Klaipėdos universiteto

KARJEROS DIENOS‘2017
Programa
Spalio 20 d.
Sveikatos mokslų fakultetas
(H. Manto g. 84, Klaipėda)
Į renginius kviečiami visi!
Organizatoriai
Rekreacijos ir turizmo
katedra
Lekt. E. Vaškaitis
Slaugos katedra
Lekt./doktorantė Lina Gedrimė
ir 4 kurso studentai
Reabilitacijos katedra
Susitikimas su kineziterapijos
dėstytojomis: doc. dr.
D. Mockevičiene,
lekt. E. Radzevičiene ir
asist. R. Margevičiūte
Holistinės medicinos katedra
Kontaktinis asmuo - dėstytoja
Rita Ivonytė, tel.864499997,
rita.ivonyte.ku@gmail.com
Medicinos technologijų
katedra
Lekt. Julius Berneckis
Visuomenės sveikatos
katedra
Asist. I. Pačiauskaitė.
Tel. 867316344, el. p.
ineta.paciauskaite@gmail.com
Socialinio darbo katedra
Kūno kultūros katedra
Asist. Donatas Rauktys

Atviros paskaitos/užsiėmimai
Paskaita - Ekspedicija
“Baidarė upėje 2017”

Praktinis užsiėmimas „Pažangi pirmoji
medicininė pagalba“
„Kineziterapija – tai gydymas judesiu!“
Susitikimo metu Jūs:
• Sužinosite kas yra kineziterapija;
• Įsivertinsite savo funkcinį ir fizinį
pajėgumą;
• Sužinosite kaip saugiai atlikti judesius.
Susitikimas su ergoterapeutais-praktikais
iš Palangos Lino sanatorijos, Palangos
vaikų reabilitacijos sanatorijos "Palangos
gintaras", VšĮ Ankstyvosios intervencijos
centro „Gandriukas“.
Paskaita
„Elektromagnetinė spinduliuotė“
Paskaita
„Galimybės ir prielaidos sveikatos
specialisto karjerai“

„Popietė su socialinio darbo praktikais“.
Kalbės katedros absolventai.
Paskaita - „Kūno vaizdo objektyvacija ir
formavimas“.
Stendas – „Kūno kultūros ir sporto
pedagogikos studentų veikla ir darbo
perspektyvos“.

Auditorija, erdvė

Laikas

312 a., SvMF

10.00 val.

SvMF, I a. fojė

13.00 val.

KU
Verslo inkubatoriuje,
2 a.

13.30 val.

211 a., SvMF

12.00 val.

114 a., SvMF

10.00 val.

105 a., SvMF

12.00 val.

312 a., SvMF

12.00 val.

SvMF 2 aukšto fojė

10.00 val.

Spalio 24 d.
14.00 val. – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (H. Manto g. 84, Klaipėda, VI
korpusas) – susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais, pristatant karjeros galimybes Lietuvos
kariuomenėje. Kviečiami dalyvauti visi!
Kontaktinis asmuo: Monika Lileikė el. p. - briai.kult@gmail.com

...
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
(Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda)
Į renginius kviečiami visi!
Organizatoriai

Dirbtuvės/laboratorijos

Auditorija, erdvė

Laikas

112 a., HUMF

12 – 13 val.

Europos kalbų katedra

„Men in Black: Sanako Headquarters“ (lekt.
Vaida Žegunienė)
„Ein, zwei, Polizei: ieškome Mėmelio“ (doc.
dr. Alma Imbrasienė)
LFR IV k. studentai pradės renginį ir vėliau
pakvies į kūrybinę laboratoriją „Teatro
labirintai“. Vadovė – Jūratė Grigaitienė
R. Kmitos knygos
„Pietinia kronikas“ pristatymas

304 a., HUMF

10 – 12 val.

319 a., HUMF

15 – 16 val.

107 a., HUMF

12 – 13 val.

Filosofijos ir
kultūrologijos katedra

Išmaniosios filosofijos 2017 laboratorija

HUMF
„Murklio svetainė“

11 – 14 val.

Psichologijos katedra

„Šuo – psichologas“ (Gabija Bružaitė)

140 a., HUMF

12 – 13 val.

„Pažink save: neuropsichologiniai testai“
(Gintarė Astrauskaitė)

240 a., HUMF

14 – 15 val.

215 a., HUMF

14 – 16 val.

114 a., HUMF

10 – 12 val.

HUMF
Pirmo aukšto fojė

13 – 14 val.

106 a., HUMF

10 – 16 val.

HUMF
Fojė tarp antro ir trečio
aukšto
HUMF
Pirmo aukšto fojė

11 – 13 val.

Baltų filologijos katedra

Pedagogikos katedra

Studijų skyrius

Meninės saviraiškos dirbtuvės
(doc. dr. Reda Vismantienė,
doc. dr. Neringa Strazdienė)
Interaktyvių edukacinių produktų
laboratorija
(UAB „Lantel“ atstovai)
Erasmus+ galimybių laboratorija
(Dalia Želvytė – Mockuvienė)

Potencialūs studentų
darbdaviai iš ugdymo ir
kt. įstaigų
Politikos ir
komunikacijos mokslų
katedra

Darbdavių platforma „Prisijunk prie mūsų!

HUMF studentų
atstovybė

“Studijos studentiškai”

Medijų laboratorija

10 – 16 val.

...
Ekskursijos į Klaipėdos miesto įstaigas ir įmones
Socialinių mokslų fakultetas
(Minijos g. 153, Klaipėda)
Ekskursijose kviečiami dalyvauti visi Klaipėdos universiteto studentai!
Į ekskursijas prašome registruotis adresu:
https://www.ku.lt/smf/socialiniu-mokslu-fakultetas/registracija-i-ku-karjeros-dienas-2017/
Kilus klausimams dėl ekskursijų, prašome kreiptis
el. paštu - prodekanas.smf@ku.lt (studijų prodekanė doc. dr. D. Verkulevičiūtė-Kriukienė).

Vadovas
doc. dr. E. Spiriajevas
lekt. E. Ribačonka
lekt. A. Cesiulis
doc. dr. D. Sirtautienė
doc. dr. E. Župerkienė
doc. dr. E. Spiriajevas

Įmonės/įstaigos pavadinimas
Spalio 24 d.
Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos migrantų
centras
AB „Vakarų laivų gamykla“
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija“
UAB „Centrinis Klaipėdos terminalas“
Spalio 25 d.
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Adresas

Laikas

K. Donelaičio g. 21,
Klaipėda
Minijos g. 180, Klaipėda
Liepų g. 11, Klaipėda
J. Janonio g. 24, Klaipėda

9.30-11.00 val.
9.30-11.00 val.
10.00-11.30 val.
13.00-14.30 val.

Baltijos pr. 40, Klaipėda

13.00-14.30 val.

S. Daukanto g. 15,
Klaipėda

10.00-11.30 val.

Spalio 23-25 d.
Nemokami 6 a. val. mokymai studentams
Tęstinių studijų institutas
(Sportininkų g. 13)
15.20-16.50 val. 219 a., TSI
„Asmeninės karjeros tyrimas: nuo svajonių iki realybės“
Nori svajonių darbą paversti realybe, įsilieti į profesionalų komandą ir pasiekti sėkmingos karjeros
aukštumas, ateik į mokymus, kur karjeros laboratorijoje atliksi sėkmingą asmeninės karjeros tyrimą.
Šis tyrimas ypatingas tuo, kad tyrimo objektas esi pats, o jo tikslas – surasti tikrąjį savo sėkmingos
karjeros kelią. Šį tikslą pasieksi išsprendęs tris tyrimo uždavinius: 1) išsiaiškinsi savo asmenybės
savybes ir karjeros galimybes, 2) parengsi karjeros planą svajonėms realizuoti, 3) numatysi realias
investicijas karjeros planui įgyvendinti. Tai šioje karjeros laboratorijoje padarysi praktiškai,
savarankiškai ir lengvai, todėl dabar labai svarbu apsispręsti ir išdrįsti sau pasakyti „Noriu dalyvauti
asmeniniame karjeros tyrime“.
Lekt. Ilona Zubrickienė
Mokymų dalyviai gaus kvalifikacijos pažymėjimus.
Asmuo kontaktams: Lina Seibutytė
Registracija į mokymus iki 2017 m. spalio 19 d. el. p. – lina.seibutyte@ku.lt ar tel. – 8(46) 398585

Spalio 26 d.
12.00 val. Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas (Bijūnų g. 17, Klaipėda).
Studentų ir įmonių atstovų kontaktų mugė „Karjeros mugė: Programuoju ateitį!”.
Kontaktinis asmuo - Lina Janušienė, el. p. - dekanatas.jtgmf@ku.lt, tel. - 8 46 398 680

