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Gerbiami studentai,
Kauno technologijos universitetas, kartu su IAESTE

asociacija informuoja apie galimybę

VASARĄ ATLIKTI
PRAKTIKĄ UŽSIENYJE.

Susidomėjusius prašome kreiptis:
KTU centriniai rūmai, 422 kab.

Telefonai pasiteirauti: 300036, mob.: 8 611 12558.

Gruodžio 18 d. Studentų
sąjungos administracija svečia-
vosi pas vyresnius kolegas -
KTU rektorių ir prorektorius. Šis
susitikimas nebuvo pirmasis.
Džiaugiamės ir esame dėkingi,
kad KTU Rektoratas geranoriš-
kai priima, gerbia, išklauso savo
jaunuosius kolegas. Kitų univer-
sitetų studentų savivaldų atstovai
ir netgi universitetų rektoriai
stebisi, kad KTU Rektoratas
glaudžiai bendradarbiauja su
Studentų sąjunga. Daugelis dės-
tytojų ir studentų laikosi princi-
po, kad yra “jie” ir esame “mes”.
Tai tikrai nepadeda rasti bendros
kalbos. Tik bendraudami galime
daug daugiau kartu nuveikti,
sužinoti, mokytis vieni iš kitų ir
tobulėti. Dėstytojų ir studentų

Asta SPEIČYTĖ
KTU Studentų sąjungos
atstovė ryšiams su visuomene

tarpusavio santykiai buvo viena
iš susitikimo pokalbio temų.

Kadangi susitikome prieš
šv. Kalėdas, maloniausias daly-
kas – keistis dovanomis.

Rektoriui Ramučiui Bansevi-
čiui padovanojome angeliuką,

kad jis ir toliau kaip angelas sar-
gas saugotų Universiteto dvasią.

Prorektoriui  Petrui Baršaus-
kui įteikėme mini pjūklą
(“družbą”), kuris padėtų palai-
kyti tvarką Universitete. Akade-
minių reikalų prorektoriui

Raimundui Šiaučiūnui, mėgėjui
patraukti dūmelį – pypkę.
Prorektoriui Vytautui Ostaše-
vičiui – konstruktorių, kad ir
toliau “darytų” visokiausius
išradimus. Prorektoriui Algi-
mantui Navickui, atsakingam už
ūkio reikalus Universitete, pado-
vanojome šepetį, kad Universi-
tete būtų taip švaru, kaip prorek-
toriaus kabinete.

Nuo rektoriaus gavome
puikią knygą – Og Mandino
“Sėkmės universitetas”, kurioje
penkiasdešimt visame pasaulyje
žinomų ekspertų moko, kaip
pasiekti nepaprastų laimėjimų.

Studentų sąjunga linki, kad
2002-ieji būtų tarpusavio supra-
timo, atvirumo, skaidrumo,
nuoširdumo metai. Kad kiekvie-
na diena, praleista Universitete,
būtų gražesnė už praėjusią!

Patys atkakliausieji, neišsi-
gandę siaučiančios pūgos ir tu-
rintys daugiausia ambicijų bei
noro studijuoti užsienyje, stu-
dentai rinkosi į Tomo Tamulio
paskaitą “Doktorantūros studijos
JAV: asmeninė patirtis”.

T. Tamulis Cheminės techno-
logijos fakultete įgijo aplinkos
inžinerijos bakalauro laipsnį, Vy-
tauto Didžiojo universitete baigė
magistro studijas. Po to dvejus
metus studijavo doktorantūroje,
vėliau tęsė studijas Švedijoje ir
Norvegijoje. “Kaip žinia, Ame-
rikoje viskas perkama ir parduo-
dama, tačiau tai turi privalumų.
JAV doktorantūros studijos labai
stiprios, tai ir lėmė mano pasi-
rinkimą”, - pasakojo Tomas. Jo
žmona – taip pat doktorantė,
tačiau Lietuvoje (KHMF).

Per paskaitą Tomas apžvelgė
visas studijų užsienyje pakopas:
nuo universiteto paieškos iki
buitinių problemų, taip pat supa-
žindino su studijų JAV savitumu.

Amerikoje įprastas strategi-
nis planavimas. Tomas siūlė ir
lietuvaičiams išmokti planuoti.
Paruošiamasis etapas, t.y. univer-
siteto rinkimasis, dokumentų

Ligita ZAILSKAITĖ
Socialinių mokslų fakulteto
studentė

Remdamasis asmenine patirtimi,
T. Tamulis tvirtina, kad studijos
užsienyje – labai naudingos

Tomo ŠERNIAUS nuotr.
tvarkymas, testų laikymas, fondų
paieška, gali trukti iki dvejų me-
tų ir reikalauja gero psichologi-
nio pasiruošimo bei kantrybės.
Pirmosios problemos, su kurio-
mis susiduriama - nemokėjimas
rašyti motyvacinių ir rekomen-
dacinių laiškų. “Bloga rekomen-
dacija, kurioje rašoma: geras,
aktyvus, sąžiningas studentas, -
teigė Tomas. - Rekomendacija
turi būti parašyta gyvai ir tikti
konkrečiam studentui.” Lietu-
voje dažnai patys studentai turi
pasirašyti sau rekomendacijas -
tai neįprasta JAV. Rekomenda-
cijos vertinamos pagal tai, kiek

yra žinomas jas rašęs moks-
lininkas. “Geriau, kad rekomen-
dacijas rašytų ne katedros
vedėjas ar rektorius, o žmogus,
kuris pažįstą studentą, - sakė
Tomas, patardamas motyvacinį
laišką, rekomendaciją rašyti ne
vieną, o tris, keturis kartus. – Tik
problema, kad Lietuvoje niekas
nemoko, kaip rašyti rekomenda-
cijas, mokslinius straipsnius,
tezes, tai turi išmokti kiekvienas
studentas savarankiškai”.

Doktorantūros studijos JAV
gali trukti nuo ketverių iki šeše-
rių metų. Dvejus metus klauso-
ma teorinių paskaitų. Po jų laiko-
mas kvalifikacinis egzaminas.
Vėliau oficialiai pradedama ra-
šyti disertacija.  Mokslo metai

JAV turi tris semestrus. Vasarą
studijuoti nėra privaloma, tačiau
tai padeda greičiau atsiskaityti ir
baigti mokslus. Doktorantas gali
dirbti 20 valandų, tačiau tik
universiteto teritorijoje.

Disertacijos gynimas JAV ir
Lietuvos universitetuose skiriasi.
Amerikietiškasis susideda iš
dviejų etapų: viešojo, kuriame
gali dalyvauti visi norintys, ir
uždaro.

Amerikietišką studijų siste-
mą Tomas apibūdino kaip pade-
dančią įveikti įvairius barjerus:
kalbos, bendravimo. Jo manymu,
bet kokia patirtis vertinga kiek-
vienam žmogui: “Nesvarbu, kur
jūs dirbsite ar studijuosite - tai
pravers jums ateityje.”
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Rektorato atstovai ir studentai džiaugėsi vieni kitų dovanomis

Jono KLĖMANO nuotr.

STUDIJŲ  JAV  SAVITUMAI

BENDRAVIMAS – BŪDAS TOBULĖTI !


