ROMUALDAS GEDVILAS
KTK dėstytojas, praktikos darbų vadovas, darbų
saugos ir sveikatos specialistas,
KTK Alumni draugijos kontrolės komiteto narys
Kauno politechnikumo Automobilių remonto ir
eksploatacijos (ARE) specialybės absolventas
(studijas baigė 1981 m.)

„Į Kauno politechnikumo Automobilių remonto ir eksploatacijos specialybę įstojau 1977 m.
Važiavau pro šalį ir užsukau į Politechnikumą. Norėjau studijuoti technikos mokslus. Pasirinkau
specialybę, susijusią su automobiliais, nes norėjau išmokti juos remontuoti. Mokytis buvo sunku, nes
studijavau ir dirbau. Studijas baigiau 1981 m.“
„To meto mokykla man paliko puikius prisiminimus. Geriausiai prisimenu dėstytoją Juozą
Vizgaitį, kuris parašė man dvejetą ir dėl to dar dabar gerai žinau važiuoklės sandarą, už ką esu jam
labai dėkingas.”
Kuo Jums šios studijos buvo naudingos?
„Manau padėjo įsitvirtinti darbo rinkoje.”
Kokie buvo pirmi Jūsų žingsniai profesiniame kelyje?
“Gavus diplomą, teko iš karto pradėti vadovauti įmonės autotransporto remonto barui.
Tada aš supratau, kiek daug man dar reikia mokytis, kad galėčiau gerai susikalbėti su žmonėmis.”
Kaip kėlėte savo kvalifikaciją?
„2002 - 2006 m. Vilniaus universitete studijavau psichologiją. Įgijau psichologijos mokslų
bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją. 2012 m. Kauno technologijos universitete įgijau
žmogiškųjų išteklių valdymo organizacijose vadybos magistro laipsnį."
“Kaip Jūsų nuomone pasikeitė mokykla, jos studentai bei dėstytojai nuo jūsų studijų
laikų?”
„Kauno technikos kolegijoje dirbu nuo 2009 m. lektoriaus pareigose. Mokykla nuo mano
studijų laikų atjaunėjo, tapo gražesnė. Studentai liko tokie pat. Tiktai man gaila, kad dabar į mūsų
kolegiją gali patekti bet kas. Be konkurso, be egzaminų, dažnai be vidurinio mokslo pagrindų. Dėl to
dabar dėstytojams sunku, arba ne visada įmanoma paruošti kvalifikuotus specialistus.“
Ko norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir bendruomenei?
„Studentams linkiu pasiimti iš kolegijos kuo daugiau, nes gyvenime prireikia visko.
Bendruomenei norėčiau palinkėti daug bendrauti, bendradarbiauti, būti geros nuotaikos ir padėti
vieni kitiems.“
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