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BEST: su kursais – po visą
Europą. Registruokis ir tu!
Gabija GRUŽINSKAITĖ
BEST – ar esi pagalvojęs, kad šis žodis KTU studentui gali
reikšti daug daugiau nei tik „geriausias“? Tai kelionės, draugai,
įspūdžiai, nuotykiai, pažinimas, tobulėjimas, praktika ir, be abejo, visuomet puiki nuotaika. Kodėl? Ogi todėl, kad BEST (Board
of European Students of Technology) yra tarptautinė studentų organizacija, vienijanti daugiau nei 86 universitetus ir per 3 000
studentų iš daugiau nei 30 šalių, organizuojanti mokymus studentams, inžinerines varžybas, laisvalaikio renginius ir įvairius
susitikimus.
Pirmoji mano pažintis su
BEST akademiniais kursais įvyko praeitų metų vasarą. Buvau
atrinkta pagelbėti organizatoriams rengti kursus. Išgirdusi apie šią galimybę suabejojau,
ar verta vykti į Serbiją, Balkanų
Respubliką pietryčių Europoje?
Kokia tai šalis? Ar ten saugu po
sumaištį kėlusių karų? Tokie ir
panašūs klausimai nuolat kirbėjo mano galvoje, kol galiausiai
nuvykau ir pati įsitikinau, kokia
graži ir patraukli yra ši šalis. Čia
susilieja dvi kultūros – musulmonų su mečetėmis ir stačiatikių
su cerkvėmis. O kur dar nuostabi Belgrado panorama leidžiantis
saulei!
Šie kursai mane taip sužavėjo,
kad nepraleidau progos ir jau tą
patį rudenį išvykau į akademinius
kursus vyndarystės tema Ispanijon. Buvo nepakartojama. Gamta,
vynuogynai, vyno muziejai, paskaitos apie vyno gamybą, vynuogių rūšis, vyno rūsiai ir, žinoma,
net penkios vyno degustacijos su
patyrusiais someljė. Buvome apgyvendinti dideliame nuosavame
name su lauko baseinu, o savaitgalį praleidome miestelyje, garsėjančiame vyno rūsiais. Maistą gamindavo patys organizatoriai, tad
niekada netrūko totillos – omleto
su bulvėmis, paellos ar aromatingo gėrimo – sangrijos.
Šią vasarą ir vėl nusprendžiau nešvaistyti laiko veltui ir
išvykau į Vengriją. Kursų tema
– nuo farmacijos iki naftos, to-

dėl lankėmės dviejose farmacijos įmonėse, naftos perdirbimo
įmonėje, klausėmės teorinių paskaitų. Laisvu laiku žaidėme žai-

karinės linksmybės! Paminėsiu
tik tarptautinį vakarą, kuriame
dalyviai pristato savo šalis, nacionalinius valgius ir gėrimus,
teminius vakarėlius, pavyzdžiui,
„gydytojai ir seselės“, „seneliai
ir močiutės“, taip pat belgų nacionalinį žaidimą „Cantus“, iš kurio pavadinimo galima nesunkiai
spėti, kad čia daug ir linksmai
dainuojama...
Kursų metu susibičiuliaujama, susidraugaujama, todėl toliau
bendraujama internetu, kartais vėl
atrandamos progos susitikti tolimiausiuose Europos kampeliuose. Įgyta teorinė ir praktinė patir-

Įgyta teorinė ir praktinė patirtis, patobulinti gebėjimai lieka tau ir... tavo būsimai
darbovietei.
dimus, pavyzdžiui, „City Rally“.
Šio žaidimo dalyviai, atlikdami
užduotis, susipažįsta su miestu,
jo istorija ir patraukliausiomis
vietomis. Taip pat vykome pasižvalgyti į Budapeštą, maudėmės
Balatone, didžiausiame Centrinės Europos ežere. O kur dar va-

tis, patobulinti gebėjimai lieka tau
ir... tavo būsimai darbovietei.
Tad siūlau nešvaistyti laiko
veltui ir iki spalio 24 d. apsilankyti tinklapyje www.best.eu,org.
Išsirink patraukliausius kursus
žiemos sezonui, išsiųsk motyvacinį laišką ir – lauk kvietimo!

KVIEČIA
Pas mus ir kitur
Spalio 21 d. 15 val. KTU Europos institute (Kęstučio g. 8, 208
aud.) vyks seminaras „Įsidarbinimo ir karjeros galimybės ES institucijose: Lietuvos sėkmė“. Tai tęstinio mokslinio seminaro „Europos
Sąjunga krizės ir pokriziniu laikotarpiu: padėtis, planai ir perspektyvos“ ciklo pirmasis renginys.
Spalio 21–22 d. KTU Panevėžio institute (Klaipėdos g. 1, Panevėžys) vyks 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir kalba:
šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai“.
Šios konferencijos tikslas – paskatinti kalbos tyrimo darbus, pasidalyti patirtimi apie kalbų mokymus skirtingose šalyse.
Spalio 23 d. 10 val. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Viešojo valdymo teorinis konceptualizavimas ir įgyvendinimo praktika“
(KTU III rūmai, Laisvės al. 13, 403 aud.). Renginys skirtas KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros 15 metų
jubiliejui.
Spalio 25 dieną 13.30 val. „BEST Kaunas“ visus KTU studentus
kviečia dalyvauti ir smagiai praleisti laiką jau penktą kartą organizuojamame renginyje „BEST sprendimai“ (KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete, 334 aud., Studentų g. 48).
Spalio 28 d. KTU vyks studentų ir doktorantų mokslo darbų konferencija „Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams“.
Spalio 28 d. KTU vyks 14-oji tarptautinė konferencija „Biomedicininė inžinerija“.
Spalio 28 d. 21 val. naktiniame klube „Amerika pirtyje“ (Vytauto pr. 71) vyks studentų renginys „Helovinas“.
Lapkričio 4 d. 9 val. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
ir KTU bei partneriai (LNTPA, VGTU, LAS, LSA, LŽŪU) kviečia į
IV urbanistinį forumą „Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandūra“
(KTU III rūmai, iškilmių salė, Laisvės al. 13).
Daugiau apie KTU renginius –
www.ktu.lt → Renginiai ir įvykiai → Kas? Kur? Kada?

LAISVALAIKIS
Kauno šlaistūnas
rekomenduoja

Asmeninio archyvo nuotr.

Senuosiuose rūsiuose vyno aromatas tampa dar stipresnis ir sodresnis

Visiems, degantiems noru
keliauti!
Kauno technologijos universiteto žygeivių klubas „Ąžuolas“
skaičiuoja 47-uosius gyvavimo
metus, per kuriuos žygeivių batais
apkeliauta ne tik Lietuva, bet ir tolimieji kraštai, jų stepės, kalnai ir
urvai. Keičiasi kartos, bet kiekviena naujai ateinanti atsineša tą patį norą – pamatyti daugiau ir visus
išbandymus patirti savo kailiu.
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Į pirmąjį žygį susiruošę nauji
žmonės visada pateikia daug klausimų: kiek kilometrų nužygiuosime per dieną, kur miegosime – palapinėje, ar verta į žygį pasiimti
konspektus? Nieko keisto – juk ne
juokas pirmąkart užsidėti ant pečių kuprinę ir išeiti į žygį.
Tik užvėręs namų duris ir atsidūręs toli už miesto, įkvėpęs

KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ archyvo nuotr.

Net ir atokvėpio minutę ąžuoliečiai kabarojasi kur nors aukščiau...

gaivaus oro atrandi, kad Lietuvoje begalė stulbinamai gražių gamtos kampelių ir kitokių įdomybių.
Nereikia toli keliauti, kad pasidžiaugtum žvaigždėtu dangumi,
ošiančiu mišku, almančiais šaltiniais arba netikėtai pabendrautum
su įdomiais žmonėmis. Nuotykiai
ir žygių romantika – vakarai prie
laužo su dainomis, gardi žygeivių
košė, juoko ir linksmybių dozė –
garantuota! Ir kilometrai tampa
ne tokie svarbūs, kai keliauji su
bendraminčiais, kurie visuomet
rinksis įdomesnį, o ne lengvesnį
kelią.
Tad nieko stebėtino, kai po
pirmojo žygio naujokai degančiomis akimis klausia: „O kada bus
kitas?“
Prisidėk prie mūsų – žygeivių klubo „Ąžuolas“! Susitinkame kiekvieną trečiadienį 19 val.
KTU Dizaino ir technologijų fakultete (Studentų g. 56). Laukiame visų, norinčių žygiuoti!
Daugiau informacijos tinklapyje www.azuolas.org arba socialiniame tinkle „Facebook“ / KTU
žygeivių klubas „Ąžuolas“.
KTU žygeivių klubo
„Ąžuolas“ inf.

Spalio 19–24 d. vyks dainuojamosios poezijos festivalis „Tai –
aš“, kuris keliaus per Lietuvą, o spalio 23 d. užsuks ir į Kauną.
Spalio 21 d. 18 val. susitikimas su prozininke, dramaturge Laura Sintija Černiauskaite – viena perspektyviausių ir ryškiausių jaunosios kartos rašytojų (Radastų g. 2, 406 aud.). Renginį ves rašytoja
Dovilė Zelčiūtė.
Spalio 23–24 d. Kaune rengiami festivalio „Kaunas Jazz“ rudens koncertai. „Kaunas Jazz ruduo 2010“ koncertai vyks KTU Statybos rūmų salėje, restorane-klube „Combo“ ir Istorinėje Lietuvos
Respublikos prezidentūroje.
Spalio 25 d. 18 val. Kauno menininkų namuose „Kūrybos valandoje“ – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė. Dalyvaus: aktorius Egidijus Stancikas ir koncertmeisterė Beata
Vingraitė. Įėjimas nemokamas.
Spalio 28 d. 18 val. Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18) vyks rudens vakarojimai su folkloro ansambliu. Dalyvauja
sutartinių giedotojų grupė, vadovė – Laura Lukenskienė.
Daugiau informacijos apie renginius Kaune ieškokite šiais
adresais: kaunas.lt, kamane.lt, kaunozinios.lt, kaunoaleja.lt, Facebook tinkle „Kas vyksta Kaune?“ ir kitur.

N A UJOS KNYGOS
KTU leidykla „Technologija“
rugsėjo 30 – spalio 15 d. išleido:
1. „Viešoji politika ir administravimas“ Nr. 33. Periodinis mokslo leidinys. Vyriausiasis redaktorius Vladislavas Domarkas.
2. „Medžiagotyra“ t. 16, Nr. 3. Periodinis mokslo leidinys. Vyriausiasis redaktorius Sigitas Tamulevičius.
3. „Informacinės technologijos ir valdymas“ t. 39, Nr. 3. Periodinis mokslo leidinys. Vyriausiasis redaktorius Rimantas Šeinauskas.
4. „Global Cooperation in Engineering Education: Innovative
Technologies, Studies and Professional Development“. Fourth International Conference Proceedings. Pirmininkas Arvydas Palevičius.
5. „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ Nr. 3 (53). Periodinis
mokslo leidinys. Vyriausiasis redaktorius Jurgis Staniškis.
6. „Nation and Language: Modern Aspetcts of Socio-Linguistic Development“. Proceedings of the 4th International Conference.
Pirmininkė Dalia Susnienė.
7. „Ultragarsas“ t. 65, Nr. 3. Periodinis mokslo leidinys. Vyriausiasis redaktorius Rymantas Kažys.
8. „Medical Physics in the Baltic States“. Proceedings of the 8th
International Conference on Medical Physics. Atsakingoji redaktorė
Diana Adlienė.
9. „Medical Physics in the Baltic States“. Materials of the IAEA
Seminar and Workshop. Vyriausioji redaktorė Diana Adlienė.
Šiuos ir kitus leidinius galite rasti leidyklos tinklalapyje
leidykla.ktu.lt

