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Apžiūr÷kite ir išbandykite naujosios Visagino AE reaktoriaus modelį Vilniaus universitete
(prieiga per intenretą: http://naujienos.vu.lt/pranesimai-spaudai/24689-apziurekite-ir-isbandykite-naujosios-visaginoae-reaktoriaus-modeli-vilniaus-universitete-)

Vasario 13 – 17 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (Saul÷tekio al. 9, III rūmai) pristatoma
naujosios Visagino atomin÷se elektrin÷s (AE) pasirinkta technologija – Pažangusis verdančio
vandens reaktorius ABWR (angl. Advanced Boiling Water Reactor). Beveik pusę tonos sveriantį
technologijos modelį į Vilnių atvež÷ Visagino AE strateginis investuotojas – Japonijos kompanija
„Hitachi“. Šis modelis yra daug kartų sumažinta tikrojo reaktoriaus kopija ir yra interaktyvus – gali
spaudyti mygtukus ir steb÷ti, kaip veikia reaktoriaus įrenginiai!

Didžiojoje Britanijoje susirūpinta d÷l žmonių išsilavinimo, Lietuva matoma kaip pavyzdys
(prieiga per intenretą: http://www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/karstos-zinios/didiziojoje-britanijoje-susirupintadel-zmoniu-issilavimimo-lietuva-matoma-kaip-pavyzdys-234-194811#axzz1lfx15Eic)

Didžiosios Britanijos švietimo ekspertai susirūpino, kad jų šalyje vidurinį išsilavinimą įgyja mažiau
žmonių nei tokiose šalyse kaip Lietuva, Slovakija ar Estija.
Europos Komisijos Eurostat tinklalapyje Jungtin÷ Karalyst÷ užima 19 vietą iš 33 pagal gyventojų
(nuo 25 iki 64 metų) dalį, įgijusią bent jau vidurinį išsilavinimą (tai yra pabaigusių 12 klasių arba,
britų sistemoje, A-levels).
Pirmąją vietą sąraše užima Lietuva (92 proc.), toliau Čekija (91,9 proc.), Slovakija (91 proc.) ir
Estija (89,2 proc.). Jungtin÷je Karalyst÷je vidurinį išsilavinimą 2010-aisiais buvo įgiję 76,1 proc.
gyventojų.

Kas yra vanduo, iš kur jis atkeliavo ir kokia jo galia? (prof. Jonas Grigas, prieiga per intenretą:
http://mokslas.delfi.lt/science/kas-yra-vanduo-is-kur-jis-atkeliavo-ir-kokia-jo-galia.d?id=55239501)

Vanduo mums įprastas: kasdien geriame, prausiam÷s, verdame maista. Kažin ar susimąstome, o
kas yra vanduo? Žmogaus vaisius sudarytas iš 99 proc. vandens, kūdikis gimsta jo tur÷damas 90
proc., suaugęs žmogus jo turi 70 proc., o miršta sudarytas iš 50 proc. vandens. Taigi, visą
gyvenimą iš esm÷s egzistuojame kaip vanduo! Ar žinome, kas esame?
V.Būdien÷: valstybin÷s reikšm÷s objektu paskelbti Gariūnai, bet ne Vilniaus universitetas
arba Trakų pilis (prieiga per intenretą: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vbudiene-valstybines-reiksmesobjektu-paskelbti-gariunai-bet-ne-vilniaus-universitetas-arba-traku-pilis.d?id=55183233)

Prezident÷s patar÷jos Virginijos Būdien÷s teigimu, įstatymų leid÷jas ir Vyriausyb÷ turi peržiūr÷ti
kultūros paveldo apsaugos reglamentavimą. Ji taip pat paragino sudaryti aiškų bent prioritetinių
paveldo vertybių sąrašą.
„Yra valstybin÷s reikšm÷s objektas Gariūnai, tačiau tokie iškilūs objektai kaip Vilniaus universiteto
ansamblis arba Trakų pilis n÷ra net paskelbti valstybin÷s reikšm÷s objektais. Tai galbūt rodo mūsų
tam tikrą mentaliteto būseną, tačiau galbūt at÷jo laikas mums labai atidžiai pasižiūr÷ti ir bent jau

prioritetinį iškiliausių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų vertybių sąrašą labai aiškiai tur÷ti“, – sak÷ V.
Būdien÷.

TSPMI direktorius R. Vilpišauskas: Lietuvoje politikų, baigusių politikos mokslus, daug÷s
(prieiga per intenretą: http://www.lrytas.lt/-13286859951328093379-tspmi-direktorius-r-vilpi%C5%A1auskaslietuvoje-politik%C5%B3-baigusi%C5%B3-politikos-mokslus-daug%C4%97s.htm,
http://www.balsas.lt/naujiena/580582/tspmi-direktorius-r-vilpisauskas-lietuvoje-politiku-baigusiu-politikos-mokslusdauges)

Kol kas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI)
absolventai neskuba siekti politikų karjeros. Vis d÷lto tik÷tina, kad jau netolimoje ateityje daugiau
buvusių instituto studentų užsiims realia politine veikla, ir tai prisid÷s prie politikos brandos
Lietuvoje, interviu naujienų agentūrai ELTA sak÷ šią savaitę 20-metį švenčiančio TSPMI
direktorius Ramūnas Vilpišauskas.

V. Stundys: specialistų rengimas Lietuvoje yra grindžiamas visuomen÷s ir ūkio poreikiais
(prieiga per intenretą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-02-08-v-stundys-specialistu-rengimas-lietuvoje-yragrindziamas-visuomenes-ir-ukio-poreikiais/76767)

Specialistų poreikis ir jų rengimo kokyb÷ Lietuvoje yra nuolat diskutuojama tema. Pagal veikiantį
Mokslo ir studijų įstatymą rengiant specialistus derinami du pagrindiniai principai: valstyb÷s
poreikis ir stojančiojo pasirinkimas.
„Sistema sudaro sąlygas geriausiai besimokantiems įstoti į tas studijų programas, kurioms jie
geriausiai yra pasiruošę. Siaurų specializacijų ir ūkiui labai reikalingų specialistų rengimą dabar
reglamentuoja ir tikslinio finansavimo tvarka. Šiemet ji startuoja pirmą kartą“, – sako Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys.

Dienos citata: Tie dalykai, kurie yra vieno žmogaus lobis ir išmintis, kitam visada nuskamba kaip
kvailas pokštas. Hermanas Hes÷
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