
ATVIRŲ 
DURŲ DIENA 

2018 11 23
ASU III rūmai, 

Universiteto g. 10,
Akademija, Kauno r.

 9:30 – 10:00 
 Registracija
 Sveikinimo žodis

 10.00 – 10.45
 Moksleivis – studentas. Pasirinkti vieną! 

1.    Agronomijos fakulteto studentė, Kėdainių Atžalyno gimnazijos absolventė,  
       prekės ženklo „Eco Riešutai“ įkūrėja Arvaidė Venckutė
       „Kelionės, studijos ir darbas. Misija (ne)įmanoma?“, 604 aud.

2.   Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentas, Kauno KTU Inžinerijos licėjaus       
      absolventas Rytis Paulauskas   
      „Studijuoti negalima studentauti. Kur dėti kablelį?”, 602 aud.

3.   Miškų ir ekologijos fakulteto studentas, Kupiškio Lauryno
      Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos absolventas Eigintas Ličys
      „Kaip studijos tapo gyvenimu būdu", 620 aud. (antras aukštas)

4.   Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentė,
       Ariogalos gimnazijos absolventė Emilija Žikaitė
      „Studentiškos kišenės gidas. Kiek kainuoja studijos?“, 601 aud.

5.    Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentai: Šilalės Simono Gaudėšiaus            
       gimnazijos absolventas Tadas Žiogas ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto       
       gimnazijos absolventas Šarūnas Juzelskis 
       „Kodėl mes čia ir ko mes siekiame”, 607 aud.

11.00 – 11.45 
Moksleivis – dėstytojas. Pasirinkti vieną!

1.     Agronomijos fakulteto dėstytojas 
        dokt. Povilas Drulis 
        „Agronomas šiandien, vakar ir rytoj”, 604 aud.

2.     Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojas
        lekt. Rolandas Rakštys 
         „Ekonomikos anatomija“, 602 aud.

3.     Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojas
        lekt. dr. Julius Bačkaitis 
        „Lietuva be miškininko – kaip Kalėdos be eglutės“, 
        620 aud.

4.     Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dėstytojas 
         doc. Rytis Skominas
        "Hidrotechnikas  – ateities specialistas", 601 aud.

5.     Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dėstytojas
        doc. Gediminas Vasiliauskas 
        „Inžinerijos garsai”, 607 aud.

11:45 – 12:20 
Pietūs

12:20 – 13.05
Moksleivis – absolventas. Pasirinkti vieną!

1.     Agronomijos fakulteto absolventas, UAB „Scandagra" eksporto 
        vadybininkas Lukas Paltanavičius 
        „ASU atvėrė duris į pasaulį!”, 604 aud.

2.     Ekonomikos ir vadybos fakulteto absolventas, 
        AB „East West Agro“ rinkodaros vadovas Skomantas Rukuiža 
        „Ką bendro turi sėkminga karjera ir žodis „taip“?”, 602 aud.

3.     Miškų ir ekologijos fakulteto absolventas, Kauno gyvosios gamtos 
        apsaugos inspekcijos viršininkas Darius Jurevičius
        "Kas saugo gyvąją gamtą nuo brokonierių?", 620 aud. (antras aukštas)

4.     Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto absolventė, Kauno miesto 
        savivaldybės Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio 
        vedėja Jurgita Augutienė 
        "Žemėtvarka – kaip kopti karjeros laiptais", 601 aud.

5.     Žemės ūkio inžinerijos fakulteto absolventas,  
        UAB „Konekesko Lietuva" Žemės ūkio technikos departamento
        direktorius  Virginijus Apšega 
        „Inžinerinis mąstymas – mano sėkmės paslaptis”, 607 aud.

Registracija: 
priemimas@asu.lt arba 8 37 752 200

MOKYTOJAMS 10:00 - 11:45
ASU Karjeros centro paskaita „Bendravimas ir
bendradarbiavimas su Z kartos mokiniais“ 
614 A (antras aukštas)


