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Lyrikos kampelis

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA – PIRMOJI
KLAIPĖDOS IR ŠIAULIŲ REGIONUOSE, GAVUSI
TARPTAUTINĘ AKREDITACIJĄ
Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) veiklos atitikties
vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro
pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė. Studijų kokybės
vertinimo centras (SKVC), remdamasis Mokslo ir studijų
stebėsenos analizės centro (MOSTA) sprendimu ir
tarptautinių ekspertų išvadomis priėmė sprendimą
Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) veiklą visose keturiose
vertinimo srityse įvertinti teigiamai ir akredituoti 6
metams (SKVC direktoriaus 2013-01-14 įsakymas Nr.
SV6-5; Valstybės žinios: 2013-01-19 Nr. 7-319).
Anot LTVK direktorės doc. dr. Angelės Lileikienės: „Toks
įvertinimas labai reikšmingas kolegijai, esamiems ir būsimiems
studentams. Tarptautinių ekspertų įvertinimas – tai garantas, kad mūsų
studentai gauna aukščiausios kokybės studijas, kurios atitinka
tarptautinius mokymosi standartus bei Bolonijos proceso reikalavimus.
Didžiuojamės, kad Lietuvos verslo kolegija yra pirmoji Klaipėdos ir
Šiaulių regionuose kolegija, gavusi tarptautinę akreditaciją“.
LTVK informacija

Kad visi įsitikintume ir kitiems galėtume parodyti, jog yra taip, ne
kitaip, publikuojame dokumentus, įrodančius, kad mes, Lietuvos verslo
kolegija, ką žadame, tą ir įvykdome!
„LTvk laikraščio“ informacija

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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Redaktoriaus žodis
Šis „LtVK laikraščio“ numeris įdomus ir ypatingas tuo, kad
išleidžiamas kelių svarbiausių datų išvakarėse.
Visų pirma, pagrindinį puslapį užima Kolegijai ir visai
bendruomenei svarbiausi dokumentai – tai Studijų kokybės vertinimo
centro direktoriaus pasirašytas sprendimas „Dėl aukštosios mokyklos
veiklos vertinimo“, kuriame nedviprasmiškai įvardyta, kad „Lietuvos
verslo kolegijos veiklą vertinti teigiamai“, kas reiškia, jog mūsų
Kolegijos veikla pripažinta kokybiška ir Kolegija akredituota 6 metams.
Šalia – Kolegijos direktorės doc. dr. Angelės Lileikienės padėka
Kolegijos bendruomenei, pasiekusiai tokių gražių aukštumų.
Kadangi su akreditacija gyvenimas Kolegijoje ne tik nesustoja,
tačiau ir dar didesniais žingsniais žengia į priekį, su sausio mėnesio
pradžia atkeliavo ypatingasis laikas studentams – jos didenybė Žiemos
sesija. Jai skirtas visas 8-asis „LtVK laikraščio“ puslapis, kuriame
anekdotai, kitos kuriozinės situacijos, nutikusios – o gal tik kaip
legenda sklindančios – juokingos ar pamokančios istorijos.
Egzaminų sesija įdomi tuo, kad tampa ypač intensyvaus mokymosi
visomis prasmėmis laiku.
Studentai, pavyzdžiui, ruošdamiesi
Komunikavimo pagrindų egzaminui,
miklina ir protus, ir pirštus – kas
informaciją iš interneto renkasi, kas
tekstus rašo, o kai kas ir „vaizdines
priemones“
gamina.
Kodėl?
Atsakymas labai paprastas – laikant
egzaminą nereikia nei į testo
klausimus atsakinėti, nei teorijos kalti.
Reikia tik ateiti ir gyvai bendrauti su
kolegomis, pristatyti pasirinktą prekę,
paslaugą, daiktą – gyvą ar negyvą, patenkinti
klausytojų
smalsumą,
išklausyti
recenziją,
atsakyti
į
recenzentui kilusius klausimus... Po
tokio egzamino, studentai sako, kad
išeina labiau pavargę nei po finansų ar
kitų „sunkiųjų“ dalykų egzaminų.
Tačiau išeina išmokę, gavę gyvą konsultaciją, kaip stovėti, kalbėti, rodyti..., pasimokę iš kitų klaidų ir
akivaizdžiai pamatę, kas tikrai gerai, gražu, naudinga bus ateityje
dirbant ar bent jau darbo ieškant, o kas tik šiaip, kad egzaminą
išlaikytų. Matėme pristatomų brangių automobilių, pačių nertų skarų,
grybų, ragavome naminės duonos, kumpelio, medaus... Nuotraukoje
Buhalterinės apskaitos studijų programos I kurso studentės Gretos
Globytės „Saldainių medis“. Galime patvirtinti visi – ne tik gražu, bet ir
skanu!
Po sesijos laikas kalbėti apie naują semestrą, apie studentų
atliekamas profesinės veiklos praktikas. Esame dėkingi, kad LTVK
Šiaulių fakulteto studentė Rūta Rusakevičiūtė taip aktyviai ėmėsi
bendradarbiauti mūsų-jūsų laikraštyje ir parengė dar vieną straipsnį,
kuriame, atlikusi savo kolegų apklausą, pateikė nuomonę apie praktiką
– tai laiko švaistymas ar naujų žinių, patirties įgijimo laikas. Drauge
spausdiname ir keletą kvietimų atlikti praktiką įmonėse – pasinaudokite
šia galimybe. O grįžę iš praktikos, pasidalinkite savo įspūdžiais,
įžvalgomis.
Studentams ir dėstytojams, nors sesija jau pasibaigusi, o naujas
semestras dar tik beprasidedąs, tikrai pravers Kolegijos bibliotekininkės
Birutės Povilianskienės paruoštas naujai gautų knygų sąrašas ir
anotacijos. Žiūrėk, laikas labai greitai prabėgs ir jau Pavasario sesija
bus ne už kalnų.

Taip atsitiko, kad vasario mėnesį, kurį mūsų protėviai vadino šalčio
ir pūgų mėnesiu, švenčiamos trys pačios gražiausios šventės –
Užgavėnės, šv. Valentino, įsimylėjėlių, diena ir Vasario 16-oji,
Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šiomis dviem progomis kuo
nuoširdžiausiai Jus, mielieji skaitytojai, ir sveikina „LtVK laikraščio“
kolektyvas. Į redakciją buvo atsiųstas anoniminis sveikinimas,
pasirašytas taip: „Valentinas – mano Kolegijai“. Tad sveikinimą
įdedame.
„Dažnas pokalbis apie pilietiškumą prasideda arba baigiasi garsiąja
Džono Kenedžio fraze: „Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk,
ką tu gali duoti jai“. Šią mintį po JAV prezidento pakartojo dar
daugybė įvairias ideologijas išpažįstančių skirtingų šalių politikų, o kai
kurie bandė ją paversti ir savo politiniu lozungu. Nepaisant to, ji, ko
gero, išlieka vienu taikliausių pilietinės visuomenės apibrėžimų.
Būti pilietiškam – reiškia
turėti ne tik teises, bet ir pareigas,
būti ne tik stebėtoju, bet ir
dalyviu.
Visgi
svarbiausias
pilietinės visuomenės bruožas –
savarankiškumas. Pilietiškumui
reikia savarankiško mąstymo,
savarankiškų
veiksmų
ir
savarankiškų sprendimų.
Be abejo, būti savarankiškam
nėra
paprasta.
Nusižiūrėti
nuomonę nuo daugumos daug
lengviau nei susikurti savo, o laukti, kol problemos išsispręs savaime,
gali būti patogiau nei imtis veiksmų pačiam. Tačiau savarankiškieji
visada laimi: jie kuria sau tokią ateitį, kokios nori patys. Ir tai nėra tik
politika. Pilietiškumas yra visa apimantis, tad net ir žiūrėti televiziją ar
skaityti laikraščius galima pilietiškai – kritiškai ir atskiriant realybę nuo
iliuzijų,“ – šie europarlamentarės Radvilės Morkūnaitės (atmenate, su ja
buvome susitikę viešėdami Europos Parlamente Briuselyje) labai
taikliai atspindi šiandienos mūsų kiekvieno situaciją, kai kalbame apie
didžiąją Vasario 16-osios šventę – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Kiek kiekviename iš mūsų pilietiškumo, lietuviškumo ir Lietuvos,
aprodys ateitis. Tačiau šiandien šią šventę švęsti galime kiekvienas
labai paprastai: gerai mokydamiesi, taip prisidėdami prie Lietuvos
valstybės kūrimo, pritaikydami tai, ką išmokome, dirbdami čia,
Lietuvoje, jai, Lietuvai.
Dar kartą visus su didžiosiomis ir tokiomis prasmingomis mūsų
šventėmis, su ne už kalnų laukiančiu pavasariu.
Jūsų Raimonda Tamoševičienė,
„LtVK laikraščio“ redaktorė
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Kitame numeryje skaitykite:
Kaip mes LTVK veiklą parodoje
„Mokymasis. Studijos. Karjera“
Vilniuje Litexpo pristatėme

Interviu
su „nenormaliu milijonieriumi“
Ramūnu Karbausku apie teatrą,
knygas, verslą ir jaunus žmones

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

ĮSPŪDŽIAI
IŠ KELIONIŲ, VIEŠNAGIŲ,
ERASMUS DĖSTYTOJŲ IR
STUDENTŲ MAINŲ PROGRAMŲ
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Lietuvos verslo kolegijos studentai aplankė
Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ auklėtinius
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2012 m. pabaigoje, Lietuvos
verslo kolegijos studentai tęsė tradiciją prieš didžiąsias metų šventes
aplankyti Klaipėdos vaikų namų „Smiltelė“ auklėtinius.
Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos III kurso studentai vaikų
namų auklėtiniams paruošė pasaką-žaidimą. Vaikai bendravo ir žaidė
drauge su Pasakų bobute, Pepe Ilgakojine, Batuotu katinu, Karlsonu,
kuris gyveno ant stogo, ir kitais puikiai pažįstamais pasakų personažais.
Vaikučiai taip pat paruošė programą svečiams iš Lietuvos verslo
kolegijos.
Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė
didžiuojasi aktyviais ir motyvuotais Kolegijos studentais, kurie nori
suteikti džiaugsmo vaikams, atsakingai ruošiasi ir aplanko vaikų namų
auklėtinius. Direktorė tiki, kad ši graži tradicija, aplankyti mažuosius
vaikų namų auklėtinius ir toliau tęsis.
LTVK Rinkodaros ir plėtros skyriaus informacija
Nuotraukoje: Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos III kurso studentai – pasakų
personažai - su Klaipėdos vaikų namų „Smiltelė“ auklėtiniais.
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LTVK DĖSTYTOJŲ SKAITOMOS PASKAITOS
MOKINIAMS
Kolegija vykdo įvairiapusę veiklą. Viena iš tokių – paskaitų
skaitymas gimnazijų ir profesinių mokyklų mokiniams. Tęsiant dar
2011 m. pradėtą tradiciją, apvažiuota ir apeita nemažai mokyklų.
Paskaitas mokiniams skaitė Kolegijos Šiaulių fakulteto dėstytojai:
lekt. Vilma Bazarienė apie anglų kalbą ir jos mokymosi galimybes
panaudojant internetą, doc. dr. Ligita Šalkauskienė kalbėjo apie
vadybą ir jos reikšmę tiek asmeniniame, tiek profesiniame
gyvenime, doc. dr. Mindaugas Butkus pristatė pasaulinę bankų
krizę, infliacijos peripetijas, doktor. Marius Garbenis mokiniams

padėjo aiškinantis teisinę Lietuvos sistemą, lekt. Raimonda
Tamoševičienė mokinius mokė, kaip savo klausytoją paversti
pašnekovu, kaip geriau pasiruošti egzaminams, o lekt. Sonata
Jasėnaitė aiškino, kaip padaryti įspūdį darbdaviams.
Šiemet ir vėl esame kviečiami į susitikimus, iš kurių parsivežame
įspūdžių, nuotraukų ir padėkų – žemiau dešinėje – Pasvalio Petro
Vileišio gimnazijos. Apie tai rašoma ir mokyklų tinklapiuose
(žemiau kairėje – Radviliškio TVMC Šeduvos TVMS tinklapis).

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Raimonda Tamoševičienė
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PRAKTIKA – TEORINIŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS AR
LAIKO ŠVAISTYMAS?
Žodis praktika gali būti suprantamas ir vartojamas
įvairiuose kontekstuose, kaip antai profesinė praktika, teisės
praktika, teismų praktika, studentų praktika ir teismo
praktika. Šį žodį galime paaiškinti kaip naujų gebėjimų, žinių
pritaikymą ir praktinių įgūdžių įgijimą pasirinktoje įmonėje.
Praktikoje praleistas laikas padeda įvertinti, suvokti ir
pritaikyti sukauptas žinias paskaitų metu, o, svarbiausia,
leidžia įgyti darbui reikalingos patirties.
Apie praktinių įgūdžių pliusus ir minusus galime kalbėti
labai ilgai. Tačiau, svarbiausia sužinoti, ką apie praktiką
mano ir galvoja studentai, kurie tik rengiasi keliauti į praktiką
1. Kokioje praktikoje dalyvavote ir kas
padėjo susirasti praktikos vietą?
Kristina: Šiuo metu atlieku Pažintinę
praktiką įmonėje AB TEO LT. Praktikos
vietą pasiūlė Kolegija - net neprašyta.
Odeta: Atlieku Pažintinę praktiką.
Kolegija padėjo susirasti praktikos vietą.
Aurelija: Jau dalyvavau Pažintinėje
praktikoje, o šiuo metu atlieku Mokomąją
praktiką. Praktikos vietą pasiūlė ir padėjo
susirasti
dėstytoja
doc.
dr.
Ligita
Šalkauskienė
ir
dekanė
Raimonda
Tamoševičienė.
Vilma: Praėjusiais metais atlikau
Pažintinę praktiką, o šiuo metu atlieku
Mokomąją praktiką. Pažintinės praktikos
vietą
padėjo
susirasti
Kolegija,
o
Mokomosios
praktikos
vietą
pasiūlė
dėstytoja doc. dr. L. Šalkauskienė.
Laurynas: Šiuo metu atlieku Pažintinę
praktiką. Kolegija pasiūlė praktikos vietą ir
aš mielai sutikau.
2. Kuo rėmėtės/remtumėtės rinkdamiesi
praktikos vietą, kas jums buvo/būtų svarbu?
Kristina: Tai, kad įmonė atsakingai ir
noriai priima studentus. Buvo teigiama, kad
atlikdami praktiką mes atliksime įvairiausius
darbus.
Aurelija: Dėl didesnės naudos sau.
Vilma: Svarbu buvo įgyti praktinių
žinių, susijusių su realiu darbu.
Laurynas: Buvo svarbu, kad tai didelė
kompanija, kurioje yra galimybė susipažinti
su įmonėje organizuojamu darbu ir jo
pasiskirstymu tarp darbuotojų.
Greta: Svarbiausia, kad praktikos metu
galėčiau kuo daugiau pasisemti naujų žinių ir
įgauti patirties.
Rimantė:
Visų
pirma
praktiką
rinkčiausi pagal savo studijų programą.
Svarbiausia, kad įmonės vadovai, pas
kuriuos atliksiu praktiką, būtų geranoriškai
nusiteikę mano atžvilgiu ir norėtų man padėti
orientuojantis naujoje aplinkoje.
3. Kokią nuomonę turėjote susidarę apie
praktiką?
Kristina: Visada į praktiką žiūrėjau
atsakingai, manau, kad iš jos reikia imti
viską, ką duoda ir dar daugiau.
Odeta:
Apie
praktiką
turėjau
susidariusi teigiamą nuomonę.

ir kokiais įspūdžiais gali pasidalinti studentai, kurie yra atlikę
bent vieną praktiką. Juk studentų lūpomis kalba tiesa.
Rengiant interviu, panaudoti Rūtos Rusakevičiūtės
(Įstaigų ir įmonių administravimas, II k.) parengtos anketos
klausimai ir pateikti studentų Kristinos Karalytės (Įstaigų ir
įmonių administravimas, II k.), Odetos Janiulytės (Įstaigų ir
įmonių administravimas, II k.), Aurelijos (Verslo vadyba, III
k.), Vilmos (Verslo vadyba, III k.), Lauryno Grybo (Verslo
procesų vadyba, II k.), Gretos Globytės (Buhalterinė
apskaita, I kursas), Rimantės Miškūnaitės (Pardavimų
vadyba, I kursas) atsakymai.

Aurelija: Praktika - tai vertingas
dalykas, be kurio studentas sunkiai gali
įsivaizduoti darbą pagal savo specialybę.
Vilma: Praktika realiai įtraukia į darbą
ir supažindina su darbu ateityje.
Laurynas: Nuomonė tokia, kad ji,
praktika, nėra labai naudinga.
Greta: Tik teigiama, nors dar nesu
dalyvavusi praktikoje.
Rimantė: Šiuo metu apie praktiką
galvoju tik gerai, nes jos dar neturėjau, bet,
manau, turėtų būti smagu atlikti vadovų
paskirtas užduotis.

Vilma: Taip, praktikoje praleistas
laikas yra naudingas. Susipažinau su įmonių
darbu ir jų teikiamomis paslaugomis.
Laurynas: Manau, kad laikas praleistas
praktikoje, nebuvo toks naudingas kokio
tikėjausi.
Greta: Manau, kad naudingas, nes
studentas turi galimybę susipažinti su įmonės
vykdoma veikla.
Rimantė: Praktikoje praleistas laikas
turi būti naudingas, nes joje esame tam, kad
įgytumėme naujų žinių ir įgūdžių, gebėtume
bendradarbiauti ir suprasti žmonėmis.

4. Ko tikėjotės/tikitės eidami į praktiką?

6. Kokias žinias pritaikėte praktikos metu?
Kokių įgūdžių pristigo?

Kristina: Įgyti kuo daugiau praktinių ir
teorinių žinių.
Odeta: Gauti naujų žinių bei įgyti
naujų įgūdžių.
Aurelija: Žinių, naudingų patarimų.
Vilma: Įgyti naujų žinių, įgūdžių,
išmokti dirbti su naujomis programomis.
Laurynas: Tikėjausi pamatyti, kaip
darbas organizuojamas įmonės viduje.
Greta: Tikiuosi, kad praktikos metu
galėsiu pamatyti ir susipažinti su darbais
įmonėje, dokumentais ir panašiai.
Rimantė: Pirmiausia, tai supratingumo,
o po to gero bendradarbiavimo.

Kristina: Pritaikiau komunikavimo,
psichologijos bei, žinoma, informacinių
technologijų žinias, įgytas paskaitų metu.
Pristigo žinių apie besikeičiančias įmonės
paslaugas bei supratau, kad rusų kalba yra
gana reikalinga norint susikalbėti su
pagyvenusiais žmonėmis.
Aurelija: Pritaikiau visas žinias, kurias
gavau studijuodama. Praktikos metu
nepristigo nei įgūdžių, nei žinių. Esu iš tų
žmonių, kurie greitai prisitaiko prie naujos
aplinkos.
Vilma: Pritaikiau visas žinias, kurias
turėjau savo galvoje ☺. Įgūdžių nepristigo,
nes nebuvo tokių dalykų su kuriais anksčiau
būčiau nesusidūrusi.
7. Kas buvo sunkiausia atliekant praktiką?
Kokias užduotis dažniausiai atlikdavote?

Nuotraukoje: būsimos administratorės Rūta (kairėje)
ir Kristina praktikos vietoje.

5. Kaip manote, ar praktikoje praleistas
laikas yra naudingas? Kuo jis naudingas?
Kristina: Taip, tikrai naudingas.
Išbandžiau savo jėgas bei supratau, kad toks
darbas man yra artimas.
Odeta: Naudingas. Įgyjame patirties
komunikuodami su klientais.
Aurelija: Buvo ir yra naudingas.
Išmokau dirbti įvairiausius darbus ir
susipažinau su darbo specifika.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Kristina: Sunkiausia buvo pradžioje,
kai neturėjome net menkiausių žinių. Visko
reikėjo klausinėti kas minutę. Dažniausiai
tekdavo priimti klientus salėje bei sutarčių
duomenis suvesti į kompiuterį.
Aurelija: Praktikos metu sunkiausia
ištverti ilgas darbo valandas. Atlikdavau
svarbias užduotis, kurios nebuvo labai
sudėtingos.
Vilma: Praktikos metu viskas buvo
„čiki piki“ ☺. Atlikdavau darbus, susijusius
su klientų užsakymais.
Laurynas: Sunkiausias darbas buvo
stovėjimas prie „eilutės“. Dažniausiai
tekdavo pasitikti klientus ir juos „nukreipti
tinkama linkme“. Taip pat keliavau į vizitus.
Greta: Manau, kad sunkiausia yra
susikalbėjimas, nes turi suprasti, ko iš tavęs
reikalauja.
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Rimantė: Hmm, sunkiausia - net
Laurynas: Vizito metu išgelbėjome
tobulina, nes kiekvieną dieną įgyjame vis
nenumanau. Po praktikos galėsiu pasakyti
močiutę, kuri galėjo apsinuodyti dujomis!!!
naujos patirties ir įgūdžių. Studentų
☺.
nuomone, praktika yra reikalinga ir labai
9. Ko palinkėtumėte ar patartumėte
naudinga, o joje praleistas laikas atsiperka
kolegoms, dar tik ketinantiems eiti į pirmąją
dvigubai. Nors labai sunku ištverti ilgas
savo praktiką?
valandas, bet jų metu atsitinka ne vienas
Kristina: Patarčiau būti protingiems ir į
ir ne du linksmi nutikimai, kurie
praktiką žiūrėti rimtai. Tai puiki galimybė
praskaidrina dienas. Studentai taip pat
įgauti
taip
kiekvieno
darbdavio
pabrėžia, kad svarbu į praktika žiūrėti
reikalaujamos
patirties.
Manau,
kad
rimtai, nieko nebijoti ir prašyti darbo, taip
studentai, vertindami praktiką nerimtai,
pat nepamiršti pavalgyti, nes prireiks
nemažai praranda. Jie praranda žinias bei
daug jėgų. Praktikos rezultatai ir įgyti
laiką. Norint gauti trokštamą darbą anksčiau
įgūdžiai priklauso tik nuo pačių studentų
ar vėliau teks įgyti praktikos. O kas atlikta ne
iniciatyvos, noro ir pasiryžimo. Kiekvienas
savo laiku – atlikta bergždžiai!
mes esame savo likimo kalviai!!!
Odeta: Tinkamai nusiteikite ir nieko
nebijokite.
Aurelija: Nebijokite prašyti darbo, nes
viskas, ką vadovai skirs jums atlikti, bus
naudinga ateityje. Nepamirškit pavalgyti, nes
prireiks daug jėgų!
Vilma: Susiraskite tokią praktikos
vietą, kurioje būtumėte supažindinti su
Nuotraukoje: Kristina darbuotojų poilsio kambaryje.
įmonės veikla, darbu ir, rašant praktikos
ataskaitą, nekiltų problemų dėl reikiamos
8. Praktikos metu nutikęs juokingas,
informacijos gavimo.
smagus nuotykis...
Laurynas: Stenkitės pasirinkti tokią
Kristina: Smagu būdavo kiekvieną
praktikos vietą, kuri jus domintų ir
kartą, kai ateidavo optimizmo pilni klientai.
norėtumėte susipažinti su įmonės veikla bei
Smagu padėti bei pabendrauti su tais
jos teikiamomis paslaugomis. Taip pat
žmonėmis, kurie vertina tavo darbą.
atkreipkite dėmesį į tai, kad praktikos vieta
Aurelija: Kartą poilsio kambaryje
turi sietis su studijuojama specialybe.
radome stalą, nukrautą skanėstais, kuriais
pasivaišinome!☺
Praktika - ar ji būtų pažintinė,
Vilma: Kartą Aurelija masažavosi
mokomoji ar baigiamoji - tai tik dar
Rūta Rusakevičiūtė,
vibro-kėdėje, o aš tuo metu sėdėjau ant sofos
vienas didelis žingsnis taip išsvajoto ir
Įstaigų ir įmonių administravimo
ir stebėjau ją... Bežiūrint į ją taip juokas
sapnuoto diplomo link, tai žingsnis į
II k. studentė
paėmė, kad man torto gabaliukas, kuri
platesnį
pasaulį.
Kiekviena
diena,
valgiau, nukrito ant žemės ☺.
praleista praktikoje, mus augina ir
_________________________________________________________________________________________________________________________

NETURITE KUR ATLIKTI PRAKTIKOS?
Pasinaudokite kvietimais arba registruokitės www.gerapraktika.lt arba
Kolegijos tinklapyje Alumni
http://www.ltvk.lt/?module=staticpages&id=472
DARBAS STUDENTAMS VASAROS ATOSTOGŲ METU

Vokietija

Lietuvos darbo biržos EURES biurai, bendradarbiaudami su Vokietijos valstybine
užimtumo tarnyba (ZAV), organizuoja atranką į studentų vasaros įdarbinimo programą
2013 metams.
Reikalavimai pretendentams:
labai gerai arba gerai mokėti vokiečių kalbą (minimali 3 metų vokiečių
kalbos mokymosi trukmė);
- dieninės studijos universitete, aukštojoje neuniversitetinėje mokymo įstaigoje
ar kolegijoje, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje;
- amžius 18-35 metai;
- lankstumas, mobilumas, pasiruošimas dirbti bet kuriame Vokietijos regione;
- panaši darbo patirtis – privalumas.
Darbo sąlygos:
darbo trukmė – ne mažesnė kaip 2 mėnesiai (oficialių atostogų aukštojoje mokykloje
metu);
darbas siūlomas įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Didžioji dalis siūlomų darbo vietų
– paslaugų ir aptarnavimo bei žemės ūkio sektoriuose.
atlyginimas mokamas mėnesio pabaigoje, todėl studentai turi turėti pakankamai
pragyvenimo lėšų pirmąjį mėnesį;
Studentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, turi kreiptis į artimiausią EURES
biurą. Jums bus pateiktos pildyti dokumentų formos. Dėl detalesnės informacijos
prašome kreiptis į Šiaulių teritorinės darbo biržos EURES konsultantę el. paštu:
Renata.Kupreviciene@ldb.lt, tel. (8 41) 399 762 ar į Utenos teritorinės darbo biržos
EURES konsultantę el. paštu: Virginija.Jaruseviciute@ldb.lt, tel. (8 41) 399 762.
Atranka vykdoma iki 2013 m. vasario 27 d.

KVIETIMAS
SVEIKATOS CENTRAS „ENERGETIKAS“
MALONIAI KVIEČIA III KURSO STUDENTUS
TEORINES ŽINIAS PRITAIKYTI PRAKTIKOJE
DIRBANT MŪSŲ ĮMONĖJE
KVIEČIAME PRKATIKĄ ATLIKTI VERSLO VADYBININKUS, TURIZMO
SPECIALISTUS, REKREACIJOS IR TURIZMO STUDENTUS IR KITUS.
STUDENTAMS GALIME PASIŪLYTI NEMOKAMĄ APGYVENDINIMĄ
DVIVIEČIUOSE AR TRIVIEČIUOSE KAMBARIUOSE, PIGIUS PIETUS
VALGYKLOJE (UŽ PRODUKTŲ SAVIKAINĄ),
TYRĄ JŪROS GAIVĄ IR DARNŲ KOLEKTYVĄ.

JŪSŲ PASLAUGOMS SVEIKATOS CENTRAS „ENERGETIKAS“

KONTAKTAI
Tel.: 8 686 43419, el.paštas: info@energetikas.lt
Tel.: 8 640 19690, el.paštas: energetikas@energetikas.lt
KURŠIŲ TAKAS 1, PALANGA (ŠVENTOJI), LT-00317
P.S. vasaros sezono metu, galimybė įsidarbinti.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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TAI ĮDOMU IR NAUDINGA...
Šiame „LtVK laikraščio“ numeryje pateikiame Lietuvos verslo kolegijos
bibliotekoje gautų naujų knygų anotacijas, parengtas bibliotekininkės Birutės
Povilianskienės – ačiū jai, maloniai sutikusiai bendradarbiauti.
Smagaus skaitymo ir gerų minčių!
_________________________________________________________________________________________________________________________

Naujos knygos, 2012 m. gautos VšĮ Lietuvos verslo kolegijos bibliotekoje
M. Kučinskienė. Verslo strategija. VU, 2012. Šioje mokomojoje knygoje
koncentruotai pateikiama informacija svarbiausiais teoriniais ir praktiniais
verslo strategijų atvejų analizės klausimais, išryškinamas įvairus požiūris į
verslo strategijas ir pateikiamos perspektyvios verslo strategijų formavimo ir
jų tyrimo kryptys. Verslo strategijų nagrinėjimas teoriniu požiūriu sudaro
prielaidas strategiškai svarbiems sprendimams, adekvatiems šiuolaikinės
aplinkos pokyčiams, priimti. Mokomojoje knygoje pateikiamos aktualios
verslo atvejų situacijos, parodančios, su kokiais iššūkiais susiduria ir Lietuvos,
ir žinomiausios pasaulio kompanijos. Knyga galėtų būti naudinga vadybos ir
verslo, ekonomikos studijų krypčių studentams, studijuojantiems verslo
strategijų, verslo strateginio valdymo dalykus, ir visiems kitiems, kuriems
aktualios teorinės ir praktinės verslo strategijų problemos, taip pat norintiems
susipažinti su žymių kompanijų verslo sėkmės paslaptimis.

I. Skačkauskienė. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos. VGTU,
2012. Mokomojoje knygoje analizuojama biudžeto pajamų formavimo teorija
susiejant įvairių valstybių praktiką. Biudžeto pajamų formavimo nagrinėjimas
pradedamas nuo bendrųjų biudžeto formavimo aspektų : teisinio
reglamentavimo, principų, metodų, sandaros. Paskui nuosekliai analizuojami
biudžeto formavimo etapai. Taip sudaromos prielaidos gilesnei biudžeto
pajamų dalies teorinių ir metodologinių aspektų analizei. Daug dėmesio
skiriama pajamų šaltinio-mokesčių-analizei.

D. Burkšaitienė. Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos
finansinėse ataskaitose. VGTU, 2012. Leidinyje nagrinėjami aktualūs
finansinės apskaitos klausimai- atskleidžiama apskaitos sistema, nuosavo
kapitalo, pajamų ir sąnaudų bei pelno mokesčio apskaita, finansinių ataskaitų
rinkinio sudėtis, ir jų sudarymas. Keičiantis apskaitos standartams esama
literatūra menkai tinka studijoms. Leidinio tikslas - pagal naujausius
reikalavimus paaiškinti finansinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sąvokas,
pagrindinius informacijos rengimo, naudojimo ir pateikimo vartotojui
principus ir elementus. Teorija iliustruojama pavyzdžiais, kurie leidžia
finansinės apskaitos žinias taikyti ekonomikos, vadybos ir verslo problemoms
spręsti.

V. Kazlauskienė. Finansai. KTU, 2012. Mokomojoje knygoje pateikiama
finansų esmė, funkcijos, valstybės finansinės sistemos struktūra. Nagrinėjama
valstybės biudžetinė sistema, nebiudžetiniai fondai. Analizuojama mokesčių
sistema, valstybės skolos valdymo klausimai. Nagrinėjami investicinių
projektų kaštų-naudos analizės klausimai bei Europos Sąjungos finansinės
paramos panaudojimo galimybės.

E. Kūris. Lietuvos teisinės institucijos. 2012. Vadovėlyje pateikiamos
žinios apie visas svarbiausias Lietuvos Respublikos teisines institucijas, jų
paskirtį, teisinius veiklos pagrindus, vidinę struktūrą, sudarymą ir veiklą.
Atskirai aptariama teisminė valdžia, teisminei valdžiai nepriskirtos valstybės
institucijos bei valstybės kontroliuojamos teisinės profesijos. Remiamasi
Lietuvos Respublikos teisės aktais, oficialiai paskelbtais 2011 m. rugpjūčio 1
d. ( taip pat ir tais, kurie turi įsigalioti vėliau). Autorių kolektyvo parengtą
tekstą papildo išsamūs mokslinio redaktoriaus prof. dr. (HP) Egidijaus Kūrio
komentarai.

I. Meidutė. Logistikos sistema. VGTU, 2012. Logistika yra viena iš
sudėtingiausiai apibrėžiamų sąvokų, kadangi ji apima daugelį veiklos sričių,
procesų, operacijų ir veiksmų. Dažnai logistika susipina su kitomis
veiklomis (pavyzdžiui, kaip rinkodara, sudarydama labai ploną ribą ir
iškeldama klausimą: „Kas yra kas?“). Labai dažnai logistika yra traktuojama
ne tik kaip veikla, bet ir kaip sistema, apimanti medžiagų judėjimą nuo
pradinio (žaliavų šaltinio paieškos) iki galutinio (vartotojo) taško, arba
sutapatinama su jos tam tikromis funkcinėmis veiklos sritimis (pavyzdžiui,
kaip transportavimas ar sandėliavimas). Šioje mokomojoje knygoje
analizuojama logistikos evoliucija, pateikiamos susistemintos logistikos
apibrėžtys, analizuojamos galimos logistikos sistemų kompozicijos. Didelis
dėmesys skiriamas materialiųjų, finansinių ir informacinių srautų valdymui,
kurie sudaro šios sistemos veikimo pagrindą. Šioje mokomojoje knygoje
analizuojamos ne tik logistinės veiklos funkcinės sritys, bet ir funkcinis
logistikos kompleksas, kurį sudaro: tiekimo, paskirstymo logistika, klientų
aptarnavimas, sandėliavimo bei transportavimo veiklos.

D. Lipinskienė. Motyvuojanti atlygio sistema. KTU, 2012 (II pataisyta
ir papildyta laida). Vadovėlyje pateikta medžiaga yra teorinis atlyginimų

sistemų kūrimo žinių pagrindas verslo ir administravimo sričių vadovams ir
specialistams. Vadovėlis skirtas studentams, studijuojantiems personalo
valdymo, personalo vadybos, personalo organizavimo, organizacijų
vadybos, organizacijos elgsenos, lyderiavimo ir kt. modulius, ir jų
dėstytojams. Taip pat jis bus naudingas ir įvairių organizacijų vadovams,
žmoniškųjų išteklių specialistams ir visiems susidomėjusiems motyvacija ir
jos didinimo galimybėmis. Vadovėlyje per motyvacijos, veiklos vertinimo ir
atlygio ryšį atskleidžiama motyvuojančios atlygio sistemos esmė ir bruožai,
pristatomi žinių visuomenėje funkcionuojančių organizacijų atlygio sistemos
ypatumai.

V. P. Pranulis. Rinkodaros tyrimai. VU, 2012. Knygoje pateikiama
rinkodaros tyrimų teorijos ir praktikos medžiaga, skirta verslo vadybos ir
rinkodaros specialybių studentams, taip pat dirbantiems šiose srityse
praktikams. Knygą sudaro keturios dalys, suskirstytos į 23 skyrius. Pirmoje
dalyje nagrinėjama rinkodaros tyrimų paskirtis, proceso ir vykdymo
metodologiniai pagrindai. Antroje dalyje gilinamasi į rinkodaros tyrimų
metodus ir specifines sritis, trečiojoje dalyje apibūdinamas duomenų
rinkimas, apdorojimas, analizė ir tyrimo ataskaitos rengimas, ketvirtojoje
pateikiama praktinė rinkodaros tyrimų projektų rengimo medžiaga.

R. Korsakienė, V. Grybaitė. Strateginis organizacijų valdymas.
2012. Mokomoji knyga yra pagrįsta pripažintomis strateginio valdymo
teorijomis ir praktinėmis koncepcijomis. Mokomasis leidinys apima
pagrindines organizacijos verslo ir korporacijos lygmens strategijas,
analizuoja strategijos ir įmonės veiklos organizavimo suderinimo bei
strateginių pokyčių valdymo klausimus. Leidinys skiriamas studentams,
studijuojantiems pagal verslo vadybos ir įstaigų vadybos pagrindinių studijų
programas. Leidiniu gali naudotis pagal inžinerines programas
studijuojantys studentai, siekiantys suvokti strateginio valdymo problemas ir
įgyti strateginio valdymo gebėjimų.

V. Valiauga. Nematomos draudimo polisų pusės. 2012. Knygoje
atskleidžiama mažiau žinomų rinkos dalyvių - draudikų, brokerių, draudėjų asmeninių ir profesinių santykių pusė. Aprašomi intriguojantys įvykiai,
situacijos, suteikiama naujų žinių apie draudimo verslą ir jo subtilybes.
Pasakojimus papildo nuotraukos.

V. Baltrūnienė. Dokumentų valdymas: teorija ir praktika. 2012.
Mokomoji knyga skiriama organizacijų vadybininkams, dokumentų ir
informacijos valdymo specialistams, aukštųjų mokyklų studentams bei
kitiems su dokumentų rengimu ir tvarkymu susijusiems asmenims. Leidinį
sudaro septyni skyriai. Knyga parašyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo
archyvaro įsakymais patvirtintomis dokumentų valdymo taisyklėmis,
galiojusiomis 2012 m. liepos 10 d.

R. Čiegis. Makroekonomika. VU, 2012. Vadovėlyje nagrinėjama
makroekonomika – klasikinis ir keinsistiškasis požiūriai į makroekonomines
problemas, makroekonominiai rodikliai, nacionalinių pajamų lygio
nustatymas, užimtumo koncepcijos, fiskalinė politika, pinigai ir
bankininkystė, monetarinė politika ir jos taikymas, infliacija bei ekonominis
augimas.

V. Šilingienė. Lyderystė. KTU, 2012. Vadovėlyje pateiktos žinios, kurios
padės pažinti lyderystės fenomeną ir patiems įvertinti bei ugdyti savo
lyderystės potencialą. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų vadybos ir
administravimo studijų krypties studentams. Juo galės naudotis įmonių ir
organizacijų vadovai, kurie vis dažniau šalia tradicinių atlieka ir naujas
funkcijas bei naujus vaidmenis – ugdytojo, patarėjo, globėjo. Šie vaidmenys,
skatindami efektyvią komunikaciją, įgaliojimų suteikimą darbuotojams,
komandinio darbo plitimą, kartu sąlygoja ir efektyvų lyderystės kompetencijų
ugdymą visais organizacijos lygiais.

V. Aukščiūnas, R. Ginevičius. Įmonės gamybos išteklių ekonomika.
VGTU, 2012. Leidinyje nagrinėjamos įmonių ekonomikos objekto samprata,
gamybos išteklių sąnaudų ir kainos nustatymas, darbo našumo ir darbo
užmokesčio ekonomika, įmonės kapitalas ir jo naudojimas, investicijų
efektyvumo nustatymas, įmonės inovacijos ir kitos temos. Kiekviena tema
apima pagrindines sąvokas ir apibrėžimus, teorinius pagrindus, uždavinių
sprendimo pavyzdžius ir kontrolinius klausimus.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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Lyrikos kampelis
Bėgame, lekiame, skubame… Dažnai net nepavyksta stabtelėti ir pasigėrėti žiemos grožiu, savo valstybės šventę švęsti
ar su draugais naują perskaitytą knygą aptarti. Siūlome „LtVK laikraščio“ skaitytojams trumpa atokvėpio minutėlę –
kelis labai prasmingus ir tiesiog gražius lietuvių poetų eilėraščius įvairiomis temomis – meilės Tėvynei, Jai arba Jam,
gamtai. Taip pat keltą moderniųjų eilėraščių, kurie gal ir šokiruos, nustebins, nes vienas – poeto Stasio Stacevičiaus –
skirtas darbdaviams, „deja, ne dievdirbiams“. Antrasis – Kornelijaus Platelio, anuomet buvusio Švietimo ir kultūros
ministru, labai keistu, bet tokiu mūsų kasdienybėje dažnu internetinio adreso pavadinimu.
Gal juos perskaitę laikraščiui atsiųsite savų? Mielai išspausdinsime. O gal jie sukels norą pasidalinti su kitais
įžvalgomis, mintimis, nuostaba ar... nepasitenkinimu?.. Kaip rašome kiekvieno numerio paskutiniame puslapyje,
„Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su respondentų, straipsnių herojų bei autorių nuomone“. Tik rašykite, o mes
išspausdinsime.
☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼

☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼

Lietuva

Pabučiavimas

Sudėjau širdį aš kadais į Lietuvą,
Svajas supyniau iš baltų žiedų,
Ir pamilau aš ją kaip pirmąkart mylėjusi
Ir tų dienų pamiršti negaliu.

Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas,
Ir, kaip žaibas staigus ir svaigus, kaip naktis –
O galinga pagunda! – Ir šventieji suklumpa..
Pabučiavimas tavo – pavogta kibirkštis.

Ir pirmą laisvą žodį, skriejantį iš mano lūpų,
Ir pirmą džiaugsmo ašarą su viltimi karšta
Aš skyriau Tau, nepakartojama ir neapsakoma,
Tėvyne mano, Lietuva.

Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų –
Jos išdegino žymę lig širdies gilumos!
Ir beprotišku svaiguliu mintį užsupo –
Ji, kaip vergė, prie tavęs dieną naktį rymos.
Eglė Boreikienė

☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼
1990-ųjų žiema

Ne gyvatė įkando – karštos lūpos bučiavo!
Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga šalna –
Negaliu aš pamiršti… Ne žinau, kad ir tavo
Visos mintys ir aistros – bendro laužo liepsna!
Salomėja Nėris

Buvo ta žiema tikrai keistoka –
Nepasakėm jai mes nieko blogo, Atėjo Lietuvon, pasižiūrėjo,
Trenkė durimis ir vėl išėjo.

☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼

Senis Šaltis slepiasi sulijęs…
Ko gi ta Žiema taip mūsų bijo? –
Klausinėjau Kalendoriaus seno,
Kurs žiemų ir vasarų daug mena.

Aš nesakysiu, kur skubu,
Namo sugrįžęs po darbų.
Tegu spėlioja!

Aš nesakysiu

Tegu pažiūri į akis.
Gal akys ims ir pasakys:
- Gyventi gera!

Žilo Kalendoriaus lapai virpa:
-Gal dėl to, kad širdis surakinusios
Sniego purvinos grandinės tirpsta,
Visos aikštės nuo žmonių patvinusios…

Tegu paklausia jie širdies.
Galbūt ji pakuždom pridės:
- Mylėti gera!

Gal dėl to, kad Speigo šalyje
Mirusių pulkai pakėlė galvas,
Gal – kad Gedimino pilyje
Kaip saulelė – vėliava trispalvė…

O jeigu rankų prisilies –
Jos pasakys, neištylės:
- Ir dirbti gera!

Juozas Erlickas

Justinas Marcinkevičius

☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼
-HYPERLINK mailto: dievas@eternity.com < dievas@eternity.com >
Amfora vyno čia turi
šneką užmegzti, tad žiūri
į ją dvi muilinos akys,
bet nieko anam neatsakius,
žiūrikas į užmarštį krenta,
banga jį išplauna į krantą.

☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼

Pačius palankiausius
istorijai vakarus
ir tinkamiausius poezijai
rytmečius,
gyvą, negyvą,
nuryk ar sudeginki,
nes darbdavys
jau nebus dievdirbys,
Kornelijus Platelis o jo laikraštis piešia save tartum amžiną,
dvelkia velnioniškai
arba velioniškai.

Deja, dievdirbys
jau nebus darbdavys,
ir, giedrėjant ar griaudėjant,
plėšiant ar griaudžiant,
gailies taip neklydęs,
gailies kitaip klydęs,
ir jau… Palankiausius tau
vakarus, rytmečius,
likusius rudenis,
riešutus, žiburius,
likusius –
gyvą, negyvą!
Stasys Stacevičius

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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Juokų kampelis
Kviečiame ir Jus prisidėti prie „Juokų kampelio“ kolekcijos pildymo. Jei turite įdomių
anekdotų, situacijų aprašymų ar dėstytojų ir kolegų studentų juokingų pasisakymų, rašykite
el. paštu siauliai@vlvk.lt – būtinai išspausdinsim. Jei Jūsų atsiųsta istorija ar anekdotas
sulauks daug palankių atsiliepimų – apdovanosime!

Kadangi išleidžiame šį „LTvk laikraščio“
numerį per patį Žiemos sesijos įkarštį, linksmos
istorijos, anekdotai, situacijos pateikiamos apie
studentus ir dėstytojus ir jų nutikimus per sesijos
laikotarpiu.
Atsiųskite savąjį variantą – visiems bus
smagiau.

- Šiandien kiekvienas idiotas nori studijuoti mediciną. O mano laikais
aš buvau vienintelis visame mieste!
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Televizija rodo kriminalinį filmą. Bankų plėšikas šaukia savo žmonai:
- Brangioji, viską mesk, kviesk vaikus prie televizoriaus – mokomąją
programą rodo!
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Vyksta anatomijos egzaminas. Profesorius klausia studento:

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kalbasi du dėstytojai:

-

Kokie dantys atsiranda vėliausiai?

-

Auksiniai, profesoriau, auksiniai...

- Mhm, turbūt sesija artėja – studentų mandagumas tapo tiesiog
nebepakenčiamas!

Studentas laiko istorijos egzaminą.

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kalbasi du studentai:
-

Kuri tavo paskaita mėgiamiausia?

-

Paskutinė!

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
-

Papasakokite, kaip prasidėjo II-asis pasaulinis karas?

-

Naktis, dūmai ir tankai, tankai...
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Po neišlaikytos sesijos studentas sako draugui:

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

- Jeigu dekanas neatsisakys savo žodžių, mesiu kolegiją.
Ko nesupratai per paskaitas, išsiaiškinsi per egzaminą.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

-

Kaip egzaminai, sūneli, - klausia tėvas.

Tėvas tikrina sūnaus pažymių knygelę: fizika – 2, chemija – 2, anglų
kalba – 2, istorija – 2, muzika – 10.

-

Pabrango, tėveli, pabrango...

- Dieve, šitas kvailys dar ir dainuoja...
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Laikui bėgant visi aštrūs daiktai praranda savo aštrumą, tik bukumas
tampa dar bukesnis.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Studentui prarasti viltį, kol dėstytojas neprarado kantrybės nevalia!

Morfologijos egzaminas. Dėstytojas:
-

Aš prausiuosi, tu prausiesi, jis, ji prausiasi. Koks tai laikas?

- Sekmadienio vakaras, tamsta profesoriau, - net nemirktelėjęs
atsako studentas.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
-

Dėstytojas prieš egzaminą:
-

Nesijaudinkite, visi gausite teigiamą pažymį.

-

O teigiamas pažymys tai koks? – klausia sunerimęs studentas.

-

Didesnis už nulį!

Profesoriau, ar galima bausti žmogų už tai, ko jis nepadarė?

- Ne, kolega, jokiu būdu. Tam ir Žmogaus teisių konvencija
prieštarauja!
- Tada prašau manęs nebausti, nes aš nepadariau Jūsų skirtos
užduoties.

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Per egzaminą studentas traukia vieną bilietą po kito ir nė vieno nemoka.
Galiausiai profesorius jam parašo „silpnai“ ir išleidžia. Kiti studentai
piktinasi:
-

Už ką jam parašėte 5-tą?

- Kaip už ką? – nustemba profesorius. – Jeigu taip intensyviai
ieško, vadinasi, kažką moka.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

-

Kolega, kodėl vėluojate į egzaminą?

-

Mane, einantį į kolegiją, užpuolė!

-

Ar sužeidė? Ką nors atėmė?

-

Taip, profesoriau, referatą.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Daug kartų pakartota klaida yra gyvenimo patikrinta tiesa!

Profesorius po egzamino piktinasi:

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
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