Utenos kolegija

Tobulejame drauge
Utenos kolegija – aukštoji valstybinė mokykla, kurioje vykdomos
koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą.

Mieli kolegos ir studentai!
Gerbiami kolegijos bičiuliai!
2015 m. rugsėjį Utenos kolegija – vienintelė Rytų Aukštaitijos aukštoji
mokykla – atvertė 15-ąjį savo veiklos lapą. Studijų programų plėtra, akademinės ir mokslinės veiklos stiprinimas, tarptautiškumo didinimas, humanistinių vertybių puoselėjimas – tai tie kertiniai akmenys, ant kurių kūrėsi ir
augo Utenos kolegija. Nuo 2000 metų regiono ir šalies darbo rinkai Utenos
kolegija parengė beveik 8000 kvalifikuotų specialistų.
Kolegijos sėkmingos veiklos pamatas – jos žmonės: dėstytojai ir kiti darbuotojai, studentai ir absolventai, socialiniai partneriai iš įvairių institucijų.
Šiandien galime pagrįstai didžiuotis akademine, moksline, projektine
veikla, studentų ir dėstytojų pasiekimais. Kad esame praaugę regioninės kolegijos rėmus, rodo ir plati mūsų studentų geografija – studijuoti į Uteną
atvyksta ne tik iš regiono, bet ir iš Vilniaus, kitų šalies didmiesčių, studijas
Utenos kolegijoje renkasi užsienio studentai. Nepriklausomų reitingų lentelėse pagal tarptautiškumo kriterijų bei studentų pasitenkinimą studijomis
nuolat esame pirmosiose pozicijose.
Būti inovatyviems, atitikti Europos aukštajam mokslui keliamus reikalavimus ir darbo rinkos poreikius, nuolat augti ir tobulėti – tokie iššūkiai 15 metų keliu lydėjo kolegijos
bendruomenę, šiandien žvelgiančią į rytojų ir pasirengusią priimti naujus.

Nuoširdžiai
Utenos kolegijos direktorius
prof. dr. Gintautas Bužinskas
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Mūsų pasiekimai
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•
•
•

Tarptautinė institucijos akreditacija
Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 sertifikatas
Europos verslo asamblėjos apdovanojimas už aukštą studijų kokybę
Tarptautinės svetingumo specialistų asociacijos EURHODIP nominacija „Metų
mokykla“
• Erasmus aukštojo mokslo chartija
• Kelių diplomų galimybė
• Neformalaus švietimo patirtis

Mes siūlome
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studijas Verslo ir technologijų fakultete bei Medicinos fakultete
21 technologijos, socialinių ir biomedicinos sričių studijų programą
Aukštą studijų kokybę
Studentų mainų programas
Praktikas Lietuvos ir užsienio institucijose
Nuotolines studijas
Modernią studijų aplinką
Aktyvų studentišką gyvenimą ir saviraiškos galimybes
Tarpkultūrinę aplinką
Palankias tolesnio mokymo/si galimybes universitetuose
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TECHNOLOGIJOS
MOKSLŲ
STUDIJŲ SRITIS

APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA
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Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Bendroji inžinerija
Aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras

Specializacijos

Aplinkos apsaugos technologijos; Aplinkos apsaugos
organizavimas
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti įvairiose pramonės, žemės ūkio
ir komunalinių paslaugų įmonėse, valstybinėse ir vietos
savivaldos institucijose aplinkos apsaugos inžinieriais /
ekologais ar eiti kitas su aplinkos apsauga susijusias
pareigas

APRANGOS DIZAINAS IR TECHNOLOGIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Polimerų ir tekstilės technologijos
Aprangos gamybos profesinis bakalauras

Specializacijos

Trikotažo siuvinių gamyba; Drabužių dizainas; Drabužių
technologija
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti drabužių projektavimo, medžiagų
paruošimo ir sukirpimo, technologinių siuvimo
procesų organizavimo, technologinių siuvimo srautų
projektavimo srityse
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AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMOS
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektronikos ir elektros inžinerijos profesinis bakalauras
Mechatroninių sistemų valdymas
Technologinių įrenginių valdymas
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Automatinio valdymo sistemų inžinieriai galės dirbti
automatinio valdymo ir automatinių kontrolės
sistemų inžinieriais ar šių sistemų diegimo ir priežiūros
specialistais įvairiose gamybos ar automatines valdymo
ir kontrolės sistemas diegiančiose įmonėse, taip pat
pramonės įmonėse, naudojančiose ir pritaikančiose
svarbiausius technologijos pasiekimus elektronikos,
biotechnologijų, mechanikos ir kt. srityse

ELEKTROS ENERGETIKA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Elektronikos ir elektros inžinerija
Elektros energijos profesinis bakalauras
Elektros skirstomieji tinklai; Įmonės elektros ūkis
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Absolventai gali dirbti įvairiose elektros energetikos
inžinerijos šakose, atlikti ir organizuoti elektrinių,
pastočių, elektros linijų ir vartotojų elektros įrenginių,
apsaugos ir automatikos įtaisų, kontrolės matavimo
sistemų montavimo, derinimo, bandymo ir matavimo
darbus, elektros energetikos objektų elektros įrenginių
remontą ir techninę priežiūrą, technologinį valdymą,
organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Informatikos inžinerija
Informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras
Kompiuterinių sistemų valdymas; Interneto projektų
valdymas; Programavimas mobiliems įrenginiams
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.,
ištęstinės – 4 m.
Absolventas gali dirbti įvairiose informatikos inžinerijos
srityse ir atlikti kompiuterių ir jų sistemų pagrindinės,
periferinės techninės bei programinės įrangos
priežiūrą, projektuojant, diegiant bei eksploatuojant
kompiuterių tinklus valdant ir kontroliuojant
informacinius išteklius, modeliuojant ir valdant
kompiuterinių sistemų projektus

MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Maisto technologijos
Maisto produktų technologijų profesinis bakalauras
Pieno produktų gamybos technologija; Mėsos produktų
gamybos technologija; Duonos ir duonos gaminių
gamybos technologija
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Absolventai gali dirbti įvairiose maisto pramonės
įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos
gamybos technologiniam procesui, organizuoti maisto
produktų verslo įmonės ar jos padalinio veiklą
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SOCIALINIŲ
MOKSLŲ STUDIJŲ
SRITIS
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BUHALTERINĖ APSKAITA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Apskaita
Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras
Apskaita prekybinėse įmonėse; Apskaita gamybinėse
įmonėse; Apskaita biudžetinėse įstaigose
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Absolventai gali dirbti buhalteriais arba apskaitininkais
įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos
tarnybose, auditorių padėjėjais audito įmonėse

SOCIALINIS DARBAS
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Pedagogika
Socialinio darbo profesinio bakalauro laipsnis, socialinio
darbuotojo kvalifikacija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti socialinės apsaugos sistemos,
sveikatos apsaugos sistemos, švietimo sistemos, teisėsaugos sistemos ir kt. institucijose, padėdami asmenims, šeimoms, grupėms, organizacijoms, bendruomenėms įveikti socialines problemas bei pasiekti optimalaus socialinio funkcionavimo visuomenėje

17

18

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Pedagogika
Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Absolventai gali dirbti švietimo ir globos, neformaliojo
ugdymo įstaigose, taip pat specialios paskirties švietimo ir globos institucijose, socialinių ligų prevencijos ir
reabilitacijos srityje ir kitose socialinės veiklos organizavimo ir vadybos srityse

SVETINGUMO VADYBA *
Tarptautinė jungtinė studijų programa kartu su Rėzeknės aukštąja mokykla (Latvija)
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų kalba
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)

Verslas ir vadyba
Verslo ir vadybos profesinis bakalauras
Anglų kalba
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.

Studijų laikotarpiu studentai 80 kreditų turės įgyti
partnerinėje užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir
atlikti praktikas užsienio šalių svetingumo paslaugas
teikiančiose įmonėse
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai gali dirbti vadybininkais apgyvendinimo ir /
ar maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, poilsio
paslaugas teikiančiose įmonėse ir kt., gali organizuoti
svetingumo paslaugų verslą ir vadovauti jam
* Absolventai gauna Utenos kolegijos ir Rėzeknės aukštosios mokyklos diplomus.
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TEISĖ
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Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Teisė
Teisės profesinis bakalauras

Specializacijos

Ikiteisminis tyrimas; Juridinės tarnybos veikla; Vykdymo
procesas ir teismo posėdžių organizavimas
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnais,
muitinės tarnautojais personalo tarnybos vadovais ir
specialistais, antstolio padėjėjais, tarnautojais apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose
padaliniuose bei teisėsaugos institucijose, valstybinio
socialinio draudimo fondo pensijų poskyriuose, teisininkais privačiose organizacijose

VERSLO VADYBA*
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Verslas ir vadyba
Verslo ir vadybos profesinis bakalauras
Tarptautinio marketingo vadyba; Tarptautinio verslo vadyba; Prekybos ir paslaugų vadyba; Verslo finansavimas
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Verslo vadybos studijų programos absolventai gali
dirbti vadybininkais įvairaus tipo įmonių marketingo,
personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose
padaliniuose; gali organizuoti savarankišką verslą ir
vadovauti jam

* Galimybė įgyti Utenos kolegijos, Tarptautinės universitetinės kolegijos (Bulgarija) ir Cardiff Metropolitan
University (Jungtinė Karalystė) diplomus.
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TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMAS*
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Turizmas ir poilsis
Turizmo profesinis bakalauras
Kaimo turizmo verslas; Viešbučių administravimas;
Kelionių organizavimo paslaugos
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos
absolventai gali dirbti viešbučių, restoranų administratoriais; turizmo informacinių centrų, kelionių agentūrų
darbuotojais

* Galimybė įgyti Utenos kolegijos, Tarptautinės universitetinės kolegijos (Bulgarija) ir Cardiff Metropolitan
University (Jungtinė Karalystė) diplomus.

TRANSPORTO VERSLAS
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Verslas
Transporto ir logistikos profesinis bakalauras

Specializacijos

Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas;
Keleivinis transportas ir turizmo verslas
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Transporto verslo studijų programos absolventai gali
dirbti vadybininkais daugumos transporto įmonių padaliniuose, kurti ir valdyti smulkias ir vidutines transporto
paslaugų įmones
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BIOMEDICINOS
SRITIES STUDIJŲ
programos
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BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir
profesinė kvalifikacija
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Slauga
Slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendrosios
praktikos slaugytojo kvalifikacija
210 kreditų, nuolatinės studijos – 3,5 m.
Absolventai gali dirbti bendrosios praktikos slaugytojais pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų
sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir
neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose

BURNOS HIGIENA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir
profesinė kvalifikacija
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Burnos priežiūra
Burnos higienos profesinio bakalauro laipsnis ir burnos
higienisto kvalifikacija
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.
Absolventai gali dirbti burnos higienistais visų sveikatos
priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose,
turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją
teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas,
bei vykdyti jiems priskirtas funkcijas
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DANTŲ TECHNOLOGIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir
profesinė kvalifikacija
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Medicinos technologijos
Dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnis ir
dantų techniko kvalifikacija
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.
Absolventai gali dirbti dantų technikais dantų protezavimo laboratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją, bei vykdyti jiems
priskirtas funkcijas

KINEZITERAPIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir
profesinė kvalifikacija
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Medicina ir sveikata
Kineziterapijos profesinio bakalauro laipsnis,
kineziterapeutas
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.
Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo, globos, sveikatingumo ir
sporto centruose bei klubuose
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KOSMETOLOGIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir
profesinė kvalifikacija
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Medicina ir sveikata
Grožio terapijos profesinio bakalauro laipsnis, grožio
terapeuto kvalifikacija
180 kreditai, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės –
4 m.
Absolventai gali dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio
salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino
ir foto studijose, kurti specializuotas individualias
įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos
parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse

ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir
profesinė kvalifikacija
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Burnos priežiūra
Odontologinės priežiūros profesinio bakalauro laipsnis
ir gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.
Absolventai gali dirbti gydytojo odontologo padėjėjais
visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens
sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės
priežiūros (pagalbos) paslaugas, bei vykdyti jiems
priskirtas funkcijas
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJA
Studijų kryptis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Specializacijos
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė
metais)
Profesinės veiklos galimybės

Žemės ūkio mokslai
Žemės ūkio technologijų profesinis bakalauras
Lauko ir daržo augalų sėklininkystė; Žemės ūkio
komercija
180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Absolventai gali dirbti įvairiose žemės ūkio produkcijos
gamybos srityse: vadovauti žemės ūkio produkcijos
gamybai, sandėliavimui ir realizacijai, organizuoti verslo
įmonės (padalinio) veiklą

* Studijos vyksta Alantos technologijos ir verslo mokyklos bazėje (Molėtų r.)
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STUDENTAI IR ABSOLVENTAI – APIE UTENOS KOLEGIJĄ...
Labiausiai kolegija didžiuojasi savo studentais ir absolventais. Jų studijų pasiekimai, sėkminga profesinė karjera, įkurtas nuosavas verslas, o gal tiesiog mėgstamas darbas, teikiantis laimę ir džiaugsmą, ar
gražus ir prasmingas asmeninis gyvenimas – tai istorijos, įkvepiančios ir kitus judėti į priekį.

Geri dalykai ateina tada, kai jų sieki
Dainius Klimašauskas, Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos absolventas
Kolegijoje aš išmokau pagrindinę pamoką: geri dalykai ateina tada, kai
jų sieki. Čia jaučiau nuolatinį paskatinimą ir padrąsinimą, todėl už viską,
ką dabar esu pasiekęs ir ką dar pasieksiu gyvenime, esu dėkingas kolegijai.
Per 3 studijų metus įgijau daug įvairių patirčių: dalyvavau Erasmus
mainų programoje, aplankiau 11 šalių, kur susipažinau su nuostabiais
žmonėmis, du kartus buvau tarptautinėje EURODHIP (asociacija, vienijanti
svetingumo specialistus) konferencijoje, atlikau praktikas kurortuose ir
kultūriniuose objektuose, vedžiau ekskursijas, rengiau viešus pristatymus...
Nors darbo pasiūlymų pagal specialybę buvo ir Lietuvoje, tačiau
ir gavęs diplomą noriu būti atviras pasauliui, kuo daugiau pamatyti, ir
tarpkultūrinės patirties toliau semiuosi užsienio šalyse.
O jei kas manęs paklaustų, kas man yra Utenos kolegija, atsakyčiau
vienu žodžiu – NAMAI. Ir kodėl verta stoti į Utenos kolegija, manau, jau
supratote patys. Linkiu didelės sėkmės visiems esamiems ir būsimiems
kolegijos studentams. Išdrįskite pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias
suteikia studijos šioje aukštojoje mokykloje.
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Kristina Vaitelytė, Dantų technologijos studijų programos studentė
Esu kilusi iš Klaipėdos. Studijos Utenos kolegijoje man jau antrosios – prieš
tai esu baigusi fotografijos technologijas vienoje Vilniaus kolegijoje.
Save galiu pavadinti laimės kūdikiu, nes antroji specialybė – dantų technologija – mane tam tikra prasme pasirinko pati: gavau pasiūlymą dirbti vienoje Kauno dantų technikų laboratorijoje – modeliuoti dantis kompiuterinėmis
programomis. Į šį darbą gilinausi savarankiškai, taip pat stažavausi Italijoje.
Šiais metais įstojau į Utenos kolegijos Dantų technologijos studijų programą. Esu trečia iš savo šeimos, siekianti aukštojo mokslo diplomo ir dantų
techniko specialybės Utenos kolegijoje. Kolegiją baigė mano tėtis, sesuo Margarita, o dabar atėjo ir mano eilė. Ėjau ilgai ir vingiuotu keliu šios specialybės
link, bet kiekviena patirtis yra naudinga. O kiekviena studijų diena suteikia dar
daugiau žinių ir pasitikėjimo savimi.
Inguna Semule, tarptautinės jungtinės Svetingumo vadybos studijų

programos studentė
Bestudijuodama Rezeknės aukštojoje mokykloje pagal Erasmus programą
atvykau į Utenos kolegiją atlikti praktikos. Man čia labai patiko, todėl įstojau į
Svetingumo vadybos studijų programą. Dalis studijų vyksta Utenos kolegijoje,
dalis – Rezeknėje, o praktika organizuojama šalyse, turinčiose gilias svetingumo tradicijas. Pasirinkau šią studijų programą, nes per trejus metus gausiu
dviejų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – aukštųjų mokyklų diplomus, patobulinsiu anglų kalbos įgūdžius ir turėsiu platesnes galimybes įsidarbinti. Draugiški dėstytojų ir studentų santykiai, įdomios paskaitos ir praktiniai užsiėmimai,
moderni studijų bazė ir galimybė dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, atlikti praktiką Bulgarijoje – visa tai suradau čia studijuodama.

Zigmas Zdanevičius, grožio namų „House of Beauty“ Vilniuje kineziterapeutas-masažuotojas, Kineziterapijos studijų programos absolventas –
pasaulio vicečempionas
Masažuoti norėjau nuo pat vaikystės – prisimenu, kaip dar būdamas mažas masažuodavau savo tėvelį. Taigi, kai atėjo laikas rinktis specialybę, nė kiek
neabejojau. Kadangi norėjau greičiau pajusti savarankiško gyvenimo skonį,
nutariau studijas rinktis ne Vilniuje, kuriame gyvenau su tėvais, bet kitame
mieste. Įstojau į Utenos kolegijos Kineziterapijos studijų programą.
Labiausiai patikdavo dėstytojos Sigitos Šeduikienės masažo paskaitos ir
praktiniai užsiėmimai. Studijuodamas pirmąkart sudalyvavau tarptautiniame
studentų čempionate. Tai mane paskatino dar daugiau dirbti, dar atkakliau
mokytis ir semtis patirties.
Baigęs studijas dirbau Birštone. Gyvenimas suvedė su puikiais savo srities
žinovais, kurie irgi skatino nesustoti. Palaipsniui atėjo ir pergalės – 2014 m.
užimta I vieta VI Lietuvos SPA masažuotojų čempionate bei VIII pasaulio masažuotojų čempionate iškovotas pasaulio vicečempiono titulas.
Šiuo metu dirbu Vilniuje, grožio namuose „House of Beauty“, kineziterapeutu-masažuotoju. Mėgstamas darbas draugiškame ir profesionaliame kolektyve man padeda toliau tobulėti kaip specialistui.
Visiems linkiu pasirinkti širdžiai mielą specialybę ir atkakliai siekti savo
tikslo, o Utenos kolegija gali būti būtent ta vieta, kurioje pradeda pildytis svajonės.
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Paulius Marcinkevičius su žmona Monika bei brolis Simas Marcinkevičius, Molėtų r.
ūkininkai, Žemės ūkio technologijos studijų programos absolventai
Ūkininkaujame jau 10 metų. Mūsų veikla – mėsinė gyvulininkystė ir komposto gamyba. Pradžia buvo
nelengva, nes stigo patirties – juk esame „asfalto vaikai“, mes su broliu gimę ir augę Vilniuje, o žmona –
kaunietė. Tačiau nė karto nepasigailėjome didmiesčių šurmulį iškeitę į kaimo ramybę, gamtos grožį ir
galimybę patiems būti savo sėkmės kalviais. Norėdami įgyti daugiau žinių ir praktinės patirties įstojome
į Utenos kolegijos Žemės ūkio technologijos studijų programą. Šios studijos vyksta Alantos technologijos
ir verslo mokykloje. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, stažuotė Suomijoje praplėtė akiratį ir suteikė pasitikėjimo savo jėgomis.
Nors žemės ūkio studijos šiuo metu nėra labai populiarios, tačiau, mūsų manymu, jos turi ateitį. Žemės ūkis pradėjo sparčiai tobulėti ir toliau tobulėja, į šią sritį veržiasi modernios technologijos ir inovacijos, todėl norint dirbti šį darbą būtina neatsilikti nuo gyvenimo.

Jurgita Šapokaitė, UAB „Alauša“ komercijos direktorė, Buhalterinės
apskaitos studijų programos absolventė
Utenos kolegijos dėstytojų profesionalumas, perduotos žinios ir jų gyvenimiška patirtis man buvo ypač reikšmingi – padėjo užaugti, subręsti, įgyti tvirtus
profesinės veiklos pamatus. Kolegijoje gautos žinios, praktinių įgūdžių bagažas
padėjo sėkmingai įsitvirtinti darbinėje veikloje. Ryšiai su savo Alma Mater nenutrūksta ir dabar – visada miela apsilankyti kolegijos renginiuose, bendrauti
su savo dėstytojais, pasidalinti savo patirtimi su studentais.

Rolandas Mackevičius, laidų vedėjas, „radistas“, Teisės studijų programos absolventas

Utenos kolegijoje ypač vertinu akademinę aplinką, ugdančią studentų mąstymą, bei kolegiškus dėstytojų ir studentų santykius. Čia dirba puikūs, labai geranoriški dėstytojai, kurie niekada neatsisako patarti, pakonsultuoti ir nurodyti
teisingą kryptį. Dėstytojai ir studentai yra viena stipri komanda, siekianti bendro
tikslo – kokybiškų, įdomių ir gyvenimui žinių suteikiančių studijų.

Tautvydas Kamsiukas, Maisto produktų technologijos studijų programos
studentas

Rinkdamasis aukštąją mokyklą pirmiausia norėjau iš pirmų lūpų išgirsti, kokios sąlygos studijuoti, kokia studijų kokybė, kokie dėstytojai. Mano teta, Utenos kolegijoje baigusi Socialinio darbo studijas, patarė pasirinkti šią aukštąją
mokyklą. Įstojau į Maisto produktų technologijos studijų programą ir nė karto
nesuabejojau dėl savo pasirinkimo. Įdomios paskaitos ir praktiniai užsiėmimai,
turiningas studentiškas gyvenimas, aktyvi Studentų atstovybės veikla.
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Eglė Vitkelytė, Vaikų dienos centro su Atvira jaunimo erdve jaunimo darbuotoja, Turizmo ir viešbučių studijų programos absolventė
Apie Utenos kolegiją visada išliks patys šilčiausi prisiminimai. Čia kiekvienas gali atrasti širdžiai mielą veiklą: dalyvauti projektuose, konkursuose, tarptautinių mainų programose, įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Kolegijoje mokomasi ne tik specialybės, bet ir kitų labai
svarbių gyvenime dalykų. Darbo komandoje, atsakomybės, savarankiškumo
ir kūrybiškumo pamokos, gautos paskaitų bei įvairių akademinių ir laisvalaikio renginių metu, šiandien man ypač padeda dirbti su jaunimu.

Sandra Ragaišytė, Socialinio darbo absolventė
Gimiau ir augau Utenoje. Myliu savo miestą, todėl ir studijas pasirinkau čia. Medicinos fakultete studijavau socialinį darbą. Čia gavau daug
teorinių ir praktinių žinių, turėjau įdomių ir naudingų praktikų.
Po studijų teko gyventi ir dirbti užsienyje, tačiau visą laiką traukė gimtieji namai ir grįžau į Uteną. Ačiū direktoriui prof. dr. Gintautui Bužinskui,
kad nekreipdamas dėmesio į mano negalią, manimi patikėjo ir suteikė galimybę dirbti gimtajame mieste bei mylimoje kolegijoje.
Lygiai po penkerių metų gavau pasiūlymą dirbti darbą, glaudžiai susijusį su mano įgyta specialybe. Šiandien dirbu Utenos rajono neįgaliųjų
draugijoje ir jai vadovauju.
Širdingai dėkoju visiems darbuotojams, studentams už pažintį bei
draugystę, o moksleiviams linkiu pasirinkti tinkamą kelią. Neabejoju, jog
visi tinkamiausi keliai veda į Utenos kolegiją.
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Juozas Urbanavičius, Utenos kolegijos kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas, lektorius, Informacinių sistemų technologijų absolventas
Utenos kolegija suteikė ne tik aukštojo mokslo diplomą, bet ir puikias perspektyvas tobulėti ir siekti
karjeros tikslų. Po profesinio bakalauro studijų kolegijoje pasinaudojau galimybe per trumpesnį laiką universitete įgyti informatikos inžinerijos magistro laipsnį. Kolegija – pirmoji darbovietė, kurioje galiu visiškai
save realizuoti, o gerų rezultatų siekti padeda šauni ir kvalifikuota komanda. Visi tarnyboje dirbantys
informatikai – Utenos kolegijos absolventai: Algirdas Pilkauskas, Mantas Mikulėnas, Paulius Šakalis ir aš.

Šarūnas Velička, Transporto verslo studijų programos studentas
Utenos kolegijoje ypač vertinu nuoširdžią, geranorišką atmosferą ir didelį
dėmesį kiekvienam studentui. Čia gera studijuoti ir studentauti.
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BŪK „ERASMUS+“ STUDENTAS
Ar svajoji tapti vienu iš 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų,
2014–2020 metais pagal „Erasmus+“ programą studijuojančių
užsienyje ar besistažuojančių užsienio įmonėse?
Utenos kolegija yra gavusi Erasmus aukštojo mokslo chartiją 2014–2020 metams. Kiekvienas pažangus kolegijos studentas turi galimybę vykti studijuoti ar stažuotis užsienyje 3–12 mėnesių, jam mokama
ES „Erasmus+“ stipendija, padėsianti padengti su studijomis susijusias kelionės ir gyvenimo užsienyje
išlaidas.
Programos „Erasmus+“ studentai priimančiojoje įstaigoje atleidžiami nuo mokesčių už mokslą ar
egzaminus, registracijos, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių.
Kodėl svarbu būti judžiam?
Studijuodami arba stažuodamiesi užsienyje žmonės tobulina savo profesinius, socialinius įgūdžius,
įgyja žinių apie kitas kultūras, padidėja galimybės įsidarbinti.

SUSITIKIME UTENOS KOLEGIJOJE
Utenos kolegija yra atvira moksleiviams visus metus.
Besidominčius akademiniu gyvenimu Utenos kolegijoje, studijų sąlygomis ir aplinka bei studentišku
laisvalaikiu kolegija kviečia dalyvauti atvirų durų renginiuose, viešosiose kolegijos dėstytojų ir svečių iš
kitų įstaigų paskaitose, bendruose studentų ir mokinių renginiuose.
Kolegijos atstovai taip pat vyksta į mokyklas ir suteikia dominančią informaciją. Dėl kolegijos komandos vizitų į mokyklas arba organizuotų mokinių grupių priėmimo kolegijoje kreiptis į Karjeros centrą tel.
8 679 07 743, el. p. karjeroscentras@utenos-kolegija.lt
Informaciją apie priėmimo procedūras bei datas galima sužinoti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti tinklalapyje http://www.lamabpo.lt bei Utenos kolegijoje.
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