EUGENIJUS MISIUS
UAB “AMIKSAS” vadovas
Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Kelių statybos mašinų (KSM) specialybės absolventas
(studijas baigė 1990 m.)

1990 m. laidos KSM (Kelių statybos mašinos) grupės absolventai (Eugenijus Misius pirmoje eil.
antras iš kairės) ir jų vadovė Judita Satkūnienė KTK technologijų srities multidisciplininiame
praktinio mokymo centre. 2015 m.
KTK ALUMNI DRAUGIJA domisi, kaip susiklostė Kauno technikos kolegiją (Kauno politechnikumą,
Kauno aukštesniąją technikos mokyklą) baigusių alumnų likimai. Į pateiktus klausimus atsako Kauno
aukštesniosios technikos mokyklos Kelių statybos mašinų specialybės 1990 metų absolventas Eugenijus
Misius.
Iš kur sužinojote apie mokyklą?
“Apie mokyklą ir specialybę sužinojau iš savo brolio, kuris pieš tarnybą armijoje studijavo Autokelių
tiesimo ir eksploatavimo specialybę Kauno politechnikume. Turėjau ir kitų motyvų. 1986/ 1987 mokslo
metais moksleivius, gerais pažymiais baigusius 8 mokyklos klases, mokytis priėmė be stojamųjų
egzaminų. Netoli Kauno politechnikumo gyveno mano senelis. Nereikėjo rūpintis gyvenamuoju plotu.
Nuo vaikystės domėjausi technika, todėl apsispręsti dėl studijų nebuvo sunku.”
Kokius įspūdžius Jums paliko to meto mokykla?
“Nuolat prisimenu dėstytojus. Kai kurie iš jų mums buvo tarsi geriausi draugai. Didžiausią įspūdį
mums paliko grupės vadovė Judita Satkūnienė. Ji mums dėstė metalų technologiją. Šis dalykas man
labiausiai praverčia dabartiniame mano darbe. Dėstė ir daugiau puikių specialybės dėstytojų. Deja,
pamiršau jų pavardes. Labai draugiška buvo ir mūsų grupė. Joje mokėsi daug kauniečių, bet mūsų
“kaimiečių” jie neskriaudė. Mokyklos dėstytojų kolektyvas mums suteikė daug specialybinių žinių ir
padėjo tapti puikiais specialistais. Mano grupiokai yra daug pasiekę darbe, kai kurie net užsienyje turi
savo verslą.”
Įsimintiniausias įvykis ar momentas iš studijų laikų.
„Įsimintiniausias įvykis iš studijų laikų - kelionė su grupe dėstytojų ir studentų į Turkmėniją, kurioje

pėsčiomis keliavome per Karakumų dykumą.
Kokie buvo pirmi Jūsų žingsniai profesiniame kelyje?
“Baigęs KATM pradėjau dirbti Pabaltijo spec. montavimo valdyboje Mažeikiuose, pradžioje
meistru, vėliau direktoriumi. Kvalifikaciją nuolat kėliau įvairiuose kvalifikacijos kursuose. Šiuo metu esu
UAB “AMIKSAS” vadovas.”
Ką norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir bendruomenei?
“Ilgų gyvavimo metų, niekada nepritrūkti studentų. Dėstytojams linkiu kantrybės rengiant taip
reikalingus specialistus, o svarbiausia – žmogiško bendravimo ir nuoširdumo.”
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

Eugenijus Misius Rygoje (Latvija). 2013 m.

Eugenijus Misius Burgase (Bulgarija). 2014 m.

