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KTU ALUMNI PREZIDENTO ŽODIS

Mieli KTU alumnai,

esu įsitikinęs, kad Lietuvoje nėra nė vieno miesto ar miestelio, kuriame
nebūtų KTU absolvento. Nepaisant to, kad mes, KTU alumnai, esame
išsibarstę po visą Lietuvą, Europą ir pasaulį, esame viena didžiulė šeima,
kurią turėtų vienyti bendros vertybės.
Viena iš tokių vertybių – pasididžiavimas savo Universitetu. Kartu su
pasididžiavimu prisiimamas ir įsipareigojimas būti savosios Alma Mater
ambasadoriumi, darbais ir žodžiais nešančiu žinią miestui, Lietuvai ir
pasauliui apie Kauno technologijos universitetą ir jo žmones.
Tikiu, kad absolventai yra svarbi Universiteto bendruomenės dalis. Alumnų sukauptos žinios ir unikalios
patirtys, išmoktos karjeros pamokos ir pasiekimai gali ir turi būti ramstis Universitetui ugdant jaunuosius
talentus. Alumnai gali būti galinga jėga, padedanti Universitetui vykdyti savąją misiją, bei svarus
patariamasis balsas einant pozityvių pokyčių keliu.
Septintus metus skaičiuojanti KTU alumnų asociacija tęsia KTU alumnų bendruomenės stiprinimą:
didiname KTU alumnų bendruomenės žinomumą tarp studentų, absolventų ir kitų suinteresuotųjų,
dalijamės absolventų istorijomis bei Universiteto ir alumnų partnerystės atvejais, kviečiame stiprinti
ryšius Asociacijos ir Universiteto renginiuose.
Džiugu, kad prisidedame prie alumnams patrauklios ir įtraukios aplinkos Universitete kūrimo. Šiemet
absolventus gausiai kvietėme į alumnams atviras Universiteto paskaitas, konferencijas, mokymus ir
šventes. Universitete sudarytos karjeros konsultacijų bei mentorystės sąlygos absolventams.
KTU alumnų asociacija – puikus tarpininkas, padedantis KTU absolventams nepamiršti ir naujai atrasti
savąją Alma Mater, o Universitetui – prisiminti ir naujai pažinti savuosius ugdytinius. Tikiu, kad
bendrystei ir pokyčius kuriančioms iniciatyvoms skirtas alumnų forumas „commUNITY 2018: galia keisti“
stiprins pajautą, kad absolventai yra svarbi šio Universiteto bendruomenės dalis, ir skatins abipusę – ir
alumnų, ir akademinės bendruomenės – iniciatyvą ieškant įdomių ir vertę kuriančių partnerystės formų.

Arūnas Laurinaitis
KTU alumnų asociacijos prezidentas

I. APIE KTU ALUMNŲ ASOCIACIJĄ
Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija – nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė,
nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, siekianti vienyti visų Kauno technologijos universiteto (KTU)
kartų absolventus.
Vizija: KTU alumnai – partneriai visam gyvenimui.
Misija: Tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios KTU alumnų bendruomenės puoselėjimas.
Puoselėjamos vertybės: partnerystė, savanorystė, iniciatyvumas, pagalba ir parama.
Įstatuose įtvirtinti Asociacijos pagrindiniai tikslai:
1. Skatinti ir palaikyti Asociacijos narių tarpusavio ryšius;
2. Skatinti ir palaikyti Asociacijos ryšius su KTU;
3. Prisidėti prie KTU veiklos ir vykdomų projektų.
Prioritetinės veiklos kryptys:
1. KTU alumnų bendruomenės stiprinimas: alumnų kontaktų tinklo plėtra, alumnų ir Universiteto
ryšių stiprinimas bei puoselėjimas, pasididžiavimo Universitetu stiprinimas.
2. Žinios ir mokymasis visą gyvenimą: alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklas skatinimas,
dalyvavimas Universiteto bei Asociacijoje renginiuose (atvirose paskaitose, konferencijose,
susitikimuose).
3. Parama Universitetui: dalijimasis žiniomis ir patirtimi su akademine bendruomene (karjeros
mentorystė, paskaitų ir pranešimų skaitymas ir pan.), alumnų pozicijos išsakymas aktualiais
klausimais, parama jauniesiems talentams.
Asociacijos prezidentas – Arūnas Laurinaitis (UAB „Averditum“ vadovas, Lietuvos pramoninkų
konfederacijos viceprezidentas). Išrinktas dviejų metų kadencijai 2017-06-03 vykusiame KTU alumnų
asociacijos narių susirinkime.
Asociacijos valdybos nariai
Išrinkti vienerių metų kadencijai 2017-06-03 vykusiame Asociacijos narių susirinkime:
1. Arūnas Laurinaitis (UAB „Averditum“ vadovas),
2. Darius Vaičiulis (UAB „Spaineta“ vadovas),
3. Dalius Misiūnas (UAB „Maxima grupė“ generalinis direktorius),
4. Tomas Urbonas (UAB „Sonaro“ direktorius),
5. dr. Edita Gimžauskienė (Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė),
6. dr. Andrius Vilkauskas (Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas),
7. Greta Lebeckienė (KTU mentorystės programos koordinatorė).
Universiteto deleguotas atstovas:
8. Ornela Ramašauskaitė (2017-06-03 – 2017-11-30; KTU Korporatyvinių ryšių biuro direktorė);
Kristina Daubarytė (2017-11-30 – 2018-01-26; l. e. p. KTU Korporatyvinių ryšių direktorė )
Lina Slavickaitė (nuo 2018-01-26; KTU Bendradarbiavimo vystymo ir karjeros ugdymo skyriaus
vadovė).
KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas:
9. Aurelija Valantonytė (studentė).
Kontrolės komitetas:
1. dr. Algimantas Valinevičius (Elektros ir elektronikos fakulteto dekanas),
2. Artūras Kanapkis (UAB „Baltic Sinergy“ vadovas),
3. dr. Robertas Alzbutas (KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto rinkodaros koordinatorė).

II. KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOS VEIKLA 2017-06-03 – 2018-05-12
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos veikla buvo nukreipta į KTU alumnų bendruomenės stiprinimą,
alumnams patrauklios ir įtraukios aplinkos Universitete vystymą, viešosios komunikacijos stiprinimą,
paramą jauniesiems Universiteto talentams.

Asociacijos narių skaičiaus kaita
Ataskaitiniu laikotarpiu į Asociaciją naujai užsiregistravo 133 KTU absolventas (žr. 1 pav,). 2018 m.
gegužės 4 d. duomenimis Asociacija vienijo 1196 KTU alumnus.
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1 pav. KTU Alumnų asociacijos narių skaičiaus kitimas (2016 – 2018 m.)

KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžiai
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko devyni KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžiai ir vienas elektroninis
balsavimas. Posėdžių metu daugiausia dėmesio skirta Asociacijos struktūros bei vertės alumnams
sprendimų paieškai, asociacijos žinomumo tarp studentų didinimo galimybių aptarimui, jaunųjų talentų
rėmimo klausimams, KTU Alumni logotipo atnaujinimo poreikio bei galimybių diskusijoms.

Bendradarbiavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta KTU alumnų asociacijos ir Kauno technologijos universiteto
bendradarbiavimo sutartis. Sutartimi įsipareigota bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant KTU alumnų
bendruomenės stiprinimo projektus bei alumnų ir Universiteto ryšių vystymo iniciatyvas.

Organizuoti renginiai ir iniciatyvos
1. KTU alumnų ekskursija į „LIDL Lietuva“ logistikos centrą (2017 spalis)
KTU absolventai lankėsi Ramučiuose įsikūrusiame „Lidl Lietuva“ logistikos centre, pagal turimus
sertifikatus viename moderniausių prekių paskirstymo centrų Baltijos šalyse. Ekskursijos dalyviai

susipažino su logistikos sandėlių išplanavimu veiklos organizavimu, antrinių žaliavų valdymu. Ekskursiją
vedė KTU absolventas Mantas Klivečka.
2. Iniciatyva „Pasimatuok alumno kėdę“ (2017 lapkritis)
Tarptautinės studentų proga organizuota iniciatyva „Pasimatuok alumno kėdę“. Universiteto studentai
kviesti vienai dienai užimti KTU absolventų, einančių vadovaujančias pareigas įmonėje, kėdes –
susipažinti su veikla, darbo ypatumais, iššūkiais.
Iniciatyva organizuota siekiant didinti Asociacijos žinomumą studentų tarpe bei aktyviausiems
studentams padėti geriau pasirengti karjeros startui – susipažinti su dominančios įmonės veiklos ir
pareigų ypatumais praktikoje. Iniciatyvoje dalyvavo absolventai, dirbantys „Omniva LT“, „Elinta“, „Baltic
Synergy“, „Choco Group“ ir kt.
Iniciatyva organizuota bendradarbiaujant su KTU Studentų atstovybe.
3. KTU alumnų asociacijos 6-asis gimtadienis (2017 lapkritis)
Gimtadieniui parinkta netradicinė vieta – istorinis Mašinų gamybos fakultetas, kuris vienam vakarui
atgijo pakviesdamos prisiminti studijas bei miesto ir Universiteto istorines akimirkas.
Pirmoji gimtadienio dalis buvo skirta pažintinėms veikloms ir studijų prisiminimams. Pravestos dvi
ekskursijos po Universiteto VIII rūmus, pristatant rūmų istorinę reikšmę Kaunui bei Universitetui.
Antrojoje – šventinėje – dalyje Asociaciją sveikino Universiteto vadovai, Studentų atstovybės nariai.
Sveikinimus lydėjo perkusijos būgnų šou, absolventų linkėjimų Universitetui užantspaudavimas
kapsulėje, neformalios diskusijos, dalijimasis prisiminimais.
Gimtadienį šventė apie 100 absolventų.
4. KTU alumnų sugrįžtuvės (2018 gegužė)
Kauno technologijos universiteto absolventai kviesti grįžti į savo Alma Mater: prisiminti akademinių
erdvių ir žmonių, su kuriais kartu eita ne vienerius metus, geriau pažinti savo Universiteto absolventų
bendruomenę, atnaujinti ir megzti naujas tarpusavio pažintis, burtis naujoms iniciatyvoms.
Sugrįžtuvių tema paskelbta bendrystė ir pokyčius įkvepiančios iniciatyvos. Organizuotas alumnų forumas
„commUNITY 2018: galia telkti“, kurio metu Universiteto absolventai pristatė ir diskutavo vykdomas
socialines ir aplinkosaugines iniciatyvas.
Forumą programą sudarė trys pranešimai („Aš – mokytojas ir mokinys“, Dalius Misiūnas; „Titane
sustingusi laisvė: 1989-ųjų ekspedicija į Jakutijos šiaurę“, Rimantas Plėštys, „Vienišų kaubojų laikai –
praeityje?“, Algirdas Stonys) bei trys diskusijos:
1. „Rytojų kuriančios iniciatyvas: užkulisiai ir išmoktos pamokos“
Diskutantai: Nerijus Buivydas, Viktoras Gurgždys, Algirdas Noreika, Viktorija Nausėdienė.
2. „Sėkminga bendrystė – noro (ne)pakanka?“
Diskutantai: Algirdas Stonys, Monika Simaškaitė, Paulius Kliučininkas, Ligita Valalytė.
3. Universiteto ir absolventų partnerystė: patirtys ir iššūkiai
Diskutantai: Paulius Insoda, Antanas Šegžda, Neli Karapetjan-Baranauskienė, Lina Slavickaitė.
Universiteto absolventams pristatytos galimybės įsitraukti į Universiteto veiklas (specialiai alumnų
sugrįžtuvėms parengtų stendų ekspozicija). Po pranešimų ir diskusijų absolventai pakviesti neformaliai
diskusijai.
Alumnų forumas sulaukė ~100 dalyvių.

5. KTU alumnų asociacijos narių susirinkimas (2018 gegužė)
Kasmetinis Asociacijos narių visuotinis susirinkimas skirtas Prezidento ir Kontrolės komiteto ataskaitų
svarstymui, valdybos narių rinkimams. Šį susirinkimą papildė KTU Alumni logotipo rinkimai bei
absolventų susitikimas su Universiteto vadovybe ir diskusija „Kaip gyveni, KTU?“.

Jaunųjų talentų skatinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija tęsė tradiciją skatinti jaunuosius talentus Universitete – dalijosi
žiniomis, profesinėmis patirtimis, tęstas jaunųjų inovatorių rėmimas („Technorama“), inicijuotas naujos
stipendijos steigimas.
1. Skatinamoji stipendija už aktyvų įsitraukimą į neformalaus ugdymo(si) veiklas
2018 kovą inicijuotas KTU Alumni vienkartinės skatinamosios stipendijos (365 Eur) už aktyvų dalyvavimą
Universiteto neformalaus ugdymo(si) veiklose. Stipendija skiriama studentui, surinkusiam daugiausiai
skaitmeninių ženkliukų* už aktyvų įsitraukimą į KTU neformalaus ugdymo programų „WANTed“,
„GIFTed“, „GUIDed“, „UNITed“, „INSPIRed“ veiklas. Balandį-gegužę vyksta konkursas stipendijai gauti;
nugalėtoją planuojama skelbti gegužės gale.
Stipendija skirta siekiant didinti KTU alumnų asociacijos žinomumą tarp studentų bei paskatinti juos
aktyviai išnaudoti Universitete esančias papildomo ugdymo(si) ir savanorystės galimybes.
*Skaitmeniniai ženkliukai – KTU įdiegta skaitmeninė inovacija, skirta neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimų
pripažinimui (badgecraft.eu platforma).

2. Skatinamoji stipendija Universiteto jauniesiems inovatoriams
2018 balandį KTU „Startup Space“ organizuotame jaunųjų inovatorių darbų konkurse-parodoje
„Technorama“ įteiktas KTU alumnų asociacijos apdovanojimas už įdomiausią technologinį
sprendimą. KTU Alumni vienkartinė skatinamoji stipendija (500 eur) skirta komandai „AmeraLabs“, kuri
komisijos vertinimui pateikė cheminį produktą – 3D spausdintuvų spausdinimo medžiagą. Prizas skirtas
iš surinktų Asociacijos narystės mokesčių.
3. Mentorystė
Į KTU karjeros mentorystės programą įsitraukę ir studentų karjeros mentoriais yra užsiregistravęs 78 KTU
alumnai (iš 153 karjeros mentoriais užsiregistravusių verslo praktikų). Iš jų – 25 KTU alumnų asociacijos
nariai.
KTU alumnų asociacija periodiškai kviečia absolventus įsitraukti į mentorystės programą: tapti studentų
karjeros mentoriais, dalintis su ugdytiniais profesinėmis žiniomis bei patirtimi.
4. Diskusija su talentų programos „GIFTed“ studentais
KTU alumnų asociacijos valdybos pirmininkas Darius Vaičiulis susitikime su „GIFTed“ studentais pristatė
ir diskutavo savo patirtis „Dakaro“ ralyje.

Atstovavimas Universiteto renginiuose
1. Absolventų sveikinimas diplomų įteikimo iškilmės
2017 birželį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusioje Kauno technologijos universiteto diplomų įteikimo
šventėje absolventus sveikino Asociacijos prezidentas Arūnas Laurinaitis bei valdybos pirmininkas Darius
Vaičiulis. Absolventai kviesti jungtis prie Asociacijos ir stiprinti KTU alumnų bendruomenę.

2018 sausį KTU „Santakos“ slėnyje vykusioje KTU diplomų įteikimo šventėje absolventus sveikino
Asociacijos valdybos narys Tomas Urbonas. Absolventai kviesti jungtis prie Asociacijos ir prisidėti prie
KTU alumnų bendruomenės stiprinimo.
2. Mentorystės vakaras „GUIDed: Behind the Scences“
Vasarį vykusiame KTU Karjeros ugdymo skyriaus organizuotame renginyje „Mentorystė – behind the
scenes“ dalyvavo ir alumnai, įsitraukę ar planuojantys įsitraukti į karjeros mentorystės veiklą. Renginio
metu pristatytos karjeros mentorių ir jų ugdytinių istorijos, viena jų – Arūno Laurinaičio bei jo ugdomo
studento.
3. Jaunųjų inovatorių konkursas-paroda „Technorama“
2018 balandį vykusiame KTU jaunųjų inovatorių konkurse-parodoje „Technorama: dalyvių
eksponuojamus darbus vertinančioje komisijoje dirbo bei laimėtojus sveikino alumnai Tomas Urbonas ir
Andrius Vilkauskas.

Pagalba organizuojant KTU absolventų susitikimus
Prisidėta prie absolventų grupių susitikimų organizavimo:
(1) Studijų programa „Maisto pramonės ekonomika ir inžinerija“ (1982-ųjų laida);
(2) Studijų programa „Automatizuotos valdymo sistemos“ (1983-ųjų laida).

Įtraukios ir absolventams patrauklios aplinkos Universitete kūrimas
Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio skirta įtraukios ir absolventams patrauklios aplinkos Universitete
vystymui. Bendradarbiauta su Universiteto padaliniais dėl paslaugų ir renginių atvirumo absolventams.
Kvietimai į Universiteto organizuojamus ar Universitete vykstančius renginius
Ataskaitiniu laikotarpiu absolventai kviesti į 76 alumnams atvirus renginius: atviras paskaitas, diskusijas
su visuomenės veikėjais, mokymus, konferencijas, laisvalaikio iniciatyvas ir pan. Kvietimai siųsti
naujienlaiškiais, viešinti socialinių tinklų Facebook ir Linkedin paskyrose, alumnų internetinėje
svetainėje.
„GUIDed Alumni“
Startavo Karjeros ugdymo skyriaus koordinuojama karjeros mentorystės programa „GUIDed Alumni“,
skirta jauniesiems absolventams. Galimybė pasirinkti karjeros mentorių siūloma tikriesiems Asociacijos
nariams, studijas baigusiems ne seniau kaip prieš 3 metus.
Karjeros konsultacijos
Karjeros ugdymo skyrius Asociacijos tikriesiems nariams siūlo konsultacijos CV rengimo, pasirengimo
darbo pokalbiui ir kitais karjerai aktualiais klausimais.
Kvietimai užimti laisvas vietas auditorijose
Bendradarbiaujant su KTU Žmonių išteklių valdymo skyriumi, Asociacijos nariai kviesti užimti laisvas
vietas auditorijose – nemokamai, kartu su studentais, lankyti paskaitas rudens ir pavasario semestre.
Darbo pasiūlymai
Bendradarbiaujant su Karjeros ugdymo skyriumi, dalintasi įmonių darbo pasiūlymais. Darbdavių
informacija apie tarp absolventų ieškomus darbuotojus dalintasi socialinių tinklų paskyrose ir
naujienlaiškiuose.

„Graduway“ platforma
KTU Karjeros ugdymo skyrius (KUS) iniciavo KTU alumnų tinklaveikai bei studentų mentorystei skirtos
skaitmeninės platformos „Graduway“ pirkimą. Renkantis platformą ir svarstant galimas alternatyvas,
KUS atstovai konsultavosi su Asociacijos valdybos nariais.

Asociacijos ir jos veiklos viešinimas
Interneto svetainė
Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinta alumnų svetainė: papildyta alumnų istorijų, Universiteto naujienų
skiltimis bei naudingomis nuorodomis (kur kreiptis norint gauti pažymą apie išklausytus studijų
modulius, darbo pasiūlymai, kaip pasinaudoti KTU bibliotekos paslaugomis ir kt.).
Najienlaiškiai
Parengta ir išsiųsta 11 naujienlaiškių, kuriuose pristatomos alumnams atviros paskaitos, kvietimai į
renginius ir kita absolventams aktuali informacija.
Pasisakymai žiniasklaidoje
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos prezidentas pasisakė švietimo reformos, rektoriaus rinkimų bei KTU
alumnų asociacijos renginių klausimais. A. Laurinaičio pasisakymai bei pozicijos išsakymai, paminint KTU
alumnų asociacijos vardą, publikuoti:
Data
2017-06-09

Straipsnio tema
A. Laurinaitis: „Kiek turi būti universitetų, klausia tie, kas nesigilina į
problemą“

2017-03-29
2017-03-30

A. Laurinaitis: „Naujasis rektorius turės atstovėti ir KTU, ir Lietuvos
mokslo pozicijas“

2017-03-30

Pratęstas terminas teikti paraiškas į KTU rektoriaus konkursą: vadovu
gali tapti ir užsienietis
Naujojo rektoriaus teks palaukti
Mentorystė – idėja Lietuvai, kuri galėtų stabdyti jaunų talentų
emigraciją?

2017-03-31
2018-02-15

2018-05-04

KTU absolventai: už mokyklos sienų – neišnaudojamas jaunosios
kartos ugdymo potencialas*

Naujienų kanalas
tv3.lt
elektronika.lt
mokslolietuva.lt
ktu.edu
alumni.ktu.edu
kaunodiena.lt
elektronika.lt
kl.lt
diena.lt
ktu.edu
alumni.ktu.edu
15min.lt
kaunodiena.lt
lrytas.lt
etaplius.lt
elektronika.lt
kurstoti.lt
lietuve.lt
ktu.edu
alumni.ktu.edu
studijos.lt
etaplius.lt
kurstoti.lt
mokslolietuva.lt
vz.lt
ktu.edu
alumni.ktu.edu

Pristatant studijas universitete kaip karjeros kelio pradžią, interviu davė Asociacijos valdybos pirmininkas
Darius Vaičiulis. D. Vaičiulio pasisakymai publikuoti:
Data
2017-09-11

Straipsnio tema
Specialistu tampama pamažu. Pokalbis apie studijų svarbą karjerai
(D. Vaičiulio ir J. Šiugždinienės pokalbis apie karjerą)

Naujienų kanalas
verslosavaite.lt
vz.lt
mokslolietuva.lt
valstybe.com
elektronika.lt
ktu.edu

Inicijuoti D. Vaičiulio interviu formuojant KTU alumno kaip aktyvios ir veržlios asmenybės įvaizdį.
Publikuota:
Data
2017-10-23

Straipsnio tema
Trys artimiausi D. Vaičiulio mėnesiai: Okeanijos viršūnė, „Ambersail“
ir Dakaro ralis

2017-12-30 –
2018-01-03

Antrą kartą į Dakarą vykstantis D. Vaičiulis: „Gali važiuoti greitai, bet
kas iš to, jei pasiklysi?“

Naujienų kanalas
15min.lt
ktu.edu
alumnin.ktu.edu
delfi.lt
automanas.lt
lzinios.lt
etaplius.lt
one.lt
ktu.edu
alumni.ktu.edu

Parengti KTU alumnų istorijas ir pasiekimus pristatantys straipsniai:
Data
2017 spalis

Straipsnio / laidos tema
Agnė Burauskaitė-Harju: „Didžiųjų duomenų atveriamos galimybės:
pamatyti giliau, įžvelgti tiksliau“

2017 lapkritis

Jurgita Butkevičienė: „Eksportuojančios Lietuvos įmonės: trūksta
inovacijų, rinkodaros specialistų ir institucinės paramos“

Naujienų kanalas
lzinios.lt
tvnaujienos.lt
ktu.edu
„Kauno diena“
lrytas.lt
verslosavaite.lt
lzinios.lt
15min.lt
m.klaipeda.diena.lt
kaunodiena.lt
mokslolietuva.lt
ktu.edu

KTU alumnų asociacijos vardas minėtas publikacijose apie Universiteto diplomų įteikimo šventes,
jaunųjų inovatorių konkurso „Technorama“ laimėtojus ir pan.
Ataskaitiniu laikotarpiu socialinių tinklų (Facebook, Linkedin) paskyrose aktyviai dalintasi KTU absolventų
istorijomis, kvietimais į atviras paskaitas ar renginius, informacija apie Universiteto aktualijas.
KTU Alumni paskyros Facebooke sekėjų skaičius nuosekliai augo. Pastebėtina, kad alumnams skirtą
informaciją socialiniuose tinkluose seka dvigubai daugiau absolventų nei yra registruotų Asociacijos
narių.

