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ĮVADINĖS PASKAITOS PIRMO KURSO STUDENTAMS 
 
 

VILNIUJE  
 

Rugsėjo 2 d.  Motyvacijos ugdymo diena „Superherojus tavyje“ 

Studentams turintiems Galimybių pasą 
Vieta: Kalvarijų g. 137E 

10.00 – 11.30 val. motyvacinė sesija „Permąstyk praeitį, pakeisk šiandieną, sukurk rytojų“. 
Veda SMK Kanclerė Gabija Skučaitė. 

12.00 – 13.30 val. motyvuojanti diskusija „Rytojaus darbo rinkos superherojus“. Dalyvauja 
iškilūs socialiniai partneriai, vizionieriai. Vedėjas – Raimondas Paškevičius.  

13.45 – 15.00 val. motyvuojanti draugystė „Pasakyk, kas tavo draugas“. Veda SA atstovai.   

 
Studentams neturintiems Galimybių paso 

Vieta: online 

 

11.00 – 12.00 val. Motyvuojanti draugystė „Pasakyk, kas tavo draugas“. Veda SA atstovai. 
Nuoroda prisijungimui bendrai informacijai: https://liedm.zoom.us/j/84740994880 

Prisijungimai pagal studijų programas: 

 

 Estetinė kosmetologija: https://meet.google.com/aqg-rihj-rbb 

 Teisė: https://meet.google.com/fqg-yoza-usb 

 Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika: https://meet.google.com/eyj-deom-rmp 

 Skaitmeninė komunikacija: https://meet.google.com/vnx-xrpx-adm 

 Finansai ir investicijų valdymas: https://meet.google.com/rcc-ijxz-xhk 

 Kūrybos ir pramogų industrijos: https://meet.google.com/dgx-uqeu-jcf 

 Mados ir stiliaus vadyba: https://meet.google.com/jpe-ffnv-xtg 

 Transporto ir logistikos verslas: https://meet.google.com/grm-xbxe-gki 

 Kompiuteriniai žaidimai ir animacija: https://meet.google.com/jbh-oscs-kwr 

 Turizmas ir poilsis: https://meet.google.com/fys-khvp-dyn 

 Marketingas ir reklamos kūrimas: https://meet.google.com/men-tqhr-wyy 

 Tarptautinis verslas: https://meet.google.com/wxb-wwvf-uhf 

 Programavimas ir multimedija: https://meet.google.com/rqf-zqxc-ubv 

 Videokūryba ir medijos: https://meet.google.com/fqy-kpac-hfg 

 Bendrosios praktikos slauga: https://meet.google.com/bru-csgp-vcn 

 Restoranų ir kavinių vadyba: https://meet.google.com/rdr-pydb-xxs 
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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 3 d.  Įvadinės paskaitos „Superherojaus ginklai“  

 
Studentams turintiems Galimybių pasą 

Vieta: Kalvarijų g. 137E ir online 
 

11.00 – 12.30 val. „Navigacija po realias ir virtualias SMK erdves“. Veda studijų skyriaus 

vadovė Agnė Ekinci ir užsienio ryšių skyriaus specialistas Samson Abiodun Toye.  

12.30 – 14.00 val. Grupių susitikimai su studijų programų vadovais. 

111 aud. Kūrybos ir pramogų industrijų, Skaitmeninės komunikacijos, Videokūrybos ir 
medijų studijų programų studentams. 
 
305 aud. Finansų ir investicijų valdymo, Restoranų ir kavinių vadybos ir Mados ir stiliaus 
vadybos studijų programų studentams.  
 
228 aud. Marketingo ir reklamos kūrimo, Tarptautinio verslo ir Programavimo ir multimedijų, 
Kompiuterinių žaidimų ir animacijos studijų programų studentams.  
 
321 aud. Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentams.  
 
220 aud. Transporto ir logistikos verslo ir Turizmo ir poilsio studijų programų studentams.   
 
309 aud. Estetinės kosmetologijos studijų programos studentams.  
 
318 aud. Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos ir Teisės studijų programų 
studentams.  
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Studentams neturintiems Galimybių paso 
Vieta: online 

10.00 – 10.45 val.  Online susitikimai su programų vadovais neturintiems Galimybių Paso. 

Prisijungimai pagal studijų programas: 

 Kūrybos ir pramogų industrijų; 
Skaitmeninės komunikacijos; 
Videokūrybos ir medijų studijų programų studentams: 
https://meet.google.com/srf-mznj-goa?authuser=2 

 

 Finansų ir investicijų valdymo; 
Restoranų ir kavinių vadybos; 
Mados ir stiliaus vadybos studijų programų studentams: 
https://meet.google.com/vxw-cqqs-nyq?authuser=0 

 

 Marketingo ir reklamos kūrimo; 
Tarptautinio verslo ir Programavimo ir multimedijų; 
Kompiuterinių žaidimų ir animacijos studijų programų studentams: 
https://meet.google.com/vxw-cqqs-nyq?authuser=0 

 

 Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentams: 
https://meet.google.com/dab-xsjv-gzd 

 

 Transporto ir logistikos verslo, Turizmo ir poilsio studijų programų studentams: 
https://meet.google.com/npz-dwmp-cid?authuser=1 

 

 Estetinės kosmetologijos studijų programos studentams: 
https://meet.google.com/fus-ofph-ffq?authuser=0  

 

 Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos ir Teisės studijų programų studentams: 
https://meet.google.com/aba-tihh-zog 

11.00 – 12.30 val. „Navigacija po realias ir virtualias SMK erdves“. Veda studijų skyriaus 

vadovė Agnė Ekinci ir užsienio ryšių skyriaus specialistas Samson Abiodun Toye.  
Nuoroda prisijungimui: https://liedm.zoom.us/j/83048939757 
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