STEPAS – ALGIRDAS STATKEVIČIUS
Ilgametis KP, KATM, KTK dėstytojas, skyriaus vedėjas,
katedros vedėjas
Kauno politechnikumo Rajoninių elektrinių ryšių (RER)
specialybės absolventas
(studijas baigė 1963 m.)

Stepas – Algirdas Statkevičius 1958 – 1963 m. mokėsi Kauno politechnikume ir įgijo Rajoninių
elektrinių ryšių (RER) techniko specialybę. 1960 – 1962 m. S. A. Statkevičius Kauno politechnikume
Radiotechnikos laboratorijoje dirbo dėstytoju – laborantu. 1977 – 2011 m. S. A. Statkevičius Kauno
politechnikume, vėliau Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje ir Kauno technikos kolegijoje (34 m.)
dirbo radijo specialybės dalykų dėstytoju, Radiotechnikos laboratorijos vedėju, 2001 – 2002 m.
Elektronikos ir energetikos skyriaus vedėju, 2002 – 2004 m. Energetikos ir elektronikos katedros vedėju.
Stepo – Algirdo Statkevičiaus mintys apie mokyklą ir studijas: „1958 metais, man atėjus į Kauno
politechnikumo surengtą „Atvirų durų dieną“ ir pamačius salėje techninės parodos eksponatus, o taip pat
bandymus Aukštų įtampų laboratorijoje, įvyko mano apsisprendimas. Tų pačių metų rudenį, išlaikęs
stojamuosius egzaminus, tapau RER (rajoniniai elektros ryšiai ir radiofikacija) specialybės moksleiviu.
Šioje mokykloje mano dėstytojais buvo tokie iškilūs žmonės kaip A. Šarka, P. Rimkus. Specialybės dalykus
dėstė dėstytojai iš KPI ir gamybininkai“.
1971 m. S. A. Statkevičius įstojo į Kauno Politechnikos instituto Radiotechnikos fakultetą, kurį
baigė 1977 m. ir įgijo radiotechniko specialybę. Po studijų Kauno politechnikos institute S. A. Statkevičius
gražiausius savo gyvenimo metus atidavė dirbamas dėstytoju dabartinėje Kauno technikos kolegijoje.
„Džiugu, kad Lietuvoje yra daug jaunuolių, ieškančių žinių, besidominčių savo specialybe. Ypač malonu
dirbti su tais, kurie nuoširdžiai siekia mokslo žinių. Norisi, kad jie taptų ne tik gerais specialistais, bet ir
dorais žmonėmis. Dėstytojas savo darbe turi siekti tobulumo, tapti kūrėju. Jauniems žmonėms jis turi rodyti
teisingą gyvenimo pavyzdį. Dėstytojas turi ugdyti studento tautinę savimonę, kaip neįkainuojamą paveldą.
Jis atsakingas už jauną žmogų, kaip ir už Lietuvos ateitį“, - tai ilgamečio dėstytojo, skyriaus, o vėliau
katedros vedėjo Stepo – Algirdo Statkevičiaus mintys.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

S. A. Statkevičius kartu su KTK absolventais ir dėstytojais renginyje „Kartų tiltai“. 2015 m.

