
Laba diena, gerbiamas dekane, gerbiami dėstytojai, mieli kolegos-absolventai ir visi susirinkę svečiai, 

 

Šiais metais man atiteko garbė tarti žodį magistrantų vardu. Iš pradžių norėčiau pasidžiaugti, 

jog nepaisant pasaulį sudrebinusios COVID-19 pandemijos, šiandien galėjome tradiciškai susirinkti 

šioje gražioje vietoje ir kartu pasidžiaugti iškilminga diplomų įteikimo švente.  

Pirmiausiai, visų čia susirinkusių magistrantų vardu, noriu tarti nuoširdų AČIŪ visiems 

mūsų dėstytojams, už tai, kad taip noriai dalinotės savo žiniomis bei investavote savo laiką į mūsų 

mokymą. Dėkojame už Jūsų kantrybę, visokeriopą pagalbą, įdomias paskaitas ir iššūkius, skatinusius 

tobulėti ir praplėsti savo galimybių ribas. Be Jūsų šis kelias būtų buvęs kur kas sudėtingesnis. 

Magistrantų vardu dėkoju ir visiems baigiamiųjų darbų vadovams, suteikusiems ne tik puikias 

praktikos galimybes, tačiau ir kantriai bei nuoširdžiai padėjusiems ruošiant mūsų magistrinius darbus. 

Taip pat norėčiau trumpai pasidalinti savo mintimis apie magistrantūros studijas Vilniaus 

universiteto Medicinos fakultete.  Šie du studijų metai prabėgo tiesiog žaibiškai - atrodo, kad dar visai 

neseniai teko svarstyti, kokią magistrantūros studijų programą pasirinkti, o štai šiandien jau esame 

čia, pasiruošę atsiimti diplomus ir užverti dar vieno gyvenimo etapo duris. Manau, kad didžioji dalis 

absolventų man pritars, jog studijos Medicinos fakultete buvo išties sunkios, tačiau itin prasmingos 

ir vertos viso įdėto darbo. Studijų eigoje, ko gero, kiekvienas iš mūsų susidūrė su didesniais ar 

mažesniais akademiniais arba asmeniniais iššūkiais, tačiau tai, jog šiandien esame čia, rodo, kad 

savyje radome pakankamai ryžto bei noro šiems sunkumams įveikti, todėl dabar galime 

džiaugsmingai pranešti, kad esame Medicinos fakulteto absolventai. Visgi kartu su studijų baigimu 

turbūt į daugelio mūsų mintis atėjo ir nerimastingi klausimai, tokie kaip – „o kas toliau?“ arba „kaip 

man seksis įsilieti į šią konkurencingą darbo rinką?“. Visiems kolegoms-absolventams noriu palinkėti 

nepasiduoti užklupusiam nerimui, ramiai apgalvoti ką norite veikti toliau, prisiminti savo svajones, o 

tada – ryžtingai ir kryptingai siekti savo tikslų. Šiame universitete įgijome puikų išsilavinimą, tačiau 

ateitis dabar priklauso tik nuo mūsų pačių. Tad būkite drąsūs, pasitikėkite savimi ir ryžtingai siekite 

savo svajonių Norisi tikėti, kad visų mūsų laukia graži ir šviesi ateitis. 

Pasinaudodama proga visų magistrantų vardu taip pat norėčiau padėkoti mūsų artimiesiems. 

Šiame gyvenimo etape Jūs buvote ne tik didžiausias mūsų ramstis, bet ir geriausia palaikymo 

komanda. 

Baigdama noriu dar kartą visų absolventų vardu nuoširdžiai padėkoti mūsų dėstytojams ir 

kitiems Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bendruomenės nariams, noriai ištiesusiems 

pagalbos ranką, sprendžiant studijų eigoje iškilusias problemas. Kolegoms-absolventams norėčiau 

palinkėti didžiausios sėkmės tolimesniuose moksluose, darbe ir asmeniniame gyvenime. Gražios 

likusios šventinės dienos ir prasmingo laiko su artimaisiais 


