
 
 
 
 

ĮVADINĖS PASKAITOS PIRMO KURSO STUDENTAMS 
KLAIPĖDOJE 

 
 

Rugsėjo 2 d. Bendruomeniškumo diena „Mano studijų miestas” 
Vieta:  Teatro aikštė, Klaipėda 

 
9.30 – 12.00 val. Klaipėdos ir jos jūrinio paveldo istorinis pažintinis turas 
 
Registracija į Klaipėdos turą: https://forms.gle/hhgqECDFcCugsh5G9 
 

 
Rugsėjo 5 d. Pažintis su SMK 

Vieta: Liepų g. 83B, Klaipėda 
 
9.00 –10.00 val.  Pažintis su SMK 
 
107 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

  
210 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės ir muitinės studijų programos studentams 

 
10.30 – 12.15 val. Kaip paversti studijas naudinga patirtimi  
 
107 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Programavimo ir multimedijos 
• Teisės 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos studentams 

 
210 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos studijų programų studentams 

 
 

 

https://forms.gle/hhgqECDFcCugsh5G9


Rugsėjo 6 d. Sėkmingų studijų gairės 
Vieta: Liepų g. 83B, Klaipėda 

 
9.00 – 10.00 val. Studijų administravimas/Erasmus+ galimybės 
  
107 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

 
210 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės studijų programos studentams 

 
10.15 – 11.15 val. Studijų administravimas/Erasmus+ galimybės 
 
210 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

 
107 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės studijų programos studentams 

 
11.45  – 13.00 val. Susitikimas su Studijų programos vadovu  
   
211 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos studijų 
• Estetinės kosmetologijos studijų programų studentams 

 
204 aud.  

• Programavimo ir multimedijos studijų programų studentams 
 

210 aud.  
• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos 
• Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programų studentams 

 
107 aud.  

• Teisės, Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programų studentams 
 

 



Rugsėjo 7 d. #Būk daugiau 
Vieta: Liepų g. 83B, Klaipėda 

 
9.00 – 10.00 val. Padėk sau ir kitiems/ Asmeninio prekės ženklo galia 
 
107 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

  
210 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės studijų programos studentams  

 
 
10.15 – 11.15 val. Padėk sau ir kitiems/ Asmeninio prekės ženklo galia 
  
107 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

  
210 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės studijų programos studentams 

 
11.45 – 12.15 val. Informacinių išteklių naudojimas studijų procese/ Kaip studentui 
rasti ryšį su dėstytoju 
 
107 aud.  

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

 
210 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės studijų programos studentams 

 
  



12.20 – 12.50 val. Informacinių išteklių naudojimas studijų procese/ Kaip studentui 
rasti ryšį su dėstytoju 
 
210 aud.   

• Bendrosios praktikos slaugos 
• Estetinės kosmetologijos 
• Programavimo ir multimedijos 
• Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programų studentams 

 
107 aud.  

• Kūrybos ir pramogų industrijų 
• Marketingo ir reklamos kūrimo 
• Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos 
• Teisės studijų programos studentams   


