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Priëmimo komisija vël Naujuoju VGTU bièiuliø ir absolventø
klubo valdybos pirmininku tapo buvæs
sukvietë moksleivius
„visiukas“
Vanda Zubelytë

Lekorë Nijolë Èeikienë,
Fundamentiniø mokslø fakulteto
atsakingoji sekretorë
Nuo balandþio 15 d. prasidës bendrasis priëmimas á Lietuvos aukðtøjø
mokyklø pagrindines ir vientisàsias
studijas. Abiturientai jau pasirinko,
kokius egzaminus ir kokiu lygiu laikys, taèiau artëjant dokumentø priëmimo pradþiai iðkyla kitokie klausimai. Þinoma, didesnæ dalá reikiamos
informacijos galima perskaityti internete ar specialiajame leidinyje, taèiau
ne visada tokiu bûdu pavyksta gauti
atsakymus á visus rûpimus klausimus.
Kovo 29 d. Priëmimo komisijos darbuotojai pakvietë respublikos moksleivius ir kitus besidominèius studijomis
VGTU á Atvirø durø dienos renginá.
Tai paskutinis tokio pobûdþio renginys,
ávykæs Saulëtekio rûmuose prieð prasidedant bendrajam priëmimui.
Bendrojoje renginio dalyje dalyvavo VGTU rektorato, priëmimo komisijos bei fakultetø atstovai. Studijø
prorektorius Alfonsas Daniûnas iðsamiai paaiðkino apie studijas mûsø universitete, o priëmimo komisijos atsakingasis sekretorius Romualdas Kliukas pristatë fakultetus, supaþindino atvykusá jaunimà su priëmimo á pagrindiniø ir vientisøjø studijø pirmà kursà tvarka, VGTU studijø programomis, konkursinio balo sandara, stojamøjø testø reikalavimais.
Vëliau renginys persikëlë á gretimas auditorijas, kur vyko moksleiviø
susitikimai su specialistais.
Praneðimus paruoðë Aplinkos
inþinerijos fakulteto socialiniai part-

neriai. Tai Vilniaus miesto savivaldybës Miestø ûkio departamento atstovas, kuris pasisakë tema „Vilniaus
miesto ûkio valdymo ir prieþiûros problemos“ ir UAB „AF-Enprima“ atstovë, kalbëjusi tema „Aplinkosaugos
specialistø vaidmuo Lietuvos infrastruktûros plëtroje“.
Transporto inþinerijos fakulteto
kvietimu atvyko Lietuvos automobiliø
keliø direkcijos, Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamento, AB
„Lietuvos geleþinkeliai“, UAB „DPD
Lietuva“ atstovai. Sveèiai pasakojo apie
Transporto inþinerijos fakulteto absolventø ásidarbinimo galimybes.
Mechanikos fakultetas pokalbiui
su moksleiviais pakvietë UAB „Precizika Metrology“ ir UAB „Arginta“ atstovus, kurie kalbëjo apie mechanikos ir pramonës inþinerijos specialistø poreiká ir perspektyvas.
Su moksleiviais susitiko ir Antano
Gustaièio aviacijos instituto sveèiai. Tai
UAB „Helisota“ ir UAB „flyLAL Technics“ atstovai. Pastarieji kalbëjo apie
savo organizacijos plëtros perspektyvas,
numatomà aviacijos inþinieriø poreiká
ir jø darbo sàlygas. Ðie susitikimai susilaukë ypatingo dëmesio ir uþtruko þymiai ilgiau, negu buvo planuota. Niekas nesitikëjo, kad moksleiviai apipils
sveèius tokiu kiekiu klausimø.
Viso renginio metu prie fakultetø
stendø, iðsidësèiusiø fojë, bûriavosi fakultetø dëstytojai ir studentai. Jie mielai atsakinëjo moksleiviams á klausimus apie stojimo testø reikalavimus,
jø ávertinimø átakà konkursiniam balui, apie studijas, studentiðkà laisvalaiká, bendrabuèio skyrimo tvarkà, stipendijas ir dar daug kitø klausimø.

Vaclovas Kontrauskas iðrinktas VGTU
bièiuliø ir absolventø klubo valdybos
pirmininku.

ásisteigë bièiuliø ir absolventø klubai
fakultetuose. Sutvarkytas pagrindinis
klubo interneto puslapis, kuriame yra
nuotraukø albumas. Sklaidant já, buvo šiltai prisiminti klubo nariø susitikimai, ávykæ Lietuvos energetikos muziejuje, Prekybos ir verslo centre „Europa“, AB „Vingriai“, Vilniaus miesto savivaldybëje, universiteto Architektûros fakultete, aviakompanijoje
„Lietuvos Avialinijos“. Tokie susitikimai, pasak Arûnës Usonienës, yra labai svarbûs ir naudingi, nes ágalina ne
tik geriau paþinti vieniems kitus. Juose gimsta naujos bendradarbiavimo
idëjos.
Klubo prezidentas, Lietuvos uþsienio reikalø ministerijos ambasadorius
ypatingiems pavedimams Romanas
Podagëlis kvietë klubo narius daþniau
lankytis universitete, kad bûtø galima
matyti jame vykstanèius pasikeitimus.

Nukelta á 4 p.

Alekso Jauniaus nuotr.

Priëmimo komisijos darbuotojai pakvietë moksleivius á Atvirø durø dienos renginá.

Balandþio 10 d. ávyko VGTU bièiuliø ir absolventø klubo valdybos posëdis, á kurá susirinko visi valdybos nariai: Arvydas Avulis, UAB „Hanner“
valdybos pirmininkas, Rimantas Busila, „UniCredit Group“ banko Baltijos valstybëse Lietuvos skyriaus vadovas, Vaclovas Kontrauskas, UAB
„Senjorø rezidencija“ direktorius,
Graþina Lygnugarienë, Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos
virðininkë, Romanas Podagëlis, LR
Uþsienio reikalø ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams,
Eugenijus Reèiûnas, AB „Panevëþio
keliai“ direktorius plëtrai, Danas Ruseckas, Savivaldybës ámonës „Vilniaus
planas“ vyriausias architektas, Arûnë
Usonienë, VGTU Integracijos ir karjeros direkcijos direktorë, Edmundas
Kazimieras Zavadskas, VGTU pirmasis prorektorius. Jame buvo pateikta
klubo veiklos 4-eriø metø ataskaita ir
iðrinktas naujas valdybos pirmininkas.
Juo tapo UAB „Senjorø rezidencija“
direktorius Vaclovas Kontrauskas.
VGTU Integracijos ir karjeros direkcijos direktorë A. Usonienë, trumpai apþvelgdama klubo veiklà, paþymëjo jo svarbà universitetui. Gauta
nemaþa 280 tûkst. Lt parama, uþ kurià suremontuotos auditorijos, nupirkta reikalinga áranga. Per tuos metus

Pasak jo, tai skatintø klubo veiklos kûrybiðkumà. Ambasadorius pasidþiaugë kylanèiais naujais universiteto ir
Saulëtekio slënio korpusais, kitais gerais pasikeitimais.
Posëdis vyko pakilioje ir draugiškoje aplinkoje. Vertinant klubo veiklà,
dalijantis prisiminimais, pasisakymuose netrûko ir šmaikštumo, ir dalykiškumo. Visi kalbëtojai dëkojo Romanui Podagëliui uþ sëkmingà veiklà
klube, paþymëdami jo kaip diplomato nuopelnus. Dauguma praðë já likti
pirmininko poste.
– Gyvenimas tapo dinamiðkesnis,
todël ir klubo veikla turëtø bûti intensyvesnë. Klubo nariams reikia sudaryti daugiau galimybiø stebëti universitete vykstanèius pokyèius, todël
vadovavimà norëèiau uþleisti jaunesniems, – kalbëjo Romanas Podagëlis.
Valdybos nariai atsiþvelgë á buvusiojo pirmininko norus. Pirmasis
VGTU prorektorius E. Zavadskas siûlë pirmininku išrinkti kurá nors ið „visiukø“.
– Tarp absolventø jø turime daugiausia, apie 20 tûkst. Kai kurie ðiuo
metu uþima aukðtus postus versle ir
politikoje. Taèiau pats tinkamiausias
ið jø bûtø Vaclovas Kontrauskas. Jis
VISI buvo populiariausias. Linksmas,
energingas ir veiklus, dar besimokydamas sugebëdavo uþdegti kitus. Toks
bûtø ir jo vadovaujamas klubas. Gyvenimas eina ratu. Ciklai gráþta, – juokavo pirmasis prorektorius.

VGTU bièiuliø ir absolventø klubo valdybos posëdyje aptarta klubo veikla ir jo svarba universitetui.

VGTU studentai mokysis naudodami
paþangiausius serverius Baltijos šalyse
Tomas Ganusauskas

Itin galingus universalaus lygio serverius „IBM Regatta“ universitetui dovanojo „Baltic Data
Center“.

VGTU studentai nuo ðiol mokysis
naudodami vienà naðiausiø Baltijos
ðalyse ádiegtà serveriø sistemà. Itin galingus universalaus lygio serverius
„IBM Regatta“ universitetui dovanojo duomenø centrø ir informaciniø sistemø valdymo lyderë Baltijos šalyse
„Baltic Data Center“.
Tokio tipo sistemas daþniausiai
naudoja stambios organizacijos – bankai ir didþiausios privaèios ar valstybinës ámonës. Dovanotieji serveriai
atitinka ypaè aukðtus skaièiavimo greièio, naðumo, pleèiamumo ir patikimumo reikalavimus. „IBM Regatta“ yra
viena galingiausiø tokio tipo pasaulyje naudojamø sistemø.

„Mûsø universitete serveriai bus
naudojami iðskirtinai mokslo tikslams –
uþtikrinti stabilià laboratorinæ studijø
aplinkà. Be to, VGTU studentai bus
supaþindinti su naujausiomis ir galingiausiomis technologijomis, su kuriomis dirba IT profesionalai“, – sakë
VGTU Informaciniø technologijø katedros vedëjas profesorius Genadijus
Kulvietis. Pasak jo, áranga universitetui buvo labai reikalinga, nes senieji
serveriai pagaminti dar 1994 metais.
Ekspertai pastebi, kad aukðtàjá iðsilavinimà ágijusiems specialistams savo þinias pritaikyti praktiðkai sekasi
ne ið karto, o ðiuolaikinës verslo organizacijos ið jaunø specialistø tikisi
greito ir pilnaverèio bendradarbiavimo. Visame pasaulyje pastebima ten-

dencija, kad verslo ámonës vis daþniau ima remti jiems aktualias specialistø rengimo proceso dalis.
„Baltic Data Center“ direktoriaus
Sauliaus Markûno teigimu, bendrovë
kartu su kitomis TEO grupës ámonëmis jau ilgà laikà didelá dëmesá skiria
bendradarbiavimui su universitetais ir
kitomis akademinëmis organizacijomis.
„Dþiugu, kad tokio galingumo serverius turës bûtent mokslo ástaiga“, –
sako „IBM Lietuva“ vadovas Rimantas Vaitkus. „Tokiu bûdu bûsimieji
ámoniø IT specialistai susipaþins su
universalaus lygio serveriø galimybëmis ir veikimo principais. Manau, kad
tai nauda tiek universitetui, tiek visam Lietuvos verslui“.
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REKTORATE
(2008 04 02)
Aptarta 2007 m. mokslinës veiklos ataskaita. Iðklausyta fakultetø dekanø ir prorektoriø
informacija. Pristatyta 2007–2008 m. m. þiemos sesijos rezultatø analizë pagal studijø
kryptis.

KURKIME ATEITÁ DRAUGE!

Algirdas Èiþas

Aptarti bendrieji klausimai.

Vaida Buivydienë
Labai grieþtos ribos tarp þodþiø
vartoti ir naudoti nëra. Naudoti galima tai, iš ko patiriame naudos, pavyzdþiui, elektrà, dujas, gamtos išteklius, ir tai, kas vartojama kaip priemonës ar árankiai kam nors siekti, pavyzdþiui, Savo kûrybai naudojo istorijos faktus ir pan. Vartojame valgá, vaistus, kalbos dalykus ir t. t., pavyzdþiui,
Tas þodis vartotinas; Sunkiai sergant,
reikia vartoti vaistus. Taigi kompiuterá
naudojame, o asmuo, besinaudojantis
kompiuteriu, yra kompiuterio naudotojas, nes skiriasi ir naudotojo ir vartotojo reikðmës. Vartotojas šiaip vartoja,
o naudotojas – kam kà nors pritaiko.
Taigi, pavyzdþiui, kai kalbame apie informacijà, jei ðiaip jà paimame – informacijos vartotojas, jei ji pritaikoma kaip priemonë kam kitam – galë-

tø bûti ir naudotojas.
Yra ir tokiø atvejø, kai tam tikrà
daiktà galima ir vartoti, ir naudoti.
Pavyzdþiui, vanduo kaip gërimas arba kaip maisto produktas yra vartojamas, o technikos ir gamybos reikalams – naudojamas, dujas áprastai vartojame, o naudojame, kai sakome,
kam konkreèiai: namui šildyti, þibintams uþdegti, maisto produktai vartojami, taèiau, jei ið jø daromas kitas
produktas, jie naudojami, pavyzdþiui,
pyragui pagaminti naudojamas sviestas. Todël ir vaistus þmonës vartoja, o
gyvûnams gydyti vaistai naudojami
(þr. Kanceliarinës kalbos patarimai,
Vilnius, 2002, p. 159; Kalbos konsultacijos, Vilnius, 2003, p. 128). Taèiau
kalbà visada vartojame, kompiuterá
naudojame, o metodikos ir technologijos negalime nei naudoti, nei vartoti, – jas galima taikyti.

VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 praneša, kad 2008 m. balandþio 22 d.

11 val. Matematikos ir informatikos instituto konferencijø ir seminarø centre
(Goštauto g. 12, Vilnius) bus ginama
doktoranto JEVGENIJ KURILOV daktaro disertacija tema: „Švietimo iðtekliø
ir paslaugø skaitmeninës bibliotekos
sudedamøjø daliø sàveikumo problemos“ (technologijos mokslø sritis, informatikos inþinerija – 07T).
Moksliniai vadovai prof. habil. dr. Jonas MOCKUS (Matematikos ir informatikos institutas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T, iki 2006 m.),
prof. dr. Valentina DAGIENË (Matematikos ir informatikos institutas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija –
07T, nuo 2006 m.).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Romualdas
BAUŠYS (Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T).
Nariai: prof. dr. Albertas ÈAPLINSKAS
(Matematikos ir informatikos institutas,
technologijos mokslai, informatikos
inþinerija – 07T), prof. habil. dr. Feliksas
IVANAUSKAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P), prof.
habil. dr. Genadijus KULVIETIS (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T), dr. Lampros STERGIOULAS
(Brunelio universitetas, fiziniai mokslai,
informatika – 09P).
Oponentai: doc. dr. Vitalijus DENISOVAS
(Klaipëdos universitetas, technologijos
mokslai, informatikos inþinerija – 07T),
doc. dr. Dalë DZEMYDIENË (Matematikos ir informatikos institutas, technologi-

jos mokslai, informatikos inþinerija – 07T).
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14 val. VGTU Senato posëdþiø salëje
(Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama
eksternës IRENOS PATAÐIENËS daktaro disertacija tema: „Ámonës ekonominiø
veiksniø imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui“ (technologijos mokslø sritis, informatikos inþinerija –
07T).
Mokslinis konsultantas prof. dr. Valentina DAGIENË (Matematikos ir informatikos institutas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Romualdas
BAUŠYS (Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T).
Nariai: prof. dr. Albertas ÈAPLINSKAS
(Matematikos ir informatikos institutas,
technologijos mokslai, informatikos
inþinerija – 07T), prof. habil. dr. Genadijus KULVIETIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T), doc.
dr. Irena MAÈERINSKIENË (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai,
ekonomika – 04S), prof. habil. dr. Aleksandras TARGAMADZË (Kauno technologijos universitetas, technologijos
mokslai, informatikos inþinerija – 07T).
Oponentai: doc. dr. Kazys Tomas BANIULIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T), doc. dr. Dalë DZEMYDIENË (Matematikos ir informatikos
institutas, technologijos mokslai, informatikos inþinerija – 07T).

Daktaro disertacijas galima perþiûrëti Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei
Matematikos ir informatikos instituto bibliotekose.
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d. 13 val. VGTU Senato posëdþiø salëje
(Saulëtekio al. 11, Vilnius) vyks atviras
Fundamentiniø mokslø fakulteto tarybos
ir habilitacijos komisijos posëdis, kuriame bus nagrinëjamas doc. dr. ARTÛRO
JUKNOS, teikianèio mokslo darbø apþvalgà „ELEKTROS SROVE IR ÐVIESA
SÀLYGOTOS MIÐRIOSIOS BÛSENOS
SUPERLAIDÞIUOSE DARINIUOSE TYRIMAI IR VALDYMAS“, praðymas atlikti habilitacijos procedûrà.
Habilitacijos procedûros komisijos sudëtis: habil. dr. EUGENIJUS ŠATKOVSKIS – pirmininkas (Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, fiziniai mokslai,

fizika 02P); habil. dr. ANTANAS ÈENYS
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika 02P); dr.
PAULIUS MIŠKINIS (Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, fiziniai mokslai,
fizika 02P); prof. habil. dr. STEPONAS
AŠMONTAS (Puslaidininkiø fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika 02P); prof.
habil. dr. JONAS GRIGAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika 02P);
doc. dr. VYTAUTAS KLEIZA (Kauno
technologijos universitetas, fiziniai
mokslai, matematika 01P); prof. dr. VILIUS PALENSKIS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika 02P).

Habilitacijai teikiamà mokslo darbø apþvalgà galima perþiûrëti Vilniaus Gedimino
technikos universiteto bibliotekoje.

Medþiagø mechanikos
savarankiðkoms studijoms
tomame konstrukcijos viduje. Studentui sunku suvokti ir ásivaizduoti ðiuos
procesus jø akivaizdþiai neišvydus.
Kuriamo vadovëlio kompiuterinë programa rodo besideformuojanèià konstrukcijà, padidindama jos deforma-

nius projektavimo dokumentus, uþdaviniø sprendimo algoritmus bei programas, studento savikontrolës testus.
Toks studijø kompleksas, platinamas
individualiomis elektroninëmis laikmenomis, palengvins medþiagø mechanikos studijas, kurios dabar baugina nemaþà dalá studentø. Rengiamo elektroninio vadovëlio dalys buvo nuolat testuojamos ne tik Vilniaus Gedimino
technikos, bet ir Kauno technologijos,
Klaipëdos universitetuose bei Vilniaus
statybos ir dizaino kolegijoje. Daugiau
kaip tûkstantis studentø atsakë á vadovëlio rengëjø pateiktus klausimus, kuriø dauguma buvo susijæ su ávairiu testuojamos metodinës medþiagos turi-

cijas ir atskleisdama vidines jëgas.
Procesas pagal mechanikos dësnius
siejamas su veikianèios apkrovos dydþiais; tokia skaièiuojamàja animacija galima ne tik „palydëti“ konstrukcijà iki pat jos lûþimo, trûkimo ar kitokio suirimo, bet ir valdyti procesà
taip, kad viskas studentui taptø aiðku.
Jis gali pats kompiuterio ekrane suprojektuoti konstrukcijà, tuoj pat jà
iðbandyti ir nustatyti jos patikimumà
bei suþinoti, kokias klaidas padarë
projektuodamas.
Kuriant vadovëlá, buvo atsiþvelgta
á labai skirtingà jaunuoliø pasirengimà inþinerinëms studijoms. Studentas, dirbdamas su ðiuo vadovëliu, gali
pats pasirinkti studijø tempà, lengvai
gráþti prie jau nagrinëtø klausimø, iðsikviesti pagalbà. Toks vadovëlis ypaè
pravers nuotolinëse studijose, nes jo
dëka studijos nebus susietos nei su
vieta, nei su laiku. Programa teikia
visokeriopà informacijà apie galimas
naudoti medþiagas, konstrukcinius
elementus, duoda nuorodas á normi-

„...Svarbiausias minimo projekto
rezultatas – elektroninis medþiagø mechanikos vadovëlis. Tai anaiptol ne
vien tik tekstas su brëþiniais, matomais kompiuterio ekrane...reikðmingiausia ðio vadovëlio ypatybë – tai
vaizdus konstrukci jø deformavimosi
ir irimo proceso atskleidimas...“
niu. Taèiau du klausimai apie vadovëlio
perspektyvø ávertinimà studentams buvo uþduodami kiekvieno testavimo metu: „Kiek toks elektroninis vadovëlis padëtø savarankiðkoms medþiagø mechanikos studijoms?“, „Kiek naudotumëtës tokiu elektroniniu vadovëliu, jei jis
bûtø parengtas?“. Atsakymai á juos buvo itin palankûs: jø vidurkis deðimtbalëje sistemoje buvo per 9 balus. Daþnai
buvo klausiama, kada tokia priemonë
pagaliau bus prieinama studentams. Dabar galima atsakyti: elektroninis vadovëlis bus visiems prieinamas jau kitø
mokslo metø pradþioje.

ATEITÁ KURIAME ÐIANDIEN
Giedrë Stonkutë
Ðvelniai nuvilnijo birbynës melodija skambant B. Dvariono „Prie eþerëlio“, pripildydama skliautus svajingos nuotaikos. Ðv. Kotrynos baþnyèioje VGTU akademinis choras „Gabija“, belaukdamas savo pasirodymo,
klausësi uþburianèios muzikos. Šákart

„...suskambo paskutinis kûrinys –
„Lietuva brangi“, klausytojai, pakilæ
nuo suolø, kas balsu, kas ðirdimi pritarë lietuviðkai dainai...“
choras turëjo uþbaigti prasidëjusià,
„Àþuoliuko“ chorinio dainavimo mokyklos mokytojo Gintaro Skapo ko-

ordinuotà koncertà – akcijà „Ateitá
kuriame ðiandien“, skirtà palaikyti
streikuojanèius pedagogus. Nors þiûrovø buvo nedaug, aplink tvyrojo jauki ir ðilta nuotaika, apgaubta vakaro
prieblandos, tarsi koncertà bûtø stebëjæ ne tik kantriausieji þiûrovai, bet
ir tylios, nebylios skulptûros...
Baþnyèia skambëjo visà dienà –
koncertavo muzikos ir meno mokyklø pedagogai, dëstytojai, menininkai.
Šia graþia menine – pilietine akcija
buvo norima priminti, koks svarbus ir
brangus yra pedagogo darbas, koká
groþá jis gali kurti ir puoselëti, koks
turi bûti vertinamas ir tausojamas,
gerbiamas ir skatinamas. „Gabija“
kartu su kitais kolektyvais norëjo pagerbti ir palaikyti mokytojus.
„Beauðtanèiai dienuþëlei...“ – suskambo pirmieji akordai. Aukðtos baþnyèios sienos pagavo gaidas ir pakëlë

„...kaþkur aukðtai, gal prie lubø,
o gal dar arèiau dangaus liko sklandyti permatomi garsai, maldø nuotrupos, ðirdimis ir dainomis iðsakyti troðkimai...“

„Gabijos“ archyvo nuotr.

Kada „naudojame“,
kada „vartojame“?

Universiteto Medþiagø atsparumo
katedra baigia darbus pagal Europos
socialinio fondo remiamà projektà
„Inovatyviø metodø ir technologijø
kompleksas savarankiðkoms medþiagø
mechanikos studijoms“. Daugelis studentø susiduria su studijø disciplina,
kuri vadinama medþiagø mechanika
arba medþiagø atsparumu. Apie tai pasakojamos studentiðkos istorijos, kuriami smagûs kupletai, jo dëstytojai susilaukia ðmaikðèiø pravardþiø. Nors ðis
dalykas teikia bûsimam inþinieriui svarbiausias pradines þinias apie konstrukcijø stiprumà, standumà, kitas savybes,
jungia teorinius mechanikos pagrindus
su praktiniais konstrukcijø kûrimo
klausimais, daþnam studentui já savarankiškai studijuoti bûna sunku (o bûtent savarankiðkam darbui skiriama vis
daugiau laiko naujose studijø programose). Vykdomo projekto tikslas ir yra
palengvinti savarankiðkas medþiagø
mechanikos studijas. Tai daroma pasitelkiant šiuolaikiškas priemones –
kompiuterines technologijas.
Svarbiausias minimo projekto rezultatas – elektroninis medþiagø mechanikos vadovëlis. Tai anaiptol ne
vien tik tekstas su brëþiniais, matomais kompiuterio ekrane. Ðá áprastà
tradiciniams knyginiams vadovëliams
tekstà papildo operatyvi nuorodø ir
informacijos sistema, vaizdingi uþdaviniø sprendimo pavyzdþiai, jø sprendimo pratybos, aiðkinamasis terminø
þodynëlis, pagyvina animuoti paveikslëliai. O reikšmingiausia šio vadovëlio ypatybë – tai vaizdus konstrukcijø
deformavimosi ir irimo proceso atskleidimas... Nei laboratorijoje bandant konstrukcijas iki pat suirimo, nei
naudojantis tobula aparatûra neámanoma stebëti deformavimosi ir irimo
procesø, nes deformacijos pernelyg
maþos, o irimo prieþastys slypi nema-

VGTU akademinis choras „Gabija“ koncertavo Vilniaus ðv. Kotrynos baþnyèioje.

aukðtyn, tarsi padëdamos ir sustiprindamos ið lûpø plaukianèià dainà. Po
švelnios „Svirplio maldos“ (komp. Donatas Zakaras ) þiûrovai pirmà kartà
iðgirdo jauno kompozitoriaus Mykolo Natalevièiaus „Sumptis Domine“,
kuris buvo naujas iðbandymas ir chorui. Daug jëgø ir ðirdies reikalaujantis, bet tikrai graþus kûrinys. Jau saulutei visai pasislëpus uþ horizonto, o
þiûrovams iðklausius per visà popietæ
tiek graþios muzikos, suskambo paskutinis kûrinys – „Lietuva brangi“
(muz. Juozo Naujalio, þodþ. Maironio). Klausytojai, pakilæ nuo suolø,
kas balsu, kas ðirdimi pritarë lietuviðkai dainai.
Akcijos koncertas baigësi vëlai vakare. Kaþkur aukðtai, gal prie lubø, o
gal dar arèiau dangaus liko sklandyti
permatomi garsai, maldø nuotrupos,
ðirdimis ir dainomis iðsakyti troðkimai... Tylus mënulis klausësi iðsiskirstanèiøjø kalbø ir áspûdþiø, tyliai linguodamas senà galvà. Pro debesëlio
kraðtà þvilgtelëjo ir viena kita þvaigþdutë, pasidþiaugdama, kad Lietuvoje
menas, o ypaè muzika, padeda graþiai
ir prasmingai išsakyti þmoniø siekius
ir palaikyti ðalia esanèius...
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Balandþio 26-oji – pasaulinë NIEKADA IÐ ANKSTO
intelektinës nuosavybës diena
NENUSITEIK PRALAIMËJIMUI…
„Skatinkime inovacijas,
gerbkime kûrëjus!“
Kasmet balandþio 26-àjà viso pasaulio vyriausybës ir organizacijos
kartu su Pasauline intelektinës nuosavybës organizacija (WIPO) švenèia
Pasaulinæ intelektinës nuosavybës
dienà. Lietuvoje ði diena pradëta minëti nuo 2000 m. Ja siekiama atkreipti
visuomenës dëmesá á intelektinës nuosavybës produktø kûrimo svarbà,
skatinti inovacijas, kûrybiðkumà, formuoti teigiamà visuomenës poþiûrá á
intelektinës nuosavybës teisiø apsaugos reikðmæ ekonominei, socialinei
bei kultûrinei valstybës plëtrai. Ðie
metai mûsø valstybei yra ypatingi ir
tuo, kad minime Lietuvos patentø
ástatymo 80 metá!
2008 m. ðventës ðûkis – „Skatinkime inovacijas, gerbkime kûrëjus“!
Taip paþymima, jog þmonija, pasitelkusi kûrybà ir naujoves bei naudodamasi intelektinës nuosavybës apsaugos galimybëmis, gali átakoti ekonomikos raidà ir kultûros plëtrà. Lietuvos tarptautinis pripaþinimas, atveriantis kelius á pasaulinæ rinkà, þiniø
ekonomikos plëtra, eksporto didëjimas reikalauja ir tinkamos intelektinës nuosavybës apsaugos ne tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje. 2007 m. pabaigoje Lietuvoje iš viso galiojo per
4 tûkst. iðradimø patentø, per 28
tûkst. dizaino registracijø ir per 480
tûkst. prekiø þenklø. Kitaip tariant,

iðimtinëmis teisëmis buvo apginta daugiau kaip pusë milijono pramoninës
nuosavybës objektø.
Lietuvoje ðios ðventës proga kasmet áteikiami WIPO apdovanojimai
þymiausiems meno atlikëjams, iðradëjams ir organizacijai, geriausiai naudojanèiai pramoninæ nuosavybæ.
2003 m. WIPO apdovanojimà gavo
mûsø universitetas, o 2006 ir 2007 m.
buvo apdovanoti ir mûsø universiteto
iðradëjai – prof. B. Spruogis ir prof.
P. Baltrënas.

Elektronikos fakulteto archyvo nuotr.

Vaiva Laukaitienë

Siekiant paremti ir paskatinti gabius, darbðèius studentus buvo ásteigtos VGTU vardinës stipendijos. Net penki
paþangiausi Elektronikos fakulteto studentai pirmàjá ðiø metø pusmetá galës jomis dþiaugtis ir didþiuotis. Universiteto
vadovybë paskatino studentus, kurie siekia geresniø mokslo rezultatø, ieðko naujø idëjø, domisi naujausiomis technologijomis. Savo mintimis, atsakydami á klausimà, „Ar sunku gauti vardines stipendijas?“, sutiko pasidalinti Elektronikos fakulteto studentai, gaunantieji vardines stipendijas. Tai geriausieji ið geriausiøjø, kurie ne tik pasiekë aukðtø
akademiniø rezultatø, bet ir parodë ypatingà darbðtumà, savo sugebëjimus ir valingumà siekiant uþsibrëþto tikslo:

Pasaulinës intelektinës nuosavybës
dienai skirti renginiai:
• Balandþio 24 dienà 15 val. Lietuvos technikos bibliotekos 3 a. galerijoje, Šv. Ignoto g. 6, Vilniuje 15 val.
bus atidaryta paroda ,,Lietuvos patentø ástatymui – 80 metø“.
• Balandþio 25 dienà Lietuvos Respublikos valstybiniame patentø biure
(Kalvarijø g. 3, Vilnius) nuo 9 iki 12 val.
vyks ,,Atvirø durø“ diena. Kvieèiami visi, norintys susipaþinti su iðradimø, dizaino, prekiø þenklø registracija, apsilankyti ekspertø darbo vietose, susitikti su pramoninës nuosavybës apsaugos
specialistais.
• Balandþio 25 dienà 13 val. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyks konferencija ,,Iðradimø patentavimo universitetuose problemos: pokyèiai ir perspektyvos“.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIS PATENTØ BIURAS

Nuotraukoje ið kairës á deðinæ: Elektronikos fakulteto Studentø atstovybës pirmininkas Graþvydas Kaminskas, pagrindiniø studijø prodekanas
Rièardas Visvaldas Pocius, III kurso studentas Andrej Jakovlev, dekanë Roma Rinkevièienë, II kurso studentas Paulius Bautrënas, I kurso
magistrantë Tatjana Gric, II kurso studentas Viaèeslav Kiptilov, III kurso studentas Anatolij Škodin.

Tatjana Gric,
II laipsnio Kazimiero Semenavièiaus
stipendininkë:
– Vardinæ stipendijà gauti padeda
tiek intelektualinës, tiek psichologinës
þmogaus savybës, prie minëtø savybiø galima priskirti ir mokëjimà organizuoti savo darbà. O tai, manau,
ir yra sëkmës garantas.

VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS
KONFERENCIJA
,,IÐRADIMØ PATENTAVIMO UNIVERSITETUOSE PROBLEMOS:
POKYÈIAI IR PERSPEKTYVOS”
2008 m. balandþio 25 d.
Kvieèiami: mokslininkai, doktorantai, teisininkai, verslininkai ir kiti specialistai,
besidomintys iðradimø apsauga, patentavimo galimybëmis ir iðradimø komerciniu panaudojimu.
Konferencija vyks VGTU Vaizdo konferencijø studijoje Pylimo g. 26/Trakø g. 1 (VGTU
Architektûros fakulteto rûmai, IV a.). Áëjimas á studijà ið Pylimo gatvës ties troleibusø
stotele „Trakø g.“
KONFERENCIJOS PROGRAMA:
12.30–13.00 Registracija.
13.00–13.15 Konferencijos atidarymas ir WIPO apdovanojimo áteikimas Lietuvos
ámonei, geriausiai naudojanèiai pramoninæ nuosavybæ.
Raimundas Kirvaitis, VGTU mokslo prorektorius
Petras Baguðka, Teisingumo ministras (áteikia Apdovanojimà)
Rimvydas Naujokas, Valstybinio patentø biuro direktorius

13.15–13.20 Trišalio susitarimo memorandumo tarp VGTU, VPB ir Lietuvos technikos bibliotekos pasirašymas.
13.20–13.40 Lietuvos patentø ástatymui – 80 metø!
Þilvinas Danys, VPB direktoriaus pavaduotojas

13.40–14.00 Išradimø patentai – dabartis ir ateities perspektyvos.
Auðra Pakënienë, patentinë patikëtinë, Tarptautinës intelektinës nuosavybës apsaugos
asociacijos AIPPI Lietuvos grupës narë

14.00–14.20 Planuojami universitetø intelektinës nuosavybës valdymo ir disponavimo
juo pokyèiai.

Anatolij Škodin,
II laipsnio Kazimiero Semenavièiaus
stipendininkas:
– Neuþtenka vienà kartà apsispræsti ir atsisësti prie knygø, reikia dar
turëti valios prie jø gráþti kiekvienà
dienà. Kitaip tariant, atsitiktinio pasisekimo èia neuþtenka, nes retai kam
sekasi visus metus. Aiðku, kad daug
kas priklauso nuo sëkmës, aplinkybiø,
pavyzdþiui, nuo to, ar gerai þinai atsakymà á egzamino klausimà, su kuo
atlikai laboratorinius darbus. Vardinës stipendijos gavimas yra daugelio
laimingø atsitiktinumø pasekmë. O
trumpai tariant, vardinæ stipendijà
gauti nëra lengva. Að manau, kad daugiausia padeda gebëjimas efektyviai
organizuoti asmeniná tvarkaraðtá, lai-

ku pasiruoðti laboratoriniams darbams, tuomet nekyla sunkumø juos
atliekant. Ruoðiant ataskaitas sugaiðti maþiau laiko. Gerai pasiruoðus egzaminui vëliau nereikës jo perlaikinëti, nes perlaikymai vyks jau paskaitø metu. Reikia domëtis studijuojamais dalykais, á studijas þiûrëti kaip á
nuolatiná darbà, uþ kurá mokama þiniomis.

Paulius Bautrënas,
II laipsnio Kazimiero Semenavièiaus
stipendininkas:
– Reikia nesiprieðinti mokymo
procesui, lankyti paskaitas, laiku atlikti ir apginti laboratorinius darbus,
neapsileisti su namø darbais, paskaityti papildomà literatûrà. Þodþiu, tereikia mokytis ir nedykinëti, sàþiningai ir laiku atlikti visus dëstytojø pavedimus.

Andrej Jakovlev,
II laipsnio Kazimiero Semenavièiaus
stipendininkas:
– Vardinæ stipendijà gauti nesunku. Man patinka studijos Elektronikos fakultete. Pasirinkau tinkamà bei
ádomià studijø programà, todël ir pa-

siekti tokie rezultatai. Be abejonës,
reikia daug pastangø vardinei stipendijai gauti, bet kai mokslai nëra nuobodûs, tai padaryti lengviau. Manau,
nieks negali sutrukdyti þmogui, turinèiam tikslø ir siekianèiam juos ágyvendinti. Sëkmingai studijuoti padeda
dëstytojai, grupës draugai.

Viaèeslav Kiptilov,
I laipsnio Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino stipendininkas:
– Viena aiðku, kad VGTU nëra
tiek daug studentø, kurie ið tikrøjø norëtø ir bûtø pasirengæ studijuoti, todël nëra tokios didelës konkurencijos, kad gautum ðià stipendijà. Turi
svertiná vidurká 9,5 ir gauni stipendijà. Kita vertus, studentas privalo gilintis á dëstomus dalykus. Jei neturësi
motyvacijos studijuoti, tuomet kiekvienas dalykas bus sunkus ir nuobodus. Na, o motyvacijos šaltinis ir yra
noras ágyti naujø þiniø. Kiek studentai besakytø, kad yra blogos studijø
programos, visgi jos sudarytos protingai, todël „nereikalingø dalykø“ að nepastebëjau. Daþna studento klaida,
kad á sunkesná dalykà þiûrima kaip á
„nereikalingà“. Bet kuris dalykas suteikia naujø þiniø, prapleèia akiratá.
Apibendrinus:
– Ar sunku gauti vardinæ stipendijà?
Galiu atsakyti:
– Geriausias padëjëjas studijø metu esi Tu pats.

Lina Domarkienë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos sekretorë

14.20–14.40 Kavos pertraukëlë.
14.40–15.00 Lietuvos vyriausybës parama patentavimo skatinimui.
Rima Putkienë, Ûkio ministerijos Inovacijø ir technologijø skyriaus vedëja

15.00–15.20 Verslas ir patentai: racionalus poþiûris.
Audrius Valotka, UAB Kemek Engeneering Administracijos ir personalo direktorius

15.20–15.40 Technologijø perdavimo sistema.
Tomas Valaitis, VÐÁ „Saulëtekio slënis“ Technologijø perdavimo centro teisininkas
konsultantas

15.40–16.00 Diskusijos.
Prašome registruotis iki 2008 m. balandþio 22 d. el. pašto adresu: intelekt@adm.vgtu.lt
Gauti informacijà galima telefonu (8 5) 274 49 53.

Š. m. balandþio 18 d., 14 val. VGTU Elektronikos fakultete
(Naugarduko g. 41) 406 auditorijoje vieðà paskaità

GALIOS ELEKTRONIKA
skaitys doc. dr. Algirdas Baðkys.
Elektronikos fakulteto tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Romanas Martavièius

Në vienas ið mûsø nemëgstame, kai
mus auklëja tëvai, dëstytojai, vyresni
kolegos, taèiau á savo bendraamþiø
draugø pamàstymus ir jø patarimus,
kad ir nenoriai, stengiamës atsiþvelgti, iðklausyti. Gal ir mûsø geriausio ið
geriausiøjø studento Viaèeslavo Kiptilovo mintys: kà reikëtø daryti ir ko
vengti, norint pagerinti savo paþangumà, Jums, mûsø studentai, padës
ateityje pasiekti aukštø rezultatø:
• Lankyti paskaitas. Þinau, tai daþnai bûna nuobodu, bet kà jau padarysi...
dëstytojai daþnai uþsimena apie tai, á kà
jie labiausiai atsiþvelgs egzamino metu.
• Laiku atlikti laboratorinius darbus. Vis tiek juos teks padaryti, o kuo
vëlesniam laikui atidësi, tuo labiau pamirði, apie kà buvo kalbama.

• Netingëti ir nebijoti klausti dëstytojo, kas buvo neaiðku paskaitø metu. Beveik visi pasistengs paaiðkinti,
ko nesupratote.
• Bûtina paèiam konspektuoti, o
ne naudotis prieð pat egzaminà „Copyone“ paslaugomis. Praleidai paskaità, tingëjai konspektuoti, atsiversk
knygà ir konspektuok pats! Geresnio
bûdo iðmokti, nei raðant konspektà,
dar neatradau.
• Kiekvieno egzamino pasiruoðimui skirk ne maþiau kaip tris dienas.
Tai tikrai pravers, nes pirmà dienà vis
tiek tinginiausi, antrà – pasidaryk
trumpà medþiagos santraukà, o treèià – mokykis.
• Ir bûtinai viskà daryk pats! Nei
universitetas, nei darbas, niekas iðsky-

rus patá Tave – studente, nëra atsakingas uþ Tavo gyvenimà.
Na, ir pabaigai, ko reikëtø vengti:
• Paruoðtø, atsisiunèiamø ið interneto namø darbø ir „laborø“ (kenkia
Tavo kûrybingumui).
• Principo, kad vienam dalykui –
viena knyga. Visada naudokis keliais
šaltiniais.
• Minties, kad per paskutinæ naktá
iðmoksi viskà. Geriau jau išsimiegok.
• Poþiûrio, kad neišmokus kaltas universitetas, dëstytojai ir t. t., tik ne aš pats.
• Niekada iš anksto nenusiteik pralaimëjimui. Net jei ko nespëjai iki galo iðmokti, eik galvodamas, kad kà
þinau, tikrai parašysiu puikiai.
Parengë Daiva Rimkienë
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Intensyviai programai IP „MULTISTUDIES“
Southhamptone pasibaigus...
Vilma Getautytë
Š. m. kovo 9–21 dienomis dešimt
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentø ið Mechanikos ir Fundamentiniø mokslø fakultetø – Saulius Paulauskas, Domantas Dargis, Vitalija Meškelytë, Dovydas Kruopys,
Vitalijus Marazas, Lina Laukaitytë,
Arnas Leonavièius, Kristina Jucikaitë, Gytis Mikulièius ir Oksana Bizpiatko, dalyvavo VGTU koordinuojamoje intensyvaus mokymo programoje „Multidisciplinary/multinational
studies in Informatics –Automation –
Robotics“ (IP programa MULTISTUDIES) Southampton Solent universitete (Didþ. Britanija).

„…Vëliau studentai turëjo nuostabià galimybæ pamatyti, kaip jø praktinës uþduotys pritaikomos gamyklose, tokiose kaip Rolls Royce, Ford
Transit, Stannah Stairlifts, Cooper vision...“
Ši programa buvo remiama Europos Komisijos bei koofinansuojama
LR Švietimo ir mokslo minsiterijos.
Kartu su VGTU studentais programoje dalyvavo ir Southhampton Solent
universiteto, bei Rousso universiteto
studentai ir dëstytojai (Bulgarija). IP
programa buvo pakankamai átempta,

bei intensyvi, studentai klausë paskaitø, atliko ávairaus pobûdþio projektus, vyko á gamyklas. Paskaitas skaitë
Southhampton Solent universiteto,
Rousso universiteto ir VGTU dëstytojai. Paskaitos apëmë tokias temas
kaip robototechnikà kompozitines
medþiagas, sprendimø optimizavimà,
sparèios gamybos technologijas ir pan.
Viena ið ádomiø staigmenø studentams buvo kasdieniniø „reflecting log“
(apmàstymø uþraðai) pildymas, pasak
paèiø studentø, ilgai netrukus buvo
suvokta aiðki jø nauda.
IP programa neapsiribojo vien tik
tiksliøjø mokslø teorijos dëstymu. Pasak studentø, jiems teko „paragauti“
„problem based learning“ - mokymosi sistemos privalumø. Teorinës paskaitos buvo lyg praktiniø uþduoèiø
áþanga, po kuriø sekdavo praktinës uþduotys, kurios suteikdavo didþiausià
malonumà. Vëliau studentai turëjo
nuostabià galimybæ pamatyti, kaip jø
praktinës uþduotys pritaikomos gamyklose, tokiose kaip Rolls Royce,
Ford Transit, Stannah Stairlifts, Cooper vision.
Studentai sako: „Puiku, kad VGTU
organizuoja tokias mokymo programas
uþsienyje su ávariø tautø atstovais, tikëkimës, kad ir ateityje bus taip toliau. Visiems studentams siûlome nepabûgti panaðaus pobûdþio programø, nes tikrai nesigailësite!“

IP programa neapsiribojo vien tik tiksliøjø mokslø teorijos dëstymu, vëliau studentai turëjo
nuostabià galimybæ pamatyti, kaip jø praktinës uþduotys pritaikomos gamyklose.

Naujuoju VGTU bièiuliø ir
absolventø klubo valdybos
pirmininku tapo buvæs
„visiukas“
Atkelta ið 1 p.

Susirinkusieji pritarë prorektoriaus
minèiai ir naujuoju VGTU bièiuliø ir
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– Jeigu išrinkote, nesispardysiu.
Gyvenime reikia daryti gerus darbus.
Buvæs vadovas padëjo tvirtus klubo
pamatus. Remdamiesi solidþiu ádirbiu,
eisime toliau, – su jam bûdingu humoru kalbëjo naujasis pirmininkas.
Jo planuose – parengti klubo veiklos metmenis, numatanèius ne tik artimesnæ ir tolimesnæ perspektyvà.
Baigiantis posëdþiui, klubo valdybos nariø laukë maloni staigmena.
Rûpestinga ir iðradinga Arûnë Usonienë, kuriuos indëlá á sëkmingà klubo veiklà šiltai minëjo daugelis kalbëtojø, parengë dar vienà malonià
staigmenà: valdybos nariams buvo
išdalinta po grupinæ valdybos nuotraukà, ant kurios kiekvienas jø turëjo pasirašyti. Visiems pasirašius, nuotraukos èia pat buvo árëmintos ir išdalintos atminimui.

Saulius Paulauskas
Keista šalis – Anglija. Keisti ir
þmonës. Pas juos, turbût, per trumpos vasaros, nes þmonës vaikðto trumpom rankovëm ar tiesiog su megztukais, kol mes, lietuviai, dëvim paltus,
striukes ir ðalikus. Gal Lietuva yra tropinëje klimato zonoje, tik mes to nepastebime? Ir nepaisant to, nuostabios dvi savaitës praleistos intensyvioje
programoje!
Gyvenime þmonës labai retai pasimoko ið svetimø klaidø. Studijose yra
panaðiai, ypaè inþinerinëse, kol nepabandysi teorijos pritaikyti praktikoje,
tol ji bus tolima ir nepaþástama tarsi
Soliario planeta, girdëta, ásivaizduota, bet netikra.
Šioje dviejø savaièiø programoje
mums buvo suteikta galimybë: iðgirsti,
suþinoti, pamatyti, paliesti, padaryti, suklysti ir pasitaisyti. Teoriniø paskaitø
kursai, pristatantys, ðiuolaikinæ robotikà, kompozitines medþiagas, optimizavimo metodus ir net savæs analizæ.
Platus informacijos spektras suteikë
galimybæ iðplësti þinojimo horizontà.
O kai kam, gal ir pasirinkti tolimesnæ
studijø, darbo ar interesø krytá.
Kaip pavyzdá galime pateikti teorinës ir praktinës veiklos robotikos srityje apraðymà.
Viskas prasidëjo nuo ðios srities,
robotikos teoriniø pagrindø. Dviejø
valandø paskaita, naudojant vaizdines
priemones. Nors prieðistorë, buvo pirmàjà dienà, ekskursijø po universitetà metu, pristatyta laboratorija, kurioje stovëjo bent deðimt veikianèiø
sumaþinto mastelio robotukø. Iðkart
po paskaitos buvome nuvesti á laboratorijà, kurioje buvome supaþindinti
su darbo taisyklëmis, turima áranga,
mûsø darbo tikslais ir veiklos planu.
Nors laiko trûkumas buvo pastoviai
jauèiamas, taèiau jo uþteko, kad kiekvienas norintis prisëstø prie valdymo
kompiuterio ir pabandytø savo rankomis „apmokyti“ rodotà judëti. Galutinis tikslas: grupinis projektëlis (3–
4 studentai), kurio metu turëjome iðmokyti robotà atskirti tris, panaðiø savybiø objektus (ðiuo atveju – skirtingø diametrø metaliniai cilindrai) ir
juos surûðiuoti. Áranga: robotas – manipuliatorius, valdymo kompiuteris,
konvejeris, objektø padaviklis konvejeriui, jutikliai (mechaniniai, diodiniai). Pastaruosius buvo galima naudoti pagal savo nuoþiûrà siekiant uþduoties tikslo. Kas suþavëjo ðio projekto metu – visiðka kûrybos laisvë,
leista naudotis visa turima laboratori-

Šioje dviejø savaièiø programoje mums buvo suteikta galimybë: iðgirsti, suþinoti, pamatyti,
paliesti, padaryti, suklysti ir pasitaisyti.

jos áranga. Komandoms dirbant lygiagreèiai ir stebint kitø komandø progresà, uþduotis ágavo kitoká atspalvá:
ávykdyti uþduotá galëjo visi, todël komandos pradëjo paslapèia konkuruoti, kas kûrybiðkiau, ádomiau padarys
ir labiau optimizuos visà procesà. Ðios
srities karûnavimas baigësi Ford ir
Cooper Vision gamyklose, kuriose
išvydome, kokie robotai gali bûti ir
kaip jie yra pritaikomi pramonëje, jø
pranaðumus ir trûkumus versus þmogaus darbo jëgà. Panašu, kad robotai
gali bûti pritaikyti tik masinëje gamyboje, nes tai brangus ir sudëtingas
technologinis procesas, su grieþtai apibrëþtomis uþduotimis ir vis dar ribotomis galimybëmis.
Nuo pat pirmøjø programos dienø
mes buvome skatinami raðyti þurnalà, tarsi dienoraðtá, kitaip „reflecting
log“ (apmàstymø uþraðai). Ðiø uþraðø
tikslas – perþvelgti dienos ávykius ir
juos iðanalizuoti, pasidaryti iðvadas
sau, paieðkoti iðeièiø, suprasti klaidas,
ieškoti ir atrasti naujus sprendimus.
Tai yra labai efektyvi savæs analizë,
nuveiktø ir nebaigtø darbø analizë, gilesnis suvokimas, reikalaujantis daugiau pastangø nei gali pasirodyti ið pirmo þvilgsnio, bet duodantis ir didesniø rezultatø.
Ðias labai ádomias, átemptas, sudëtingas, bet kartu labai naudingas dvi
savaites vainikavo pagrindinis projektas: mašinos, galinèios plaukti, áveikti
sausumos kliûtá ir vël tæsti kelionæ vandeniu konstravimas nuo...iki. Keturios
komandos, keturi projektai. Trys dienos darbo universiteto laboratorijose
ir dirbtuvëse, visiðka minties laisvë, jokiø suvarþymø tik skatinimas, pagalba ir supratimas. Per toká trumpà laiko tarpà galima daug iðmokti. Kaip
reikia daryti, kaip reikia organizuoti
komandiná darbà, kaip nereikia daryti ir dar daug panaðiø dalykø, kuriuos
net sunku išvardinti. Projektiniai dar-

bai universitetuose ugdo þmogaus socialinius gebëjimus, kurie gyvenime
daþnai vaidina didesná vaidmená nei
þinios, þmogus turi bûti kompetentingas savo sferoje, taèiau þiniø trûkumas gali bûti uþkamðytas literatûra,
kuri šiais laikas pakankamai lengvai
pasiekiama, o tø þiniø taikymo gebëjimas iðugdomas ne taip paprastai ir
vadovëliuose tai neaprašyta.
Todël turime þemai lenktis þmonëms, kurie ugdo mus, mûsø vaikus
ir mûsø tëvus. Nuolatinis þiniø atnaujinimas yra svarbus, kad þmogus nesustabarëtø, neuþsidarytø savo maþoje
erdvëje ir neatsiliktø nuo nuolat ir
sparèiai kintanèio pasaulio. Ði Europos Komisijos ir LR ŠMM finansuota Intensyvi programa pasiekë savo
tikslà – subûrë trijø skirtingø ðaliø studentus, dëstytojus vienoje vietoje, suteikë daug teoriniø þiniø, paskatino
praktiðkai realizuoti idëjas, leido atsiskleisti kûrybiðkai, mokë bendrauti ir
suprasti kultûrinius skirtumus (grupiniø uþduoèiø metu buvo sudaromos
miðrios grupës – ið bulgarø, anglø ir
lietuviø). Taèiau dviejø savaièiø pasirodo buvo maþa ásisàmoninti vienà
maþà kultûriná skirtumà. Minëjome,
kad anglai tarsi gyvi evoliucijos rezultato pavyzdþiai, visiðkas prisitaikymas
prie klimato. Taèiau bulgarai, kurie
atsakydami teigiamai á klausimà purto galvà, taip ir liko neáminta másle
visai lietuviø grupei. Nes pasirodo,
þmogus bendraudamas pirma perskaito paðnekovo kûno kalbà, o tik paskui bando jà sieti su verbaline. Tai
tikrai kelia sumaiðtá, kai tau vienu metu pateikiami du skirtingi atsakymai á
vienà klausimà. Tarsi prieð akis iðkiltø „Windows“ áspëjamoji lentelë „Error! Atsakymas nesuprastas, pakartokite klausimà.“
Ši intensyvaus mokymo programa
iðties buvo ðauni, gavome naujø þiniø
ir ágûdþiø.
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