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Data Laikas Lektorius Pavadinimas Apie lektorių / paskaitą 

2021-02-23 17:55 Vitalija Ročė Kaip „INVESTUOTI“ gyvenimą? 

Kada paskutinį kartą neturėjote laiko? Dauguma ieško stebuklingo 
efektyvumo recepto, tik dažnai įvaldę veiklumą jaučiasi “įsikinkę” 

save. Laikas yra mūsų gyvenimo valiuta, kurią mes leidžiame 
darbui, įpročiams, pomėgiams, santykiams. Labai svarbu 

gyvenimą investuoti išmintingai remiantis savo laiko vertės KPI, 
kad gautume „grąžą“.   

2021-02-23 19:10 Milda Kizelevičiūtė 
KTU GUIDed mentorystė – priemonė įsitraukti į mokslinę 

veiklą 

Bus supažindinama su KTU GUIDed mentorystės programos 
galimybėmis bei įvykusiais pokyčiais. Plačiau apie galimybes 
prisidėti prie tyrimų ir mokslinės veiklos kartu su akademiniu 

mentoriumi papasakos KTU mentorystės programos koordinatorė 
Milda Kizelevičiūtė. Taip pat pasidalins, kaip karjeros mentorius 

galėtų padėti siekti mokslininko karjeros. 

2021-03-02 17:55 Audrius Bučinskas Kelionė link naujos kartos šviestukų 

Pristatymo metu bus pateikti ir detalizuoti pagrindiniai tyrėjo 
„kelionės“ nuo idėjos iki prototipo etapai. Taip pat bus pateikiamos 

galimybės ir pagalbos priemonės, kurios yra prieinamos Kauno 
Technologijos universitete. 

2021-03-02 19:10 Irina Klizienė 
Nuo ko pradėti norint publikuoti straipsnį Lietuvos arba 

užsienio leidinyje. Praktiniai patarimai 

Lektorė dr. Irina Klizienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir 
menų fakulteto, Edukacinių sistemų mokslo tyrimų grupės docentė 

pasidalins praktiniai patarimais nuo ko pradėti, norint publikuoti 
straipsnį Lietuvos arba užsienio leidinyje. Kaip ieškoti informacijos 

mokslinio straipsnio rašymui? 

2021-03-10 17:55 
Stanislovas 
Masiokas 

Moderni patraukli prezentacija 
Technologijos mokslų daktaras, profesorius, visuomenininkas 

Stanislovas Masiokas papasakos, kaip šiomis dienomis sukurti 
modernią prezentaciją ir kaip išlaikyti klausytojų dėmesį. 

2021-03-10 19:10 
Eglė 

Kačenauskienė 
CV, motyvacinis laiškas - nuo ko pradėti? 

Eglė Kačenauskienė - KTU Talentų ugdymo programos „Gifted“ 
koordinatorė atkreips dėmesį į dažniausiai daromas klaidas kuriant 

CV, papasakos apie motyvacinio laiško rašymo ypatumus ir 
svarbiausias detales susikuriant paskyrą LinkedIn svetainėje. 
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2021-03-16 17:55 Aivaras Vilutis Iš Lietuvos - į kosmosą 

Paskaitos metu bus papasakota, kaip svarbu nebijoti ieškoti 
galimybių ir užsibrėžti sau, iš pirmo žvilgsnio, neįmanomus 

dalykus. Lektorius paminės kaip atsidūrė NASA Ames tyrimų 
centre ir įgijo neįkainojamos patirties bei ryžosi Lietuvoje pradėti 
tyrimus, kurių niekas kitas nevykdė. Apie savo mokslinio kelio 

paieškas, kūrybiškumo svarbą ir atradimus, pradėjus eiti šiuo keliu. 

2021-03-16 19:10 Vidas Raudonis  Vidas Raudonis: case study 

Case study paskaitoje klausytojai bus supažindinti su vienu 
jaunuoliu, kuris kažkada nusprendė pasirinkti mokslininko kelią. 
Pasirinkimas nebuvo akivaizdus. Jam reikėjau daug ką išmokti, 

suprati, pamatyti, išgirsti ir palyginti. Dabar tas jaunuolis yra 
profesorius ir skaito paskaitą apie save.  


