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ASMENYS 

DALYVIAI 

RUGSĖJIS 

Naujų studijų metų pradžios šventė ,,Mano 

sėkmės istorija prasidėjo Utenos kolegijoje“ 

2017-09-04 Darbo grupė Kolegijos bendruomenė, absolventai 

svečiai 

,,Utenos kolegija - visai šeimai” Utenos 

miesto gimtadienio šventėje 

2017-09-09 R. Kavoliūnienė 

V. Steponėnienė 

Utenos miesto visuomenė, miesto 

svečiai, studentai ir dėstytojai savanoriai 

Europos judumo savaitė: 

 Seminaras-diskusija „Aplinkai 

draugiškų transporto priemonių 

naudojimas, jų nauda sveikatai ir 

2017-09-16/24 AAI ir TV studijų programų komitetai, 

Inžinerijos ir technologijų katedra 

Kolegijos dėstytojai ir studentai 
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ekonomikai“ 

 Akcija “Mink dviračiu į kolegiją”  

 Kasmetinis Utenos kolegijos 

studentų ir dėstytojų žygis 

baidarėmis Žeimenos upe 

Mokomoji-pažintinė išvyka į tarptautinį 

renginį #SWITCH2017 

2017-09-19 Inžinerijos ir technologijų katedra ADT, ISI, AVS studijų programų 

studentai ir dėstytojai 

Atrankinis PROFADIENIO renginys 2017-09-21 R. Bražulienė VTF ir MF studentų komandos 

Danguolės Šakalytės vadovėlio ,,Slaugos 

propedeutika" pristatymas 

2017-09-26 Z. Petravičienė 

D. Šakalytė 

Dėstytojai, socialiniai partneriai, MF 

studentai 

Popietė ,,Tu mums svarbus", skirta 

Socialinių darbuotojų dienai paminėti 

2017-09-27 Socialinės gerovės katedra MF bendruomenė, absolventai, 

socialiniai partneriai 

SPALIS 

Susitikimas su KTU Europos instituto vadovu 

Vygaudu Ušacku. Susitikimo tema ,,Diplomatija 

 ir iššūkiai Lietuvai” 

2017-10-06 Kolegijos administracija Kolegijos bendruomenė 

Susitikimas su LR Seimo Žmogaus teisių 

komiteto pirmininku V. Simulik. Tema 

,,Žmogaus teisės aukštojo mokslo kontekste” 

2017-10-09 R. Kavoliūnienė Kolegijos bendruomenė 

Mokomoji-pažintinė išvyka į Anykščių SPA 2017-10-03 Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos 

katedra 

KS-17 akademinės grupės studentės ir 

dėstytojai 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

egzaminas 

2017-10-03 Teisės katedra Kolegijos bendruomenė 

Senjorų dienai paminėti  - kosmetologinės 

procedūros senjorams 

2017-10-05 Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos 

katedra 

Utenos miesto senjorai, katedros 

studentės ir dėstytojos 
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SODROS darbuotojų informacinis 

seminaras „Ruošdamasis skrydžiui- 

nepamiršk parašiuto!”  

2017-10-12 V. Steponėnienė Studentai, darbuotojai 

Dalyvavimas „PROFADIENIO“  

respublikiniame renginyje 

2017-10-19 J. Lubienė 

R. Bražulienė 

 

Į finalinį renginį patekusios VTF ir MF 

studentų komandos 

Dalyvavimas parodoje ,,Vilnius Fashion and 

Textile Avenue" 

 

2017-10-19/20 Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė 

V. Puodžiukienė 

V. Leišienė 

ADT studijų programos studentės, 

dėstytojos, parodos lankytojai 

Tarpkryptinis seminaras studentams 

„Komandinio darbo įgūdžiai: bendrosios 

praktikos slaugytojas ir socialinis 

darbuotojas pacientų  priežiūros kontekste“ 

2017-10-27 D. Šakalytė 

Ž. Kuprėnaitė 

 

BPS ir SD akademinių grupių 

baigiamųjų kursų studentai 

Savanorystės tradicijas puoselėjantys 

renginiai („Maisto banko“ akcijos ir kt.) 

2017 m. spalio mėn.  Ž. Kuprėnaitė 

R. Ubeikienė  

J. Lubienė 

Studentai savanoriai, miesto visuomenė 

LAPKRITIS 

Seminaras studentams ,,Projektų valdymo 

pagrindai. Ką tu darysi prieš pradėdamas ką 

nors daryti?“ 

2017-11-02 A. Pelenienė Pirmo kurso studentai 

Akcija ,,Pyragų diena ”Verslo ir 

technologijų fakultete 

2017-11-06  R. Narkūnienė VTF bendruomenė 

Akcija ,,Pyragų diena“ Medicinos fakultete 2017-11-07 Ž. Kuprėnaitė MF bendruomenė, absolventai, socialiniai 

partneriai 



4 
 

TePe atstovės Linos Gassner Kanters 

paskaita apie burnos higienos priemones 

,,Prevencinė dantų priežiūra iš Švedijos 

perspektyvos“ 

2017-11-07 Slaugos ir burnos priežiūros katedra Kolegijos bendruomenė 

Susitikimas-diskusija „Aukštojo mokslo 

reformos aktualijos, kokybiniai pokyčiai 

šalies aukštajame moksle“ su švietimo ir 

mokslo ministre J. Petrauskiene  

2017-11-10 Prof. dr. G. Bužinskas Kolegijos akademinė bendruomenė, 

socialiniai partneriai 

Praktinis ,,puodeliavimo“ užsiėmimas su 

Nomeda Marčėnaite 

2017-11-12 Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė Kolegijos bendruomenė, miesto 

visuomenė 

Mezoterapinių procedūrų praktinis 

seminaras. Lektorė L.Čepytė. 

2017-11-13 Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos 

katedra 

Kosmetologijos studijų programos 

akademinių grupių studentės ir 

dėstytojos 

2017 m. Lietuvos suaugusių švietimo 

asociacijos (LSŠA) ir Utenos kolegijos 

organizuojamos Suaugusiųjų švietimo 

savaitės ,,Mokymosi galia ir žavesys“ 

respublikinis atidarymo renginys 

2017-11-17 D. Stunžėnienė Lietuvos andragogai, LSŠA atstovai, 

Trečiojo amžiaus universitetų 

klausytojai, kolegijos bendruomenė, kiti 

suaugę besimokantieji 

Verslumą skatinantys renginiai 

ĮTRAUKIANTIS VERSLO LABIRINTAS: 

 Tarptautinė vaizdo konferencija 

„Verslo labirintas‘2017“ 

 Edukacinė programa „Aktyvus ir 

išradingas verslas“ 

 Imitacinių bendrovių vadovų 

pasitarimas 

 Praktinis seminaras Lietuvoje 

veikiančių Imitacinių bendrovių (IB) 

2017-11-14/15 Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė Tarptautinės, Lietuvos ir Utenos regiono 

verslo bendruomenės atstovai, 

akademinės bendruomenės atstovai, 

moksleiviai 
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vadovams „Emocinis intelektas ir 

komandinio kūrybiškumo 

skatinimas“ 

 Edukacinės programos „Gyvi 

projektai“ moksleiviams ir 

studentams 

Dalyvavimas tarptautinėje studentų 

konferencijoje  "Teorija ir praktika: 

studentiškos įžvalgos" Kolpingo kolegijoje 

2017-11-16 Ž. Kuprėnaitė 

J. Lubienė 

 R. Ubeikienė 

SD-16 ir SD-15 akademinių grupių 

studentai  

Studentų iniciatyvų projekto „Išmanioji 

laboratorija“ seminaras 

2017-11-17 G. Rušėnaitė Kolegijos studentai ir dėstytojai 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės ,,Mokymosi 

spalvos” renginiai Utenos regione (pagal 

atskirą programą) 

2017 -11-20/26 D. Stunžėnienė 

Atskirų renginių organizatoriai 

Utenos regiono suaugusieji, regiono 

institucijos, dalyvaujančios Savaitėje 

Seminaras ,,Telefoniniai sukčiai: kaip 

reaguoti?" Lektorius – policijos rėmėjas S. 

Mecelica 

2017-11-22 D. Stunžėnienė Kolegijos bendruomenė, miesto 

visuomenė 

Seminaras-kūrybinės dirbtuvės dėstytojams, 

siekiant gerinti pedagogines kompetencijas 

“Kokybiniai tyrimai - edukacijos ir tyrimų 

aspektas” 

2017-11-23 D. Šakalytė 

D. Stunžėnienė 

Kolegijos dėstytojai 
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Paskaita ,,Banko paslaugos, skirtos šeimos 

finansiniam saugumui, taupymo programos 

ir Jaunimo programos pasikeitimai". 

Lektoriai Jolanta Degulienė,"Swedbank", 

AB klientų konsultantė, ir Paulius 

Ražanskas, pardavimų vadybininkas. 

2017-11-23 J. Aksomitienė Kolegijos studentai 

Seminaras ,,Antimikrobinio atsparumo 

aktualijos", skirtas Europos supratimo apie 

antibiotikus dienai 

2017-11-23 V. Bartašiūnienė Medicinos fakulteto studentai ir 

dėstytojai 

Akcija ,,Spalvoto meduolio diena“ 2017-11-25 R. Kavoliūnienė Vaikų globos įstaigų auklėtiniai, 

studentai, moksleiviai savanoriai, miesto 

visuomenė 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

komisijos prie Utenos teritorinės darbo 

biržos posėdis. 

2017-11-30 V. Steponėnienė Komisijos nariai, kolegijos atstovai 

Seminaras ,,Projektų rengimas žaliems" 2017-11-30 A. Pelenienė Studentai, rengiantys Studentų iniciatyvų 

skatinimo 2018 m. projektus 

Studentų kūrybos darbų paroda „Grožis 

spalvose ir formose“ 

2017 m. lapkričio 

mėn.  

L. Kriukelienė Kolegijos bendruomenė 

Seminaras „Tėvų atstumtų vaikų 

psichologinės patirtys“ 

2017 m. lapkričio 

mėn. 

E. Vaišnoraitė SD ir SP studijų programų studentai 

GRUODIS 

Gydytojo odontologo Tado Koržinsko paskaita 

,,Okliuzijos pagrindai. Šoninės dantų grupės 

modeliavimo ir rekonstrukcijos pagrindai. 

Okliuzijos analizė paciento burnoje ir 

artikuliatoriuje" 

2017-12-01 D. Šakalytė DT studijų programos studentai ir 

dėstytojai 
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Apskritojo stalo diskusija - seminaras 

Sveikatos ir socialinių mokslų praktinio 

mokymo(si) realijos 

2017-12-06 Z. Petravičienė 

D. Šakalytė 

Ž. Kuprėnaitė 

Praktikų vadovai kolegijoje ir 

institucijose 

Seminaras „Turkijos ir Lietuvos socialinės 

gerovės sąlygos“ organizavimas 

2017-12-06 L. Kondrašovienė 

J. Lubienė 

SD studijų programos studentai bei 

dėstytojai ir Turkijos ERASMUS+ 

studentai 

Seminaras dėstytojams „Simuliacinio 

mokymo taikymas slaugos studijų procese“ 

2017-12-07 D. Stunžėnienė  

D. Šakalytė 

BPS studijų programos dėstytojai 

Teisės viktorina ,,In corpore 2017“ 2017-12-08 Teisės katedra Teisės studijų programos studentai, 

dėstytojai 

Kalėdinės popietės socialinių partnerių 

institucijoje organizavimas  

2017 m. gruodžio 

mėn. 

Ž. Kuprėnaitė 

J. Lubienė 

R. Ubeikienė 

Socialiniai partneriai, Socialinės gerovės 

katedros darbuotojai ir studentai 

SAUSIS 

Akcija ,,Niekas nepamiršta, niekas 

neužmirštas“  Sausio 13-osios įvykiams 

paminėti  

2018-01-13 R. Kavoliūnienė Kolegijos bendruomenė 

Aukštųjų mokyklų mugė Kaune 2018-01-17 A. Sinicienė 

 V. Steponėnienė 

R. Kavoliūnienė 

Studentai, administracijos atstovai, 

dėstytojai, parodos lankytojai 

Praktikų vadovų mentorių mokymai (1) 2018 m. sausio mėn.  Z. Petravičienė 

D. Šakalytė 

D. Stunžėnienė 

Praktikų vadovai mentoriai 

VASARIS 
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Paroda ,,Studijos 2018“ LITEXPO centre, 

Vilniuje 

2018-02-08/10 A. Sinicienė 

V. Steponėnienė 

R. Kavoliūnienė 

Studentai, administracijos atstovai, 

dėstytojai, parodos lankytojai 

Taikomųjų mokslų populiarinimo renginiai 

„Žiniukų savaitė“ 

2018-02-19/22 D. Šakalytė 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros 

dėstytojai 

Kolegijos studentai ir dėstytojai, Utenos 

regiono mokyklų moksleiviai 

Praktikų vadovų mentorių mokymai (2) 2018 m. vasario mėn.  Z. Petravičienė 

D. Šakalytė 

D. Stunžėnienė 

Praktikų vadovai mentoriai 

Dalyvavimas renginiuose-iniciatyvose, 

skirtose  Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti Utenoje (pagal atskirą 

Utenos r. savivaldybės programą).  

2018 m. vasario mėn. 

2018 m. gegužės 

mėn.   

Dr. V. Bartuševičienė 

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė 

L. Kriukelienė 

R. Kavoliūnienė 

A. Pelenienė 

Kolegijos bendruomenė, Utenos miesto 

visuomenė 

KOVAS 

Pasaulinės burnos sveikatos dienos 

minėjimas 

2018-03-20 Slaugos ir burnos priežiūros katedra Kolegijos bendruomenė ir Utenos miesto 

visuomenė 

Dalyvavimas renginyje ,,Aš einu ten, kur 

man įdomu“ Ukmergės technologijų ir 

verslo mokykla“ 

2018 m. kovo mėn. V. Steponėnienė Renginio lankytojai, moksleiviai, 

studentai 

Praktikų vadovų mentorių mokymai (3) 2018 m. kovo mėn.  Z. Petravičienė 

D. Šakalytė 

D. Stunžėnienė 

Praktikų vadovai mentoriai 

Seminaras ,,Komandinis darbas ir jo 

vertinimas“ 

2018 m. kovo mėn. R. Jurgelionienė Kolegijos dėstytojai 
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BALANDIS 

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas 2018-04-07 Slaugos ir burnos priežiūros katedra Kolegijos bendruomenė ir Utenos miesto 

visuomenė 

Tarptautinės Erasmus+ savaitės renginiai 2018-04-23/27 R. Jurgelionienė Kolegijos bendruomenė, užsienio 

institucijų atstovai 

Savanorystės tradicijas puoselėjantys 

renginiuose („Maisto banko“ akcijos ir kt.) 
2018 m. balandžio 

mėn.  

Ž. Kuprėnaitė 

 R. Ubeikienė 

 J. Lubienė 

Studentai savanoriai 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Inovacijos ir technologijos slaugos 

mokyme ir praktikoje“ 

2018 m. balandžio 

mėn.  

Slaugos ir burnos priežiūros katedra Tarptautiniai partneriai, slaugos 

institucijų atstovai, aukštųjų mokyklų 

atstovai 

Dalyvavimas Socialinių darbuotojų 

meistriškumo konkurse 

2018 m. balandžio 

mėn. 

Ž. Kuprėnaitė 

J. Lubienė 

R. Ubeikienė 

 L. Kondrašovienė) 

SD studijų programos studentai ir 

dėstytojai 

GEGUŽĖ 

Tarptautinės slaugytojų dienos minėjimas 2018-05-11 Slaugos ir burnos priežiūros katedra Kolegijos dėstytojai ir studentai, Utenos 

regiono slaugytojai 

BIRŽELIS 

Diplomų teikimo šventė 2018 m. birželio 

mėn. .  

Darbo grupė Kolegijos bendruomenė, svečiai 

 


