
 
 

 
ĮVADINĖS PASKAITOS PIRMO KURSO STUDENTAMS 

VILNIUJE 
 

Rugsėjo 1 d.  
Vieta: Kalvarijų 137 E, Vilnius 

 
11.00 – 13.00 val. Mokslo metų pradžios šventė "Būk daugiau" 
111 aud. 

• visų programų studentai. 
 

13.00 – 14.30 val. Susitikimas su SP vadovu „Mano studijų programa: kas manęs laukia“?   
107 aud.  

• Programavimas ir multimedija; 
• Kompiuteriniai žaidimai ir animacija; 
• Marketingas ir reklamos kūrimas; 
• Tarptautinis verslas.  

 
220 aud. 

• Maitinimo ir viešbučių verslo vadyba; 
• Mados ir stiliaus vadyba; 
• Finansai ir investicijų valdymas. 

 
318 aud.  

• Transporto ir logistikos verslas; 
• Turizmas ir poilsis; 
• Dizainas. 

 
228 aud. 

• Estetinė kosmetologija. 
 
309 aud. 

• Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika; 
• Teisė. 

 
221 aud. 

• Bendrosios praktikos slauga. 
 
203 aud. 

• Kūrybos ir pramogų industrijos;  
• Video kūryba ir medijos; 
• Skaitmeninė komunikacija. 

112 aud.  
• Tarptautiniai studentai. 

 
 
 



Rugsėjo 2 d.  
„Mano studijų miestas“ 

Vieta: Aušro vartai (iš M.Daukšos g. Pusės) 
 

13.00 val. Bendruomeniškumo diena “Mano studijų miestas”.  
 

• Visos studijų programos; 
• Registracija nereikalinga, laukiame visų prie Aušros vartų (iš M. Daukšos g. Pusės) 
• Ekskursija Vilniaus miesto senamiestyje su užduotimis. Temos: Miesto istorija, Sveikas 

miestas, Žalias miestas, Menas mieste, Inovatyvus miestas, Tvarus miestas, Judu mieste, 
Miesto skoniai, Stilingas miestas, Žinių miestas 

 
Rugsėjo 5 d.  

Vieta: Kalvarijų 137 E, Vilnius 
 
10:00 – 10:45 val. Motyvacinė sesija "Kaip mažiau padaryti daugiau?" (Gabija 
Skučaitė, SMK kanclerė) 
 
111 aud.  

• Teisė; 
• Transporto ir logistikos verslas; 
• Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika; 
• Turizmas ir poilsis; 
• Estetinė kosmetologija; 
• Bendrosios praktikos slauga. 

 
11:00 – 11:30 val. Diskusija "Mano studijų metai: alumni apie studijų metus SMK" 
 
111 aud.  

• Teisė; 
• Transporto ir logistikos verslas; 
• Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika; 
• Turizmas ir poilsis; 
• Estetinė kosmetologija; 
• Bendrosios praktikos slauga. 

 
14:00 – 14:45 val. Motyvacinė sesija "Kaip mažiau padaryti daugiau?" (Gabija 
Skučaitė, SMK kanclerė) 
 
111 aud.  

• Programavimas ir multimedija; 
• Kompiuteriniai žaidimai ir animacija; 
• Marketingas ir reklamos kūrimas; 
• Tarptautinis verslas; 
• Maitinimo ir viešbučių verslo vadyba; 
• Mados ir stiliaus vadyba; 
• Finansai ir investicijų valdymas; 



• Dizainas; 
• Kūrybos ir pramogų industrijos; 
• Videokūryba ir medijos; 
• Skaitmeninė komunikacija 

 
15:00 – 16:30 val. Diskusija "Mano studijų metai: alumni apie studijų metus SMK" 
 
111 aud.  

• Programavimas ir multimedija; 
• Kompiuteriniai žaidimai ir animacija; 
• Marketingas ir reklamos kūrimas; 
• Tarptautinis verslas; 
• Maitinimo ir viešbučių verslo vadyba; 
• Mados ir stiliaus vadyba; 
• Finansai ir investicijų valdymas; 
• Dizainas; 
• Kūrybos ir pramogų industrijos; 
• Videokūryba ir medijos; 
• Skaitmeninė komunikacija 

 
 

Rugsėjo 6 d.  
„Kaip atrodys mano darbas po studijų“ 

 Vieta: Skirtingos lokacijos 
 

10:00 val. „Kaip atrodys mano darbas po studijų“ 
 
228 aud. su grupe kviestinų svečių 

• Estetinė kosmetologija 
 

206 aud. su dėstytojais ir kviestiniais svečiais 
• Teisė 

 
„Teltonika“ įmonė (Saltoniškių g. 9B-1, Vilnius 08105) 

• Programavimas ir multimedija; 
• Tarptautinis verslas. 

 
220 aud. su UAB „Liviko“ 

• Marketingas ir reklamos kūrimas; 
• Skaitmeninė komunikacija; 
• Dizainas. 

 
„Bored Panda Studios“ (Kauno g. 34E) 

• Kūrybos ir pramogų industrijos; 
• Videokūryba ir medijos. 

 
 
 



10:30 val. 
 
Geležinkelių muziejus (Geležinkelio g. 16) 

• Turizmas ir poilsis 
 
11:00 val. 
 
221 aud. 

• Bendrosios praktikos slauga 
 
13:00 val. 
 
Geležinkelių muziejus (Geležinkelio g. 16) 

• Transporto ir logistikos verslas 
 
14:30 val. 
 
Geležinkelių muziejus (Geležinkelio g. 16) 

• Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 
 
 
 

Rugsėjo 7 d.  
Įvadas į studijas 

 Vieta: Kalvarijų 137 E, Vilnius 
 
10:00 – 13:00 val. Pirma dalis (tik žemiau minimoms grupėms) 
111 aud. 

• Teisė; 
• Transporto ir logistikos verslas; 
• Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika; 
• Turizmas ir poilsis; 
• Estetinė kosmetologija; 
• Bendrosios praktikos slauga. 

 
10:00 – 10:30 val. Pažintis su SMK (Viktorija Palubinskienė, SMK direktorė) 
 
10:30 – 11:00 val. Studijų administravimas ir finansinė parama studentams (Agne Ekinci, 
Studijų vadovė) 
 
11:00 – 11:30 val. Informacinių išteklių panaudojimas karjeros tikslams pasiekti (Giedrė 
Ivanauskienė, Informacinių išteklių vadybininkė) 
 
11:30 – 11:45 val. Pertrauka 
 
11:45 – 12:00 val. Medijų studija jums (Deimantas Valeikis, Video projektų vadovas) 
 
12:00 – 12:30 val. Erasmus+ galimybės (Samson Toye Abiodun, Tartptautinių ryšių 
vadybininkas) 



 
12:00 – 12:30 val. Erasmus+ galimybės (Samson Toye Abiodun, Tartptautinių ryšių 
vadybininkas) 
 
12:30 – 13:00 val. Studentų atstovybės pristatymas (Nojus Grigas, Studentų atstovybės 
prezidentas) 
 
 
 
14:00 – 17:00 val. Antra dalis (tik žemiau minimoms grupėms) 
111 aud. 

• Programavimas ir multimedija; 
• Kompiuteriniai žaidimai ir animacija; 
• Marketingas ir reklamos kūrimas; 
• Tarptautinis verslas; 
• Maitinimo ir viešbučių verslo vadyba; 
• Mados ir stiliaus vadyba; 
• Finansai ir investicijų valdymas; 
• Dizainas; 
• Kūrybos ir pramogų industrijos; 
• Videokūryba ir medijos; 
• Skaitmeninė komunikacija. 

 
14:00 – 14:30 val. Pažintis su SMK (Viktorija Palubinskienė, SMK direktorė) 
 
14:30 – 15:00 val. Studijų administravimas ir finansinė parama studentams (Agne Ekinci, 
Studijų vadovė) 
 
15:00 – 15:30 val. Informacinių išteklių panaudojimas karjeros tikslams pasiekti (Giedrė 
Ivanauskienė, Informacinių išteklių vadybininkė) 
 
15:30 – 15:45 val. Pertrauka 
 
15:45 – 16:00 val. Medijų studija jums (Deimantas Valeikis, Video projektų vadovas) 
 
16:00 – 16:30 val. Erasmus+ galimybės (Samson Toye Abiodun, Tartptautinių ryšių 
vadybininkas) 
 
16:30 – 17:00 val. Studentų atstovybės pristatymas (Nojus Grigas,  
Studentų atstovybės prezidentas) 
(Gabija Skučaitė, SMK kanclerė) 
 

 

 

 


