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KTU „Karjeros dienos 2016“ – tai didžiausia Baltijos šalyse studentų ir įmonių atstovų karjeros
kontaktų mugė. Dvyliktus metus organizuojamos
KTU „Karjeros dienos“ tūkstančiams bakalauro ir
magistro studijų studentams padėjo sėkmingai integruotis darbo rinkoje, o įmonių atstovams – rasti
perspektyvius darbuotojus savo verslui. Raskite
įmones, kurios jums įdomios, išsiaiškinkite kokie
specialistai yra paklausūs, užmegzkite glaudesnius
ryšius su įmonių atstovais ir pagal tai „projektuokite“ savo ateitį.

Sveikinimo žodis
Turbūt sutiksite, kad karjera – vienas svarbiausių gyvenimo projektų, reikalaujantis kruopštaus planavimo ir
nuoseklaus darbo. Platus išsilavinimas, patirtis, plačios
žinios ir kompetencijos, nuolatinis tobulėjimas, profesinių ir asmeninių savybių ugdymas yra tie privalumai,
kurie leis pasiekti geidžiamus šio projekto rezultatus.
Tačiau karjeros kelyje žengiant pirmuosius žingsnius,
svarbiausi yra keli dalykai.
Pirmasis – galimybės ir gebėjimas jomis pasinaudoti. O
jų šios „Karjeros dienos“ pasiūlys tikrai ne vieną. Daugiau kaip 120 įmonių ir organizacijų, pristatančių savo
veiklą, specialistai, verslo atstovai, galintys atsakyti į
kylančius klausimus ar duoti vertingų patarimų. Be to,
tai išskirtinė proga betarpiškai, akis į akį pabendrauti su
potencialiu darbdaviu, pasidalinti lūkesčiais, išgirsti, ko
jis tikisi iš būsimojo darbuotojo.
Antrasis – drąsa. Būkite iniciatyvūs ir aktyvūs, motyvuoti ir žingeidūs, klauskite, domėkitės, kalbėkite ir kalbinkite ir jau šiandien sulaukite norimo praktikos ar pirmojo
darbo pasiūlymo.
Linkiu, kad šiame renginyje užsimezgę ryšiai, kontaktai,
išgirstos idėjos ar patarimai taptų tikros sėkmės istorijos ir perspektyvios karjeros pradžia.
Rektorius Petras Baršauskas
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Vieta – Kauno „Žalgirio“ Arena
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas)
Data – 2016 m. kovo 1 d. (antradienis)
Laikas – 10.00–16.00 val.

RENGINIO
PROGRAMA
10.00
Renginio atidarymas (pagrindinėje salėje)

10.05
Sveikinimo kalbos:
Kauno technologijos universiteto rektorius
prof. Petras Baršauskas
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius
„Callcredit Information Group“ vadovas
Lietuvos teritorijai Dainius Aksinavičius

10.30–16.00
Studentų ir įmonių kontaktų mugė
(„Žalgirio“ arenos erdvėje): lankymasis
įmonių stenduose, nemokamos karjeros
konsultacijos

11.00–14.00
Konferencija (amfiteatre)

16.00
Renginio pabaiga
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KONFERENCIJOS
PROGRAMA
11.00–11.30
Moderatoriaus įvadinis pranešimas –
Sergejus Muravjovas, organizacijos vadovas,
„Transparency International“ Lietuvos skyriu

11.30–12.00
„It’s all about you“ / „Visa tai apie jus“ –
Katie Jarvis, Talentų paieškos ir ugdymo vadovė,
„Callcredit Information Group“ (pranešimas vyks
anglų kalba)

13.00–13.30
„Kur paslėpta Jūsų karjera?“ – Kristina Keršienė,
personalo vadovė Lietuvoje ir Talentų vadovė
Europoje, „Littelfuse“, KTU Alumnų asociacijos narė

13.30–14.00
„Kur krypsta karjeros tendencijos?“ –
Gitanas Nausėda, vyriausiasis ekonomistas
ir SEB prezidento patarėjas, SEB bankas
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PRANEŠĖJAI

Sergejus Muravjovas
Pranešimo pavadinimas:

Moderatoriaus įvadinis
pranešimas
Konferencijos moderatorius Sergejus Muravjovas –
organizacijos vadovas, „Transparency International“
Lietuvos skyrius
Sergejus vadovauja TILS nuo 2008 m. Jis yra „Baltosios
bangos” iniciatyvos tarybos narys, „Duke of Edinburgh International Award“ Lietuva patariamosios tarybos
narys, „Žinių radijo“ patariamosios tarybos narys bei
Vilniaus m. Centro poliklinikos ir Respublikinės Vilniaus
universitetinės ligoninės stebėtojų tarybų narys. Sergejus taip pat dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Jis baigė magistrantūros studijas Leideno universitete, bakalauro studijas Utrechto universitete ir Vilniaus
universitete.
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Katie Jarvis
Pranešimo pavadinimas:

„It’s all about you“ /
„Visa tai apie jus“
(pranešimas vyks anglų kalba)
Katie Jarvis – Talentų paieškos ir ugdymo vadovė,
„Callcredit Information Group”
Katie Jarvis yra „Callcredit Information Group” talentų
paieškos ir ugdymo vadovė, atsakinga už vadovavimo
ir valdymo plėtrą įmonėje. Įmonė yra įsipareigojusi būti
pirmaujančia įmone, siūlančia puikią vietą dirbti bei visokeriopai remti darbuotojų plėtrą ir pažangą. Katie vadovauja programai, kuri remia darbuotojus, siekiančius
kurti savo karjerą ne tik šioje įmonėje. Katie dirba jau
daugiau nei metus šioje įmonėje.
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Kristina Keršienė
Pranešimo pavadinimas:

„Kur paslėpta Jūsų
karjera?“
Dr. Kristina Keršienė – tarptautinės elektronikos
produktų kūrimo ir gamybos kompanijos „Littelfuse“
personalo vadovė Lietuvai ir talentų valdymo vadovė
Europai
Dr. Kristina Keršienė – tarptautinės kompanijos „Littelfuse“ personalo vadovė Lietuvai ir talentų valdymo
vadovė Europai. „Littelfuse” Lietuvoje kuria ir gamina elektronikos produktus automobiliams „Maserati”,
„Mercedes-Benz“ ir kt. Kristina yra KTU absolventė,
socialinių mokslų daktarė, KTU karjeros mentorė. Pagrindinės veiklos sritys: kompetencijų ugdymas, karjeros planavimas, darbuotojų įsitraukimas, tarptautinių
personalo praktikų integracija.
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Gitanas Nausėda
Pranešimo pavadinimas:

„Kur krypsta šiandienos
karjeros tendencijos?“
Gitanas Nausėda – SEB banko prezidento patarėjas,
žinomas finansų analitikas
Gitanas Nausėda – SEB banko prezidento patarėjas, žinomas finansų analitikas. 1993 metais Vilniaus
universitete apgynė daktaro disertaciją, vėliau studijavo politikos mokslus Bonoje, stažavosi Vokietijos
Bundestage, Pasaulio banke. G. Nausėdos profesinė
specializacija – pinigų ir fiskalinė politika, ekonomikos procesų prognozavimas, finansų rinkų analizė.
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Užrašams
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KTU Karjeros ir ugdymo centras
Studentų g. 67, 204 ir 205 kab., Kaunas
Tel. 8 37 321 330, Faks. 8 37 300 856
El. p. karjera@ktu.lt
karjerosdienos.ktu.edu
ktu.edu

