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ĮVADINĖS PASKAITOS PIRMO KURSO STUDENTAMS 
  

KLAIPĖDOJE 
 

Rugsėjo 2 d. Motyvacijos ugdymo diena „Superherojus tavyje“ 

Studentams turintiems Galimybių pasą 
Vieta: Nemuno g. 2 Klaipėda (403 aud.) 

 
  
9.30-11.00 val. Diskusija. Moderuoja Simas Buziliauskas.  
 
Pašnekovai:  
 
Girmantas Neniškis,  Klaipėda ID rinkodaros projektų vadovas, banglenčių sporto 
krikštatėvis, keliautojas. 
Aurimas Mockus, asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ prezidentas, keliautojas, 
sportininkas, baikeris. 
 
Indrė Razbadauskaitė-Venskė, “LiMA” Klaipėdos skyriaus valdybos pirmininkė, “Nepaleisk 
svajonės” įmonės įkūrėja. 
 
Skirta šių studijų programų studentams: 
 

• Kūrybos ir pramogų industrijų; 
• Teisės; 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos; 
• Marketingo ir reklamos kūrimo; 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos; 
• Turizmo ir poilsio; 
• Programavimo ir multimedijos; 
• Estetinės kosmetologijos; 
• Bendrosios praktikos slaugos. 

 
11.30-13.00 val. Motyvacinis užsiėmimas, komandos būrimas su Ilma Ruškiene. 
 
Skirta šių studijų programų studentams: 
 

• Kūrybos ir pramogų industrijų; 
• Teisės; 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos; 
• Marketingo ir reklamos kūrimo; 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos; 
• Turizmo ir poilsio; 
• Programavimo ir multimedijos; 
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• Estetinės kosmetologijos; 
• Bendrosios praktikos slaugos. 

 

Rugsėjo 2 d. Motyvacijos ugdymo diena “Gurkšnis motyvacijos” 
 

Studentams neturintiems Galimybių paso 
Vieta: online 

 

12.00 – 13.30 val. Motyvacinė sesija “Permąstyk praeitį, pakeisk šiandieną, sukurk rytojų”. 
Gabija Skučaitė. Nuoroda prisijungimui: https://liedm.zoom.us/j/83254267391  

14.00 – 15.30 val. Motyvuojanti diskusija „Rytojaus darbo rinkos superherojus“. Dalyvauja 
iškilūs socialiniai partneriai, vizionieriai. Vedėjas – Raimondas Paškevičius. Nuoroda 
prisijungimui: https://liedm.zoom.us/j/87871085401 
 
 

Rugsėjo 3d. Pažadink savo galias - paversk studijas patyrimo 
džiaugsmu 

 
 

Vieta: Nemuno g. 2 Klaipėda, (403 aud.) ir online 
 

10.00-12.00 val. Diskusija. Moderuoja Simas Buziliauskas 
 
Pašnekovai: 
 
Judita Čekuolienė, UAB VLANTANA administracijos direktorė; 
Mindaugas Gudelis, Lietuvos jūrų muziejaus Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus 
vedėjas, asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ valdybos narys, Lietuvos muziejų asociacijos 
Vadybos sekcijos narys. 
Aušra Pacevičiūtė,  prekės ženklų „10 Tiltų“ ir „Unframed me“ įkūrėja, projekto „Klaipėdos 
kūrybiško verslo uostas“ iniciatorė. Smulkių verslų mentorė, dėstytoja, Lietuvos marketingo 
asociacijos (LiMA) Klaipėdos skyriaus valdybos narė ir visuomenininkė. 
Mantas Lukošius, Vadovas / CEO elPresta - eCommerce solutions (Alumni) 
 
Gabrielė Liatukaitė (Alumni) 
Lijana Judeikytė (Alumni) 
 
Skirta šių studijų programų studentams: 
 

• Kūrybos ir pramogų industrijų; 
• Teisės; 
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• Tarptautinio verslo ir komunikacijos; 
• Marketingo ir reklamos kūrimo; 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos; 
• Turizmo ir poilsio; 
• Programavimo ir multimedijos. 

 
 
Prisijungimo nuoroda neturintiems galimybių paso: meet.google.com/sft-dhkf-bou 
 

10.00-11.30 val. Diskusija. Moderuoja Ieva Jakūbauskė 
 
Pašnekovai: 
 
Marina Žuravliova, ID studijos vadovė 
Dominyka Anužytė (Alumni) 
 
Skirta šių studijų programų studentams:  
 

• Estetinės kosmetologijos 
• Bendrosios praktikos slaugos 

 
Prisijungimo nuoroda neturintiems galimybių paso: meet.google.com/ttq-xfon-sdy 
 

12.00-13.30 val. Susitikimai su Studijų programos vadovais ir SMK Mentoriais 
 (Tik studentams turintiems Galimybių pasą) 
 

• 101 aud.  
Estetinės kosmetologijos; 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentai. 
 

• 403 aud.  
Kūrybos ir pramogų industrijų; 
Tarptautinio verslo ir komunikacijos; 
Marketingo ir reklamos kūrimos 
Turizmo ir poilsio studijų programų studentai. 
 

• 206 aud.  
Programavimo ir multimedijos studijų programų studentai. 
 

• 303 aud.  
Teisės; 
Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos  studijų programų studentai. 
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14.00 - 15.00 val. Susitikimai su Studijų programos vadovais ir SMK Mentoriais. 
(Studentams neturintiems Galimybių paso) 
 

• Estetinės kosmetologijos; 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentams:  
Prisijungimo nuoroda: meet.google.com/xdb-ppqn-tnc 
 

• Kūrybos ir pramogų industrijų; 
Tarptautinio verslo ir komunikacijos; 
Marketingo ir reklamos kūrimos; 
Turizmo ir poilsio studijų programų studentams:  
Prisijungimo nuoroda: meet.google.com/soz-ectc-boh 
 

• Programavimo ir multimedijos studijų programų studentams:  
Prisijungimo nuoroda: meet.google.com/ttr-osra-qoz 
 

• Teisės; 
Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos  studijų programų studentams: 
Prisijungimo nuoroda: meet.google.com/bhq-cczi-zwi 

 
 


