,Pažink vandenį“ Statybos ir aplinkos
inžinerijos katedros
dėstytoja Violeta
Petraškienė.

SPEKTAKLIS

„Atsijunk!“
(pagal Rebekos
Unos romaną
„Atjunk“)

VAIDINA
Skuodo
Pranciškaus
Žadeikio
gimnazijos
mokyklinis
teatras „Škac“ režisierė
Vaida
Litvinienė.

Parengė pavaduotoja ugdymui,
ugdymo karjerai koordinatorė

Virgina Jonkuvienė
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