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DALYVIAI

RUGSĖJIS
Naujų studijų metų pradžios šventė ,,Man
gera čia“

2019-09-02

R. Kavoliūnienė
V. Steponėnienė
P. Šakalis

Kolegijos bendruomenė, absolventų
atstovai, svečiai

Pleneras ,,Ketvirtoji pramonės revoliucija
keičia pasaulį”
Mados improvizacijos ,,Laikas ir materija”

2019-09-06

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė

Kolegijos bendruomenė, socialiniai
partneriai, miesto visuomenė

Utenos kolegija - miesto gimtadienio
šventėje

2019-09-09

R. Kavoliūnienė
V. Steponėnienė
P. Šakalis

Utenos miesto visuomenė, miesto
svečiai

Fakultetų deleguoti ir savanoriai
dėstytojai
Studentai savanoriai
A. Stepanovo dokumentinių fotografijų
paroda ,,Kariai” (Ukraina) Medicinos
fakultete

2019-09-14/10-11

V. Steponėnienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Europos judumo savaitei skirtas renginys
,,Būk atsakingas. Saugok save ir gamtą”

2019-09-19

AAI ir TV studijų programų komitetai,
Inžinerijos ir technologijų katedra

Kolegijos studentai ir dėstytojai

A. Pelenienės darbų paroda kolegijos
Koridoriaus galerijoje M7

2019 m. rugsėjospalio mėn.

A. Pelenienė

Kolegijos bendruomenė, svečiai

Verslumo projekto CREAZONE
REINVENT renginys "Sveiki atvykę į
inovacijų amžių! Kaip su entuziazmu priimti
lyderio vertus iššūkius ir juos įveikti?"
Projekto dalyvių patirties sklaida

2019-09-24

R. Puidokaitė-Savickienė
Dr. J. Urbonienė

VTF studentai, dėstytojai

Karjeros ugdymo seminaras ,,Darbo
specifika ir galimybės SEB Konsultacijų
centre”

2019-09-24

V. Steponėnienė

VTF studentai

SPALIS
L. Kriukelienės darbų paroda ,,Spalvų žaismas”
Medicinos fakultete

2019 m. spaliolapkričio mėn.

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino Ias etapas

2019-09-03

D. Petrėnaitė
V. Žemčiugovas

Kolegijos bendruomenė

Kūrybinis performansas „Elegancija prieš
vartotojiškumą“

2019-10-04

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė

ADT ir kt. studijų programų studentai ir
absolventai, dėstytojai

Teorinis-praktinis seminaras ,,Išimamų dantų 2019-10-14
protezų gaminimas”

Z. Kaulinienė

DT studijų programos studentai

Verslumą skatinantys renginiai „Verslo
revoliucija“: seminaras „Sėkmingo verslo
žingsniai“; konkursas „Jaunos idėjos
šiuolaikiškiems sprendimams“

J. Aksomitienė
J. Daubarienė
R. Puidokaitė-Savickienė
Dr. J. Urbonienė

Lietuvos mokymo įstaigų imitacinių
bendrovių atstovai, socialiniai partneriai,
VTF studentai ir dėstytojai

2019-10-17/18

LAPKRITIS
Socialinė akcija ,,Pyragų diena”

2019-11-04

D. Šakalytė
Ž. Kuprėnaitė
J. Lubienė

Medicinos fakulteto bendruomenė,
Studentų atstovybė, socialiniai partneriai

Tarptautinei projektų valdymo dienai skirtas
renginys

2019-11-07

A. Pelenienė

Kolegijos įgyvendinamų projektų
vadovai, koordinatoriai, administratoriai,
finansininkai, vykdytojai bei visi, kurie
domisi projektų valdymu

Seminaras ,,Komunikacija su jaunąja karta:
kaip susikalbėti ir įveiklinti"

2019-11-11

D. Stunžėnienė

Utenos r. savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojai

Seminaras „Sensorinės įrangos ir skirtingų
terapijų taikymas specialiųjų poreikių
turintiems asmenims“

2019-11-19

V. Kerulienė
Ž. Kuprėnaitė
J. Lubienė

Kineziterapeutai, ergoterapeutai,
socialiniai darbuotojai ir kiti sveikatos
priežiūros specialistai

Praktinis seminaras „ Pasaulio pažinimas per
pojūčius”

2019-11-19

I. Kaminskienė

Besimokantys suaugusieji

Popietė su vaistininku tema ,,(Ne)pažįstamas
peršalimas”

2019-11-20

V. Bražinskienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Konkursas „UKTech@s 2019“

2019-11-20

G. Stasiulionienė ir darbo grupė, katedros Rytų Aukštaitijos regiono mokyklų
studentai
mokiniai, besimokantys 11-12 klasėse

Praktinis seminaras „Virtuali kelionė mokslo
ir žinių takais“

2019-11-21

Dr. J. Urbonienė
G. Ivanickienė

Besimokantys suaugusieji

Seminaras „Tamsusis turizmas ir jo
atspalviai. Populiariausi tamsiojo turizmo
objektai pasaulyje ir Lietuvoje“

2019-11-21

Dr. R. Meištė

Besimokantys suaugusieji

Seminaras „Kodėl savanorystė gali būti
įdomi ir naudinga? “

2019-11-21

S. Jakštienė

Besimokantys suaugusieji

Individualaus veido kremo gaminimo seminaras

2019-11-28

R. Malakauskienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Socialinė akcija ,,Spalvoto meduolio diena”
Utenoje

2019-11-30

R. Kavoliūnienė
P. Šakalis

Studentai savanoriai, vaikai globos įstaigų,
miesto visuomenė

Ramunės Ulevičienės tapybos paroda Medicinos
fakultete

Nuo 2019-11-06 iki
2019-12-06

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto visuomenė

Rasos Sliesoriūnienės karpinių paroda kolegijos
Koridoriaus galerijoje MK7

2019 m. lapkričiogruodžio mėn.

A. Pelenienė

Kolegijos bendruomenė, svečiai

GRUODIS
Vakaras, skirtas studentams „Ukrainos ir
Lietuvos sąsajos“ (kultūrų pristatymas)

2019 m. gruodžio
mėn.

R. Jurgelionienė
D. Šakalytė

Kolegijos studentai iš Lietuvos bei
užsienio, dėstytojai

500-tų besmegenių akcija Utenos mokyklų
mokiniams

2019 m. gruodžio
mėn.

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė
L. Kairiūkštis

Utenos mokyklų moksleiviai, kolegijos
bendruomenė

Viktorina ,,In corpore: Žmogaus teisės 2019”

2019 m. gruodžio
mėn.

V.Žemčiugovas
R. Balkevičienė
D.Petrėnaitė
E.Gečiauskas

Utenos gimnazijų moksleiviai, Teisės
studijų programos studentai ir dėstytojai

Kompiuterinio žaidimo Counter Strike (ar
kito) turnyras.

2019 m. gruodžio
mėn.

ISI studijų programos komitetas

ISI studijų programos studentai, IST ir
ISI studijų programų absolventai ir
Utenos mokyklų moksleiviai

ISI studijų programos studentų, IST ir ISI
studijų programų absolventų ir mokyklų
moksleivių komandų kompiuterinio žaidimo
Counter Strike (ar kito) turnyras.

2019 m. gruodžio
mėn.

Dr. J. Urbonienė

IST ir ISI studijų programų
absolventams ir mokyklų moksleiviams

Kalėdinis renginys ,,Kalėdų džiaugsmai”

2019 m. gruodžio
mėn.

VTF taryba

VTF dėstytojai ir darbuotojai

Uteniškių dailininkų kūrybos paroda
Medicinos fakulteto galerijoje

Nuo 2019-12-07 iki
2020 - 01 - 07

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Medicinos fakulteto 65-mečiui skirtas
renginys

2019-12-12

D. Šakalytė

Kolegijos bendruomenė, akademiniai ir
socialiniai partneriai

Kalėdinis renginys bendruomenei - Utenos
kamerinio teatro spektaklis ,,Amerika
pirtyje”

2019-12-18

V. Steponėnienė
R. Kavoliūnienė

Kolegijos bendruomenė

SAUSIS
Taikomųjų mokslų populiarinimo renginys
moksleiviams ir studentams „Žiniukų
savaitė“

2020 m. sausiovasario mėn.

D. Šakalytė

Gimnazijų moksleiviai, mokytojai,
Medicinos fakulteto studentai ir
dėstytojai

IT srities konkursas GimnazISTuk@s

2020 m. sausio mėn. ISI studijų programos komitetas

Gimnazijų moksleiviai, mokytojai, VTF
studentai, dėstytojai

IST ir ISI absolventų susitikimas - diskusija
„Kokio IT specialisto laukia šios dienos
darbo rinka ir kolegijos galimybės jį
parengti“

2020 m. sausio mėn. J. Urbonienė

IST ir ISI studijų programų studentai ir
absolventai

Hansen įmonės atstovo paskaita ,,Sausų
raugų panaudojimas raugintų pieno produktų
gamyboje”

2020 m. sausio mėn. G. Stasiulionienė

MPT studijų programos studentai

Seminaras ,,Valgykime sveikai ir skaniai"

2020 m. sausio mėn. G. Stasiulionienė

Regiono įmonių specialistai

Medicinos fakulteto studentų kūrybos paroda Nuo 2020-01-08 iki
2020-02-08

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, svečiai

VASARIS
Tarpkryptinis seminaras studentams
„Komandinio darbo įgūdžiai: bendrosios
praktikos slaugytojas ir burnos higienistas
pacientų priežiūros kontekste“

2020 m. vasario
mėn.

D. Šakalytė
V. Čepukienė

BPS ir BH studijų programų studentai

Tarpkryptinis seminaras studentams
„Komandinio darbo įgūdžiai: socialinis
darbuotojas ir bendrosios praktikos
slaugytojas bendruomenės slaugos
kontekste“.

2020 m. vasario
mėn.

J. Lubienė
R. Kepalienė
Ž. Kuprėnaitė

BPS ir SD studijų programų studentai

Diplomų įteikimo šventė Bendrosios
praktikos slaugytojams

2020 m. vasario
mėn.

D. Šakalytė
J. Lubienė
P. Šakalis

Medicinos fakulteto bendruomenė,
svečiai

Kolegijos darbuotojų kūrybos darbų paroda
Medicinos fakulteto galerijoje

2020 m. vasario
mėn.

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Seminaras ,,ES direktyvos dėl teršalų,
išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą
deginančių įrenginių, kiekio apribojimo
taikymas"

2020 m. vasario
mėn.

G. Stasiulionienė

Regiono įmonių specialistai

Utenos kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų
kūrybos paroda Medicinos fakulteto
galerijoje

Nuo 2020-02-10 iki
2020-03-10

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Utenos kolegijos Metų nominacijų įteikimo
renginys, skirtas Vasario 16-ajai

2020-02-13

R. Kavoliūnienė
V. Steponėnienė
P. Šakalis
R. Žarskutė
D. Mažonas

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

KOVAS
Tarpkryptinis seminarą studentams
„Komandinio darbo įgūdžiai: bendrosios
praktikos slaugytojas, kineziterapeutas vaikų
slaugos ir priežiūros kontekste“

2020 m. kovo mėn.

D. Šakalytė
V. Kerulienė

BPS ir KT studijų programų studentai

Tarptautinė mokslinė konferencija
„Inovacijos bei technologijos slaugos
mokyme ir praktikoje“

2020 m. kovo mėn.

D. Šakalytė
R. Jurgelionienė

Kolegijos bendruomenė, akademiniai ir
socialiniai partneriai

Pokalbis diskusija AT/ADT studijų
programų studentams ir absolventams

2020 m. kovo mėn.

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė

AT/ADT studijų programų studentai ir
absolventai

Uteniškių dailininkų kūrybos darbų paroda

Nuo 2020-03-10 iki
2020-04-10

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

Tarptautinė Erasmus+ savaitė

2019-03-23/27

R. Jurgelionienė
G. Šuminė

Kolegijos bendruomenė, tarptautiniai
akademiniai partneriai

BALANDIS
Uteniškių dailininkų kūrybos darbų paroda
Medicinos fakulteto galerijoje

Nuo 2020-04-10 iki
2020-05-10

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

GEGUŽĖ
Tarptautinė-praktinė studentų konferencija
,,Šalis, kurioje gyventi gera"

2020 m. gegužės
mėn.

VTF darbo grupė

Tarptautiniai studentai, Lietuvos
aukštųjų mokyklų ir kolegijos studentai

Uteniškių dailininkų kūrybos darbų paroda
Medicinos fakulteto galerijoje

Iki 2020-05-10 iki
2020-06-10

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

BIRŽELIS
Diplomų įteikimo šventė kolegijos
absolventams

2020 m. birželio
mėn. paskutinė
savaitė

V. Steponėnienė
R. Kavoliūnienė
P. Šakalis

Utenos kolegijos bendruomenė, svečiai

Uteniškių dailininkų kūrybos darbų paroda
Medicinos fakulteto galerijoje

Nuo 2020-06-10 iki
2020-07- 01

L. Kriukelienė

Kolegijos bendruomenė, miesto
visuomenė

