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Pažintinė išvyka į Utenos kolegiją
Mūsų mokyklos mokiniai, besidomintys studijomis aukštojoje
mokykloje, apsilankė Utenos kolegijos verslo ir technologijų
fakultete. Jie susitiko su Karjeros centro vadove Vaida
Steponėniene ir kolegijos dėstytojais, kurie supažindino su studijų
programomis, praktikos ir įsidarbinimo perspektyvomis, mokymosi
ir gyvenimo sąlygomis, studentų mainų programų galimybėmis.
Klausydamiesi dėstytojų sužinojome daug naudingų dalykų,
praversiančių ateityje, išgirdome atsakymus į mus dominančius
klausimus. Kolegija siūlo 21-ą studijų programą. Plačiausiai
aptarėme automatinio valdymo sistemų, informacinių sistemų
inžinerijos, maisto produktų technologijos, svetingumo vadybos,
turizmo ir viešbučių administravimo bei žemės ūkio technologijų
studijų programas. Per ganėtinai trumpą laiką gavome labai daug
informacijos. Didelį įspūdį paliko šiltas priėmimas ir bendravimas,
svetingas sutikimas. Ypač įsiminė malonus priėmimas svetingumo
centre. Susėdome su dėstytojais prie vieno stalo, vaišinomės kava ir
saldumynais ir bendravome. Gavome ir dovanėlių: apyrankes –
rašiklius ir kalendoriukus su kolegijos atributika. Sužinojome ne tik
apie studijų programas, bet ir kitus aktualius dalykus: praktikos
atlikimą, įsidarbinimo galimybes, situaciją darbo rinkoje, gyvenimo
bendrabutyje sąlygas, stipendiją ir kt. Mūsų laukė įdomūs mokymo
programų
pristatymai
automatinio
valdymo
sistemų,
elektrotechnikos laboratorijose.
Kaip patys įsitikinome, studentai mokosi tvarkingose,
šiuolaikiškose auditorijose ir modernioje aplinkoje. Kalbant apie
pačias studijas, vienus mokinius „atbaidė“, o kitus tik padrąsino
siekti didesnių tikslų kolegijos keliami reikalavimai. Žinoma, tie
reikalavimai keičiasi kiekvienais metais. Reikia patiems labiau
pasistengti, tada ir įstoti į aukštąją mokyklą nebus taip sunku, kaip
iš pradžių atrodo. Baigusiems profesinę mokyklą atsiveria dar
platesnės durys: tokie studentai yra labai laukiami, nes turi
praktinės patirties, stojant gauna papildomų balų, kai kurie dalykai
arba jų dalis yra įskaitomi, todėl net patekus į valstybės
nefinansuojamą vietą reikėtų mažiau mokėti. Kadangi kai kurie
dalykai įskaitomi, tai studentas turi mažesnį mokymosi krūvį ir
daugiau laisvo laiko arba renkasi studijuoti papildomus, jį
dominančius dalykus. Profesinių mokyklų mokiniai gali pretenduoti
ir į valstybės finansuojamas vietas, tačiau jie turi būti išlaikę
matematikos ir užsienio kalbos brandos egzaminus.
Grįždami į Anykščius keliautojai aplankė Bijeikių apžvalgos
bokštą ir pasigrožėjo įspūdinga Rubikių ir Dusyno ežerų panorama.
Išvyka buvo labai naudinga ir prasminga. Tai kas kėlė
abejonių, tapo aiškiu ir suprantamu dalyku, pastūmėjo labiau
apsvarstyti savo norus ir galimybes bei ateities planus.
Mokinius išvykoje lydėjo mokytojai Dijana Černiauskienė ir
Rimantas Sereičikas.
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