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VLVK LAIKRAŠTIS 
 

2012 m. vasara Nr. 3 (22) Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentų laikraštis Leidžiamas nuo 2005 m. 
 
Redaktoriaus žodis 
Laba diena visiems, jau atostogaujantiems ar 
dar laukiantiems atostogų. Didieji darbai lyg 
ir baigti: išlaikyta Pavasario sesija (tikimės, 
laimingai ir sėkmingai), parengti ir apginti 
Baigiamieji darbai, parašytos įvairiausios 
ataskaitos... Pamanėm, kad reikėtų išleisti 
prasidedant vasarai ir dar vieną – šiais 
mokslo metais paskutinį – „VLVK 
laikraščio“ numerį. Pradėjom dėlioti turimą 
informaciją ir pasirodė, kad medžiagos 
„Erasmus puslapiui“ yra tiek, kad jos užtektų 
net visam atskiram laikraščio numeriui. Taigi 
nieko nelaukdami ir sudėjom šį ypatingą 
Erasmus „VLVK laikraščio“ numerį.  
Iš pradžių – padėkos už aktyvų 
tarptautiškumo plėtojimą, laiškas nuo Vakarų 

Lietuvos verslo kolegijoje semestrą 
studijavusios turkaitės Aysegul Kaya. Ir iš 
Turkijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, 
Latvijos, Slovėnijos atskrieję laiškai su 
tarptautinių studentų ir dėstytojų mainų 
programų dalyvių įspūdžiais, prisiminimais, 
parsivežta patirtimi ir naujomis idėjomis. 
Prie kiekvieno laiško – ne po vieną ar dvi 
nuotraukas, o ne mažiau kaip dešimt. Ir 
prierašai: būtinai įdėkit visas, nes kiekviena 
nuotrauka atspindi tam tikrą emociją, tam 
tikrą išgyvenimą, džiaugsmą, kuriuo norime 
pasidalinti su kitais. Atleiskite, mielieji, kad 
negalime į Kolegijos laikraštį sudėti Jūsų 
visų atsiųstų nuotraukų, tačiau jos visos yra 
Kolegijos facebook‘e. 

Vykdydami Jūsų valią, parengėme ir 
apžvalginį straipsnį apie Kolegijos Erasmus 
studentų įspūdžius „Šiaulių krašto“ 
laikraštyje (2012-05-04).   
Gerų įspūdžių atostogaujantiems. Dar 
geresnių atliekantiems praktiką užsienio 
šalyse. Lauksim visų Jūsų atsileipimų – 
žiūrėk, ir dar vienas laikraščio numeris išeis 
skirtas tik įgyvendinamos Erasmus 
tarptautinių studentų ir dėstytojų mainų 
programos įspūdžiams perteikti Kolegijos 
bendruomenei. Lauksim Jūsų laiškų ir 
įspūdžių. 

Jūsų „VLVK laikraščio“ redaktorė  
Raimonda Tamoševičienė
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VAKARŲ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS DĖSTYTOJOMS – PADĖKOS UŽ TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMĄ 
 

 
 
 

Švietimo mainų paramos fondas vėl 
apdovanojo Vakarų Lietuvos verslo kolegiją. 
2011 m. VLVK buvo skirta padėka už 
sėkmingai įgyvendintą „Mokymosi visą 
gyvenimą programos 2008 m. Leonardo da 
Vinci partnerysčių projektą „E-Learn to E-
work“ (apie tai plačiau rašyta „VLVK 
laikraštyje“ 2012 m. Nr. 2, p. 4).  
Šį kartą Švietimo mainų paramos fondas 
apdovanojo padėka Už aktyvų dalyvavimą 
Erasmus programoje ir indėlį plėtojant 
Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą 
VLVK direktorę doc. dr. Angelę Lileikienę ir 
Bendrųjų disciplinų katedros vedėją doc. 
Laurą Paulionienę, kurios, skaitydamos 
paskaitas pagal dėstytojų tarptautinių mainų 
programą Erasmus paskaitas skaitė veik 
visos Europos Sąjungos šalyse. 
Sveikiname ir džiaugiamės dėstytojų 
pasiekimais. Kviečiame ir kitus kolegas 
aktyviai dalyvauti Erasmus dėstytojų mainų 
programose. 

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus 
informacija  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dear Lithuania,  
 
First of all I want to say that I was so glad to 
have a chance and stay here. I had very 
enjoyable time with my friends and my 
teachers. They were so helpful and they were 
always near me to make me happy and didn’t 
feel sad. Especially my sweet mentor Ieva 
Silyte. I was so lucky.  
Erasmus is a big occupation to improve 
English language and travel too many 

countries. ☺ I saw many countries, I learned 
too much cultures which changed my point 
of view. Every student should participate 
Erasmus programme… 
Now time to go L I am upset leave from 
Lithuania and my friends and my college.  
Everything was so perfect. I can’t forget my 
time here until end of my life… 
Thank you Erasmus. Aciu Lithuania. VLVK. 
I will never miss everything so much 
Best regards 
Aysegul Kaya (Turkey) 

Aciū! Labai gerai!☺ 

 
Nuotraukoje (iš kairės) Aysegul Kaya ir Ieva Šilytė . 
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Sveiki, KOLEGOS !  
 
Kaip laikotės? Tikiuosi puikiai, kaip 
visada. ☺  Štai aš su didžiausiais linkėjimais 
rašau Jums tiesiai iš Turkijos, iš nedidelio 
miestelio Karamursel (populiacija 45 000 
gyventojų). ☺ Ir ne šiaip sau atostogauju, o 
studijuoju ir gilinu jau turimas žinias. Ne, 
nemanykit, kad viskas taip paprasta 
Turkijoje. Štai pirmoji egzaminų sesija artėja 
(skirtingai nei Lietuvoje, čia bus 2 egzaminų 
sesijos), teks krimsti rimtus mokslus. Ne 
juokai. Tačiau... Esu labai laiminga, kad 
turiu tokią galimybę pažinti visiškai skirtingą 
kultūrą, papročius, gamtą bei žmones. 
Kodėl pasirinkau Turkiją? Visada svajojau 
aplankyti egzotišką ir skirtingą šalį nei 
Lietuva. Tad Turkija – būtent tai, ko man 
reikėjo. ☺ 
Mokslai. Lankau 
septynias paskai-
tas, viena iš jų - 
Turkų kalbos pas-
kaita. Po truputį 
mokausi jos. Visi 
sako, kad turiu 
puikų akcentą, tad pažadėjau sau, kad 
ateityje laisvai kalbėsiu turkiškai. ☺ Kitos 6 
paskaitos vyksta anglų kalba. Tiesa, pradžia 
buvo nelengva. Reikėjo skaityti, versti, 
konspektuoti, o paskaitų metu apie tai 
diskutuoti. Tačiau dabar tai atrodo nebe taip 
sunku. Netgi smagu. ☺ Tikiuosi, ir toliau 
viskas klostysis gerai. 
Bendrabutis. Mūsų bendrabutis labai didelis. 
Viename kambaryje gyvename po 4 
merginas/vaikinus. Kiekvienas kambarys turi 
dušą, tualetą. Tikrai patogu. Labai keista, kad 
nėra virtuvės, kur galėtume gaminti maistą.  
Čia yra valgykla, kavinė, kur privalome 
valgyti. Įdomu tai, kad valgykloje naudojame 
piršto atspaudą, o ne pinigus (prieš tai mes 
sumokame pinigus mėnesiui į priekį). Taip 

pat labai griežta tvarka: išeinant, pareinant 
turime atsižymėti piršto antspaudais ir, jei 
planuojame nenakvoti bendrabutyje, turime 
parašyti paaiškinimą, kur būsime ir kokią 
dieną grįšime.  

Kad ir kokia griežta tvarka, kad ir kaip sun- 
kiai čia esantys studentai supranta anglų 
kalbą, pamilau visus, kurie man padėjo ir 
padeda. 
Laisvalaikis. Bendrabutyje yra biliardo, 
teniso salė, piešimo salė (Ebru menas), kur 
galime praleisti laiką. Tačiau smagiausias 
laikas – savaitgaliais. Mūsų ERASMUS 
studentų yra 11 iš Lenkijos, Vokietijos, 
Italijos, Kazachstano, Latvijos bei iš 
Lietuvos esame dviese - aš ir vienas vaikinas 
iš Šiaulių. Visada keliaujame kartu. Turime 
labai gerus draugus turkus, kurie praėjusį 
semestrą buvo ERASMUS studentai, tad su 
malonumu mums padeda, keliauja kartu, 
aprodo visas įžymias vietas.  

Tikrai neliūdna, kai norisi studentiškai 
atsipūsti nuo mokslų. 
Turkija. Pamenu pirmą vakarą Turkijoje. 
Negalėjau ištarti nė žodžio. Stebėjausi 
naktinio miesto grožiu. Aplink vien kalnai. 

Nuostabu. Laukiu nesulaukiu kelionių į kitus 
miestus. Gamta, aplinka čia labai graži.  

Maistas? Turkų virtuvė – puiki. Tiesa, pir- 
momis dienomis organizmui buvo labai 
keista, bet dabar ...mmm... (žinoma, 
pasiilgau cepelinų bei šaltibarščių). ☺ 
Žmonės? Labai draugiški ir malonūs. Visur 
ir visada pasiruošę padėti. Supranta, kad esu 
iš kitos šalies ir kad nelengva adaptuotis. 
Tačiau jų dėka jaučiuosi puikiai ir labai 
laiminga. ☺ 
 
Studentai, nepraleskit tokios galimybės. 
Išnaudokit ERASMUS programos siūlomus 
iššūkius. ☺ 
Žinoma, kad ir kaip gera čia, ilgiuosi 
Tėvynės-Lietuvos, Jūsų, mano draugai, 
Kolegijos... - visų...  
Linkiu didelės sėkmės, brangieji. 
Mokykitės, mokykitės ir dar kartą 
mokykitės. ☺   
Iki. 
 
Pagarbiai 
Vitalija Rimdžiutė 
 
P.S. Laukit grįžtančios birželio mėnesį.  
☺ ☺ ☺ 
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Ahoj! Sveiki visi ! 
Rašome iš nuostabiosios Čekijos sostinės 
Prahos.  

 
Nepaisant varginančios 16 valandų kelionės 
autobusu, nė kiek nesigailime, kad atvykome 
studijuoti čia pagal Erasmus studentų mainų 
programą. Prahoje gyvename nuo vasario 13 
d., tad veltui laiko neleidžiame. Būdamos 
Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų 
programos studentės, didžiąją laisvalaikio 
dalį skiriame Čekijos respublikai pažinti. 
Aplankėme beveik visas žymiausias Prahos 
vietas ir kelis aplinkinius miestus - Kutna 
Hora, Karlovy Vary, Brno, - bet tai tikrai dar 
ne pabaiga. 

Planuojantiems savo Erasmus studijas 
Čekijoje patariame įsigyti čekų kalbos 
žodyną, nes daugelis vietinių žmonių nekalba 
rusų ar anglų kalbomis. Kainos panašios, 
kaip ir Lietuvoje, tad stipendijos tikrai 
pakanka pragyventi, bet norintiems 
pakeliauti gali prireikti tėvų paramos. 
Klimatas čia šiltesnis negu Lietuvoje (šiuo 
metu, kovo 25 d., yra apie 20 laipsnių 
šilumos), tad mėgaujamės saule ir geru oru. 

 
Mokomės Kolegijoje, iki kurios važiuojame 
20 min. autobusu (gyvename 2 žvaigždučių 
viešbutyje). Kolegija jauki, dėstytojai 
aukštos kvalifikacijos. Paskaitos vyksta 
kiekvieną dieną anglų kalba. Studijuojame 

kartu su studentais iš įvairiausių pasaulio 
šalių: Indonezijos, Čečėnijos, Rusijos, 
Azerbaidžiano, Portugalijos, Kosovo, 
Kazachstano, Bulgarijos, taigi didelė kultūrų 
įvairovė, tačiau visi draugiški ir paslaugūs. 
Pasirinkę Čekiją savo studijų vieta tikrai 
nepasigailėsite: Praha - vienas iš 
nuostabiausių Europos miestų, stulbinančių 
savo architektūra. 

 
 

Aušrinė Rekašiūtė,  
Indrė Bergmanaitė,  
Bernadeta Budrytė,  
Praha, 2012-03-29 
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Labas iš Danijos ! 

 
Jau pralėkė trys mėnesiai, kai esame 
atvykusios į vieną brangiausių šalių Europoje 
– Daniją. Tiek daug visko pamatėme, 
išgirdome, patyrėme, tad nusprendėme 
pasidalinti savo įspūdžiais ir nuotraukomis. 
Atvykome ne šiaip sau, o studijuoti, pažinti 
naujų kultūrų, praplėsti draugų būrį ir 
įtvirtinti anglų kalbos žinias. Tad kaip mums 
sekėsi visa tai realizuoti? 
Atvykusios buvom labai maloniai 
nustebintos gražia studentų gyvenamąja 
vieta: didžiuliai, atskiri kambariai su baldais, 
erdvi virtuvė, jaukus poilsio kambarys ir dar 
daug gerų dalykų, kurie padėjo pasijausti 
kaip namie.  

 
 

Nuotaiką dar labiau pakėlė draugiškai ir šiltai 
pasitikę studentai, kurie yra atvykę iš viso 
pasaulio: Pietų Korėjos, Afrikos, Japonijos, 
Šri Lankos, Filipinų, Prancūzijos, Meksikos, 
Kinijos, Australijos, Vokietijos, Rumunijos, 
Italijos ir dar daugelio kitų.  

 
Vieta, kurioje studijuojame, yra studentų 
miestelis. Teritorijoje yra 9 akademijos ir 
gyvenamieji namai studentams. Gerai yra tai, 
jog akademija nuo mūsų namų yra tik už 2 
minučių kelio. Paskaitų trukmė - 45 minutės, 
tarp kurių turime 15 minučių pertraukėles. Į 
paskaitas einame 4 kartus per savaitę nuo 8 
valandos ryto. Pati akademija, kurioje 
mokomės, yra labai moderni, 
kompiuterizuota ir pritaikyta šiuolaikinėms 
studijoms. Paskaitų metu visi dirbame 
kompiuteriais, turime galimybę naudotis 
greitu ir belaidžiu internetu. Taip pat tenka 
dirbti grupėse, diskutuoti ir aiškintis 
pateiktas situacijas. Dėstytojai yra labai 
originalūs savo dėstymo būdu, draugiški ir 
visiškai nepanašūs į dėstytojus Lietuvoje. Be 
to, tik pradėjusios studijuoti, gavome 
studentų korteles, kurios mums suteikia 
galimybę įeiti į akademiją bet kuriuo paros 
metu. Naudodamosios šia proga einame 
žiūrėti filmų, žaisti stalo žaidimų ir dalyvauti 
vakarėliuose.  

Ar mus kamuoja namų ilgesys? Tikrai ne! 
Mūsų tėvų dėka, gauname gausius maisto 
siuntinius iš Lietuvos, tad turime galimybę 
pasigaminti labiausiai išsiilgtų tradicinių 
lietuviškų patiekalų, tokių kaip šaltibarščiai, 
kurie čia įgavo naują pavadinimą - „pink 
soup“. Be to, mūsų virtuvėje kiekviena diena 
yra kaip šventė, nes studentai kepa pyragus, 
sausainius ir kitus gardėsius. Turime 
galimybę susipažinti su kitų tautų kultūra bei 
virtuve.  
Studentiškas gyvenimas Danijoje yra labai 
linksmas. Mums pasisekė, nes gavome daug 
nemokamų bilietų į įvairias veiklas: naujo 
filmo premjerą, visos dienos pasiplaukiojimą 
vandens pramogų parke, naktinę išvyką po 
Esbjergo naktinius klubus ir apsilankymą 
muziejuose. Įsigijusios dviračius ir Esbjergo 
miesto žemėlapį susiorganizavome pažintinę 
ekskursiją. Aplankėme nuostabų pajūrį, 
didžiulį briedžių parką, jaukų ir tvarkingą 
senamiestį.  

 
Tačiau studijavimas Danijoje turi ir tam tikrų 
minusų. Be galo didelės maisto kainos, 
brangus transportas ir prastas oras priverčia 
keisti planus. Nepaisant kelių smulkių 
minusų, mes džiaugiamės pasirinkusios 
Daniją ir galimybę pasinaudoti Erasmus 
mainų programa. 
Iki greito susitikimo ! 

Linkėjimai nuo Akvilės ir Emilijos 

____________________________ _____________________________________________________________________________________________  
 
 

Praktika Graikijoje 
 
Graikija mažam vaikui yra tarsi svajonių 
šalis, suaugusiam žmogui – atostogos. 
Tačiau studentui ji yra svajonių, atostogų ir 
darbo šalis. Visa tai galime drąsiai patvirtinti.  

 
Aš ir mano kurso draugė Emilija esame 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentės. 
Šią vasarą atlikome praktiką Graikijoje ir 
patyrėme smagiausių nuotykių.  

Viskas prasidėjo nuo bilietų pirkimo iki 
kelionės į Graikiją. Kelionė buvo gausi 
nuotykių ir šiek tiek mus išvargino. Lėktuvų 
laukimas, ilgas skrydis ir tolimas važiavimas 
iki naujųjų namų atrodė kaip didelis 
nuotykis, tačiau tai buvo tik pradžia, 
palyginus, kas mūsų laukė toliau. Nauja 
aplinka, nuosavas butas, kitos tautybės 
žmonės, maistas, oras. Visa tai buvo taip 
keista ir įdomu, kad pirmąsias kelias naktis 
teko akių nesumerkti. Viskas mus stebino, o 
mes kaip tikros lietuvaitės – viską lyginome.  
Tačiau labai greitai prisitaikėme. Pirmosios 
savaitės darbe buvo tikras iššūkis. Tai buvo 
pirmasis kartas, kaip dirbome 5 žvaigždučių 
viešbutyje. Buvo labai smagu, jog kolektyvas 
buvo darnus, aktyvus ir šiltai mus sutiko. 
Padėjo apsiprasti, maloniai bendravo, bet 
drauge ir neleido tinginiauti. Darbas nebuvo 
sunkus, bet ir nelengvas. Aktyvus judėjimas, 
bendravimas su viešbučio svečiais ir įvairių 
darbų atlikimas buvo pagrindinė mūsų 
veikla. Viskas įsibėgėjo ir laikas pradėjo 
lėkti. Tačiau mes ne tik dirbome, bet 
keliavome ir linksminomės. Nedaug teko 
turėti laisvų dienų, bet to pakako aplankyti 

Graikijos miestelius, susipažinti su jų kultūra 
ir gerai pasilinksminti. Vakarais 
susitikdavome su draugais ir kolegomis. 
Nuolatinis bendravimas anglų kalba buvo 
itin naudingas ir kalbą mokėjome vis geriau. 
Pažinome daug įvairių žmonių, buvome 
supažindintos su skirtingomis kultūromis ir 
tradicijomis. Taip pat pasinaudojome 
galimybe pasmaguriauti tradiciniais 
graikiškais saldumynais ir patiekalais.  
Vasara netruko pralėkti. Trys mėnesiai at-
rodė kaip viena savaitė, kurios metu įgijo-me 
daug patirties ir žinių, kurias galėsime 
pritaikyti toliau savo studijuodamos pagal 
Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų 

programą. Tik-
rai smagu, kad 
Kolegija sutei-
kė tokią puikią 
galimybę iš-
vykti svetur ir 
pamatyti kitokį 
gyvenimą. 

Antrakursės 
Emilija ir Akvilė, 

R-10 
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Praktika delfinariume Turkijoje 
 

VLVK studentė Rūta Mikšytė pagal Erasmus 
tarptautinių studentų mainų programą atlieka 
praktiką Turkijoje, delfinariume.  
Pagrindinis darbo delfinariume privalumas, 
kad pavargęs nuo karščio ir bendravimo su 
turistais, per pietų pertrauką gali pūkštelėti į 
baseiną su delfinais ir atsigauti ir kūnu, ir 
siela. 

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus informacija  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sakoma, kad gerąją žinią būtina skleisti 
kuo plačiau aplink save, tada visi 
aplinkiniai tik geromis žiniomis ir gyvens. 
Jūsų atsiųstų įspūdžių džiaugsmu Kolegija 
pasidalino su aplinkiniais. Štai toks 
straipsnis apie Erasmus įspūdžius buvo 
išspausdintas Šiaulių krašto laikraštyje 
(2012-05-04) ir internetiniuose portaluose 
www.siauliu.info.lt ir www.siaulieciams.lt . 

 
VAKARŲ LIETUVOS VERSLO 
KOLEGIJOS STUDENTAMS –  

GALIMYBĖ STUDIJUOTI EUROPOS 
AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  

 
Kai kalbama apie kompetencijų portfelio 
kaupimą, laukti nedera. Todėl Vakarų 
Lietuvos verslo kolegija tiems, kurie nori 
išbandyti mokslo užsienyje galimybes, siūlo 
dalyvauti Europos Sąjungos kuruojamoje 
studentų mobilumo programoje Erasmus. 
Nuo 2005 m. kolegijos studentai naudojasi 
galimybe studijuoti užsienyje. Geriausiai į 
klausimus, kodėl į tarptautinius mainus vyko 
ir kokios naudos iš to gavo, atsakyti gali tie, 
kurie remiasi savo asmenine patirtimi - 
Erasmus studentai (įspūdžiai ir laiškai iš 
Europos – www.vlvk.lt). 
„Labas iš Danijos! Atvykome studijuoti, 
pažinti naujas kultūras, praplėsti draugų ratą 
ir įtvirtinti anglų kalbos žinias. Nuotaiką 
pakėlė draugiškai ir šiltai pasitikę studentai, 

atvykę iš viso pasaulio. Gavome daug 
nemokamų bilietų į įvairias veiklas: naujo 
filmo premjerą, dieną vandens pramogų 
parke, naktinę išvyką po Esbjergo naktinius 
klubus, apsilankymą muziejuose. Paskaitų 
metu tenka dirbti grupėse, diskutuoti, 
aiškintis pateiktas situacijas. Dėstytojai labai 
originalūs, draugiški. Tik pradėjusios 
studijuoti gavome studentų korteles, kurios 
mums suteikia galimybę įeiti į akademiją bet 
kuriuo paros metu,“ - pasakoja šiuo metu 
Danijos Business Academy WEST 
studijuojančios Rekreacijos ir turizmo verslo 
vadybos studentės Akvilė Pakalniškytė ir 
Emilija Jasilionytė. 
„Linkėjimai iš nuostabiosios Čekijos sostinės 
Prahos. Nė kiek nesigailime, kad atvykome 
studijuoti čia. Būdamos Rekreacijos ir 
turizmo verslo vadybos studentės didžiąją 
laisvalaikio dalį skiriame Čekijos 
Respublikai pažinti. Aplankėme beveik visas 
žymiausias Prahos vietas ir kelis aplinkinius 
miestus (Kutna Hora, Karlovy Vary, Brno), 
bet tai tikrai dar ne pabaiga,“ - Aušrinė 
Rekašiūtė, Indrė Bergmanaitė, Bernadeta 
Budrytė. 
„Rašau Jums tiesiai iš Turkijos, iš nedidelio 
miestelio Karamursel. Čia studijuoju. Štai 
pirmoji egzaminų sesija artėja (skirtingai nei 
Lietuvoje, čia bus 2 egzaminų sesijos), tenka 
krimsti rimtus mokslus. Ne juokai. Esu labai 
laiminga, kad turiu tokią galimybę pažinti 

visiškai skirtingą kultūrą, papročius, gamtą 
bei žmones,“ - rašo Vitalija Rimdžiutė, 
Įstaigų ir įmonių administravimo programos 
studentė. 
„Esu Bulgarijos sostinėje Sofijoje, kur 
mokausi College of Management, Trade and 
Marketing. Studijos vyksta anglų kalba. Iki 
šiol dėl to problemų nekilo. Galbūt dėl to, 
kad paskaitos vyksta rečiau negu vakarėliai, 
o jų metu taip pat giliname anglų kalbos ir 
tarpkultūrines žinias. Vidutiniškai turiu 2-3 
paskaitas per savaitę, tačiau vienos paskaitos 
trukmė apie 5val. Linkiu Jums būti 
drąsesniems priimant sprendimą dėl 
Erasmus, nes tai ne iššūkis, o galimybė. 
Galimybė pajausti gyvenimo aistrą!“ – 
ragina Laura Ražinskaitė, studijuojanti 
pagal Verslo vadybos programą. 
Studentai turi nerašytą taisyklę: „Once 
Erasmus – always Erasmus“ (iš anglų k. 
kartą Erasmus – visuomet Erasmus), nes 
užsimezgusios pažintys, įgyta nauja patirtis ir 
žinios nesibaigia studijomis. Dažniausiai tai 
naujų galimybių, naujų siekių tramplinas. 
Pasinaudokite juo studijuodami Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijoje.  
 

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos  
Šiaulių fakulteto informacija 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Latvių delegacijos vizitas  
Šiaulių fakultete 

2012 m. birželio 26 d. su Erasmus vizitu 
Kolegijos Šiaulių fakultete viešėjo Banku 
augstskola (Latvija) aštuonių dėstytojų 
delegacija, vadovaujama prof. Janis Grasis 
(nuotraukoje su Kolegijos Tarptautinių ryšių 
ir projektų skyriaus vadove S. 
Blažulioniene). Prieš dvejus metus su 
Erasmus vizitu viešėjęs ir Kolegijos Šiaulių 
fakulteto studentams paskaitas skaitęs 
profesorius apie Kolegiją išlaikė gražiausius 
prisiminimus. 

 

Ne kartą pasakojęs savo kolegoms iš Rygos 
apie vizitą, šiemet jį suorganizavo. 

 
Viešnagės metu buvo diskutuojama apie 
Lietuvos ir Latvijos aukštojo mokslo sistemų 
panašumus ir skirtumus, platesnes 
bendradarbiavimo tarp Kolegijos ir Banku 
augstskola galimybes. Diskutuota apie 
modulinį mokymą, kreditus, aukštojo mokslo 
kokybės garantavimo kriterijus. Svarstyta, 
kaip spręsti jaunų žmonių emigravimo 
problemą, kaip sudaryti kuo geresnes sąlygas 

jauniems žmonės tęsti pradėtas studijas. 
Aptartos galimybės organizuoti bendras 
praktikas studentams Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Rygoje. 
Svečiams organizuota ekskursija po Šiaulių 
miestą: apžiūrėta Šaulio aikštė, Geležinė 
lapė, Šiaulių katedra, mažosios miesto 
architektūros elementai. Nuotaikos 
nesugadino prastas oras, purškęs lietus. 

 
Susitarta VLVK dėstytojų išvykstamąjį 
posėdį Rygoje organizuoti rudenį.  

Raimonda Tamoševičienė 



 
Mes žinome, kad sėkmę lemia ne laikas, vieta ar aplinkybės, o žmogus! 

www.vlvk.lt 
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Vizitas Slovėnijos  
Solski Center Slovenj Gradec 

 
2012 m. kovo 27 – balandžio 3 dienomis dvi 
Kolegijos Šiaulių fakulteto dėstytojos – doc. 
dr. Ligita Šalkauskienė ir lekt. Vilma 
Bazariene pagal Erasmus dėstytojų 
mobilumo programą lankėsi Slovėnijos 
respublikoje: skaitė paskaitas Solski Center 
Slovenj Gradec mieste.  
Kelionė buvo nepaprastai turininga, kupina 
įspūdžių bei malonių pažinčių. Siurprizai 
prasidėjo dar neišvykus iš Lietuvos: du 
kartus čekų avialinijos atšaukė skrydžius į 
Slovėnijos sostinę Liublianą.  Teko koreguoti 
vizito datas, derinti iš naujo paskaitų laiką. 
Nemaloni pradžia, bet tikrai nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera: Solski Center Erasmus 
koordinatorė Karmen Grudnik padėjo įveikti 
visas kliūtis, suderinti n-tąjį kartą vizito 
programą. Tačiau ne tai svarbiausia. 
Kiekviename savo laiške ji pabrėždavo, kad 
mes labai laukiamos Slovėnijoje. Esame 
dėkingos jai už supratingumą, taktą ir 
nepaprastai dėmesingą bei šiltą bendravimą. 
Tai ji kartu su savo vyru pasitiko mus beveik 
vidurnaktį Liublianos oro uoste ir atvežė į 
Slovėnij Gradec (120 km!). Malonu buvo ir 
tai, kad Karmen labai šiltai prisiminė savo 
vizitą į mūsų Kolegiją 2011 metų pavasarį.  
Malonus buvo ir studentų bei dėstytojų dė- 
mesys mums. Pristatinėjome savo šalį, Kole- 

 
giją, Lietuvos geriausius prekinius ženklus 
bei turizmo galimybes. Puikiai suvokėme 
atsakomybę, kuri mums teko.  
Jaudinomės pirmą kartą žengdamos į slovėnų 
studentų pilną auditoriją. Visos „baimės“ 
išgaravo vos ištarus: „Sveiki, mes - iš 
Lietuvos. Susipažinkime“.  

 
Nepajutome, kada jaunimas pradėjo atsakyti 
mums ne tik žodžiu, bet ir šypsenomis, 
aplodismentais po paskaitų. Nedrąsiai, 
pamažu pažinome vieni kitus, 
susidraugavome. Klausimų mums gausėjo: 
koks akademinis jaunimas Lietuvoje? Kuo 
jis kvėpuoja? Kaip studijuoja? Linksminasi? 
Kokia ji, Lietuva? Tik spėk atsakinėti. 
Video-medžiaga, skaidrės, lietuviškos 

muzikos skambesys įvairino žodinį 
pristatymą ir kūrė lietuviškumo įspūdį. 
Dovanų nuo slovėnų parvežėme į Lietuvą: 
Šiaulių fakultete galima paskaityti mūsų 
jaunimui skirtus slovėnų studentų linkėjimus 
- jie padėjo pražįsti „Gerų linkėjimų“ 
medžiui.  

 
Gera bus prisiminti šią viešnagę. Ne tik 
todėl, kad maloniai bendravome su 
kolegomis dėstytojais bei studentais. 
Ekskursijos, parodos, išvykos, kurios buvo 
mums organizuotos, paliko neišdildomą 
įspūdį ne tiek atmintyje, kiek širdyje. Ir dar... 
Kava bei pyragaičiai, kuriais vaišino mus... 
studentai. Užmiršti to neįmanoma.  
 
Ačiū, Slovėnija. Iki susitikimo Lietuvoje! 
 

doc. dr. Ligita Šalkauskienė, 
lekt. Vilma Bazarienė 
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Dėstytojų Erasmus vizitas Turkijoje 
 
2012 m. gegužės 5-11 dienomis Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijos Bendrųjų dalykų 
katedros vedėja doc. Laura Paulionienė, 
Studijų skyriaus vedėja Loreta Venckevičė ir 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Silva 
Blažulionienė lankėsi su Erasmus vizitu 
Abant Izzet Baysal Universitete (AIBU), 
Turkijoje, Bolu mieste.  

 
Doc. Laura Paulionienė skaitė paskaitą tema 
„Spatial-temporal model for wind speed in 
Lithuania“ Matematikos fakulteto 
studentams. Paskaitoje taip pat dalyvavo 
matematikos, statistikos ir fizikos dalykų 
dėstytojai. 
Loreta Venckevičė susitiko su AIBU studijų 
skyriaus darbuotojais ir susipažino su darbo 
specifika dideliame universitete, nes AIBU 
universitete studijuoja 22000 studentų. 
Susipažino su studentų duomenų baze, 
paskaitų ir egzaminų tvarkaraščio sudarymo 
tvarka ir specifika. Universiteto darbuotojai 
papasakojo apie Turkijos aukštojo mokslo 
sistemą, apie paramą studentams. 
Diskutuojant apie studentų ir dėstytojų 

mainų programos išplėtojimą, buvo aptarta, 
kaip studijų skyrius gali prisidėti tenkinant 
atvykstančių ir išvykstančių studentų ir 
dėstytojų poreikius. 
Silva Blažulionienė susitiko su AIBU 
Erasmus koordinatoriais, lankėsi AIBU 
Erasmus biure, susipažino su Erasmus 
dokumentų valdymu, Erasmus studentams 
teikiama parama. Buvo diskutuojama apie 
studentų ir dėstytojų mainų programos 
galimybių išplėtojimą.  

 
Susitikime su AIBU studentais pristatyta 
Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 
supažindinta su Klaipėdos miestu.  

 

AIBU studentai labai domėjosi Erasmus 
studijomis VLVK, teiravosi apie studijų 
dalykus, bendrabučius, laisvalaikį. 
Vizito metu buvo apsilankyta Turkijos CHP 
partijos būstinėje, įsikūrusioje Bolu mieste, 
bei susitikta su šios partijos Prezidente Fugen 
Kara. Tai pirmoji moteris, išrinkta šios 
partijos lydere.  

 
Laisvalaikiu apžiūrėtas Bolu senamiestis, 
Ankaros bei Stambulo miestai, aplankytos 
įžymios vietos. 
 

doc. Laura Paulionienė,  
Loreta Venckevičė,  
Silva Blažulionienė



 
Mes žinome, kad sėkmę lemia ne laikas, vieta ar aplinkybės, o žmogus! 

www.vlvk.lt 
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Erasmus vizitas Rygoje 
Baltic International Academy  

Kolegijos Šiaulių fakulteto dėstytoja 
Raimonda Tamoševičienė 2012 m. gegužės 
23-25 d. pagal tarptautinių dėstytojų mainų 
programą Erasmus viešėjo ir paskaitas 
studentams skaitė Baltic International 
Academy Rygoje (Latvija).  

 
Nuotraukoje: didžiulis pano Akademijos fojė su 
žymiausių pasaulio žmonių sentencijomis apie mokslą 
ir žmogaus galimybes. 

Paskaitos pralėkė „su vėjeliu“, nors dienos 
ženklai buvo prasti: atvykus į viešbutį, dar 
nebuvo sutvarkytas rezervuotas kambarys, 
išsiaiškinus, kaip nukakti iki Akademijos, 
per skubėjimą įlipta ne į tą troleibusą, 
beieškant programos koordinatorės 
pasiblaškyta iš vienų rūmų į kitus per 
plačiausią ir intensyvaus eismo gatvę, o dar 
nelabai įprastas Rygai karštis...  

 
Nuotraukoje: nepaprastai šiltas ir malonus žmogus – 
kuratorė Irina Markina, sudariusi viešnagės 
programą ir globojusi visą vizito laiką. Ačiū jai. 

Galų gale viskas baigėsi sėkmingai – 
paskaita tema „Efektyvi komunikacija – 
sėkmės pagrindas profesiniame ir 
asmeniniame gyvenime“ prasideda. Studentų 
susėdusi pilna auditorija, o kompiuteris 

neveikia! Tačiau, kaip visada, gelbsti 
„liežuvis“– jei studentai yra, dėstytojas yra, 
tai gali pasaulis verstis aukštyn kojomis, o 
paskaita vyksta. Verta ir pačiai prisiminti 
studentams sakomą priesaką: atminkit, kad 
kaip vilką miške maitina greitos kojos, taip 
vadybininką – šiuo atveju dėstytoją - maitina 
gudrus liežuvis! Bekalbant su studentais 
(tikriausiai dėl labai geros auros ir 
nuoširdaus bendravimo) ir technika atsigavo, 
tačiau bendravimas su studentais ir 
dalyvaujančiomis programų kuratorėmis dr. 
Marina Gunare ir Irina Markina 
(Akademijoje nėra katedrų ir katedrų vedėjų 
– dirba studijų programų kuratoriai) jau 
tekėjo taip, kaip ir turėjo – be trukdžių. 
Smagiausia buvo, kad studentai aktyviai 
dalyvavo paskaitoje, uždavinėjo klausimus. 
Taip dirbant buvo ne tik išdėstyta numatyta 
medžiaga, tačiau ir pristatyta Lietuva, 
Vakarų Lietuvos verslo kolegija, Klaipėda ir 
Šiauliai. Aptarti šalia esančių kaimynių – 
Lietuvos ir Latvijos bei Rusijos – kultūriniai 
panašumai ir skirtumai bei jų įtaka 
komunikavimo efektyvumui. 
Po pertraukėlės – pratybos. Buvome susitarę, 
kad studentai atliks atvejo analizę.  

 
Nuotraukoje: pasiūlymo svarstymo akimirka. 

Kadangi tai būsimieji kultūros projektų 
vadybininkai, jie turėjo „parduoti“ mūsų 
Kolegijai parengtą Rugsėjo 1-osios šventės 
projektą. Studentai dirbo 2 val. labai 
intensyviai, ir pyko, ir taikėsi, ir juokėsi... 
Labai smagu, kad tiksliai laikėsi susitartų 
taisyklių: griežtai kas sutartas 15 min. 
„ateidavo“ į pokalbį su „užsakovu“, kur 
pristatydavo savo idėjas, derėjosi dėl galimų 
išlaidų, gynė savo nuomonę. Kad per daug 
nepervargtų, buvo vaišinamos Šiaulių 
„Rūtos“ saldainiais (vėliau sakė, kad jie net 
skanesni už Rygos „Laimos“ fabriko 

saldainius). Dvi valandos, skirtos projektui 
rengti, labai greitai prabėgo. Projektas, kurio 
tema „Rugsėjo 1-oji – pirmasis milijonas!“ 
buvo „nupirktas“.  
Studentai, kreipkitės, mielai perduosiu 
pagrindines latvių studentų idėjas, kaip kuo 
smagiau ir įdomiau organizuoti Mokslo metų 
pradžios šventę. 
Vizito programa buvo labai įtempta: 
pamatyta ne tik Latvijos sostinė Ryga. Teko 
dalyvauti puikiame koncerte, skirtame 
„Rusijos kultūros dienoms Latvijoje“ bei 
dviejų dailės parodų Baltic International 
Academy atidaryme.  

 
Nuotraukoje: Akimirka iš parodos atidarymo. Kairėje 
– studentės, pristatančios parodą – įskaitinį savo 
projektą. 

Įdomiausia, kad parodų kuravimas, 
organizavimas, atidarymo šventės 
organizavimas yra studentų įskaitiniai darbai. 
Šiuo atveju toks kursinis darbas buvo 
dailininkės, deja, jau išėjusios Anapilin, 
buvusios Akademijos dėstytojos Valerijos 
Šuvalovos personalinės parodos pristatymas, 
kuriame dalyvavo dailininkės mama, 
stačiatikių cerkvės popas, žymiausi Latvijos 
menotyrininkai. Plačiau apie dailininkę V. 
Šuvalovą ir jos darbų parodą – kitame 
„VLVK laikraščio“ numeryje. 
Vizitas Rygos Baltic International Academy 
pralėkė greitai. Liko labai gražūs 
prisiminimai apie šaunius studentus ir jų 
darbus. 

Raimonda Tamoševičienė
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Lietuvos mokykloms 

 
2011 m. Švietimo mainų paramos fondas 
pradėjo įgyvendinti naują iniciatyvą – 
„Erasmus Lietuvos mokykloms“. Vakarų 

Lietuvos verslo kolegija sėkmingai 
įgyvendino šį projektą: buvo aplankyta 
daugybė mokyklų Klaipėdos ir Šiaulių 
apskrityse, susitikta su gausybe mokinių, 
pristatytos jiems savanorystės ir studijų 
užsienyje galimybės, perspektyvos, gauta 
nauda. 
2012 m. Kolegija vėl dalyvauja šiame jau 
tęstiniu tapusiame projekte. Mokyklos ir vėl 
maloniai sutiko priimti Kolegijos studentus, 
atlikusius praktiką ar besimokiusius Europos 

Sąjungos šalyse. Sudarinėjami vizitų planai, 
studentai ruošia pristatymus, konkursus 
mokiniams.  
Apie mokinių, mokytojų ir studentų 
įspūdžius vykdant projektą „Erasmus 
Lietuvos mokykloms 2012“ skaitykite 
kituose „VLVK laikraščio“ numeriuose. 
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VLVK laikraščio redaktorė Raimonda Tamoševičienė  
El. pašto adresas raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt  
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Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su respondentų, straipsnių 
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Vakarų Lietuvos verslo kolegijos adresas Šilutės pl. 2, Klaipėda. 
Tel. (846) 311099, el. pašto adresas vlvk@vlvk.lt  
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių fakulteto adresas Rūdės g. 27e, Šiauliai.  
Tel. (841) 524430, el. pašto adresas siauliai@vlvk.lt 


