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Iš kur sužinojote apie mokyklą? Kas paskatino ją pasirinkti?
„Apie mokyklą sužinojau iš kolegijoje dirbančių savo tėvų ir studijuojančių
draugų. Jie ir paskatino mane pasirinkti Kauno technikos kolegiją. 2003 m.
pradėjau studijuoti Kelių inžineriją. Studijas baigiau 2006 m. ir įgijau profesinio
bakalauro inžinieriaus diplomą.“
Kokius įspūdžius Jums paliko Kauno technikos kolegija?
Kauno technikos kolegija paliko pačius šilčiausius įspūdžius. Mokykloje
išgyvenau daug naujų potyrių. Studentavimo metai buvo man labai įsimintini.
Kokius dėstytojus Jūs geriausiai prisimenate, už ką juos vertinate?
„Labiausiai prisimenu dėstytoją Arvydą Bilių, kuris ne tik savo srities
profesionalas ir puikus dėstytojas bet ir puikus pašnekovas. Dėstytojas Benas
Berkmonas puikiai išmokė kelių projektavimo subtilybių. Kadangi sportavau, tik
šilčiausius žodžius galiu tarti apie dėstytoją Sigitą Donėlaitę.“
Kuo Jums šios studijos buvo naudingos?
„Tai buvo teorinių ir praktinių gebėjimų suderinamumas. Profesionalių dėstytojų
praktinė patirtis ir jos perteikimas. Studijos padėjo kertinius pamatus mano
būsimai profesijai.“
Įsimintiniausias įvykis ar momentas iš studijų laikų.
„Kiekvienos respublikinės krepšinio varžybos ir diplomo įteikimas.“
Kokie buvo pirmi Jūsų žingsniai Jūsų profesiniame kelyje?
„Baigęs kolegiją, pradėjau dirbti kelių statybos ir rekonstrukcijos srityje,
meistru. Kelio tiesimo darbų planavimas, organizavimas ir vykdymas, darbuotojų
darbo laiko apskaita ir atliktų darbų aktavimas, visa tai buvo mano darbas.”

Kaip kėlėte savo kvalifikaciją (studijavote ir baigėte aukštąją mokyklą
(universitetą), kada, kokią specialybę)?
„Savo kvalifikaciją kėliau įvairiuose mokymuose, konferencijose, kursuose.“
Kiek metų ir kokiose pareigose dirbate?
„Kelių statybos srityje dirbu jau 11 metų, iš jų du metus dirbau panašų
darbą Švedijoje. Šiuo metu dirbu meistru UAB „Kauno keliai“.“
Kaip Jūsų nuomone pasikeitė mokykla, jos studentai bei dėstytojai nuo jūsų
studijų laikų?
„Kolegija išgražėjo, atsirado labai daug jaukių erdvių, mokymo procese
naudojamos pačios inovatyviausios technologijos, įsikūrė daug naujų laboratorijų.
Tik niekur neišnyko dėstytojų nuoširdumas ir noras padėti. Jų patyrimas ir žinios
padeda studentams siekti savo tikslų. Tai žmonės, kuriuos visada norisi sutikti.”
Ką norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir
bendruomenei?
“Studentai išdrįskit būti kitokiais, mąstyti kitaip – būtent tai padarys jus
ypatingus už kolegijos ribų. Aktyviai dalyvaukit studentiškame gyvenime, įvairiose
veiklose, nugalėkit savo baimes. Vertinkit savo dėstytojus – jie nusipelnė pagarbos.
Būkite su tais, kurie priverčia jus šypsotis.
Bendruomenei linkiu rengti ir ugdyti motyvuotą ir pilietiškai atsakingą
jaunimą.
Sėkmės moksle ir darbuose!”
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

