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KTU „WANTed” KARJEROS 
DIENOS VIRTUALIAI 
STUDENTO ATMINTINĖ
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Šiais metais renginys „KTU WANTed karjeros dienos 2020” (toliau – Karjeros dienos), 
vyksiantis spalio 14 dieną, Tave kviečia stebėti tris tiesiogines transliacijas:

▶   įmonių prisistatymus „WANTed meets WANTed“, kurių metu vyks tiesioginiai daugiau nei 
50-ties įmonių prisistatymai bei paskirtuose įmonių virtualiuose pokalbių kambariuose galėsi 
pasikalbėti su įmonių atstovais ir išsirinkti sau tinkamiausią darbo ar praktikos pasiūlymą;  

▶   konferenciją „Small Talks“, kurioje 13-os įmonių atstovai savo įmonių patirtimis griaus arba 
patvirtins darbo rinkoje egzistuojančius mitus;

▶   forumą „WANTed Talks“, kurio metu žymūs šalies veikėjai skaitys pranešimus, bei kartu 
su pagrindinių renginio partnerių ir Universiteto atstovais diskutuos apie prisitaikymą prie be-
sikeičiančių darbo rinkos tendencijų, naujų kompetencijų ugdymo (-si) poreikį ir pandemijos 
poveikį darbui ir visai aplinkai. 

Žinok, kad Karjeros dienose dalyvaujančių įmonių darbo ir praktikos pasiūlymai bus pateikiami 
virtualiai vos tik įmonė prisistatys, tad nesnausk ir įsitrauk! Darbo ir praktikos pasiūlymus galėsi 
pamatyti po įmonės prisistatymo nuskenavęs QR kodą.
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PASITIKRINK, AR ESI 
PASIRUOŠĘS SVARBIAUSIAM 
SAVO KARJEROS RENGINIUI ŠIAIS 
METAIS – KARJEROS DIENOMS?

Pasiruošei savo CV, motyvacinį laišką bei LinkedIn paskyrą

Turėjai karjeros konsultaciją (-as)

Apsilankei online CV check

Parsisiuntei Karjeros dienų mobiliąją aplikaciją

Instaliavai QR kodų skaitytuvę

Susipažinai su „WANTed Karjeros dienų“ interneto tinklapiu

Peržiūrėjai Karjeros dienų programą

Pasiruošei prisistatymui ir pokalbiui su įmonės atstovais

Pasiruošei savo pokalbio / darbo vietą Karjeros dienų tiesioginei transliacijai
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PASIRUOŠIMAS 
KARJEROS DIENOMS

▶  Paruošk / atnaujink savo CV;

▶  Susikurk ar patobulink savo motyvacinį     
laišką bei LinkedIn paskyrą;

▶  Apsilankyk karjeros konsultacijoje (regis-
truokis karjeros konsultacijai prisijungus prie 
savo paskyros Akademinėje informacinėje 
sistemoje (AIS));

▶  Apsilankyk CV check ir pasitikrink savo CV;

▶  Susipažink su „KTU WANTed Karjeros 
dienos 2020“ interneto tinklapio informacija;

▶  Įvertink save, savo turimas kompetencijas ir 
karjeros ambicijas (asmeniniai gabumai, kar-
jeros interesai, karjeros vertybės);

▶  Dalyvauk Karjeros ir ugdymo centro rengia-
mose konsultacijose ir mokymuose, skirtuose 
Karjeros dienų pasiruošimui;

▶  Pasidomėk mugėje dalyvaujančiomis 
įmonėmis ir jų siūlomomis galimybėmis bei sek 
visą informaciją parsisiųstoje „WANTed Karjeros 
dienos” mobiliojoje aplikacijoje (mobiliosios 
aplikacijos nuoroda);

▶  Išsirink įmones, kurios aktualiausios Tau;

▶  Įsivardink, kokią pridėtinę vertę gali suteikti 
konkrečiai įmonei ir kodėl norėtum tapti būtent 
šios įmonės dalimi.

PRIEŠ
KARJEROS DIENAS

https://studentams.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/54/2019/10/Wanted_TavoCVGidas.pdf
https://studentams.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/54/2019/10/Wanted_MotyvacinioLaiskoGaires.pdf
https://studentams.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/54/2019/10/Wanted_MotyvacinioLaiskoGaires.pdf
https://studentams.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/54/2019/10/Wanted_LinkedInGidas.pdf
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://karjerosdienos.ktu.edu/
https://karjerosdienos.ktu.edu/
https://www.cv.lt/karjerostestas#!?tab=GABUMAI
https://www.cv.lt/karjerostestas#!?tab=INTERESAI
https://www.cv.lt/karjerostestas#!?tab=INTERESAI
https://www.cv.lt/karjerostestas#!?tab=VERTYBES
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Ką reikėtų žinoti ruošiantis žiūrėti 
tiesioginę transliaciją bei kalbėti 
vaizdo formatu su įmonių atstovais?

Pasiruošimas Tiesioginė 
transliacija

Pokalbiai vaizdo 
formatu su įmonių 

atstovais

Pasitikrink savo ryšį bei interneto nustatymus

Pasitikrink įrenginio, per kurį žiūrėsi transliaciją, garso ir 
vaizdo nustatymus

Kaip galima sumažink pašalinį garsą / pasirink kaip galima 
tylesnę erdvę

Turėk šalia įrenginio, per kurį žiurėsi transliaciją, pakrovėją

Turėk šalia savęs rašiklį ir popieriaus lapą 

Sumažink socialinių medijų pranešimus arba juos nutildyk 
transliacijos ir pokalbio metu

Kai nereikia kalbėti, išjunk arba nutildyk savo mikrofoną

Nustatyk, kad kamera būtų nukreipta tiesiai į Tave ir būtum 
gerai matomas

Pasirink šviesią ir tvarkingą erdvę (esant poreikiui gali 
pasirinkti ir nustatyti foną už savęs)

Turėk savo CV kopiją šalia bei skaitmeninėje laikmenoje

Būk apsirengęs formaliai

Turėk šalia savęs vandens stiklinę

Palaikyk akių kontaktą ir nepamiršk šypsotis
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POKALBIAI SU 
ĮMONIŲ ATSTOVAIS

GRUPINIŲ 
KONSULTACIJŲ
virtualus įmonės 1 valandos prisistatymas 

(grupinė konsultacija / diskusija), kuriame 

galės dalyvauti visi suinteresuoti studentai, 

tad prisijungusiųjų skaičius nebus ribo-

jamas. Pokalbio laiko išdėstymas nėra 

apribotas, todėl pati įmonė sprendžia, kiek 

laiko skirti prisistatymui, klausimams ir 

pan. Nuoroda bus pateikta QR kode po 

įmonės prisistatymo „WANTed meets 

WANTed“ transliacijos metu. 

INDIVIDUALIŲ 
POKALBIŲ 

Nuoroda į registracijos anketą su patogaus 

laiko pasirinkimu individualiam pokalbiui su 

įmone bus pasidalinta soc. medijose savaitę 

prieš Karjeros dienas. Nuoroda į virtualų po-

kalbių kambarį kartu su priminimu bus atsiųsti 

į Tavo akademinį paštą prieš 1 d. d. (tik už-

siregistravęs į pokalbius – nuorodą gausi į savo 

akademinį paštą). Siekiant išlaikyti individualių 

pokalbių principą, bus vykdomi asmeniniai 

virtualūs pokalbiai su studentais ir įmone iki 20 

minučių (kiek pokalbių bus per dieną sprendžia 

pati įmonė); 

POKALBIAMS SU ĮMONĖMIS BUS 
SKIRTOS DVI POKALBIŲ PLATFORMOS
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PASIRUOŠIMAS POKALBIUI 
SU ĮMONĖS ATSTOVAIS

▶  Prisijungęs įmonės atstovų virtualaus 
pokalbių kambario, pasiteirauk įmonės 
apie Tave dominančias karjeros galimy-
bes, teiraukis konkrečių darbo / praktikos 
/ baigiamųjų projektų temų pasiūlymų. 
Pasidomėk, kaip įmonė mato save ateityje ir 
kokių sričių atstovų ji ieško (-os), pasidomėk 
apie įmonės kultūrą bei jos vertybes.

▶  Pokalbių metu elkis pagarbiai, mandagiai 
bei nepamiršk šypsotis;

▶  Įmonių prisistatymų metu pasinaudok 
ir nuskenuok ekrane matomą vieną iš 
QR kodų – pirmasis, kuris nukreips Tave į 
„WANTed - darbo ir praktikos platformą”, 
kurioje  tik po įmonės prisistatymo „WANTed 
meets WANTed” transliacijos metu atsiras 
unikalūs ir niekur nematyti įmonių darbo ir 
praktikos pasiūlymai, o antrasis nukreips į 
tuo metu vykstantį virtualų grupinį pokalbių 
kambarį su įmonės atstovais.

▶  Pasinaudok galimybe ir pasikalbėk su 
skirtingais įmonių atstovais jų virtualiuose 
grupiniuose pokalbių kambariuose arba indi-
vidualiuose pasišnekėjimuose.

▶  Pristatyk save įmonių atstovams įvardin-
damas savo patirtį / žinias srityse, kurios 
Tave domina. Taip pat, įvardink savo turimus 
įgūdžius ir kompetencijas, kurie gali būti 
svarbūs Tavo norimoje darbo / praktikos 
pozicijoje. Nepamiršk pabrėžti savo stipriųjų 
savybių, kurios galėtų būti svarbios darbo 
rinkoje.

▶  Prieš bendraudamas su įmonės atstovais, 
būk pasidomėjęs įmonės veikla, kokius 
padalinius įmonė turi, kokius padalinius 
įmonė turi, kokiuose sektoriuose ji veikia, 
kada įsikūrė, koks jos plėtros kelias ir atei-
ties perspektyvos (detalus darbo pokalbio 
pasiruošimas).

ANTRASIS NUKREIPS Į TUO METU VYKSTANTĮ 
GRUPINĮ POKALBIŲ KAMBARĮ SU ĮMONĖS ATSTOVAIS.

* Nepamiršk, kad ne tik įmonė renkasi, bet ir Tu, tad būk iniciatyvus ir aktyvūs.

https://studentams.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/54/2019/10/Wanted_PasiruoskDarboPokalbiui.pdf
https://studentams.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/54/2019/10/Wanted_PasiruoskDarboPokalbiui.pdf
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PO KARJEROS 
DIENŲ SVARBU

▶  jei kanditavai į praktikos ar darbo poziciją ir negavai atsakymo iš įmonės, po savaitės 
gali susisiekti su ja ir pasiteirauti dėl situacijos, galbūt dėl didelio kiekio kandidatūrų įmonė 
nepamatė Tavo CV;

▶  po virtualaus renginio savo fakultete nuolat tikrink specialią lentą „JOB WALL”, Universiteto 
naujienlaiškius bei ekranus, kuriuose rasi informaciją apie laisvus bei naujus darbo ir praktikos 
pasiūlymus;

▶  sek įmonių naujienas ktu.edu interneto tinklapyje skelbiamuose straipsniuose ir skaityk 
visą aktualią informaciją bei kitas naujienas;

▶  kreipkis dėl karjeros konsultacijų ir nuolat atsinaujink savo CV, motyvacinį laišką bei Linke-
dIn paskyrą (registruokis į karjeros konsultaciją prisijungęs prie savo paskyros  Akademinėje 
informacinėje sistemoje (AIS));

▶  Nuolat tikrink „Wanted - darbo ir praktikos platformą”, kurioje galėsi rasti naujus darbo ir 
praktikos pasiūlymus. 

PRAĖJUS 
KARJEROS DIENOMS

https://ktu.edu/
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://wanted.ktu.edu/studentams-praktika/


KARJEROSDIENOS.KTU.EDU

http://karjerosdienos.ktu.edu

