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lektoriaus M. Vidugirio paskaita  

2018-09-03 V. Steponėnienė 

R. Kavoliūnienė 

Kolegijos bendruomenė, miesto 

visuomenė, svečiai 

Tarptautinė paroda EXPO UTENA 2018  2018-09-07-08 V. Steponėnienė 

R. Kavoliūnienė 

D. Stunžėnienė 

Parodos dalyviai, miesto visuomenė, 

svečiai 

IQ ekonomikos forumas „UTENA 2018: 

mokslo ir verslo jungtys“ 
2018-09-07 Administracija Akademinė ir verslo bendruomenė 
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Atrankiniai PROFADIENIO renginiai 2018-09-26 Rasa Bražulienė 

Jolita Lubienė 

Veslo ir technologijų bei Medicinos 

fakulteto studentai 

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos 

paminėjimui skirtas seminaras – diskusija 

,,Socialinio darbuotojo profesinis portretas“ 

su Rėzeknės technologijų akademijos 

dėstytoja dr. Ž. Truskovska ir Socialinės 

gerovės katedros studentais ir dėstytojais  

2018-09-27 Ž. Kuprėnaitė 

R. Ubeikienė 

Socialinės gerovės katedros dėstytojai ir 

studentai  

SPALIS  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

egzaminas  

2018-10-04 D. Petrėnaitė 

V. Žemčiugovas 

Kolegijos studentai ir dėstytojai 

Seminaras „Inovatyvus verslas ir kaip tapti 

jo dalimi“ 

2018-10-08 R. Jurgelionienė 

R. Kavoliūnienė 

Kolegijos studentai 

Socialinių įgūdžių mokymai projekto 

"PILIETIŠKUMO MOKYKLA: 

SĄMONINGUMAS, AKTYVUMAS, 

DALYVAVIMAS" kontekste  

2018-10-10 L. Kondrašovienė 

I. Kaminskienė 

Mokymų dalyviai, Socialinio darbo 

studijų programos studentai 

Projekto „Studentų verslumo ir kūrybiškumo 

ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio 

regionuose (IN CORPORE)“ I-ojo mokymų 

ciklo baigiamasis renginys ir studentų 

verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkursas  

2018-10-18 A. Pelenienė Utenos kolegijos, Panevėžio kolegijos, 

M. Riomerio universiteto studentai ir 

dėstytojai 

Tarptautinė konferencija „Gyvieji projektai: 

patirtinis mokymasis ir mokslo ir verslo 

bendradarbiavimas“ 

2018-10-19 Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė Akademinė ir verslo bendruomenė 

Seminaras ,,Komunikacija su Z karta: trikdžiai ir 

galimybės" , lekt. L. Laurinčiukienė 

2018-10-30 D. Stunžėnienė Utenos r. pedagogai ir kolegijos dėstytojai 

https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-paminejimui-skirtas-seminaras-diskusija-su-rezeknes-technologiju-akademijos-destytoja-dr-z-truskovska-bei-latvijos-ir-socialines-geroves-katedros-studentais-ir-destytojais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-paminejimui-skirtas-seminaras-diskusija-su-rezeknes-technologiju-akademijos-destytoja-dr-z-truskovska-bei-latvijos-ir-socialines-geroves-katedros-studentais-ir-destytojais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-paminejimui-skirtas-seminaras-diskusija-su-rezeknes-technologiju-akademijos-destytoja-dr-z-truskovska-bei-latvijos-ir-socialines-geroves-katedros-studentais-ir-destytojais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-paminejimui-skirtas-seminaras-diskusija-su-rezeknes-technologiju-akademijos-destytoja-dr-z-truskovska-bei-latvijos-ir-socialines-geroves-katedros-studentais-ir-destytojais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-paminejimui-skirtas-seminaras-diskusija-su-rezeknes-technologiju-akademijos-destytoja-dr-z-truskovska-bei-latvijos-ir-socialines-geroves-katedros-studentais-ir-destytojais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-socialiniu-darbuotoju-dienos-paminejimui-skirtas-seminaras-diskusija-su-rezeknes-technologiju-akademijos-destytoja-dr-z-truskovska-bei-latvijos-ir-socialines-geroves-katedros-studentais-ir-destytojais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-respublikos-konstitucijos-egzaminas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/lietuvos-respublikos-konstitucijos-egzaminas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/socialiniu-igudziu-mokymai-projekto-pilietiskumo-mokykla-samoningumas-aktyvumas-dalyvavimas-kontekste-mokymus-veda-l-kondrasoviene-i-kaminskiene-dalyvauja-ir-sd16-grupes-studentai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/socialiniu-igudziu-mokymai-projekto-pilietiskumo-mokykla-samoningumas-aktyvumas-dalyvavimas-kontekste-mokymus-veda-l-kondrasoviene-i-kaminskiene-dalyvauja-ir-sd16-grupes-studentai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/socialiniu-igudziu-mokymai-projekto-pilietiskumo-mokykla-samoningumas-aktyvumas-dalyvavimas-kontekste-mokymus-veda-l-kondrasoviene-i-kaminskiene-dalyvauja-ir-sd16-grupes-studentai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/socialiniu-igudziu-mokymai-projekto-pilietiskumo-mokykla-samoningumas-aktyvumas-dalyvavimas-kontekste-mokymus-veda-l-kondrasoviene-i-kaminskiene-dalyvauja-ir-sd16-grupes-studentai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-i-ojo-mokymu-ciklo-baigiamasis-renginys-ir-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymo-konkursas-in-corpore
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-i-ojo-mokymu-ciklo-baigiamasis-renginys-ir-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymo-konkursas-in-corpore
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-i-ojo-mokymu-ciklo-baigiamasis-renginys-ir-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymo-konkursas-in-corpore
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-i-ojo-mokymu-ciklo-baigiamasis-renginys-ir-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymo-konkursas-in-corpore
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-i-ojo-mokymu-ciklo-baigiamasis-renginys-ir-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymo-konkursas-in-corpore
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/tarptautine-konferencija-gyvieji-projektai-patirtinis-mokymasis-ir-mokslo-ir-verslo-bendradarbiavimas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/tarptautine-konferencija-gyvieji-projektai-patirtinis-mokymasis-ir-mokslo-ir-verslo-bendradarbiavimas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/tarptautine-konferencija-gyvieji-projektai-patirtinis-mokymasis-ir-mokslo-ir-verslo-bendradarbiavimas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/seminaras-komunikacija-su-z-karta-trikdziai-ir-galimybes
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/seminaras-komunikacija-su-z-karta-trikdziai-ir-galimybes
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Parodos ,,Lietuvai ir lietuviškam pašto 

ženklui - 100" pristatymas  

2018-10-30 Dr. V. Bartuševičienė 

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė 

Miesto visuomenė, studentai, dėstytojai 

Projekto „Studentų verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir 

Panevėžio regionuose (IN CORPORE)“ 

įvadiniai mokymai „Verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas“ (II mokymų ciklas)  

2018 m. spalio mėn. A. Pelenienė Utenos kolegijos, Panevėžio kolegijos, 

M. Riomerio universiteto studentai ir 

dėstytojai 

LAPKRITIS 

Gerumo akcija - renginys “Pyragų 

diena”Verslo ir technologijų fakultete 

2018-11-05 R. Narkūnienė Kolegijos bendruomenė 

Susitikimas ir sutarties pasirašymas su UAB 

,,Nosted Mechanika" atstovais  

2018-11-05 Kolegijos administracija Kolegijos ir UAB ,,Nosted Mechanika“ 

atstovai 

Studentų verslumą skatinantys renginiai 

„VERSLO AVENIU“. Konferencija- 

diskusija „Verslauju drąsiai “  

2018-11-06-07 J. Aksomitienė 

R. Bražulienė 

Lietuvoje veikiančių imitacinių 

bendrovių vadovai ir studentai, verslo 

atstovai 

Gerumo akcija – renginys ,,Pyragų diena“ 

Medicinos fakultete 

2018-11-07 Ž. Kuprėnaitė Kolegijos bendruomenė, Socialinės 

gerovės katedros partneriai 

Bendruomenės susitikimas su LR Švietimo 

ir mokslo vicemistru dr. G. Viliūnu  

2018-11-12 Dr. Raimundas Čepukas Kolegijos bendruomenė 

Finalinis PROFADIENIO renginys 2016-11-10 R. Bražulienė 

J. Lubienė 

Kolegijos studentai 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymas 

,,Mokiausi vakar, mokausi šiandien, 

mokysiuos rytoj"  

2018-11-19 D. Stunžėnienė 

R. Kavoliūnienė 

Besimokantys suaugusieji, švietimo, 

sporto bei kultūros įstaigų, organizacijų 

atstovai 

https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/parodos-lietuvai-ir-lietuviskam-pasto-zenklui-100-pristatymas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/parodos-lietuvai-ir-lietuviskam-pasto-zenklui-100-pristatymas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/susitikimas-su-uab-nosted-mechanika-atstovais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/susitikimas-su-uab-nosted-mechanika-atstovais
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/studentu-versluma-skatinantys-renginiai-verslo-aveniu-konferencija-diskusija-verslauju-drasiai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/studentu-versluma-skatinantys-renginiai-verslo-aveniu-konferencija-diskusija-verslauju-drasiai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/studentu-versluma-skatinantys-renginiai-verslo-aveniu-konferencija-diskusija-verslauju-drasiai
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/bendruomenes-susitikimas-su-vicemistru-dr-g-viliunu
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/bendruomenes-susitikimas-su-vicemistru-dr-g-viliunu
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/suaugusiuju-mokymosi-savaites-atidarymas-mokiausi-vakar-mokausi-siandien-mokysiuos-rytoj-organizuoja-d-stunzeniene-ir-r-kavoliuniene
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/suaugusiuju-mokymosi-savaites-atidarymas-mokiausi-vakar-mokausi-siandien-mokysiuos-rytoj-organizuoja-d-stunzeniene-ir-r-kavoliuniene
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/suaugusiuju-mokymosi-savaites-atidarymas-mokiausi-vakar-mokausi-siandien-mokysiuos-rytoj-organizuoja-d-stunzeniene-ir-r-kavoliuniene
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Seminaras „ Lietuvos transportas: nuo 

vežimo iki savivaldžių automobilių“  

2018-11-19 D. Puodžiukienė Besimokantys suaugusieji, studentai 

Kūrybiškumo ugdymo praktinis užsiėmimas 

„Senomis technologijomis – naujoviškai“  

2018-11-20 Z. Ribokienė Besimokantys suaugusieji, studentai 

Edukacinis-kūrybininis renginys „Būk 

pilietiškas ir atsakingas“  

2018-11-21 Dr. V. Bartuševičienė 

R. Kavoliūnienė 

V. Žemčiugovas 

Kolegijos studentai ir dėstytojai 

Paskaita „Vadyba vakar – šiandien – rytoj” 2018-11-22 Dr. R. Meištė Besimokantys suaugusieji, kolegijos 

studentai 

Projekto „Studentų verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir 

Panevėžio regionuose (IN CORPORE)“  

mokymai komandoms „Verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas“   

2018 m. lapkričio 20-

21 d., 27-28 d. 

A. Pelenienė Utenos kolegijos, Panevėžio kolegijos, 

M. Romerio universiteto studentai ir 

dėstytojai 

GRUODIS 

Seminarą slaugytojams ir dėstytojams 

„Simuliacinio mokymo taikymas sveikatos 

priežiūros specialistų rengime ir tobulinime“. 

2018-12-13 D. Šakalytė 

D. Stunžėnienė 

Studentai, dėstytojai, socialiniai 

partneriai 

Profesinio meistriškumo konkursas Dantų 

technologijos III kurso studentams 

2018 m. gruodžio 

mėn. 

A. Kanapeckas 

Z. Kaulinienė 

D. Skaudickienė 

J. Mickus 

Studentai, dėstytojai, socialiniai 

partneriai 

Projekto „Studentų verslumo ir kūrybiškumo 

ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio 

regionuose (IN CORPORE)“  mokymai 

„Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas“   

2018 m. gruodžio 13-

14 d.; 18-19 d. 

A. Pelenienė Utenos kolegijos, Panevėžio kolegijos, 

M. Romerio universiteto studentų ir 

dėstytojų komandos 

https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/seminaras-lietuvos-transportas-nuo-vezimo-iki-savivaldziu-automobiliu-lektore-d-puodziukiene
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/seminaras-lietuvos-transportas-nuo-vezimo-iki-savivaldziu-automobiliu-lektore-d-puodziukiene
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/edukacinis-kurybininis-renginys-buk-pilietiskas-ir-atsakingas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/edukacinis-kurybininis-renginys-buk-pilietiskas-ir-atsakingas
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/projekto-studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-ir-panevezio-regionuose-in-corpore-ivadiniai-mokymai-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-ii-mokymu-ciklas-pirma-diena


5 
 

Renginių ciklas pagal projektą ,,Aš profesijų 

pasaulyje“ 

2018 m. gruodžio 10-

21 d.  

V. Steponėnienė 

D. Stunžėnienė 

Mokiniai, studentai, mokytojai, įmonių 

atstovai 

ISI studijų programos studentų, IST ir ISI 

studijų programų absolventų ir mokyklų 

moksleivių komandų kompiuterinio žaidimo 

Counter Strike turnyras 

 

2018 m. gruodžio 

mėn. 

dr. J. Urbonienė 

 J. Urbanavičius 

 A. Pranaitis 

Studentai, absolventai, moksleiviai, 

dėstytojai, mokytojai 

SAUSIS 

Šventinis Naujų metų pradžios renginys 

kolegijos bendruomenei – teatralizuota 

dainuojamosios poezijos popietė ,,Saugokim 

savo dienas“ 

2019-01-04 R. Kavoliūnienė 

V. Steponėnienė 

Kolegijos bendruomenė 

Taikomųjų mokslų populiarinimo renginys 

moksleiviams ir studentams „Žiniukų 

savaitė“  

2019 m. sausio-

vasario mėn. 

D. Šakalytė 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros 

dėstytojai 

Moksleiviai, studentai, dėstytojai, 

mokytojai  

VASARIS 

Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo paroda Studijos 2017 

2019 m. vasario 7-9 

d. 

R. Kavoliūnienė 

V. Steponėnienė 

Studentai, administracijos atstovai, 

dėstytojai, parodos lankytojai: 

moksleiviai, mokytojai, tėvai.  

Tarpkryptinis seminaras studentams 

„Komandinio darbo įgūdžiai: bendrosios 

praktikos slaugytojas ir burnos higienistas 

pacientų priežiūros kontekste“  

2019 m. vasario mėn. D. Šakalytė 

V. Čepukienė 

Studentai, dėstytojai 

Utenos kolegijos nominacijų įteikimo 

renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti 

2019 m. vasario mėn. Dr. V. Bartuševičienė 

R. Kavoliūnienė 

V. Steponėnienė, Studentų atstovybė 

Studentai, absolventai, administracija, 

dėstytojai, svečiai 
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KOVAS 

Burnos sveikatos dienos minėjimas   2019-03-20 Burnos higienos ir Odontologinės 

priežiūros studijų programų komitetai 

Miesto visuomenė, studentai, dėstytojai 

Tarptautinė savaitė ,,Mes atrandame pasaulį, 

pasaulis atranda mus“, skirta kolegijos 

dalyvavimui Ersamus+ programoje 20-

mečiui 

2019 m. kovo 25-29 

d.  

R. Jurgelionienė 

G. Šuminė 

Užsienio ir Lietuvos institucijų 

partneriai, kolegijos akademinė 

bendruomenė 

Tarpkryptinis seminaras studentams 

„Komandinio darbo įgūdžiai: bendrosios 

praktikos slaugytojas ir kineziterapeutas 

vaikų  slaugos ir  priežiūros kontekste“  

2019 m. kovo mėn. D. Šakalytė, V. Kerulienė 

Bendrosios praktikos slaugos ir 

Kineziterapijos studijų programų 

komitetai 

Dėstytojai ir studentai 

Profesinio meistriškumo konkursas 

Bendrosios praktikos slaugos III kurso 

studentams  

2019 m. kovo mėn. D. Šakalytė 

Z. Petravičienė 

J. Stankevičienė 

D. Kriukelytė 

Studentai, dėstytojai, socialiniai 

partneriai 

BALANDIS 

Atviras Kosmetikų ir kosmetologų  

meistriškumo konkursas ,,Jaunių klasės 

veido nominacija“ ,,Pelenės‘‘ parodoje. 

2019-05-05 J. Prakapavičienė Kosmetologijos studijų programos 

studentės 

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas  2019-05-07 D. Šakalytė 

Slaugos ir burnos priežiūros katedros 

studijų programų komitetai 

Miesto visuomenė, studentai, dėstytojai, 

socialiniai partneriai  

Tarptautinė Imitacinių bendrovių mugė 

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo 

mokykloje 

2019-05-16 R. Bražulienė 

R. Narkūnienė 

Lietuvos ir užsienio šalių IB vadovai, 

studentai, moksleiviai  
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GEGUŽĖ 

Organizuoti slaugytojo dienos minėjimą  2019-05-11 D. Šakalytė 

Bendrosios praktikos slaugos studijų 

programos komitetas 

Studentai, dėstytojai ,socialiniai 

partneriai 

Projekto IN CORPORE „Studentų verslumo 

ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir 

Panevėžio regionuose" II etapo  studentų 

verslumo konkursas  

2019 m. gegužės 

mėn. 

A. Pelenienė Utenos kolegijos, Panevėžio kolegijos, 

M. Romerio universiteto studentai ir 

dėstytojai 

BIRŽELIS 

Diplomų teikimo šventė 2019 m. birželio 

mėn. paskutinė 

savaitė  

Darbo grupė Kolegijos bendruomenė, svečiai 

 


