
 

Ar nori būti žingsniu priekyje ir patekti į sparčiai modernėjančio pasaulio traukinį?  

Ar žinai, kad klausimas „Kur studijuoti?“ šiandien neaktualus, nes žinios nuolat kinta, o nuspėti 
populiariausių ateities specialybių negali niekas. Svarbiausias ir vienintelis dalykas, kuris yra 
vertinamas šiandien ir bus svarbus ateityje – tai gebėjimas greitai mokytis ir mąstyti plačiai, 
prisiderinti prie nuolat kintančių rinkos sąlygų ir turėti ne vieną kompetenciją. 

Daugiau nei 200 universitetų, kolegijų iš Lietuvos ir užsienio, profesinio mokymo lyderių, verslo 
profesionalų, karjeros konsultantų, inovatorių, jaunųjų kūrėjų, neformalių jaunimo organizacijų, 
tarptautinių organizacijų, mokslo ir kultūros institutų, valstybinių tarnybų institucijų atstovų parodoje 
STUDIJOS 2018 kviečia būti ir kurti Lietuvai! 

 

Šiandien Tu gali viską: 

 Keisti kryptį ir iš humanitarinių mokslų nerti į technologijų pasaulį; 
 Griauti stereotipus apie tai, kad profesinis mokymas nėra prestižinis ir įgyti profesiją, kuri 

atvertų kelius į svajonių darbą ar verslą; 
 Atrasti savo pašaukimą ir ateities kelią po metų savanorystės; 
 Įstojus į universitetą Lietuvoje, mokytis užsienyje ir keliauti po pasaulį; 
 Semtis įkvėpimo iš tų – kurie kaip ir tu kažkada dvejojo, rinkosi ir abejojo – žinomų 

Lietuvos verslininkų, kūrėjų, bankininkų, menininkų. 
 Tapti savo srities profesionalu Lietuvoje ir būti reikalingu visame pasaulyje. 

Net 5 parodos ekspozicijų salės, daugiau nei 200 įkvepiančių renginių ir susitikimų, visa atskira 
erdvė beprotiškiausių inovatyvių idėjų, netikėtų atradimų ir ateities technologijų, dabartį keičiančių 
susitikimų jau vasario 8–10 dienomis tarptautinėje 16-oje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 
parodoje STUDIJOS 2018. 

BILIETAI 

http://www.bilietai.lt/lit/renginiai/parodos/studijos-2018-237728/


IŠSKIRTINĖS DISKUSIJOS! 

NAUJA! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DISKUSIJA # BŪTI MOKYTOJU – neformalūs 
pokalbiai apie tai, kokio mokytojo mokiniams reikia 
šiandien, kas yra geras mokytojas, kodėl mokytojo 
specialybė yra svarbi, kokiu mokytoju pasitikima ir 
koks mokytojas tu būtum pats? 

Renginio moderatorius – Ignas Krupavičius. 
Diskusijos dalyviai: Jurgita Petrauskienė, Švietimo ir 
mokslo ministrė; Paulius Baltokas, vyr. konsultantas 
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram 
priėmimui organizuoti vyr. konsultantas bei 
universitetų prorektoriai.  

Renginys vyks: 4 salėje, VERO CAFE kavinėje, 
vasario 8 d., 11.00–12.00. 

 

KAVA IR POKALBIAI APIE ATEITĮ SU ŠVIETIMO 
MINISTRE JURGITA PETRAUSKIENE – Švietimo 
ir mokslo ministerijos stende 5.B02 susibūrę 
mokiniai turės išskirtinę galimybę atvirai pasikalbėti 
su Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. 
Kokios mokymosi perspektyvos laukia ateityje ir ką 
galima daryti kitaip, kad pasiektume savo 
užsibrėžtus tikslus? 

Renginys vyks: vasario 8 d., 12.15–12.45. 

 

IŠSKIRTINIS DĖMESYS MOKYTOJAMS – 

parodoje ketvirtadienį bei penktadienį veiks 

MOKYTOJŲ KAMBARYS, kuriame jie galės 

pailsėti, pabendrauti, pasivaišinti gardžia kava. Taip 

pat šias dvi dienas vyks specialiai mokytojams skirti 

renginiai kurių programą rasite mūsų svetainėje. 



VISA PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NAUJA ERDVĖ! 1 salė KARJEROS PLANAVIMO 

MUGĖ „RENKUOSI PROFESIJĄ“ – naujas 

parodos STUDIJOS projektas. Moderniose ir 

atnaujintose ekspozicijų salėse jaunimui nuo 14 

metų bus pristatomas platus spektras aktualiausių 

Lietuvos darbo rinkoje profesijų. Karjeros planavimo 

mugės tikslas – didinti profesinio mokslo Lietuvoje 

prestižą, stiprinti jaunimo mokymosi motyvaciją, 

pristatyti karjeros galimybes ir perspektyvas, baigus 

profesinę mokyklą. 

NAUJA ERDVĖ! 4 salė BŪSIU LIETUVAI – 

ĮKVĖPTA KETVIRTOSIOS PRAMONĖS 

REVOLIUCIJOS – čia kalbės  dirbantys, kuriantys ir 

įkvepiantys savo sričių specialistai, verslo įmonių 

atstovai, aukštųjų technologijų kūrėjai, mokslininkai, 

inovatoriai. Susitikimuose su Lietuvos moksleiviais 

kalbėsime apie būtinas ateities kompetencijas, 

naujas verslo platformas ir galimybes, mokymąsi 

visą gyvenimą bei neišvengiamus pokyčius darbo 

rinkoje, susijusius su ketvirtosios pramonės 

revoliucijos atėjimu.  

IŠANKSTINIAI BILIETAI MOKINIŲ GRUPĖMS! 

Kviečiame įsigyti išankstinius grupinius bilietus. Taip mokėsite mažiau bei išvengsite eilių 
kasose. Moksleivius lydintys mokytojai parodą lanko nemokamai. Bilieto kaina mokiniams 
atvykstantiems su grupe – 3 EUR. Paraišką pildykite mūsų svetainėje: 
www.litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2018.  
Registracijos pabaiga vasario 4 d. imtinai.  

https://www.litexpo.lt/lt/parodos/-studijos-2018
http://www.litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į PARODĄ VAŽIUOK PIGIAU! 

Vasario 8–10 dienomis su parodos STUDIJOS bilietu kelionei traukiniu ir TOKS bei EUROLINES 
autobusais bus taikoma 30 proc. nuolaida. Traukinio ir autobusų bilietus galite įsigyti kasose bei 
internetu: 

www.traukiniobilietas.lt laukelyje „Lojalumo kortelės numeris“ suvedus kodą STUDIJOS2018 

www.autobusubilietai.lt pasirenkant nuolaidą „Litexpo“ 

Jūsų patogumui kas valandą kursuos specialūs mikroautobusai maršrutu „Stotis-Litexpo“. 

BILIETAI 

http://www.bilietai.lt/lit/renginiai/parodos/studijos-2018-237728/
http://www.traukiniobilietas.lt/
http://www.autobusubilietai.lt/

