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Šių metų sausio 22 – 23 dienomis su aštuoniolikos mokinių grupe iš 3-4 klasių, vykome į Kauno
Aleksandro Stulginskio universitetą. Nuvykę buvome apgyvendinti bendrabutyje ir iš karto po
įsikūrimo susitikome su Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanu docentu dr. Bernardu
Vaznoniu. Prodekanas mus supažindino su fakulteto studijų programa, pasakojo, ko mokosi
studentai šiose studijose. Po šios paskaitos, Daivos Pugevičienės palydėti pas Arvyda Šikšnį,
atlikome užtvankos slenksčio hidraulinius tyrimus. Pasiskirstę grupėmis atsakinėjome į
viktorinos klausimus, po jos atlikome laboratorinį darbą, kuris labai sudomino ir supažindino su
šių studijų mokslais. Atlikę šiuos tyrimus, kartu su SA atstovais pietavome studentų kavinėje.
Papietavę susitikome su Agronomijos fakulteto docentu dr. Algirdu Amšiejumi, kuris mums
pravedė labai įdomią paskaitą apie bites ir jų gyvenimą. Docentas vaišino medumi ir bičių
duonele, taip pat visus labai sudomino savo pasakojimu. Po šios paskaitos susitikome su
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanu docentu dr. Jonu Čėsna. Docentas mus supažindino
su fakulteto studijų programa, parodė laboratorijas, paaiškino, ko mokosi studentai įstoję į ASU.
Po šio susitikimo grįžome į bendrabutį, kur mūsų laukė susitikimas su šiame universitete
besimokančiais pirmakursiais, buvusiais mūsų gimnazijos mokiniais. Jie papasakojo ką mokosi,
kaip įstojo, atsakinėjo į mūsų klausimus. Po susitikimo visi važiavome papramogauti į Kauno
miesto ,,Akropolį‘‘. Papramogavę grįžome į bendrabutį. Ryte visi papusryčiavome, tada
susitikome su Asociacijos komunikavimo ir technologijų perdavimo centro vadove Irena
Vedeikiene. Ji supažindino mus su Nemuno slėnio veikla, skatino dalintis idėjomis, nebijoti kurti
verslo. Po to ėjome į medžioklėtyros laboratorijas, kuriose susitikome su Miškų ir ekologijos
fakulteto prodekane dr. Aida Stikliene. Ji pasakojo kaip nustatomas gyvūnų populiacijos amžius,
parodė iškamšas ir pravedė ekskursiją po laboratorijas, papasakojo kaip atlieka bandymus,
nustato gyvūną pagal jo plaukus ar amžių pagal dantis. Tuomet ėjome į paskaitą apie verslo
subjekto veiklos planavimą ir vertinimą. Dėstytojas Evaldas Serva mums pravedė praktinę
paskaitą, kuri mus supažindino su ekonomistų darbu, skaičiavimais. Iš karto po paskaitos ėjome
į universiteto biblioteką. Aplankėme biotechnologijų laboratoriją. Buvome supažindinti su
biotechnologijomis, atliekamais bandymais su augalais, ruošiamais preparatais ir stebėjimais.
Po supažindinimo savanoriai galėjo iš arčiau pažinti šiose laboratorijose dirbančių asmenų
darbą.Jie patys bandė persodinti augalus į paruoštus preparatus steriliomis sąlygomis. Po
darbo laboratorijose, visi papietavome ir nuėjome į paskutinį susitikimą su Agronomijos
fakulteto dekanu docentu dr. Viktoru Pranckiečiu. Dekanas papasakojo apie agronomijos
studijas, kokia įsidarbinimo tikimybė pabaigus studijas, koks trūkumas agronomų specialistų
Lietuvoje, taip pat apie savo gyvenimą, ką dirbo ir kaip pasiekė esamą savo išsilavinimą. Tuo ir
pabaigėme dviejų dienų labai sudominusią ir informatyvią ekskursiją. Likome sužavėti šiltu
sutikimu, draugiškais dėstytojais ir labai maloniais SA atstovais. Kelionė suteikė labai daug
informacijos, ger ų emocijų ir nepamirštamų įspūdžių. Esame dėkingi ASU! Taip pat dėkojame
mūsų kelionę rėmusiam verslininkui UAB ,,Šiaurės vilkas‘‘ direktoriui Viliui Kaikariui ir mus
lydėjusiai mokytojai, UKC profesijos patarėjai Stasei Stulginskienei.
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Indrė Didžklapytė
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