
PROGRAMA
09:45–10:00 Skrydžio į KSU studijas registracija
10:00–10:30  Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir 2022 m. stojimo reikalavimų pristatymas 
 Olegas Beriozovas, Teisės ir technologijų instituto Studijų ir mokslo vadovas
10:30–11:30 Asmeninės karjeros strategijos kūrimo dirbtuvės 
 Laurynas Pečkaitis, lektorius, karjeros konsultantas, „Lietuvos karjeros specialistų asociacijos“ valdybos 
 narys, „Svajonių mokyklos“ vadovas, asociacijos „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ direktorius

11:30–11:40 PERTRAUKA
11:40–14:20 CATCH & MATCH. KSU studentų, alumni sėkmės istorijos ir studijų programų pristatymai
 11:40-12:00 ,,Nepaprasta ir labai įdomi aviacijos industrija: kokio specialisto reikia šiandien ir 
  kokio reikės ateityje?” Deimantė Žilinskienė, KSU Verslo inovacijų mokyklos vadovė (on-line),  
  Aviacijos programos studentai
 12:00–12:20 ,,Kaip gulėti Bahamuose ir neprašyti pinigų iš tėvų”? Skaitmeninio marketingo ir 
  Antreprenerystės ir vadybos studijų programų pristatymas. Deimantė Žilinskienė, KSU 
  Verslo inovacijų mokyklos vadovė (on-line), Skaitmeninio marketingo studentas Edgar Kozlovskij
 12:20–12:40 ,,Kaip mokytis verslo subtilybių būnant bet kuriame pasaulio krašte?” 
  Deimantė Žilinskienė, KSU Verslo inovacijų mokyklos vadovė (on-line), Verslo vadybos  
  studentė Monika Selenytė (on-line)

12:40–12:50  PERTRAUKA
 12:50–13:00 ,,Studijuoti teisę ir studentauti. Misija (ne)įmanoma?” 
  prof. dr. R. Burda, KSU Teisės ir technologijų institutas
 13:00–13:10 ,,Kaip man pavyko studijų metu įkurti nuosavą įmonę?” 
  Goda Pranytė, Teisės studijų programos II kurso studentė
 13:10–13:20 ,,Karjeros kelias iki teisėjo kėdės“ Irena Žukauskienė, Teisės studijų programos alumnė
 13:20–13:30 ,,Teisės mokslai: kaip ,,negraužti” kodeksų ir tapti geriausiu teisės žinovu?” 
  Olegas Beriozovas, KSU Teisės ir technologijų instituto Studijų ir mokslo vadovas

13:30–13:40  PERTRAUKA
 13:40–14:00 „Mados industrija: studentų mados eksperimentai ir kelias į žvaigždes“ 
  Kūrybos visuomenės instituto vadovė doc. dr. Rasa Levickaitė (on-line), Mados industrijos 
  programos studentai: Justina Čenkutė ir Erikas Sadauskas
 14:00–14:20 „Pramogų ir turizmo industrijos: kada keliausime į kosmosą“ 
  Kūrybos visuomenės instituto vadovė doc. dr. Rasa Levickaitė (on-line), Pramogų ir  
  turizmo industrijos programos studentai (on-line): Karina German ir Fausta Kvedaraitė
14:20–15:15 Ryšių mezgimo (tinklaveikos) dirbtuvės (on-line) 
 Ramunė Kasparavičienė, lektorė, tinklaveikos start4networking iniciatorė
15:15 SKRYDŽIO PABAIGA

Balandžio 7 d.
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