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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS AKADEMIJOS LAIKRAŠTIS

Įmonių ir studentų kontaktų mugė

Kęstutis Mažeika ir Dovilė Kačinskaitė

Jolantos Jonikienės nuotr.

Apie renginį „Karjeros dienos 2012“ sutiko pasikalbėti LSMU
Karjeros centro vadovas Kęstutis Mažeika.
Kaip Jūs vertinate jau aštuntąjį kartą Jūsų rengiamas Karjeros dienas – įmonių ir studentų kontaktų mugę?
Praėjęs renginys Karjeros dienos – tai galimybių mugė ir įmonėms, kurių atstovai atvyko su konkrečiais tikslais, ir studentams,
kur jie galėjo įvertinti savo specialybės perspektyvas ir asmenines
galimybes atlikti praktiką ar įsidarbinti geriausiose Lietuvos įmonėse. Manau, kad daugeliui renginyje apsilankiusių studentų pavyko
atsakyti į šiuos svarbiausius klausimus ir pasirinkti tolimesnę karjeros kryptį.
Tęsinys 4 p.

Mūsų dabartinė veikla bus
įprasminta istorijos puslapiuose
Kalbamės su naująja LSMU
Veterinarijos akademijos muziejaus vedėja, Lietuvai pagražinti
draugijos Veterinarijos akademijos skyriaus pirmininke – Lina
Baršauskiene. Papasakokite, kaip
šiandien Jums sekasi?
Šiuo metu yra sudėtingas laikotarpis, nes nuveikti reikia daug.
Atnaujintas muziejus atidarytas,
dabar svarbu ir toliau rinkti rodinius, istorinę vertę turinčius dokumentus. Be muziejaus turtinimo
užduoties, svarbi ir kita, viešai nematoma muziejinio darbo pusė –
susipažinti su visais eksponatais,
archyviniais dokumentais, juos
aprašyti, skaitmeninti, tvarkyti ir Lina Baršauskienė
Jolantos Jonikienės nuotr.
saugoti. Be to, dar yra reprezentacinė, edukacinė, administracinė
veikla, todėl reikia surasti sprendimą, kaip kryptingai dirbti ateityje.
Labai svarbu bendradarbiauti su Veterinarijos akademijos Veteranų
klubo nariais, kurie mielai sutinka pasidalyti prisiminimais.
Tęsinys 3 p.

BOVA kursai VA – tradicijų tęstinumas

Jolantos Jonikienės nuotr.
LSMU Veterinarijos akademijoje kovo 19–23 d. vyko tarptautiniai BOVA kursai „Kiaušinių ir paukštienos kokybės vertinimas“.
Šiuos kursus organizavo VA Paukščių lesalų ir paukštininkystės
produktų laboratorija kartu su Vokietijos Hohenheimo ir Suomijos
Helsinkio universitetais bei KTU Maisto institutu. Paskaitas skaitė
prof. M. Grashorn (Hohenheimo universitetas), prof. R. Gružauskas

(LSMU VA), dr. A. Daukšienė (LSMU VA), prof. P. Ertbjerg (Helsinkio
universitetas), prof. M. Malakauskas (LSMU VA), dr. A. Miežielienė
(KTU Maisto institutas) ir praktikos darbus padėjo vesti dr. A. Racevičiūtė-Stupelienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja V. Buckiūnienė,
doktorantė V. Kliševičiūtė.
Tęsinys 3 p.
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Gyvulininkystės technologijos fakultetas: Viešojo sektoriaus ir verslo
partnerystės rezultatas studijų tikslinio finansavimo užtikrinimui
Švietimo ir mokslo ministerija, vertindama valstybei būtinų
specialybių būtinumą, 2011 m. pabaigoje patvirtino Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti tvarką. Tai – galimybė ne tik stojantiesiems, bet ir aukštesniųjų kursų studentams,
mokantiems už studijas, gauti išskirtinius studijų krepšelius, jeigu
stojama ar studijuojama pagal konkurso būdu atrinktas valstybei
būtinas pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas.
Norinčios gauti tikslinius studijų krepšelius studijuoti pagal tam
tikras studijų programas, aukštosios mokyklos iki 2012 m. sausio 15 d.
galėjo teikti paraiškas dalyvauti konkurse. Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos
fakultetas (GTF), glaudžiai bendradarbiaudamas su strateginėmis
partnerėmis – įmonėmis, asociacijomis, Lietuvos zootechnikų sąjunga, LR Žemės ūkio ministerija, parengė paraišką Gyvulininkystės
technologijos studijų programos tiksliniam finansavimui užtikrinti.
Kad valstybės tikslinis finansavimas įsigaliotų, būtina buvo
įvykdyti šias sąlygas:
•
Universitetas, bendradarbiaudamas su atitinkamo sektoriaus
darbdaviais, turi pateikti paraišką studijų tiksliniam finansavimui
gauti ir taip įrodyti, kad kai kurios Universiteto programos yra valstybei būtinos ir priėmimas įprastine tvarka specialistų rengimo
neužtikrina;
•
Išskirtinius studijų krepšelius galės gauti stojantieji, surinkę ne
mažiau kaip 12 konkursinių balų, bet nepakankamai įprastiniam
krepšeliui gauti, ir sudarę tiksliniu būdu finansuojamų studijų sutartis ne tik su Universitetu, bet ir rengiant paraišką su dalyvavusiu

darbdaviu. Ši sutartis studentą įpareigoja ne tik gerai studijuoti,
bet ir pabaigus studijas ne mažiau kaip 3 metus gerai dirbti pas
darbdavį. Darbdavys įsipareigoja prisidėti prie studento studijų finansavimo, padengdamas ne mažiau kaip 20 proc. studijų kainos,
taip pat studentą įdarbinti po studijų baigimo pagal įgytą kvalifikaciją. Universitetas įsipareigoja užtikrinti kokybiškas studijas. Tokias
sutartis galės pasirašyti ir aukštesniųjų kursų pažangūs studentai.
Rengiant paraišką, poreikį bendradarbiauti ir ketinimą prisidėti prie studijų finansavimo pareiškė 23 įmonės, įstaigos ir kitos
organizacijos:
UAB „Dainiai“, Jurbarko r., UAB „Marijampolės pieno konservai“,
AB „Vilniaus paukštynas“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, UAB „Kauno
grūdai“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Vilniaus žirgynas“, VšĮ Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnyba, ūkininkai: Čegytė Vida (Vilkaičių
k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r.), Ludavičius Saulius (Nemunaičio k., Nemunaičio sen., Alytaus r.), Petraitis Vytautas (Jurbarkių k., Jurbarko rajono savivaldybė), Lietuvos zoologijos sodas (Kaunas).
Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vykdomai Gyvulininkystės
technologijos studijų programai:
Studijų programa
Gyvulininkystės
technologija

Studijų
kursas
I
III

Preliminarus tikslinių
studijų vietų skaičius
8
5

Prof. Paulius Matusevičius, GTF dekanas

Boulingo turnyras
Vasario 15, 23 ir kovo 1 dienomis boulingo ir
biliardo klube „Undinė“ vyko VASA organizuotas
studentų ir dėstytojų boulingo turnyras. Turnyre
dalyvavo šešios mišrios komandos, kiekvieną jų
sudarė 3 studentai ir 2 dėstytojai.
Pirmajame etape jėgas išbandė: „A-komanda“ su dėstytojomis I. Sinkevičiūte ir A. Baltušnikiene, „Gediminas kvadratu“ su G. Geruliu ir I. Alioniene bei „Linksmieji chemikalai“ su dėstytojomis
R. Budreckiene ir V. Andrulevičiūte. Žaidimo
turnyras buvo atidarytas linksmai, žaidėjai supažindinti su taisyklėmis ir visi pradėjo ridenti kamuolius. Pertraukėlių metu vyko įdomiausio bei
moteriškiausio ridenimo konkursai, o komandų
kapitonai savo jėgas išbandė ridendami kamuolį
užrištomis akimis. Rungčių nugalėtojai buvo apdovanoti putojančio alaus bokalais. Nors visos komandos labai stengėsi, bet nepavejama buvo „A-komanda“, kuri ir pateko į finalą. Pasibaigus žaidimui visi buvo pakviesti pasiklausyti gyvos muzikos, pasišnekučiuoti, pabendrauti ir smagiai praleisti vakarą.
Antrajame etape dalyvavo taip pat trys komandos: „Fortūna“
vadovaujama P. Matusevičiaus ir A. Racevičiūtės-Stupelienės, komanda „Vyskupai“ su dėstytoju E. Vyskupaičiu ir „Botazūū“ su dėstytojais E. Jonaičiu bei L. Paškevičiūte, taip pat kaip garbės svečiai
žaisti buvo pakviesti studentai iš Švedijos. Komandos buvo labai aktyvios ir stengėsi pelnyti kuo daugiau taškų ne tik numušdami kėglius, bet ir atlikdami užduotis. Beje, komandos buvo pasipuošusios
išskirtinėmis aprangomis, už tai buvo skiriami papildomi balai. Šio
etapo nugalėtoja – linksmoji „Fortūnos“ komanda.
Finaliniame žaidime susitiko dvi pačios stipriausios komandos – „A-komanda“ ir „Fortūna“. Nuo pat pirmųjų žaidimo minučių

užvirė įnirtinga kova. Rezultatai buvo labai panašūs ir tik antroje
žaidimo pusėje ryškesnę persvarą įgijo „A-komanda“, kuri iš lyderių
pozicijos nepasitraukė iki pabaigos. Žaidimo metu dalyviams buvo
pateikta įvairaus pobūdžio klausimų, teisingai atsakiusieji – apdovanoti. Abiem finalininkų komandoms buvo įteikti padėkos raštai.
„A-komandos“ dėstytojos apdovanotos vitaminų pakuotėmis, o
visa komanda – dideliu nugalėtojų pyragu. Po apdovanojimų visi
susėdo prie bendro stalo ir skambant muzikai šnekučiavosi skanaudami pyragą. Pasisėdėjimas truko iki vėlaus vakaro.
VASA nuoširdžiai dėkoja nepabūgusiems išbandyti jėgas boulingo turnyre. Ypač dėkojame dėstytojams, radusiems laiko ir noro
pabendrauti su studentais. Tikimės, kad dalyvausite ir kitose mūsų
organizuojamose šventėse.
Emilija Čepulytė
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Mūsų dabartinė veikla bus
įprasminta istorijos puslapiuose

BOVA kursai VA –
tradicijų tęstinumas

Atkelta iš 1 p.
Minėjote gražų savo jubiliejų, per laiko prizmę įvertinkite,
kokia Jūs šiandien, kokiais prioritetais vadovaujatės gyvenime,
ką Jums reiškia akademinė bendruomenė, draugija. Trumpai papasakokite, ką veikiate laisvalaikiu, ką dar norėtumėte ar svajojate įgyvendinti ateityje?
Šiandien esu kitokia, nei buvau prieš dvidešimt metų. Natūralu,
kad požiūris į gyvenimą ir aplinką taip pat pasikeitė. Praeityje buvo
svarbu įsigyti stogą virš galvos, vaiko auklėjimas. Tikriausiai kaip ir
dauguma žmonių supratau, kad mes patys dažnai nežinome savo
galimybių, kol gyvenimas nepateikia netikėtų iššūkių, kuriuos reikia
įveikti. Dabar, kai buitis sutvarkyta, keliu sau aukštesnius tikslus, nes
manau, kad mokytis, tobulėti, keisti savo požiūrį reaguojant į naujas
gyvenimo aplinkybes reikia nuolatos.
Man svarbu, kad mano veikla atitiktų akademinės bendruomenės tikslus, svarbu žinoti, kad elgiuosi teisingai. Dar būdama
moksleivė buvau aktyvi mokyklos bendruomenės narė, dariau tai,
kas man buvo įdomu – buvau mokyklos sienlaikraščio redaktorė,
organizuodavau renginius, dainavau chore, todėl prisiminimai apie
tuos laikus – labai mieli, o praeities patirtis padeda sėkmingai spręsti
nūdienos klausimus. Galbūt tas bendruomeniškumas slypi genuose,
nes tėvelis taip pat buvo visuomeniškas ir aktyvus žmogus, politinis
kalinys.
Dėl Lietuvai pagražinti draugijos VA skyriaus? Manau, kiekvienam derėtų labiau domėtis bendruomenės ir draugijos veikla ir prisidėti savo sugebėjimais ir žiniomis. Vienas lauke – ne karys ir tam,
kad pasiektume gerą rezultatą, yra būtina kolegų pagalba ir palaikymas. Bendras darbas kelia žmonėms norą veikti, tad, kol yra bendraminčių, ir draugija gyvuos. Ačiū jiems! Džiaugiuosi, kad šeima
mane palaiko ir supranta.
Laisvalaikio lieka mažai, dominuoja aktyvus poilsis: žiemą –
kino, teatro lankymas, skaitymas, koncertai, krepšinio rungtynės,
virtualios kelionės po pasaulį. Vasarą – kelionės po Lietuvą, važinėju
dviračiu, riedučiais; mėgstu aktyvų poilsį gamtoje, neįsivaizduoju
atostogų be plaukimo baidarėmis. Jeigu su draugais išvažiuojame
pasidairyti po Europą, mėgstu pati sudėlioti detalųjį kelionės planą.
Pažinimas man teikia didelį džiaugsmą. Daug metų fotografuoju, tai
padeda atsipalaiduoti nuo rūpesčių.
Apie svajones ir planus nenorėčiau kalbėti, jų yra, tai – varikliukas, stumiantis į priekį, bet noriu atlikti tai, kas yra aktualu dabar, o
svajonės palauks, kol ateis jų eilė...
Norėčiau paklausti, ką Jums reiškia VA muziejus?
Muziejus – tai pirmiausia darbas ir atsakomybė, ir privalau dirbti taip, kad muziejus atliktų savo funkciją, o aš žinočiau, kad, darau
viską, kas nuo manęs priklauso.
Antra – tai ypatinga Akademiją reprezentuojanti vieta, kur
įprasminta istorija, kur atgyja prisiminimai, kur susimąstai apie asmenybes, jų nuveiktus darbus, likimus.
Kokie Jūsų lūkesčiai, galbūt ką nors norėtumėte keisti ar paraginti bendruomenės narius aktyviau dalyvauti visuomeninėje
veikloje, puoselėjant tradicinius renginius, nepamirštant istorinių vertybių ir kuriant savo istoriją?
Turiu vilties, kad keisis požiūris į muziejaus veiklą, nes sulaukėm didelės pagalbos ir supratimo iš bendruomenės narių rengiant naują ekspoziciją. Dar kartą ačiū visiems. Mes tikrai galime
didžiuotis Veterinarijos akademijos istorija, jos asmenybėmis, bet
nepamirškime, kad mūsų dabartinė veikla ir pasiekimai bus istorijos tąsa, todėl svarbu juos užfiksuoti laiku, ir tik bendromis jėgomis
tai galime padaryti.
Artėjant šv. Velykoms, noriu palinkėti neprarasti entuziazmo, bendruomeniškumo jausmo, puoselėti Akademijos tradicines
šventes, stengtis jas išsaugoti.
Kalbėjosi Jolanta Jonikienė

Atkelta iš 1 p.
Tarptautinius kursus savo vizitu pagerbė ir kursų dalyvius pasveikino LSMU VA kancleris prof. H. Žilinskas, linkėdamas puikaus
darbo, tradicijų tęstinumo, glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo ir susipažinimo su LSMU vykdoma edukacine ir moksline veikla.
Kursuose dalyvavo studentai iš Helsinkio, Latvijos žemės ūkio
universiteto ir LSMU VA studentai, didžioji dalis kursantų buvo studentai iš Kinijos, Indijos, Nepalo, Bangladešo, Nigerijos ir Latvijos.
BOVA kursų metu vyko teorinės paskaitos, o praktikos darbai
buvo vykdomi VA Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijoje, KTU Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijoje. Buvo surengtos ekskursijos į AB „Vilniaus paukštynas“, AB
„Vievio paukštynas“. Kursų metu buvo aptartos kiaušinių rūšiavimo ir pakavimo ypatybės, paukščių ir paukštienos inspektavimas,
paukštienos kokybė (struktūra, mėsos brendimas, virimo nuostolių, spalvos ir tekstūros nustatymas ir kt.), paukštienos ir kiaušinių
mikrobiologija.
KTU Maisto institute vyko pratybos, kuriose buvo vertinamos
kiaušinių ir paukštienos sensorinės ir tekstūrinės savybės.
BOVA kursų pabaigoje studentai pristatė pačių parengtus projektus bei atsakė į profesorių bei kolegų klausimus.
Džiugu, kad puikiai kursus vertino, kursų organizatoriams ir
kiekvienam dėstytojui dėkojo studentai. Anot mūsų kalbinto prof.
R. Gružausko, prie kursų sėkmės daug prisidėjo J. Juknevičiūtė,
tarptautinių programų koordinatorė, A. Šarlauskas, Tarptautinių ryšių ir studijų centro Akademinių mainų skyriaus vedėjas.
Veterinarijos akademijos VF studentė D. Gedvilaitė sakė: „Aš
didžiuojuosi, kad tokio lygio kursai vyksta LSMU Veterinarijos akademijoje. Studentas iš Indijos savo padėkos kalboje dėkojo už ypatingai gerai organizuotus kursus, puikiai parengtą kursų medžiagą,
galimybę susipažinti su VA Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijoje esančia moderniausia įranga bei geriausiais
Lietuvos paukštynais. Linkėjo, kad kursai būtų tęsiami.
Prof. R. Gružauskas BOVA kursų dalyvius patikino, jog kartu su
prof. M. Grashorn (Hohenheimo universitetas) tęs šią gražią kursų
tradiciją ir 2014 m. bus surengti BOVA kursai magistrams „Kiaušinių
ir paukštienos kokybės vertinimas“.
LSMU Veterinarijos akademijos informacija

Draugiškos krepšinio varžybos
seminarijoje
Kovo 8-ąją – MA Slaugos fakulteto globėjo šv. Dievo Jono dieną, LSMU bendruomenės nariai, MA Slaugos fakulteto studentės ir
VA Veterinarijos fakulteto studentai vyko į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją susipažinti, pabendrauti su seminaristais, taip pat
žaisti krepšinio varžybas.
Seminarijos rektorius kunigas Žydrūnas Vabuolas ir vicerektorius kunigas Andžej Šuškevič aukojo šv. Mišias ir remdamiesi dienos skaitiniu ragino pažinti nelaiminguosius ir kenčiančius žmones,
jiems padėti.
Ketvirto kurso seminaristai supažindino svečius su seminarija,
paaiškino studijų tvarkaraštį, parodė savo mokymosi ir gyvenimo
sąlygas, atsakė į studentus dominančius klausimus.
Krepšinio varžybos vyko sporto salėje, kur rektorius kalbėdamas pabrėžė, kad šv. Paulius vartojo daug sportinių terminų, apibūdindamas dvasines kovas. Krepšinio varžybas po atkaklios kovos
laimėjo LSMU Veterinarijos fakulteto studentai rezultatu 55:47. Sirgaliai buvo patenkinti abiejų komandų gražiu žaidimu.
Tęsinys 5 p.
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Įmonių ir studentų kontaktų mugė
Atkelta iš 1 p.
Kuo „Karjeros dienos 2012“ skyrėsi nuo ankstesniais metais
vykusių renginių?
Šių metų Karjeros dienos skiriasi nuo praėjusių tuo, kad organizavome LSMU visų specialybių bendrą renginį ir vienoje vietoje
subūrėme visas įmones ir studentus.
Kas renginio „Karjeros dienos 2012“ – organizatoriai (galbūt
išskirtumėte asmenis, kuriems norėtumėte padėkoti už pagalbą)?
Renginį suorganizuoti vien Karjeros centro darbuotojams būtų
buvę labai sunku, todėl į pagalbą pasikvietėme studentus iš Universiteto studentų atstovybės, Studentų farmacininkų draugijos,
Lietuvos medicinos studentų asociacijos, Veterinarijos akademijos
studentų asociacijos, Studentų odontologų asociacijos ir Studentų
mokslinės draugijos. Dar kartą dėkoju visam organizaciniam komitetui, bei tikiu, kad tai buvo puiki praktinė patirtis, kuri bus naudinga ir ateityje.
Kiek įmonių sutiko dalyvauti renginyje, kurias išskirtumėte dėl tam tikrų prioritetų, pvz.: pateikė daugiausia praktikos
ar darbo vietų, surengė puikų įmonės pristatymą, sugebėjo pritraukti daugiausia studentų?
Renginyje dalyvavo beveik 40 biomedicinos krypties įmonių,
kurios siūlė ne tik praktikos bet ir konkrečias darbo vietas. Visų pirma esu labiausiai dėkingas Karjeros dienų mecenatui – UAB „Biržų žemtiekimas“, taip pat rėmėjams: AB„Agrowill group“, Lietuvos
smulkiųjų gyvūnų gydytojų asociacijai, UAB „EuroEra“, UAB „Eurovaistinė“, UAB „Acorus Calamus“, UAB „Quintiles“, UAB „Limedika“,
UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Norfos vaistinė“, UAB „Ramunėlės
vaistinė“, UAB „Nemuno vaistinė“, kurie padeda mums siekti vis didesnių renginio tikslų ir juos įgyvendinti. Taip pat organizavome

gražiausio stendo rinkimus, kuriuos laimėjo daugiausia studentų
pritraukęs UAB „Magnum veterinarija“ stendas.
Galbūt galėtumėte atsakyti, kurios LSMU specialybės yra paklausiausios pagal absolventų įsidarbinimo lygį?
Renginyje dalyvavo Lietuvos darbo biržos atstovai, kurie pateikė duomenis apie LSMU absolventų situaciją darbo rinkoje. 2011 m.
Lietuvoje registruotos 1553 laisvos darbo vietos medicinos srityje.
Paklausiausi yra bendrosios praktikos slaugytojai, kurių poreikis –
513, slaugytojo padėjėjai – 224, kineziterapeutai – 170 ir veterinarijos gydytojai – 58.
Galime pasidžiaugti, kad daugelis mūsų universiteto absolventų sėkmingai įsitraukia į darbo rinką.
Pagal studijų programas Darbo biržoje 2012 m. sausio 1 d.
buvo registruota tiek absolventų:
Studijų programos pavadinimas

Jolantos Jonikienės nuotr.

2012-01-01
įregistruoti absolventai

Burnos higiena

1

Ergoterapija

1

Gyvulininkystės technologija

3

Kineziterapija

2

Medicina

2

Odontologija

2

Slauga

1

Socialinis darbas medicinoje

2

Veterinarinė maisto sauga

7

Veterinarinė medicina

3

Visuomenės sveikata

6

IŠ VISO:

30

Ko tikitės ir ką norėtumėte tobulinti ateityje, kas, Jūsų manymu, dar pagerintų šio renginio kokybę?
Įvykus renginiui įvertinome studentų ir įmonių poreikius bei
lūkesčius ateityje, todėl prisitaikydami prie pokyčių ir reaguodami
į aplinkybes sieksime dar geresnės renginio kokybės.
Tikiuosi, kad ateityje studentai, dėstytojai ir įmonės dar aktyviau dalyvaus Karjeros dienose, ieškos ir ras daugiau bendrų tikslų.
O mes, organizatoriai, sieksime užtikrinti, kad renginys būtų dar patrauklesnis ir rezultatai būtų dar geresni.
Kalbėjosi Jolanta Jonikienė
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Švedžių studijos Veterinarijos akademijoje
Pasikalbėti apie užsienietes, studijuojančias Veterinarijos
akademijoje, sutiko Anatomijos ir fiziologijos katedros dėstytojos doc. Marija Paunksnienė ir prof. Ingrida Monkevičienė.
Kaip Jūs docente Marija Paunksniene manote, ar skiriasi studijavimo pobūdis užsienio studentų ir mūsiškių?
Nežymiai, bet skiriasi. Užsienio studentai labai aktyvūs, laboratorinių darbų metu daug klausinėja, nori išsiaiškinti visas smulkmenas, kad ir nelabai svarbias. Turi klausimų ir paskaitos metu, kas
nebūdinga lietuviams studentams.
Tęsinys 6 p.

Jolantos Jonikienės nuotr.

Draugiškos krepšinio varžybos seminarijoje
Atkelta iš 3 p.
Dar vyko baudų metimo konkursas, kurį laimėjo VF V k. studentas J. Fiodorovičius, antras liko VF V k. studentas E. Banevičius, trečias – IV k. seminaristas Egidijus.
Dalyvavusieji susitikime šiltai pabendravo prie puodelio
arbatos.
LSMU sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė suvenyrais apdovanojo geriausius krepšinio komandų žaidėjus, baudų konkurso dalyvius. Seminarijos rektorius pasidžiaugė ir padėkojo LSMU bendruomenei bei studentams už nuoširdų susitikimą, kuris griauna neigiamus stereotipus apie šiuolaikinę seminariją.
Eligijus Vyskupaitis

Jolantos Jonikienės nuotr.
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Baigėsi poledinės žūklės sezonas
Atėjus pavasariui LSMU žvejų klubo „Akademikas“ kolektyvas
džiaugiasi praėjusiu poledinės žūklės sezonu. Nors pirmasis ledas
vandens telkinius sukaustė tik prieš didžiąsias metų šventes, klubo
nariai aplankė ne tik daugelį pamėgtų telkinių Kauno regione, bet
ir Kuršių marias bei žvejų rojumi vadinamą Minijos žemupį. Kaip ir
kiekvienais metais dalyvavo Kauno miesto žvejų draugijos organizuotose poledinės žūklės varžybose, nors rezultatai nebuvo, kokių
tikėtasi, tačiau buvo puiki galimybė pasivaržyti ir pabendrauti su
geriausiais miesto ir Lietuvos žvejais sportininkais.
Vasario 25 d. katu su LSMU Veterinarijos akademijos studentų asociacija (VASA) buvo organizuotos trečiosios LSMU studentų ir
dėstytojų poledinės žūklės varžybos, kuriose varžėsi 8 studentai ir
8 dėstytojai. Šį kartą dėstytojų komanda stipresnio pasipriešinimo
nesulaukė ir komandinėje įskaitoje, sugavusi 6,79 kg, nugalėjo studentų komandą, sugavusią 2,42 kg. Asmeninėje įskaitoje nugalėjo
Laurynas Buzys (1,97 kg), Renata Baltaduonytė (0,73 kg), Kęstutis
Mažeika (0,63 kg), Rokas Stankus (0,36 kg).
Tęsinys 7 p.

Renatos Baltaduonytės nuotr.

Švedžių studijos Veterinarijos akademijoje
Atkelta iš 1 p.
Kas, Jūsų nuomone, tam daro didžiausią įtaką?
Tam didžiausią įtaką daro, manau, jų pasirinktos profesijos motyvacija, galbūt ir savo šalies mokyklose suformuotas mokymosi būdas.
Kokias Švedijos studenčių asmenines savybes išskirtumėte,
ką pastebėjote dėstydama savo discipliną?
Savo discipliną – anatomiją – pradėjau dėstyti tik joms atvykus
studijuoti. Iš pradžių jautėsi jų įtampa, tyrinėjome vienos kitas – jos
mane, aš jas, be abejo, joms reikėjo apsiprasti kitokioje aplinkoje.
Studentes pribloškė angliškų, lotyniškų terminų gausa, tačiau labai
greitai ta įtampa praėjo ir pasirodė, jog jos yra labai stropios, reiklios, draugiškos ir linksmos merginos.
Ar Jūs žinojote, jog viena pagrindinių užsienio studenčių problemų Akademijoje – draugiškumo stygius? Ar galėtumėte pakomentuoti šią problemą?
Pastebėjau, ir kalbėjau su jomis apie tai, kad jos jaučiasi vienišos, neturi lietuvių studentų draugų, nes visus dalykus jos mokosi
atskirai. Gal reikėtų pagal galimybę kai kuriuos užsiėmimus vesti su
lietuvių studentais. Pavyzdžiui, Patologijos centre porą kartų vyko
preparavimo darbai kartu su lietuvių studentų grupe, tarp jų kontaktai užsimezgė labai greitai – kartu aiškinosi, preparavo ir maloniai bendravo, nes anglų kalba jau nėra kliūtis bendravimui.
Profesore Ingrida Monkevičiene, kokią discipliną Jūs dėstote
studentėms iš Švedijos?
Pirmo kurso pavasario semestre aš dėstau 5 studentėms iš Švedijos Anatomijos modulio dalyką „Gyvūnų splanchnologija“, o antro
kurso rudens semestre dėstysiu „Gyvūnų angiologiją, nervų sistemą
ir jutimo organus“.
Kokie yra pagrindiniai dėstymo metodai ir jų skirtumai mūsų
studentams ir studentams iš užsienio?
Vienas iš skirtumų – maža grupė (iki šiol neteko dirbti su tokiu
studentų skaičiumi), todėl galima labai tiesiogiai bendrauti, skirti
didesnį dėmesį kiekvienai, stebėti ir fiksuoti asmenines jų pastangas ir pažangą. Studentės iš Švedijos rengia ir pristato teminius pranešimus, tada vyksta diskusija, viena kitos mokymas ir t. t. Be to, jos
visada noriai ir aktyviai bei teoriškai pasirengusios dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose – preparuodamos gyvūnus, besimokydamos
atskiras organų sistemas.
Kokia tam tikrų dalykų specifika (tarkim jų šalyje aukštesnė
studijų kokybė ar dar kokie nors vertinimo kriterijai)?
Manau, kad dalyko programa nėra kuo nors išskirtinė, geresnė

ar blogesnė nei kitose šio profilio aukštosiose mokyklose. Gal kitose šalyse universitetai turi modernesnių mokymo priemonių – kaip
naujausios kartos muliažai, individualios kompiuterinės programos.
Ar skiriasi atvykusių studentų studijos, tarkim, nuo studijuojančiųjų čia Lietuvoje?
Užsienio studentų studijų programa yra tokia pati kaip ir lietuvių kalba studijuojančių studentų. Anatomija dėstoma abiejuose pirmo kurso semestruose ir antro kurso pavasario semestre. Iš
viso – 453 val., iš jų: 72 val. – paskaitos,186 val. – praktikos darbai ir
195 val. skirtos savarankiškam darbui.
Ar pajutote tam tikrus kultūrinius skirtumus, jei taip, kokie jie?
Man pačiai teko keletą kartų stažuotis Švedijoje, tad labai didelių netikėtumų nesulaukiau. Švedės gal mažiau kompleksuotos,
smalsios, užduoda daug klausimų, mandagios, bet tuo pat metu ir
mandagiai reiklios. Joms jau savaime suprantama, kad pažymiai yra
individualus reikalas ir garsiai neskelbiami, o žodžiu atsakinėja po
vieną kabinete. Beje, jokiu būdu nenusirašinėja kolokviumų metu!
Kokios kliūtys trikdo paskaitų dėstymą, ir kiek dar reikia įdėti pastangų, kad studijų procesas būtų tobulas?
Mes užsieniečiams dėstome pirmus metus, reikėjo ir vis reikia
daug rengtis paskaitoms ir praktikos darbams. Be to, anglų kalba
nėra gimtoji nei man, nei studentėms, todėl yra nemažas psichologinis krūvis – juk žinias reikia perteikti tiksliai. Beje, Anatomikumas
dabar remontuojamas, tad nėra galimybių efektyviai panaudoti
visas priemones, bet tenka taikytis prie aplinkybių ir netgi dėl to
teisintis. Kadangi aš skaitau paskaitas ir vedu užsiėmimus ir lietuvių kalba studijuojantiems studentams, tad siekiu tobulumo šiame
procese, neišskiriant studijų programos.
Ką siūlytumėte tobulinti dėstytojams, dirbantiems su studentais užsieniečiais?
Manau, kad šios studentės buvo labai dirbtinai izoliuotos nuo
bendraamžių mūsų studentų, ypač pirmais mėnesiais svetimoje šalyje reikia daugiau dėmesio ir pagalbos. Iš kitos pusės, tai jauni žmonės, jiems reikia draugų, kontaktų, smagių savaitgalių ir t. t. Kol kas,
kiek aš žinau, jos nesusirado draugų lietuvių ir gal todėl apie mus,
lietuvius, susidarė, sakyčiau, klaidingą įvaizdį – kaip šaltų ir nelabai
draugiškų žmonių.
Todėl, manau, kad nieko blogo nebūtų, jei kai kurie praktikos
užsiėmimai vyktų kartu su mūsų studentais – būtų naudingas abipusis bendradarbiavimas: mūsų studentams anglų kalbos tobulinimas, o joms – „gyvos“ lietuvių kalbos mokymasis.
Kalbėjosi Jolanta Jonikienė
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Baigėsi poledinės žūklės sezonas
Atkelta iš 6 p.
Kovo 10 d. Klausučių tvenkinyje, tradicinėse
Vlado Klusio poledinės žūklės varžybose, jėgas
išbandė LSMU ir KTU dėstytojai ir darbuotojai.
Dalyvavo 17 entuziastų iš abiejų aukštųjų mokyklų (8 iš LSMU, 9 iš KTU). Po keturias valandas trukusios žūklės komandinėje įskaitoje antrus metus iš eilės, sugavę 17,58 kg žuvų, nugalėjo LSMU
komanda „Akademikas“, KTU komanda sugavo
14,96 kg žuvies. Asmeninėje įkaitoje pirmąją vietą iškovojo LSMU VA absolventas L. Buzys (3,72
kg), antrąją – KTU atstovas S. Kitrys (3,44 kg), trečiąją LSMU – atstovas R. Šidiškis (3,30 kg).
Viso žvejų kolektyvo vardu linkiu gražių
akimirkų gamtoje.
Kęstutis Mažeika

Studentų mokslinės veiklos skatinimas
Kalbamės su Karolina Šukyte, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto veterinarinės medicinos III k. studente.
Kokioms draugijoms priklausote, nuo kelinto kurso jose dalyvaujate?
Priklausau Studentu mokslinei draugijai, SMD veikla susidomėjau pirmame kurse. Tad ir pirmąjį mokslinį darbą parašiau būdama
pirmame kurse.
Prašome papasakokite, kokį projektą Jūs laimėjote?
Dalyvavau projekte Studentų mokslinės veiklos skatinimas ir laimėjau šį projektą.
Ką Jums asmeniškai reiškia šis laimėjimas?
Šis laimėjimas skatina dar labiau tobulėti, siekti dar didesnių
rezultatų. Paskatino toliau domėtis moksline veikla.
Kas inicijavo šio projekto rengimą?
Šiame projekte padėjo dalyvauti doc. dr. Algirdas Černauskas.
Kokia būsimo projekto trukmė?
Šis projektas truks 4 mėnesius, per juos aš turiu parašyti mokslinį darbą tema „Šunų diangnostikos ypatumai smulkiųjų gyvūnų
klinikoje“.
Trumpai papasakokite, apie ką šis projektas?
Šis projektas yra apie šunų ligą – babeziozę. Tyrimai bus atliekami V. Siaurio smulkiųjų gyvūnų klinikoje. Tyrimo metu bus registruojami šunys, užsikrėtę babezijomis, įtarus ligą gyvūnams bus
atlikti kraujo tyrimai ir bus vertinami kraujo forminių elementų pakitimai sergant šia liga.

Jolantos Jonikienės nuotr.
Kam norėtumėte padėkoti, tarkim, už pagalbą, padrąsinimą ar
puikius patarimus?
Norėčiau padėkoti doc. dr. Algirdui Černauskui už pagalbą rengiant šį mokslinį darbą.
Ko palinkėtumėte savo bendramoksliams artėjančių šv. Velykų proga?
Sekmingai užbaigti mokslo metus.
Dėkojame Jums už pokalbį.
Jolanta Jonikienė

Virvės traukimas – stiprių studentų pomėgis

Aušros Valčiukaitės nuotr.

Kovo 24 d. (šeštadienį) LKKA manieže, vyko I Lietuvos studentų uždarų patalpų virvės traukimo čempionatas. Komandos sudėtis 4 vaikinai ir 4 merginos, bet visų svoris neturėjo viršyti 620 kg.
I vietą po keturių traukimų 3:1 laimėjo KTU studentai, II vietą – LSMU Veterinarijos akademijos studentai, III vietą – ASU
studentai.
Studentų komandos prizininkės buvo apdovanotos Lietuvos
virvės traukimo federacijos taurėmis bei medaliais. Po varžybų,
VA GTF dekanas prof. P. Matusevičius padėkojo studentams ir palaikymo komandai VASA atstovams, palinkėjo ir ateityje dalyvauti
studentų sporto renginiuose, varžybose, garsinant LSMU Veterinarijos akademiją.
Eligijus Vyskupaitis, LSMU VA komandos vadovas

2012 m. kovas–balandis Nr. 2 (1179)

8

Veterinarijos gydytojo
diplomai

Jolantos Jonikienės nuotr.

Vasario 29 d. LSMU Veterinarijos akademijoje 84
absolventams įteikti veterinarijos gydytojo diplomai
ir suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis. Pilnutėlėje
Akademijos iškilmių salėje veterinarinės medicinos
studijas baigusį jaunimą sveikino LSMU vadovybė,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Kauno rajono savivaldybės atstovai, absolventų artimieji.
Veterinarijos gydytojo diplomus su pagyrimu
gavo dvi merginos: Dalia Kacinkevičiūtė ir Gintarė
Zakarienė.
Veterinarijos akademijos informacija

Žemės dienos paminėjimo šventė
Saulėtą kovo 20-ąją VA Lietuvai pagražinti draugijos skyrius
Akademijos muziejuje surengė Žemės dienos paminėjimo šventę,
kurią eilėmis pradėjo Violeta Bakutienė, LSMU renginių organizatorė. Apie globalines žemės išsaugojimo problemas savo mintimis
dalijosi biologas profesorius Kazys Trainys. Įdomų pranešimą, apie
šiukšles žemėje ir kosmose, jų grėsmę parengė profesorė Albina
Aniulienė. Docentas Gediminas Gerulis kalbėjo apie vandenį ir jo
svarbą žmogaus gyvenime, gamtoje. Dainavo ir gitara grojo VASA
studentai – Jurgita Koženiauskaitė ir Daumantas Jatautas.
Dar kartą susimąstėme, kuo mes kiekvienas asmeniškai galime
prisidėti prie Žemės išsaugojimo.
Diana Džiugienė, VA Lietuvai pagražinti draugijos narė

Mildos Vaitkevičienės nuotr.

GYVULININKYSTĖS
SPECIALISTAS
2012 m. kovas–balandis
Nr. 2 (1179)
Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas

Redaktorė Jolanta JONIKIENĖ, jonikiene@lva.lt
Nuotraukos Jolantos JONIKIENĖS
Kalbos redaktorė Gražina KUPRIENĖ
Leidinio dizainas Jelenos BABACHINOS
Spausdino UAB „Arx Baltica “, www.arxbaltica.lt
Tiražas – 500 egz.

