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Vilniaus kolegijos metinė ataskaita parengta pagal: 
 

- Fakultetų veiklos savianalizės ataskaitas; 
- Studijų tarnybos duomenis; 
- Strateginės plėtros skyrius duomenis; 
- Personalo skyriaus duomenis; 
- Mokslo skyriaus duomenis; 
- Kompiuterių centro duomenis; 
- Ūkio valdymo ir komercijos skyriaus duomenis; 
- Tarptautinių ryšių skyriaus duomenis; 
- Ryšių su visuomene skyriaus duomenis; 
- Finansų ir apskaitos skyriaus duomenis. 
 
 
 
 
 
 
 
Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

 
EIF – Elektronikos ir informatikos fakultetas 
EKF – Ekonomikos fakultetas 
VVF – Verslo vadybos fakultetas 
SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas 
ATF – Agrotechnologijų fakultetas 
PDF – Pedagogikos fakultetas 
DTF – Dizaino ir technologijų fakultetas 
MEF – Menų fakultetas 
SA – Studentų atstovybė 
 

 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2010 

3 

 
 

TURINYS 
1. KOLEGIJOS VIZIJA ......................................................................................................................... 5 

2. KOLEGIJOS MISIJA ......................................................................................................................... 5 

3. KOLEGIJOS VALDYMAS ............................................................................................................... 5 

4. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMASIS ...................................................................... 7 

5. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI ...................................................................................... 9 

5.1. KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI ........................................................................... 9 
5.2. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI ................................................................................................. 13 
5.3. KELIAMIEJI STUDIJŲ REZULTATAI ............................................................................................... 18 
5.4. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI ................................................................................................... 19 
5.5. STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR JŲ PRIEŽASTYS .................................................................................... 22 
5.6. ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS ..................................................................................................... 24 
5.7. ES PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI ..................................................................................................... 25 
5.8. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................... 26 

6. TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ VEIKLA IR MENINĖ KŪRYBA............................................. 27 

6.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI ................................................................................................................... 27 
6.2. PUBLIKACIJOS ............................................................................................................................. 28 
6.3. KONFERENCIJOS, SEMINARAI, PRANEŠIMAI, MOKSLO POPULIARINIMAS ....................................... 29 
6.4. PARENGTOS MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS ........................................................................ 31 
6.5. KONSULTACINĖ IR EKSPERTINĖ VEIKLA ...................................................................................... 32 
6.6. MENINĖ KŪRYBA IR ATLIKĖJIŠKA VEIKLA ................................................................................... 33 
6.7. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................... 34 

7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI ............................................................................................................. 34 

7.1. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS ................................................................................ 35 
7.2. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................... 37 

8. PARAMA STUDENTAMS, STUDENTŲ PASIEKIMAI .............................................................. 37 

8.1. FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS .............................................................................................. 37 
8.2. KARJEROS SIEKIMO PARAMA ....................................................................................................... 39 
8.3. MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS ................................................................................................ 40 
8.4. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI ................................................................................ 41 
8.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................... 43 

9. TARPTAUTIŠKUMAS .................................................................................................................... 43 

9.1. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE ............................................. 43 
9.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE ...................................................................... 47 
9.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................... 48 

10. INFORMACINĖ PLĖTRA ............................................................................................................. 48 

10.1. VIDAUS IR IŠORĖS KOMUNIKACIJOS PLĖTOJIMAS, KOLEGIJOS VEIKLOS POPULIARINIMAS .......... 48 
10.2. INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ...................................................... 49 
10.3. NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA ............................................................ 50 
10.4. BIBLIOTEKOS VEIKLA ................................................................................................................ 51 
10.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................. 52 

11. ŪKIO VALDYMAS ....................................................................................................................... 53 

11.1. RACIONALUS DISPONUOJAMO TURTO EKSPLOATAVIMAS IR RENOVAVIMAS .............................. 53 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2010 

4 

11.2. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS ........................................................................................... 54 
11.3. ES IŠ DALIES REMIAMŲ INFRASTRUKTŪRINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS ........................................ 55 
11.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................. 56 

12. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS ....................................................................................... 56 

12.1. FINANSAVIMO PRINCIPAI ........................................................................................................... 56 
12.2. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS ...................................................................................................... 57 
12.3. RACIONALUS ESAMŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS .......................................................... 58 
12.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS .................................................................................. 59 

PRIEDAI ............................................................................................................................................... 60 

1 priedas. KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA .................................................................................... 61 
2 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS SAVIVALDOS STRUKTŪRA ................................................................ 62 
3 priedas. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS ........................................................................................... 63 
4 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS ..................................................................... 64 
5 priedas. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS ...................................................................................... 65 
6 priedas. KOLEGIJOS FAKULTETUOSE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 2009 / 2010 M. M. ............. 66 
7 priedas. KOLEGIJOS FAKULTETUOSE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS NUO 2010 / 2011 M. M. ..... 68 
8 priedas. BENDROJO PRIĖMIMO REZULTATAI 2010 M. ...................................................................... 70 
9 priedas. PUBLIKACIJOS PERIODINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE 2009 / 2010 M. M. ................................... 73 
10 priedas. PARENGTI VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS KNYGOS, KONFERENCIJŲ MEDŽIAGA, KITI 

LEIDINIAI 2009 / 2010 M. M. ............................................................................................ 75 
11 priedas. BEDARBIŲ, TURINČIŲ AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI 

PARENGTOS MOKYMO PROGRAMOS ................................................................................. 76 
12 priedas. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAI, KURIUOSE VILNIAUS KOLEGIJA YRA 

PARTNERĖ ....................................................................................................................... 77 
13 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 2009 / 2010 M. M. ............................... 79 
14 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS PATALPŲ RENOVACIJA ................................................................... 81 
15 priedas. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS ...................................................... 83 

 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2010 

5 

1. KOLEGIJOS VIZIJA 
 

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti 
darbo rinkos poreikius su perspektyvių socialinių, fizinių, humanitarinių, biomedicinos, technologijos 
mokslų bei meno studijų sričių raida. 

Institucija, puoselėjanti dėstytojų ir studentų kūrybingumą, pagrįstą aukštos kokybės 
reikalavimais. 

Tarptautinį pripažinimą pasiekusi aukštoji mokykla, sėkmingai besiintegruojanti į bendrą 
Europos aukštojo mokslo erdvę. 

 
 
 

2. KOLEGIJOS MISIJA 
 

Rengti aukštąjį išsilavinimą turinčius informatikos, elektronikos, pramonės, chemijos 
inžinerijos, informatikos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, visuomenės sveikatos, 
reabilitacijos, slaugos, veterinarinės medicinos, kraštotvarkos, filologijos, edukologijos, dailės, 
muzikos, teatro studijų krypčių specialistus, tenkinančius Vilniaus regiono bei visos Lietuvos 
ekonominius ir socialinius poreikius. 

Laiduoti modernų ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą aktyviai bendradarbiaujant 
su veiklos pasaulio atstovais. 

Ugdyti bendruosius studentų gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, būtinas kolegijos 
absolventų darbui ir tęstinėms studijoms. 

 
 
 

3. KOLEGIJOS VALDYMAS 
 

Kolegijai artimi ir priimtini svarbiausi Lietuvoje vykstančios aukštojo mokslo reformos tikslai 
– studijų kokybės gerinimas, atvirumas, prieinamumas ir tarptautiškumas bei kolegijų vadybos 
pertvarka. Įgyvendinant LR Mokslo ir studijų įstatymą ir Vilniaus kolegijos Tarybos nutarimą, 
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė naujo Statuto redakcijos projektui parengti. Pritarus 
Tarybai ir Akademinei tarybai statuto projektas pateiktas LR Vyriausybei. 

2010 metais buvo atliekamas Vilniaus kolegijos Strateginio veiklos plano 2009–2013 m., 
vykdymo pažangos vertinimas. Vertinimo metu buvo analizuojamas rezultatų pasiekimo lygis, 
identifikuojamos institucijos sėkmingos veiklos problemos, teikiami pasiūlymai, kaip pasiekti 
geresnių rezultatų įgyvendinant šiuos tikslus: 

• teikti kompetencijomis pagrįstas aukščiausios kokybės studijas, suderintas su darbo rinkos 
ir darnios šalies plėtros poreikiais; 

• vykdyti mokslo taikomuosius tyrimus, teikti konsultavimo paslaugas, plėtoti meninę 
veiklą; 

• plėtoti Kolegijos tarptautiškumą; 
• tobulinti Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų materialinę bazę; 
• užtikrinti Kolegijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, didinti personalo motyvaciją, 

stiprinti bendruomenės tapatumą ir santykius su partneriais; 
• skatinti informacijos technologijų diegimą, informacijos apie Kolegiją sklaidą; 
• diegti veiksmingą institucijos valdymo sistemą. 
Vilniaus kolegija aktyviai dalyvavo Kauno kolegijos (Vilniaus kolegija – projekto partneris) 

vykdomame projekte „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo efektyvumo didinimas“ (projekto kodas 
Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-005). Šio projekto įgyvendinimui skirta finansinė parama – 1 392 461,30 
Lt, projekto trukmė – iki 2012 m. kovo 8 d. Birželio–liepos mėnesiais vyko 8 seminarai, kurių tema 
„Strateginis aukštosios mokyklos veiklos planavimas ir valdymas“, mokymuose dalyvavo 66 Vilniaus 
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kolegijos administracijos darbuotojai, tiesiogiai susiję su integruotos plėtros strategijos formulavimu. 
Ateityje bus parengtos bei viešinamos Kauno kolegijos ir Vilniaus kolegijos integruotos plėtros 
strategijos; patobulintos kolegijų Tarybų ir Akademinių tarybų narių specialiosios kompetencijos. Į 
abiejų kolegijų strategijas bus integruotas mokymosi visą gyvenimą aspektas, padidintas aukštųjų 
mokyklų Tarybų vaidmuo, kas sąlygos valdymo efektyvumą. Šiuo projektu bus užtikrinama ilgalaikė 
dviejų didžiausių Lietuvoje kolegijų partnerystė, skatinant abipusiai naudingą jų bendradarbiavimą su 
socialiniais-ekonominiais partneriais bei suformuota abiems kolegijoms bendra ir kiekvienai jų atskira 
strateginė studijų filosofija – tai užtikrins kiekvienos iš šių kolegijų išskirtinumą. 

Kolegija nuotolinių studijų plėtrą laiko vienu iš savo veiklos prioritetų. Šios studijos glaudžiai 
siejasi su siekiu tobulinti studijų kokybę ir didinti koleginių studijų prieinamumą naudojant 
šiuolaikines informacines komunikacines technologijas. Nuo gegužės 1 dienos Kolegija pasipildė 
nauju padaliniu – Nuotolinių studijų centru. Kolegijos valdymo struktūra pateikiama 1 priede. 

Aukščiausioji Kolegijos savivaldos institucija yra Akademinė taryba, veikianti Statute ir 
Akademinės tarybos nuostatuose numatyta tvarka. Kolegijos visuomeninės priežiūros ir globos 
institucija yra Taryba. Kolegiali patariamoji direktoriaus institucija yra Direktoratas. Kolegijos 
savivaldos struktūra pateikiama 2 priede. 

Kolegijos Tarybą sudaro 11 asmenų: trečdalį deleguoja Kolegijos Akademinė taryba, trečdalį 
skiria Švietimo ir mokslo ministras, trečdalis skiriamas Švietimo ir mokslo ministro ir Kolegijos 
direktoriaus bendru sutarimu. Kolegijos tarybos narių sąrašas pateikiamas 3 priede. 

Kolegijos taryba 2010 m. posėdžiavo du kartus. Pirmas posėdis įvyko 2010 m. vasario 25 d., 
jame buvo svarstoma Vilniaus kolegijos direktoriaus 2009 m. metinė ataskaita (pritarta bendru 
sutarimu), Vilniaus kolegijos Statuto pakeitimo projektas (pritarta bendru sutarimu). 2010 m. spalio 
28 d. Kolegijos tarybos nariai dalyvavo Vilniaus kolegijos 10-ies metų minėjimo iškilmėse. Antrasis 
Kolegijos tarybos posėdis įvyko 2010 m. gruodžio 9 d. Jame buvo svarstomi priėmimo į Vilniaus 
kolegiją 2010 m. rezultatai, Kolegijos patalpų plėtra, Kolegijos Statuto pakeitimo projektas. Šio 
posėdžio metu nutarta pritarti Vilniaus kolegijos Statuto pakeitimo projektui ir teikti jį tvirtinti LR 
Vyriausybei.  

Akademinę tarybą, susidedančią iš 40 narių, sudaro: Kolegijos direktorius, fakultetų tarybų 
skirti dėstytojai – po tris iš fakulteto, studentų atstovybės skirti atstovai – po vieną iš kiekvieno 
fakulteto, fakultetų tarybų pasiūlyti kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai. Studentų atstovai sudaro 
20 procentų AT narių. Akademinės tarybos narių sąrašas pateikiamas 4 priede. 

Akademinė taryba 2009/2010 m. m. posėdžiavo devynis kartus. Posėdžiuose buvo svarstomi ir 
tvirtinami studijas reglamentuojantys dokumentai, naujo Statuto projektas, Kolegijos veiklos ir išlaidų 
sąmatos vykdymo 2009 m. ataskaitos, patvirtinti Vilniaus kolegijos Garbės daktaro vardo suteikimo 
nuostatai. Kolegijos Garbės daktaro vardas gali būti suteikiamas Lietuvos ar užsienio valstybės 
piliečiams – mokslininkams, menininkams – už didelius mokslo, meno pasiekimus ir kitiems 
asmenims – už nuopelnus plėtojant ir tobulinant kolegines studijas, taip pat už reikšmingą paramą 
Vilniaus kolegijai. Garbės daktarui įteikiamos regalijos – diplomas ir toga. 2010 m. spalio 8 d. 
posėdyje pirmą kartą suteikti Vilniaus kolegijos garbės daktaro vardai. Už aktyvią veiklą steigiant 
Lietuvoje koleginį sektorių, už žymų indėlį įgyvendinant Vilniaus kolegijos misiją, už 
reikšmingus darbus Vilniaus kolegijos Steigiamojoje Taryboje Garbės daktaro vardas suteiktas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ir profesinio mokymo 
departamento direktoriaus pavaduotojui Romualdui Pusvaškiui. Už nuopelnus aukštajam mokslui 
Baltijos šalyse bei Lietuvos ir Estijos aukštųjų profesinių mokyklų bendradarbiavimo stiprinimą 
Garbės daktaro vardas suteiktas Talino taikomųjų mokslų universiteto buvusiam rektoriui (šias 
pareigas ėjo iki 2010 m. rugsėjo 1 d.) prof. dr. Arvi Altmäe. 

Studentų interesams atstovaujanti savivaldos institucija yra studentų atstovybė (prezidentas – 
Aivaras Vaiginis). Studentų atstovybė (SA) yra savarankiška visuomeninė, ne pelno siekianti 
organizacija. SA – juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. SA nuo 
2001 metų yra Lietuvos Studentų Atstovybių Sąjungos ir nuo 2002 metų Vilniaus jaunimo 
organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas“ narė. 

Aukščiausias SA valdymo organas yra konferencija, kurioje dalyvauja visų fakultetų 
deleguojami Vilniaus kolegijos studentai (seniūnai). SA darbą organizuoja SA Taryba. Kolegijos 
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studentams atstovauja SA Prezidentas. Pagal Vilniaus kolegijos Statutą, studentai turi vieną vietą 
Kolegijos taryboje ir 20 proc. balsų Akademinėje taryboje. Jie veikia vadovaudamiesi Kolegijos 
studentų atstovybės įstatais. 

Šiuo metu SA veikia 4 komitetai: socialinis akademinis, viešųjų ryšių, LSP, laisvalaikio. 
Pagrindinis SA tikslas – remti bei ginti Kolegijos studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų 
socialine padėtimi, gerove ir statusu Kolegijoje bei už jos ribų, dalyvauti Kolegijos studijų proceso 
organizavime, studijų programų rengime, siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, 
tenkinti studentų socialinius, ekonominius ir dvasinius poreikius, teikti konsultacijas ir paslaugas 
visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais, palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas. 
Kolegijos ir fakultetų studentų atstovybės padeda studentams, iškilus problemoms dėl bendrabučio, 
studentų pažymėjimo, vienkartinių pašalpų ar stipendijų paskirstymo, sprendžia kitus studentams 
rūpimus klausimus. 

SA rūpinasi studentų laisvalaikiu, organizuoja renginius, konferencijas ir seminarus. 2010 m. 
buvo organizuota: pirmakursių stovykla, pirmakursių krikštynos, seniūnų akademija, Kalėdinis 
vakaras, studentų atstovybės narių mokymai. Pasirengta 2011 m. organizuoti valdymo mokymus 
pirmo ir antro kurso grupių seniūnams, siekiant pagerinti studentų integraciją į kolegijos socialinę ir 
akademinę veiklą. SA plane numatyta kuruoti Erasmus studentus, atvykusius studijuoti į Vilniaus 
kolegiją pagal mainų programą. Kaip ir kiekvienais metais šiemet SA nariai aktyviai dalyvavo 
rengiant „Atvirų durų dieną“ Vilniaus kolegijoje. Vilniaus kolegijos SA turi internetinį tinklapį 
www.vikosa.lt, puslapį socialiniame tinkle Facebook, kuriame studentai įtraukiami į tikslines 
auditorijas, inicijuoja diskusijas, dialogus, užsisako naujienas, kurias rengia SA nariai. SA narių 
sąrašas pateikiamas 5 priede. 

 
 
 

4. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMASIS 
 

Vilniaus kolegijai suteikta Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement – DS 
Label). DS etiketė suteikiama aukštojo mokslo institucijoms, kurių išduodamas diplomo priedėlis 
atitinka šiam dokumentui keliamus formos, turinio ir išdavimo sąlygų reikalavimus. Tai oficialus 
dokumentas, kuris pridedamas prie aukštojo mokslo diplomo siekiant pagerinti tarptautinio 
akademinio ir profesinio kvalifikacijų pripažinimo skaidrumą. DS etiketė – tai tarptautiškumą 
puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas. Ši etiketė galioja 3 metus. 

Aštuonioms Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, praėjusioms nacionalinį ir europinį 
pateiktų paraiškų vertinimą, suteikta DS etiketė. Oficiali Diplomo priedėlio etiketės įteikimo 
ceremonija vyko Antverpene (Belgija) 2010 m. spalio 5 d. Ceremonijoje dalyvavo Tarptautinių 
ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė. 

 
1 pav. Diplomo priedėlio etiketė 

http://www.vikosa.lt/�
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Pirmosios Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Utenos kolegijos savo veiklą pradėjo 2000 metais ir per 

dešimtmetį sėkmingai įsitvirtino Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Per dešimtmetį nuveikti darbai 
ir pasiekti rezultatai parodė, kad Kolegijos bendruomenė yra nuolat tobulėjanti, ir susitelkusi, veržli ir 
kompetentinga, pajėgi įgyvendinti pačius ambicingiausius tikslus. Spalio mėnesį Kolegijos 
bendruomenė šventė 10-mečio veiklos sukaktį. Jubiliejaus proga surengta tarptautinė mokslinė 
praktinė konferencija, iškilmingas dėstytojų, studentų, absolventų posėdis, Kolegijos ansamblio 
„Voruta", choro „Vaidilutės" koncertas. Per renginį LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai 
įteikė padėkas Vilniaus kolegijos darbuotojams. Renginyje dalyvavo Lietuvos kolegijų ir 
universitetų, užsienio aukštųjų mokyklų, studentų organizacijų atstovai, socialiniai partneriai, 
rėmėjai. Pirmą kartą įteiktos Kolegijos Garbės daktaro regalijos - Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerijos Bendrojo ir profesinio mokymo departamento direktoriaus pavaduotojui Romualdui 
Pusvaškiui ir Talino taikomųjų mokslų universiteto buvusiam rektoriui prof. dr. Arvi Altmäe. 

 

 
2 pav. Garbės daktaro regalijų įteikimo metu Romualdas Pusvaškis,  

direktorius dr. Gintautas Bražiūnas, prof. dr. Arvi Altmäe,  
Akademinės tarybos pirmininkė dr. Žymantė Jankauskienė 

 
Antrą kartą 2010 metais buvo pristatytas Lietuvos kolegijų reitingas, kurį sudarė ir paskelbė 

savaitinis žurnalas „Veidas“. Ir šiais metais, Vilniaus kolegija išlaikė Kolegijų reitingo lyderės 
poziciją. Didelė taškų dalis šių metų reitinge kolegijoms buvo skiriama atsižvelgiant į absolventų 
įsidarbinimo lygį ir darbdavių požiūrį į kolegiją baigusiuosius. Darbdavių buvo prašoma įvardinti 
vieną ar dvi kolegijas, kurios, jų nuomone, suteikia kokybiškiausias žinias, ir kurių žinių kokybe 
jie labiausiai abejoja. Apžvelgiant apklausos rezultatus matyti, kad absoliuti lyderė tarp kolegijų, 
suteikianti kokybiškiausias žinias, yra Vilniaus kolegija. Jos žinių kokybe labiausiai pasitiki 49,4 
proc. respondentų ir nebuvo nei vieno, kuris Kolegijos suteikiamų žinių kokybe abejotų. 

Lietuvos kolegijų reitingą taip pat atliko Demokratinės politikos institutas, „Verslo žinios“ ir 
UAB „Macroscope tyrimai“. Kolegijų reitingą sudarė studijų vertinimas (50 %), valdymas (30 %) ir 
viešoji nuomonė (20 %). Kauno kolegija, surinkusi 65,43 taškus, pirma. Vilniaus kolegija užėmusi 
antrą vietą įvertinta 63,51 taškais. 

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) trečius metus organizuoja akademinį 
sąžiningumą skatinančių dėstytojų apdovanojimus. Tokį apdovanojimą pelnė Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakulteto lektorė Lidija Laurinčiukienė.  
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Vienas svarbiausių metų įvykių Menų fakulteto gyvenime buvo tai, kad 2010 m. pradžioje 
Kolegija tapo Europos meno institutų lygos (ELIA – European League of Institutes of the Arts) nariu. 
ELIA jungia virš 350 mokyklų iš 47 šalių ir atstovauja daugiau nei 250 000 visų meno sričių studentų. 
Ši organizacija vykdo tyrimus, organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, leidžia publikacijas, 
inicijuoja ir remia tarptautinius projektus. Dalyvavimas ELIA Menų fakultetui atveria galimybes 
tarptautiniam bendradarbiavimui – Vilniaus kolegija sulauks didesnio tarptautinio žinomumo, aktyvės 
tarptautinis studentų mobilumas, ELIA organizuojamuose festivaliuose menų studijų studentams 
atsiras galimybė pristatyti savo darbus Europos meno pasaulyje. 

 
 
 

5. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 
5.1. KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

 
2009/2010 m. m. Vilniaus kolegijoje buvo vykdomos 44 koleginių studijų programos iš šešių 

studijų sričių: humanitarinių mokslų, meno, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų ir 
technologijos mokslų. 

Studijų programos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija pateikta 6, 7 
prieduose. 

2009/2010 m. m. studijų programos buvo tobulinamos jas derinant su naujais teisės aktais ir 
vykdant projektus. 

Vadovaujantis nauju Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vykdomos studijos aukštosiose 
mokyklose, sąrašu ir kvalifikacinių laipsnių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749, Kolegijoje vykdomos studijų programos buvo 
perregistruotos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu 
Nr. V-634 suteikti nauji valstybiniai kodai. 

Teikiant studijų programas perregistravimui, fakultetų sprendimu buvo pakeisti penkių studijų 
programų pavadinimai: dietologija – į dietetika, želdiniai ir jų dizainas – į želdynai ir jų dizainas, 
įstaigų ir įmonių administravimas – į įstaigų administravimas, draudimo vadyba – į draudimas, 
ikimokyklinis ugdymas – į ikimokyklinio ugdymo pedagogika. 

2009/2010 m. m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 
balandžio 9 d. įsakymu Nr. 501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, buvo atnaujinti visų kolegijoje vykdomų studijų 
programų studijų planai, kuriuose pakoreguoti dalykų grupių pavadinimai bei tų grupių sandara; 
studijų programose, kuriose buvo numatytas baigiamasis egzaminas, pakeista baigiamojo vertinimo 
forma į baigiamąjį darbą (projektą). Pedagogikos fakultete vykdomos studijų programos – 
ikimokyklinio ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, socialinė pedagogika – buvo 
suderintos ir su Pedagogų rengimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“. 
Minėti pakeitimai buvo patvirtinti Kolegijos direktoriaus įsakymais. 

2010 m. buvo akredituotos naujos studijų programos (Studijų kokybės vertinimo centro 
direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-01-12 „Dėl studijų programų akreditavimo“): 

- informacijos sistemos; 
- kompiuterių technika; 
- programų sistemos; 
- verslo ekonomika; 
- aprangos technologijos ir verslas. 
Į šias programas 2010 m. vyko priėmimas. 
Praėjusiais mokslo metais Verslo vadybos fakultete buvo parengta verslo vadybos studijų 

programa anglų kalba, į kurią 2010 metais jau buvo priimami studentai. 
Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą studijų programų išorinio vertinimo planą 

praėjusiais metais buvo atliktas Biomedicininės diagnostikos studijų programos išorinis vertinimas. Ši 
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programa buvo akredituota trejiems metams (Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. 
rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-01-87 „Dėl studijų programų akreditavimo“). 

Vykdant ES struktūrinių fondų remiamus projektus ir Nacionalinę kompleksinę programą, 
2010 metais pradėtos atnaujinti Verslo vadybos, Ekonomikos ir Agrotechnologijų fakultetų studijų 
programos. Studijų programose bus suformuluoti studijų rezultatai, jie susieti su mokymo(si) ir 
vertinimo metodais, sukurta modulinė struktūra, įdiegti ECTS kreditai, parengta metodinė medžiaga ir 
kt. (išsamiau apie tai skyriuje „ES parama studijų plėtrai“). 

2010 m. spalio 1 d. Kolegijoje studijavo 8207 studentai (iš jų – 8183 koleginių studijų 
studentai ir 24 Masažuotojo pagrindinio profesinio mokymo programos mokiniai), t. y. 1,86 proc. 
mažiau nei 2009 m. spalio 1 d. Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – sumažėjęs 
studentų priėmimas. Studentų skaičiaus kitimo tendencija atsispindi 3 paveiksle. 

 

9659
9412

8996
8363 8207

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.
 

3 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2006–2010 m. spalio 1 d. 
 

Apžvelgiant studentų skaičių pagal studijų sritis 2010 m. spalio 1 d., pastebima, kad studentų 
skaičiai pasiskirsto tokiu pačiu santykiu kaip ir 2009 metais (4 pav.). 
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Pastaba. Studentų skaičiai pateikiami be Masažuotojo profesinio mokymo programos mokinių skaičiaus 

4 pav. Kolegijos studentų skaičius studijų srityse 2006–2010 m. spalio 1 d. 
 

Daugiausia studentų, t. y. 57,8 proc. visų Kolegijos studentų, studijuoja pagal socialinių 
mokslų studijų srities programas. Šios srities programų Kolegijoje vykdoma daugiausiai. Antroje 
vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, kuriose studijuoja 18,24 proc. visų Kolegijos 
studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų studijų srities programos – jose studijuoja 15,24 
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proc. visų studentų, toliau seka meno studijų sritis – 4,26 proc. bendro studentų skaičiaus. Mažiausiai 
studentų studijuoja fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų srityse, kadangi Kolegijoje 
vykdoma po vieną šios srities studijų programą: fizinių mokslų studijų srityje – programų sistemos 
(iki 2010 metų priimti studentai studijuoja pagal šios studijų sritie programą – programavimas 
kompiuteriams), humanitarinių mokslų studijų srityje – gestų kalba. Fizinių mokslų studijų srityje 
studijuoja 3,64 proc. visų studijuojančių, o humanitarinių mokslų studijų srityje tik 0,82 proc. bendro 
kolegijos studentų skaičiaus. 

Kaip ir praėjusiais metais, 2010 m. spalio 1 d. iš 25 studijų krypčių daugiausiai studentų 
studijavo verslo (1470 studentų), pedagogikos (808 studentai), vadybos (751 studentas), elektronikos 
ir elektros inžinerijos (712 studentų) studijų krypčių programose. Mažiausiai studentų ataskaitiniu 
laikotarpiu studijavo teatro ir kino (42 studentai), muzikos (54 studentai), filologijos (67 studentai) 
studijų krypčių programose. Filologijos studijų kryptyje vykdoma tik viena studijų programa – gestų 
kalba – ir tik nuolatine (dienine) studijų forma, o muzikos studijų krypties studentų skaičiaus 
sumažėjimas stebimas dėl to, kad jau antri metai nepriimami studentai į muzikos pedagogikos studijų 
programą (2009 m. baigė paskutinė šios studijų programos absolventų laida). 

Studijos Kolegijoje buvo vykdomos šiomis studijų formomis: nuolatine ir ištęstine (galioja 
studentams, priimtiems 2009 m. ir vėliau), dienine, neakivaizdine ir vakarine (priimtiems 2008 m. ir 
anksčiau). Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. studijų formą, kai studijos organizuojamos ne įprastu Kolegijos 
darbo dienos laiku, o sesijomis ir vakarais, laikome ištęstine. Ištęstinės studijos daugumoje studijų 
programų organizuojamos sesijomis, kai kuriose – vakarais. Pateikdami Kolegijos studentų skaičių 
2010 m. spalio 1 d. apjungiame studentų skaičius pagal studijų organizavimo būdą: dieninių ir 
nuolatinių, neakivaizdinių ir ištęstinių (neakivaizdinių), vakarinių ir ištęstinių (vakarinių) studentų 
skaičius. 

2010 m. spalio 1 d. nuolatine ir dienine studijų forma studijavo daugiau nei pusė Kolegijos 
studentų – 5020, ištęstinėse, neakivaizdinėse ir vakarinėse studijose – 3163 studentai. Apžvelgus 
studentų skaičiaus pagal įvairias studijų formas dinamiką 2006–2010 m. spalio 1 d., pastebima, kad 
nuo 2006 metų studentų, studijuojančių dienine (nuo 2009 m. ir nuolatine) studijų forma, skaičius 
išlieka didžiausias, be to, pastebima studijuojančiųjų nuolatine (dienine) studijų forma skaičius 
pastaraisiais metais šiek tiek didėja. Tuo tarpu studentų skaičius kitose studijų formose mažėja; 
žymesnis sumažėjimas stebimas ištęstinėse (neakivaizdinėse) studijose. Šie pokyčiai siejami su 
studentų priėmimo rezultatais, kai stojantieji noriau renkasi studijas nuolatine studijų forma, taip pat 
didesniu studentų, studijuojančių sesijomis ir vakarais, nubyrėjimu. Pastarieji studijų organizavimo 
būdai yra nelengvai suderinami su darbine veikla ir šeimine padėtimi. 
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5 pav. Studentų skaičius Kolegijoje pagal studijų formas 2006–2010 m. spalio 1 d. 
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Studentų skaičius 2010 m. spalio 1 d., lyginant su praėjusiais metais, penkiuose fakultetuose 
(Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Agrotechnologijų, Pedagogikos, Dizaino ir technologijų) 
sumažėjo. Žymiausias sumažėjimas stebimas Dizaino ir technologijų fakultete – čia studentų skaičius 
sumažėjo daugiau nei penktadaliu (23,19 proc.). Nors ir nežymiai, studentų padaugėjo Verslo 
vadybos, Sveikatos priežiūros ir Menų fakultetuose (daugiausiai Verslo vadybos fakultete – 4,2 proc.). 
Kaip jau buvo minėta, tai lėmė studentų priėmimo rezultatai, atspindintys ir studijų programų 
populiarumą, šalies socialinę-ekonominę situaciją, 2009 metų studentų priėmimo organizavimo 
ypatumus, kai stojantiesiems buvo suteikta pirmenybė pasirinkti universitetines, o po to – kolegines 
studijų programas. 
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6 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2006–2010 m. spalio 1 d. 
 

2010 m. spalio 1 d. daugiausia studentų studijavo Verslo vadybos fakultete – 2043, 
Ekonomikos fakultete – 1460, Elektronikos ir informatikos fakultete – 1295 studentai. Toliau pagal 
studentų skaičių fakultetai išsidėsto taip: Sveikatos priežiūros fakultete – 1140, Pedagogikos fakultete 
– 819, Agrotechnologijų fakultete – 698, Menų fakultete – 391, Dizaino ir technologijų fakultete – 
361 studentas. 

2009/2010 m. m. visuose fakultetuose buvo vykdomos nuolatinės ir dieninės, neakivaizdinės ir 
ištęstinės (neakivaizdinės) studijos, o Elektronikos ir informatikos bei Verslo vadybos fakultetuose – 
ir vakarinės bei ištęstinės (vakarinės) studijos. Studentų skaičius pagal studijų programas 2006–2010 
metais kito. Tam įtakos turėjo anksčiau minėtos priežastys, taip pat studentų išbraukimas iš sąrašų. 

Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas pateiktas 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2010 m. spalio 1 d.* 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas 

Studentų sk. skirtingais metais pagal studijų formas 
2009 2010 

NL I D N V NL I D N V 
1. Programavimas kompiuteriams 63 49 81 62 75 39 32 45 34 50 
2. Elektronikos technika (įstojusiems iki 2007 m.)   38 49     39  
3. Elektronikos technika 53 22 30 22  98 36 28 20  
4. Telekomunikacijos (įstojusiems iki 2007 m.)   41 40     22  
5. Telekomunikacijos 69 24 38 23  107 25 37 19  
6. Kompiuterių technika 71 24 86 79  125 56 46 54  
7. Informacijos sistemos 65 28 51 66 67 115 62 23 45 39 
8. Programų sistemos      69 30    
9. Bankininkystė 72 49 91 118  135 76 35 73  
10. Buhalterinė apskaita 137 60 234 307  237 105 114 205  
11. Draudimas 36 18 82 63  69 24 56 40  
12. Finansai 36 25 60 99  68 51 30 70  
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Eil. 
Nr. Programos pavadinimas 

Studentų sk. skirtingais metais pagal studijų formas 
2009 2010 

NL I D N V NL I D N V 
13. Verslo ekonomika      35 37    
14. Verslo vadyba (VVF) 100 68 114 169  167 117 66 114  
15. Prekybos vadyba 37 41 84 131  109 54 55 94  
16. Maitinimo verslo organizavimas 37 43 57 111  73 71 32 77  
17. Turizmo ir viešbučių administravimas 97 66 119 128  194 83 62 80  
18. Įstaigų administravimas 71 15 87 1 71 141 38 58  50 
19. Reklamos vadyba 99 35 110  66 171 55 31  51 
20. Bendrosios praktikos slauga 110  269 81  213  186 71  
21. Biomedicininė diagnostika 44  60   78  32   
22. Dietetika 47  59   79  32   
23. Kineziterapija 50  71   85  35   
24. Ergoterapija 38  49   71  24   
25. Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 44 21 66 89  80 46 29 55  
26. Agroverslo vadyba 36 16 109 45  51 21 55 45  
27. Verslo vadyba (ATF)   1 38     22  
28. Veterinarija 41  51   85  26   
29. Želdynai ir jų dizainas 34 21 64 72  64 39 31 40  
30. Maisto produktų technologija 33 20 56 59  58 50 22 40  
31. Cheminės analizės technologija 17  29   35  14   
32. Dailės ir technologijų pedagogika   11     10   
33. Gestų kalba 32  30   52  15   
34. Pradinio ugdymo pedagogika 34 19 54 91  54 21 39 59  
35. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 70 41 78 81  93 60 53 63  
36. Socialinė pedagogika 68 24 77 172  95 39 49 101  
37. Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika   16     16   
38. Aprangos dizainas 40  63   40 2 37   
39. Aprangos technologijos ir verslas      24 13    
40. Šukuosenų dizainas 30 11 61 69  41 13 29 49  
41. Kostiumo dizainas  8 13 44   8 3 31  
42. Aprangos technologiniai įrenginiai   5        
43. Siuvinių projektavimas ir gamyba 13 13 25 75  10 11 14 36  
44. Populiarioji muzika 17  39 7  32  22   
45. Šokio pedagogika 19  39   41  15   
46. Kultūrinės veiklos vadyba 38 34 64 78  104 58 36 42  
47. Pramoginis scenos menas 14  27   27  14   

Bendras studentų skaičius per metus: 1912 795 2889 2469 279 3464 1333 1556 1640 190
* - be Masažuotojo profesinio mokymo programos mokinių skaičiaus 
 

Studijos pagal individualiųjų studijų programas asmenims, baigusiems aukštesniąsias 
mokyklas, 2009/2010 m. m. buvo vykdomos tik Sveikatos priežiūros fakultete. Šios studijos vyko 
neakivaizdine studijų forma. Studentų, studijuojančių pagal individualiųjų koleginių studijų 
programas, skaičius per metus sumažėjo nuo 81 iki 71 studento 2010 m. spalio 1 d., t. y. 12,35 proc. 

Sveikatos priežiūros fakultete nuo 2004 metų vykdoma Masažuotojo pagrindinio profesinio 
mokymo programa, skirta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pagal šią programą 2010 m. spalio 
1 d. mokėsi 24 mokiniai. Priėmimas į šią programą vykdomas kas antri metai. 

 
5.2. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 
2010 metai buvo šeštieji, kai Kolegija dalyvavo bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas. Kaip ir pernai metais, bendrasis priėmimas vyko į 44 aukštąsias mokyklas (21 universitetą 
ir 23 kolegijas) pagal vieningas atrankos kriterijų sistemas kolegijoms ir universitetams. Pirmą kartą 
šalies istorijoje prašymai dalyvauti bendrojo priėmimo konkursuose buvo teikiami internetu LAMA 
BPO interneto svetainėje. 2010 m. baigusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas asmenų brandos atestatų 
duomenys į priėmimo sistemą pateko tiesiai iš valstybės informacijos sistemos duomenų bazės. 
Asmenys, bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2009 m. ir anksčiau atestatus turėjo pateikti 
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artimiausiam priėmimo dokumentų tvarkymo punktui, kurių buvo 12 visoje Lietuvoje.  
Priėmimas vyko pagal vienodos formos prašymą, pildytą LABA BPO informacinėje 

sistemoje. Prašyme galima buvo pateikti 12 pageidavimų. Skirtingai nei ankstesniais metais 
pageidavimu buvo laikoma konkrečios aukštosios mokyklos studijų programa, pasirenkant 
studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje. 

Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir 2010 metais stojančių į aukštųjų mokyklų pirmosios 
pakopos ir vientisąsias studijas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokėta Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės (toliau – geriausiųjų 
eilės) sudarymo principus nustatė švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu  
Nr. V-138 patvirtintas tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr. 018-841). Asmenų atrankos į valstybės 
nefinansuojamas studijų vietas principus galėjo nustatyti pati aukštoji mokykla. 

Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas buvo vykdomas 11-oje krypčių grupių, 
nustatytų Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-302 (Žin., 2010,  
Nr. 30-1401), vienu metu rungiantis stojantiesiems į universitetus ir kolegijas. 

Atskirų priėmimų ciklų (kas neigiamai įtakojo priėmimo į kolegijas rezultatus 2009 m.) į 
universitetus ir kolegijas nebuvimas, finansavimas 11-oje studijų krypčių grupių (2009 m. 6-iose 
studijų srityse) suteikė galimybę Vilniaus kolegijai objektyviai įvertinti vykdomų studijų programų 
patrauklumą, savo vietą tarp kitų aukštųjų mokyklų ir tarp stojančiųjų. Taip pat tai suteikė galimybę 
lyginti ir analizuoti kelių metų statistinius rodiklius, įžvelgti tam tikras tendencijas ir racionaliau 
planuoti ateinančių metų studentų priėmimo kiekybinius rodiklius. 

2010 m. Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 2724 stojantieji (7 pav.). Daugiausiai 
stojančiųjų teikė prioritetą Vilniaus universitetui – net 7220. Mykolo Romerio universitetą rinkosi 
2772 stojantieji. Pagal prašymus pirmuoju pageidavimu skaičių Vilniaus kolegija buvo trečia 
(2009 m. – antra, 2008 m. – ketvirta). 
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7 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta aukštoji mokykla (Vilniaus kolegija tarp universitetų) 

 
Studijų krepšelių pasiskirstymas kitose aukštosiose mokyklose ir Vilniaus kolegijoje. 

2010 metais į universitetinių studijų valstybės finansuojamas vietas buvo planuojama priimti 9 680, į 
koleginių – 9 164 stojančiuosius (2009 m. 11 tūkst. – į universitetus, 10 tūkst. – į kolegijas). 

Išskiriant aukštąsias mokyklas pagal gautų studijų krepšelių skaičių, daugiausia jų laimėjo 
Vilniaus universitetas – 2 785. Antroje vietoje pagal studijų krepšelių skaičių yra Vilniaus kolegija – 
1 828, vienodas valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius teko Kauno kolegijai ir Vilniaus 
Gedimino technikos universitetui –– po 1 499. Penktoje vietoje – Kauno technologijos universitetas, 
laimėjęs 1 332 studijų krepšelius (8 pav.). 
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8 pav. Aukštosios mokyklos pagal gautų studijų krepšelių skaičių 2010 m. 

 
Vertinant valstybės finansuojamų vietų pasiskirstymą tarp kolegijų, dalyvavusių bendrajame 

priėmime, matome, kad daugiausiai studijų krepšelių laimėjo Vilniaus kolegija – 1 828 ir Kauno 
kolegija – 1 494 (9 pav.). 
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9 pav. Valstybės finansuojamų vietų skaičius kolegijose 2009–2010 m. 

 
Lyginat 2009 ir 2010 m. rezultatus paaiškėjo, kad šešios kolegijos (Vilniaus kooperacijos 

kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Vilniaus verslo kolegija, V. A. Graičiūno 
aukštoji mokykla, Kauno technikos kolegija, Socialinių mokslų kolegija) į valstybės finansuojamas 
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studijų vietas priėmė daugiau studentų nei pernai metais. Šiaulių kolegijai teko toks pat valstybės 
finansuojamų studijų vietų skaičius. Penkiose kolegijose (Žemaitijos kolegija, Vilniaus dizaino 
kolegija, Marijampolės kolegija, Klaipėdos verslo aukštoji mokykla, Šiaurės Lietuvos kolegija) šiais 
metais priimtųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičius buvo 30 ir daugiau procentų 
mažesnis nei pernai. 

Bendroje sumoje priimtų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičius kolegijose buvo 
9,7 proc. mažesnis nei pernai metais. 

Vilniaus kolegija šiais metais į valstybės finansuojamas studijų vietas priėmė 54 (3 proc.) 
studentais mažiau nei pernai metais. 

Vadovaujantis ŠMM 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-302, aukštoji mokykla į valstybės 
finansuojamas studijų vietas turėjo teisę priimti 50 proc., į meno studijų srities programas 10 proc. 
daugiau stojančiųjų, lyginant su 2008 m. Išanalizavus planuotų ir gautų valstybės finansuojamų 
studijų vietų pasiskirstymą tarp Kolegijos fakultetų paaiškėjo, kad fakulteto planuotą maksimalų 
valstybės finansuojamų studijų vietų planą įvykdė Menų fakultetas (10 pav.). 
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10 pav. 2008 m. valstybės finansuojamų studijų vietų planas, planuotų ir gautų valstybės finansuojamų 
studijų vietų pasiskirstymas Vilniaus kolegijos fakultetuose 2010 m. 

 
Galima teigti, kad Sveikatos priežiūros fakultetas planą taip pat įvykdė: iki maksimalaus plano 

nesurinko tik 16 studentų. EIF iki plano įvykdymo nesurinko 66 studentų (14 proc.), EKF - 78 
studentų (18,4 proc.), VVF – 99 (21,5 proc.), PDF – 75 (36,8 proc.), ATF – 113 (39 proc.), DTF – 123 
(72 proc.). 

Priėmimo į Vilniaus kolegiją 2010 metais rezultatai. Bendrojo priėmimo į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas metu prašymus dalyvauti konkurse į Vilniaus kolegijos studijų programas pateikė 
5835 stojantieji. Savo prašymuose jie pareiškė 54 526 pageidavimus. Iš viso priimti 2 636 studentai 
(71 mažiau nei pernai metais): 1828 į valstybės finansuojamas (54 mažiau nei pernai), 808 – į 
valstybės nefinansuojamas studijų vietas (17 mažiau nei pernai). 

Bendras pakviestųjų į Vilniaus kolegijos studijų programas motyvacijos rodiklis buvo 4,51. Iš 
4036 pakviestųjų tik 1002 (25 proc.) buvo pakviesti į studijų programą, prašyme nurodytą pirmuoju 
pageidavimu, 1583 (39 proc.) – pirmu- antru. 

Į Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu priimta 33,7 proc. (2009 m. – 66,6 proc., 2008 m. – 
44,1 proc.), antru pageidavimu – 15,2 proc. stojančiųjų. Priimtųjų 2-4 pageidavimu buvo 34,1 proc., 
5–8 – 21,5 proc., 9–12 – 10,6 proc. 
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Lyginant su 2009 m., 2010 m. praeinamieji balai į valstybės finansuojamas studijų vietas 
išaugo visose studijų srityse (2 lentelė). 

 
2 lentelė. Paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai studijų srityse 2009–2010 m. 

Studijų sritis 
Paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai 

2009 m. 2010 m. 
vf vnf vf vnf 

Biomedicinos mokslų 7,60 2,60 10,28 3,40 
Meno  3,10 3,50 14,00 12,70 
Fizinių mokslų 5,80 3,60 7,20 5,48 
Humanitarinių mokslų 6,20 2,80 15,22 11,72 
Socialinių mokslų 2,40 3,00 8,08 2,40 
Technologijos mokslų 2,40 2,40 6,66 2,80 

 
Meno studijų srityje praeinamasis balas išaugo apie penkis kartus – nuo 3,10 2009 m. iki 14,00 

šiais metais. Tai sąlygojo sumažintas valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius meno studijų 
srities dailės, dizaino, amatų, architektūros, rašytinės kūrybos, fotografijos, medijų krypčių grupei. 
Ženkliai pakilo paskutinio pakviestojo balas į humanitarinių mokslų studijas – nuo 6,20 iki 15,22, į 
socialinius mokslus – nuo 2,40 iki 8,08. Biomedicinos mokslų studijų srityje paskutinio pakviestojo 
konkursinis balas išaugo nuo 7,60 iki 10,28, technologijos moksluose – nuo 2,40 iki 6,66, fiziniuose 
moksluose – nuo 5,80 iki 7,20. 

Praeinamasis balas pakviestųjų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas išaugo visose 
srityse, išskyrus socialinius mokslus, kur jis sumažėjo nuo 3,00 2009 m. iki 2,40 šiais metais. 
Labiausiai praeinamasis balas išaugo meno – nuo 3,50 iki 12,70 ir humanitarinių mokslų – nuo 2,80 
iki 1,72 studijų srityse. 

Bendrojo priėmimo rezultatai 2010 m. pateikti 8 priede. 
Analizuojant bendrus konkurso į fakultetų vykdomas studijų programas rezultatus paaiškėjo, 

kad šiais metais daugiausia stojančiųjų rinkosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomas studijų 
programas: konkursas tarp pirmuoju pageidavimu jas nurodžiusių stojančiųjų buvo 3,76. Didelis 
konkursas vyko tarp stojančiųjų, prašyme nurodžiusių Menų fakulteto studijų programas: konkursas 
pirmu pageidavimu į jas buvo 2,9, pagal visus 18,28 stojantieji į vieną studijų vietą. Populiarios buvo 
Verslo vadybos fakulteto studijų programos, į kurias pirmuoju pageidavimu pretendavo 2,34, pagal 
visus – 26,28 stojantieji. Paklausios buvo Ekonomikos fakulteto studijų programos: konkursas 
pirmuoju pageidavimu – 1,69, pagal visus – 20,97. Penktoje vietoje pagal konkurso rezultatus yra 
Agrotechnologijų fakultetas: konkursas pirmuoju pageidavimu 1,32, pagal visus – 10,98. Šeštoje 
vietoje – Dizaino ir technologijų fakultetas: konkursas, skaičiuojant prašymus pirmu pageidavimu – 
1,1, visus – 5,06. Konkursas neįvyko tarp stojančiųjų, pirmuoju pageidavimu nurodžiusių 
Pedagogikos ir Elektronikos ir informatikos fakultetų studijų programas – atitinkamai 0,96 ir 0,8. 
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11 pav. Konkursas Vilniaus kolegijos fakultetuose 
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Šiais mokslo metais į Kolegiją priimti 2 636 asmenys. 

 
12 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 

 
Pagal įstojusiųjų gyvenamąją vietą galime daryti išvadą, kad Vilniaus kolegija labiausiai 

tenkina Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities poreikius. Kaip ir ankstesniais metais, tarp naujai 
įstojusiųjų didžiausią dalį sudaro Vilniaus apskrities gyventojai – 54 proc. Visgi įstojusiųjų iš Vilniaus 
apskrities kasmet mažėja: 2009 m. – 57,8 proc., 2008 m. – 57 proc. Šiek tiek padidėjo įstojusiųjų iš 
Panevėžio apskrities: nuo 7,6 proc. 2009 m. iki 11 proc. 2010 m. Iš kitų apskričių įstojusiųjų procentas 
beveik nepakito. 

 
5.3. KELIAMIEJI STUDIJŲ REZULTATAI 

 
2010 m. Kolegijoje bendras studijų rezultatų svertinis vidurkis buvo 7,4. Lyginant su 2009 

metais, šis rodiklis nežymiai sumažėjo – praėjusiais metais buvo 7,45. Lyginant su praėjusiais metais 
šiek tiek pagerėjo studentų, studijuojančių neakivaizdine ir ištęstine (neakivaizdine) studijų forma, 
studijų rezultatai (2009 m. svertinis vidurkis buvo 7,35), tačiau studijuojančiųjų nuolatine (dienine) ir 
ištęstine (vakarine) studijų forma svertiniai vidurkiai sumažėjo (2009 m. buvo atitinkamai 7,58 ir 
7,01). 

3 lentelė. Keliamieji studijų rezultatai 2010-07-01 

Fakultetai 

Keliamieji studijų rezultatai pagal studijų formas  
Studentų skaičius (laik. 

egz. sesiją) Pažymių vidurkis Nepažangių studentų sk. Nepažang. % 

D N V Iš 
viso 

D N V Iš 
viso

D N V Iš 
viso 

D N V Iš 
viso 

EIF 385 254 102 741 7 6,96 6,6 6,93 117 57 41 215 30,38 22,4 40,2 29,01
EKF 479 477   956 6,7 7,04   6,87 142 144   286 29,65 30,19   29,92
VVF 954 590 158 1702 7,41 6,68 7,06 7,12 260 167 43 470 27,3 28,3 27,3 27,6 
SPF 640 85   725 8 8,5   8,06 26 7   33 4,1 8,2   4,55 
ATF 362 226   588 7,23 6,41   6,91 96 71   167 26,51 31,41   28,4 
PDF 360 292   652 7,1 7,9   7,46 60 20   80 13,55 6,8   12,27
DTF 129 117   246 8,08 8,47   8,27 19 18   37 14,73 15,38   15,04
MEF 146 60   206 8,1 7,19   7,83 28 26   54 19,1 43   26,21

Iš viso 3455 2101 260 5816 7,45 7,39 6,83 7,40 748 510 84 1342 21,27 24,27 32,3 23,07
D – dieninė ir nuolatinė studijų forma; 
N – neakivaizdinė ir ištęstinė (neakivaizdinė) studijų forma; 
V – vakarinė ir ištęstinė (vakarinė) studijų forma. 

 
Lyginant su 2009 m., studijų rezultatų svertinis vidurkis visuose fakultetuose nežymiai 

svyravo – Ekonomikos, Sveikatos priežiūros, Pedagogikos fakultetuose padidėjo, Elektronikos ir 
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informatikos, Verslo vadybos, Agrotechnologijų, Dizaino ir technologijų bei Menų fakultetuose – 
sumažėjo. 

Visų studentų, laikiusiųjų 2009/2010 m. m. pavasario egzaminų sesiją, bendras nepažangumo 
procentas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2009 metais, padidėjo nuo 16,40 proc. iki 23,07 proc. 

2010 metais mažiausiai nepažangių studentų, kaip ir praėjusiais metais, studijavo Sveikatos 
priežiūros fakultete (4,55 proc.), daugiausiai – Ekonomikos fakultete (29,92 proc.). 

Šis rodiklis pablogėjo visuose fakultetuose, išskyrus Pedagogikos, kuriame nepažangių 
studentų skaičius sumažėjo 3 procentais. Jeigu kai kuriuose fakultetuose nepažangių studentų skaičius 
išaugo nežymiai, tai Ekonomikos fakultete jis padidėjo daugiau nei dvigubai (2009 m. buvo 13,12 
proc.). Lyginant su praėjusiais metais, nepažangumo procentas žymiai išaugo Elektronikos fakultete – 
nuo 20,52 iki 29,01, Verslo vadybos fakultete – nuo 17,78 iki 27,6, Menų fakultete – nuo 19,67 iki 
26,21 proc. 

Lyginant nepažangių studentų skaičių su visais laikiusiais sesiją pagal studijų formas, 
pastebima ta pati tendencija, kaip ir 2009 metais – daugiausia tokių studentų vakarinėse studijose, 
mažiausia – nuolatinėse (dieninėse) studijose. Tai siejasi ir su studijų rezultatų svertiniu vidurkiu: kaip 
jau buvo pažymėta anksčiau, vakarinėse studijose svertinis vidurkis yra žemiausias, dieninėse – 
didžiausias. 2010 m. metais nuolatinėse (dieninėse) studijose buvo 21,27 proc., ištęstinėse 
(neakivaizdinėse) – 24,27 proc., ištęstinėse (vakarinėse) – 32,30 proc. nepažangių studentų. 
Nepažangių studentų žymiai padaugėjo nuolatinėse (dieninėse) studijose – nuo 12,64 proc. 
2009 metais. 

 
5.4. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 
2010 metais Vilniaus kolegiją baigė 1919 studentų. Kolegijos paskutiniųjų kursų studentai 

baigiamajame studijų etape rengė ir gynė baigiamuosius darbus arba laikė baigiamuosius egzaminus. 
2010 metais tik baigiamuosius darbus rengė Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, 

Dizaino ir technologijų fakultetų studentai. Kitų fakultetų studentai rengė ir gynė baigiamuosius 
darbus ir (ar) laikė baigiamuosius egzaminus priklausomai nuo studijų programos. Baigiamųjų darbų 
ir baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkiai pagal studijų programas parodyti 4 lentelėje. 
 

4 lentelė. Studijų baigimo rezultatai 2010-07-01 

Studijų programos pavadinimas 

Baigusiųjų studijas skaičius Pažymių vidurkis 

Iš viso Iš jų su pagyrimu Baigiamieji darbai Baigiamieji 
egzaminai 

D N V D N V D N V D N V 
Elektronikos technika 29 16   1  8,04 7,93     
Kompiuterių technika 28 16     8,65 8,60     
Programavimas kompiuteriams 27 14 19    9,45 8,43 8,61    
Telekomunikacijos 39 13     7,59 8,16     
Informacijos sistemos 25 11 19    9,04 9,64 8,44    

Iš viso: 148 70 38  1  8,48 8,56 8,52    
256 1 8,52  

Bankininkystė 58 34        7,33 6,56  
Buhalterinė apskaita 112 85  1 1     8,29 8,22  
Finansai 27 22  1   8,33 7,64     
Draudimo vadyba 25 17     8,28 7,64     

Iš viso: 222 158  2 1  8,31 7,64  7,99 7,39  
380 3 7,97 7,6 

Įstaigų ir įmonių administravimas 53 1 17    7,64 5,0 7,52    
Maitinimo verslo organizavimas 22 26     7,59 7,19     
Reklamos vadyba 51  21    8,22  7,47    
Turizmo ir viešbučių administravimas 49 38     8,0 7,28     
Verslo vadyba 48 38  1   7,56 7,26     
Prekybos vadyba 27 38     7,33 7,1     

Iš viso: 250 141 38 1   7,78 6,77 7,5    
429 1 7,35  
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Studijų programos pavadinimas 

Baigusiųjų studijas skaičius Pažymių vidurkis 

Iš viso Iš jų su pagyrimu Baigiamieji darbai Baigiamieji 
egzaminai 

D N V D N V D N V D N V 
Kineziterapija 37   2   8,8   7,8   
Biomedicininė diagnostika 29      8,5      
Ergoterapija 23   1   8,4      
Bendrosios praktikos slauga 75 41     7,8 8,5     
Dietologija 28            
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 32 30      7,5  7,9   

Iš viso: 224 71  3   8,4 8  7,85   
295 3 8,2 7,85 

Agroverslo vadyba 31      8,0      
Verslo vadyba (ATF)  24      6,8     
Želdiniai ir jų dizainas  25 21     8,3 8,6     
Veterinarija 18         8,2   
Maisto produktų technologija 16 14     8,3 8,9     
Cheminės analizės technologija 10      8,6      

Iš viso: 100 59     8,3 8,1  8,2   
159  8,2 8,2 

Ikimokyklinis ugdymas 25 26  1   7,3      
Pradinio ugdymo pedagogika 14 17     8,85      
Socialinė pedagogika 23 58     8,64      
Gestų kalba 12         7,15   

Iš viso: 74 101  1   8,26   7,15   
175 1 8,26 7,15 

Aprangos dizainas 20   1   8,2      
Aprangos technologiniai įrenginiai 5      8,4      
Kostiumo dizainas 7 8     9,0 7,75     
Šukuosenų dizainas 26 18  1   7,39 8,5     
Siuvinių projektavimas ir gamyba 9 25     7,56 8,15     

Iš viso: 67 51  2   8,11 8,13     
118 2 8,12  

Populiarioji muzika 13 8        8,92 7,88  
Muzikos pedagogika 5      7,6      
Šokio pedagogika 16      8,13      
Kultūrinės veiklos vadyba 25 29  1   8,5 7,1     
Pramoginis scenos menas 11         9,6   

Iš viso: 70 37  1   8,1 7,1  9,3 7,88  
107 1 7,6 8,59 

Iš viso Kolegijoje: 1155 688 76 10 2  8,22 7,63 8,01 8,1 7,64  
1919 12 7,95 7,87 

 
2010 metais bendras baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkis Kolegijoje buvo nežymiai mažesnis 

nei praėjusiais metais (2009 m. – 7,93). Lyginant su 2009 metais, šis rodiklis neakivaizdinėse 
studijose sumažėjo (2009 m. buvo 8,15), o dieninių ir vakarinių studijų studentų baigiamųjų darbų 
pažymių vidurkis padidėjo (2009 m. dieninėse studijose buvo 8,11, vakarinėse – 7,53). 
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13 pav. Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2006–2010 m. 

 
2010 m. didžiausias baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo Pedagogikos (8,26), toliau sekė 

Sveikatos priežiūros ir Agrotechnologijų fakultetai (vidurkis – 8,2). Žemiausius baigiamųjų darbų 
įvertinimus gavo Verslo vadybos fakulteto studentai (vidurkis – 7,35). 

2010 metais bendras Kolegijoje baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis, lyginant su 
2009 metais, sumažėjo nuo 8,0 iki 7,87. Neakivaizdinių studijų studentai baigiamuosius egzaminus 
laikė geriau nei dieninių studijų. Vakarinių studijų studentai baigiamųjų egzaminų nelaikė. 
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14 pav. Baigiamųjų egzaminų įvertinimų vidurkiai 2006–2010 m. 

 
Aukščiausius baigiamųjų egzaminų įvertinimus gavo Menų fakulteto studentai (8,59), 

žemiausius – Pedagogikos (7,15). 
2010 metais Kolegiją su pagyrimu baigė 12 studentų – tai sudaro 0,63 proc. visų absolventų. 

Lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius padidėjo nuo 8 (sudarė 0,37 proc. visų baigusiųjų 
Kolegiją). Reikia pasidžiaugti ir tuo, kad pasikeitė baigusiųjų su pagyrimu skaičiaus mažėjimo 
tendencija, kuri nuo 2004 metų buvo stebima kasmet. Daugiausia diplomų su pagyrimu buvo įteikta 
Ekonomikos ir Sveikatos priežiūros fakultetų absolventams – po 3, Dizaino ir technologijų fakultete 
įteikti 2, Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, Pedagogikos, Menų fakultetuose – po 1 
diplomą su pagyrimu. 
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5.5. STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR JŲ PRIEŽASTYS 
 

Studentai iš Kolegijos išvyko arba „nubyrėjo“ dėl nepažangumo, pačių prašymu, dėl kitų 
priežasčių (nepradėjo studijų, negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė Kolegijos statutą). 
Fakultetų metinėse ataskaitose nurodomas ir studentų akademinis mobilumas, tai yra studijų formos, 
studijų programos keitimas fakultete arba perėjimas į kito fakulteto studijų programą. Minėtas 
akademinis mobilumas Kolegijos viduje nėra žymus – jis sudaro 0,67 proc. nuo bendro studentų 
skaičiaus. Tačiau reikia pažymėti, kad lyginant su praėjusiais metais, toks studentų judėjimas padidėjo 
nuo 0,46 proc. 

Jau antri metai studentų „nubyrėjimo“ rodiklio mažėjimo tendencija išlieka – lyginant su 
2009 metais sumažėjo nuo 14,44 iki 13,48 proc. Santykiniai išvykusių studentų skaičiai (procentais), 
apskaičiuoti pagal bendrą Kolegijos studentų skaičių ir studentų skaičius pagal studijų formas, 
nurodytus statistinėse ataskaitose 2009 m. rugsėjo 1 d., pateikti 5 lentelėje. 

 
5 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 2010-10-01 

Studentų išbraukimo iš 
studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 

Išbrauktų studentų skaičius 
Dieninė ir 

nuolatinė studijų 
forma* 

Neakivaizdinė ir 
ištęstinė (neakivaizdinė) 

studijų forma 

Vakarinė ir 
ištęstinė (vakarinė) 

studijų forma 
Iš viso 

Stud. sk. % Stud. sk. % Stud. sk. %- Stud. sk. % 
1. Dėl nepažangumo 273 5,69 339 10,66 29 8,01 641 7,68 
2. Išbraukti pačių prašymu 205 4,27 123 3,87 21 5,8 349 4,18 
3. Kitos priežastys (negrįžo po 
akademinių atostogų, nelankė, 
pažeidė Kolegijos statutą, kt.)  

44 0,92 77 2,42 14 3,87 135 1,62 

Iš viso 522 10,87 532 16,72 64 17,68 1125 13,48 
* be Masažuotojo profesinio mokymo programos moksleivių 
 

Daugiausia studentų išbraukta dėl nepažangumo (7,68 proc.). Dėl šios priežasties išbrauktų 
studentų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo (2008/2009 m. m. išbraukta 8,2 proc. visų 
Kolegijos studentų). Padaugėjo studentų, išbrauktų pačių prašymu, – jie sudaro 4,18 proc. 
(2008/2009 m. m. buvo 3,03 proc.). Žymiai mažiau studentų išvyko dėl kitų priežasčių – studentai, 
išbraukti kaip negrįžę po akademinių atostogų, nelankę, pažeidę Kolegijos statutą – sudarė 1,62 proc. 
(praėjusiais metais buvo 3,21 proc.). 

Nepažangumas, kaip ir praėjusiais metais, yra pagrindinė priežastis, dėl ko studentai braukiami 
iš Kolegijos studentų sąrašų. Studentai, 2009/2010 m. m. išbraukti dėl nepažangumo, sudaro daugiau 
nei pusę visų išvykusių studentų – 57,0 proc. (2008–2009 m. 56,79 proc.), studentai, nutraukę studijas 
pačių prašymu, sudaro 31,0 proc. (praėjusiais metais – 20,99 proc.), o išbraukti dėl kitų priežasčių – 
12,0 proc. visų išbrauktų studentų (2008/2009 m. m. – 22,22 proc.) (15 pav.). 

 

 
15 pav. Studentų išvykimo priežastys 2009/2010 m. m 
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Išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamika 2006–2010 metais 
pateikiama 16 paveiksle. 
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16 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, skaičius 2006–2010 m., proc. 
 
2009/2010 m. m. mažiausiai „nubyrėjo“ nuolatinių ir dieninių studijų studentų – 10,82 proc. 

Šis rodiklis sumažėjo beveik 2 proc. (2008/2009 m. m. buvo išbraukta 12,24 proc.). Kaip ir praėjusiais 
mokslo metais daugiausia buvo išbraukta studijuojančiųjų vakarine ir ištęstine (vakarine) studijų 
forma – 17,68 proc., tai yra apie 2 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Neakivaizdinių ir ištęstinių 
(neakivaizdinių) studijų studentų išbraukta šiek tiek daugiau nei praėjusiais metais – 16,72 proc. 
(2008/2009 m. m. – 16,49 proc.). 

Daugiausia studentų, kaip ir 2008/2009 m. m., išbraukta Elektronikos ir informatikos fakultete 
– 23,18 proc., tačiau šis rodiklis pagerėjo – praėjusiais metais siekė 27,57 proc. Kaip ir 
2008/2009 m. m., mažiausias išliko Sveikatos priežiūros fakulteto studentų „nubyrėjimas“ – 4,74 
proc. Šis rodiklis irgi pagerėjo nuo 7,35 proc. Keliais procentais sumažėjo studentų išvykimas 
Ekonomikos fakultete – nuo 13,22 proc. 2008/2009 m. m. iki 9,35 proc. Taip pat „nubyrėjimas“ 
sumažėjo Pedagogikos fakultete (nuo 11,23 iki 8,46 proc.). Lyginat su praėjusiais metais, daugiau 
studentų išbraukta Verslo vadybos fakultete (14,56 proc.), Dizaino ir technologijų (12,34 proc.) ir 
Menų fakultete (15,96 proc.). 

Analizuojant studentų išbraukimo priežastis fakultetuose, pastebima, kad pagrindinė 
„nubyrėjimo“ priežastis yra nepažangumas. Dėl nepažangumo išbraukti studentai Elektronikos ir 
informatikos fakultete sudaro 68,9 proc., ir tai yra didžiausia šio rodiklio reikšmė Kolegijoje. 
Mažiausiai dėl šios priežasties išbraukta Dizaino ir technologijų fakultete (sudaro 37,93 proc. visų 
išbrauktųjų). Tuo tarpu Dizaino ir technologijų fakultete daugiausia buvo išbraukta pačių prašymu 
(55,17 proc. visų išvykusių studentų). Mažiausiai dėl šios priežasties išbraukta Menų fakultete – 18,33 
proc. visų išbrauktų studentų. Dėl kitų priežasčių (negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė 
Kolegijos statutą) išbrauktų studentų skaičius, lyginant su visais išbrauktaisiais fakultete, svyravo nuo 
1,64 proc. Elektronikos ir informatikos fakultete iki 33,3 proc. Menų fakultete. 

2010 metų laidos studentų skaičius nuo jų priėmimo iki studijų baigimo. 2008 metais į 
dienines studijas buvo priimti 1740 studentų, o 2010 metais baigė 1155 absolventai, tai yra 66,38 
proc. priimtų studentų. 2007 metais į neakivaizdines ir vakarines studijas, kurios trunka 4 metus, buvo 
priimti atitinkamai 1092 ir 177 studentai, 2010 metais baigė – atitinkamai 688 ir 76 absolventai, tai 
yra 63,0 ir 42,94 proc. įstojusiųjų 2007 metais. Didžiausias laidos nubyrėjimas stebimas vakarinėse 
studijose, ir tai dera su studentų nubyrėjimu pagal formas, aptartu šiame skyriuje. 
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5.6. ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS 
 

Nūdienos pasaulio bruožas – spartus pokyčių procesas iš esmės visose gyvenimo srityse. 
Sparčiai mažėja vadinamųjų „saugių“ darbų arba darbo „visam gyvenimui“, kur žmogus vienoje 
darbovietėje praleidžia keliolika ar keliasdešimt savo profesinės veiklos metų. Todėl šiandieniniam 
studentui auga poreikis įgyti kuo daugiau įgūdžių ir kompetencijų, be kurių daugelis negali tikėtis 
sėkmingų studijų, sėkmingos karjeros, įsitvirtinimo visuomenėje. Respublikoje vidutinis metinis 
bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2010 m. buvo 14,5 %, tai yra per 5 % didesnis 
negu vidutinis metinis 2009 m. registruoto nedarbo rodiklis (9,4 %). 

Kolegijos absolventų įsitvirtinimas darbo rinkoje vertinamas pagal Lietuvos darbo biržos 
pateiktus duomenis. 2009 metų rugsėjo 1 d. absolventų įsidarbinimo lygis 86,02 %, 2010 metų rugsėjo 
1 d. – 79,42 %. 2009 m. sumažėjusį įsidarbinimo lygį nulėmė pablogėjusi valstybės ekonominė 
situacija, išaugęs nedarbas, darbdavių netikrumas dėl ateities. 

Kolegijoje aukščiausias absolventų įsidarbinimo lygis Menų, Sveikatos priežiūros fakultetų 
absolventų – atitinkamai 85,98 %, 82,71 % visų baigusiųjų studijas. Gerai įsidarbino kultūrinės 
veiklos vadybos, bendrosios praktikos slaugos, siuvinių projektavimo ir gamybos studijų programų 
absolventai – atitinkamai 98,15 %, 95,69 %, 91,18 % visų baigusiųjų studijas. Ekonominės krizės 
sąlygomis gestų kalbos studijų programos absolventų įsidarbinimo lygis – 41,67 %, aprangos dizaino, 
aprangos technologinių įrenginių – 53,33 %, šokio pedagogikos – 57,14 % visų baigusiųjų studijas 
absolventų. 
 

6 lentelė. Absolventų įsidarbinimo lygis Lietuvos darbo biržos duomenimis 

Studijų programa 
2008 / 2009 m. m. 2009 / 2010 m. m. 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 
2009-09-01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

2009-09-01 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 
2010-09-01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

2010-09-01 
EIF 274 49 82,12 256 67 73,83 

1. Elektronikos technika  47 6 87,23 45 19 57,78 
2. Kompiuterių technika 55 6 89,09 44 11 75,00 
3. Programavimas kompiuteriams 53 12 77,36 60 10 83,33 
4. Informacijos sistemos  61 15 75,41 55 11 80,00 
5. Telekomunikacijos 58 10 82,76 52 16 69,23 

EKF 427 58 86,42 380 77 79,74 
6. Bankininkystė 76 11 85,53 92 15 83,70 
7. Buhalterinė apskaita  234 

180 EKF 
54 ATF 

33 85,9 197 45 77,16 

8. Finansai 67 9 86,57 49 6 87,76 
9. Draudimo vadyba 50 5 90,00 42 11 73,81 

VVF 547 69 87,39 453 89 80,35 
10. Įstaigų ir įmonių administravimas 70 9 87,14 71 16 77,46 
11. Turizmo ir viešbučių 
administravimas 97 12 87,63 87 20 77,01 

12. Maitinimo verslo organizavimas 81 9 88,89 48 9 81,25 
13. Verslo vadyba  154 

77 VVF 
77 ATF 

24 84,42 
110 

86 VVF 
24 ATF

23 79,09 

14. Prekybos vadyba 66 6 90,91 65 10 84,62 
15. Reklamos vadyba 79 9 88,61 72 11 84,72 

SPF 304 35 88,49 295 51 82,71 
16. Bendrosios praktikos slauga 137 2 98,54 116 5 95,69 
17. Kineziterapija 27 5 81,48 37 12 67,57 
18. Biomedicininė diagnostika 41 9 78,05 29 8 72,41 
19. Dietologija - - - 28 10 64,29 
20. Ergoterapija 21 3 85,71 23 6 73,91 
21. Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 78 16 79,49 62 10 83,87 

22. Masažas (profesinės studijos) - - - 19 1 94,74 
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ATF 131 17 87,02 135 33 75,56 
23. Agroverslo vadyba - - - 31 12 61,29 
24. Cheminės analizės technologija 15 7 53,33 10 1 90,00 
25. Veterinarija 18 - 100,00 18 6 66,67 
26. Želdiniai ir jų dizainas 47 3 93,62 46 9 80,43 
27. Maisto produktų technologija 51 7 86,27 30 5 83,33 

PDF 248 43 82,66 175 37 78,86 
28. Ikimokyklinis ugdymas 63 10 84,13 51 13 74,51 
29. Pradinio mokymo pedagogika 47 2 95,74 31 8 74,19 
30. Socialinė pedagogika 88 16 81,82 81 9 88,89 
31. Lietuvių kalbos ir literatūros 
pedagogika 14 6 57,14 - - - 

32 Dailės ir technologijų pedagogika 16 5 68,75 - - - 
33. Gestų kalba 20 4 80,00 12 7 41,67 

DTF 156 24 84,62 118 26 77,97 
34. Aprangos dizainas 17 4 76,47 20 8 60,00 
35. Aprangos technologiniai įrenginiai 12 6 50,00 5 2 60,00 
36. Šukuosenų dizainas 35 6 82,86 44 8 81,82 
37. Kostiumo dizainas 11 3 72,73 15 5 66,67 
38. Siuvinių projektavimas ir gamyba 81 5 93,83 34 3 91,18 

MEF 101 11 89,11 107 15 85,98 
39. Kultūrinės veiklos vadyba 49 2 95,92 54 1 98,15 
40. Šokio pedagogika 15 3 80,00 16 6 62,50 
41. Muzikos pedagogika 10 4 60,00 5 1 80,00 
42. Populiarioji muzika 18 1 94,44 21 4 80,95 
43. Pramoginis scenos menas 9 1 88,89 11 3 72,73 

Iš viso Kolegijoje: 2188 306 86,02 1919 395 79,42 
 

5.7. ES PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI 
 

Paramos skyrimo sutartis projektui „Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo 
studijų krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą 
verslo ir darbo rinkos poreikiams“ (projekto kodas Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-021). 

Projekto įgyvendinimui skirta finansinė parama – 841 941 Lt, projekto trukmė – iki 2012 m. 
rugsėjo 30 d. 

Pradėtas studijų programų atnaujinimas: „Turizmo ir viešbučių administravimo“ programą 
pertvarkant į „Turizmo vadybą“, „Maitinimo verslo organizavimo“ programą – į „Restoranų ir 
viešbučių vadybą“, „Įstaigų ir įmonių administravimo“ programą - į „Įmonių ir įstaigų vadybą“. Taip 
pat atnaujinamos „Reklamos vadybos“, „Prekybos vadybos“ ir „Draudimo vadybos“ studijų 
programos. Buvo organizuojami kvalifikacijos tobulinimo mokymai dėstytojams. Perspektyvoje 
numatomas studijų programų tarpinis vertinimas, mokymosi priemonių, metodinės medžiagos 
parengimas ir leidyba, elektroninė leidyba, studijoms būtinos programinės įrangos įsigijimas. 

 
Paramos skyrimo sutartis projektui „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų 

programų atnaujinimas“ (projekto kodas Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-030). 
Projekto įgyvendinimui skirta finansinė parama – 857 444 Lt, projekto trukmė – iki 2012 m. 

kovo 31 d. 
Pradėtos atnaujinti 3 studijų programos: „Veterinarija“, „Agroverslo vadyba“ ir „Maisto 

produktų technologijos“. 2010 m vasarą Škotijoje (JK) vyko programas atnaujinančių dėstytojų 
stažuotės programų kūrimo ir įgyvendinimo kompetencijoms tobulinti, 2011 m. bus vykdomas 
tarpinis programų vertinimas, o projekto pabaigoje – atnaujintų programų įgyvendinimas. 

 
Paramos skyrimo sutartis projektui „Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės 

įkūrimas ir veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo 
didinimo ir konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“(projekto kodas 
Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-056). 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2010 

26 

Projekto įgyvendinimui skirta finansinė parama – 1 895 202 Lt, projekto trukmė – iki 2012 m. 
kovo 31 d. 

Pradėta kurti mokymų metodikos bei mokymo/si medžiaga dėstytojams ir studentams darbui 
banko ir draudimo paslaugų imitacinėje įmonėje (BDPIĮ). Tuo pačiu prasidėjo BDPIĮ įkūrimo darbai. 

 
2010 m. Kolegija pradėjo įgyvendinti Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos 

(Vilniaus kolegija – projekto partneris) vykdomo projekto „Vadybos ir verslo administravimo 
studijų krypties pirmosios pakopos programų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, 
skatinant tarpinstitucinę partnerystę bei diegiant inovatyvius mokymosi metodus“ (projekto 
kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-061) veiklas. Projekto įgyvendinimui skirta finansinė parama – 
973 573,43 Lt. Pradėtas Vilniaus kolegijos „Verslo vadybos“ studijų programos modulių 
atnaujinimas, ateityje vyks programas atnaujinančių dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, jungtinės 
modulių grupės užsienio kalba parengimas, mokymo/si priemonių, įskaitant elektronines, įsigijimas, 
programos ekspertinis vertinimas ir bandomasis įgyvendinimas. 

 
Vilniaus kolegijos ekspertai 2010 m. dalyvavo įgyvendinant Vilniaus universiteto vykdomo 

valstybės projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės 
koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų 
programų metodikos kūrimas bei diegimas“ veiklas. Šis projektas yra vykdomas pagal 
Nacionalinės studijų programos veiklų grupę „Nacionalinės aukštojo mokslo tarptautiškumo 
skatinimo programos įgyvendinimas“. Projekto įgyvendinimui skirtas beveik 5 mln. litų biudžetas. 

Projekto metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija taps nacionaliniu teisės aktu ir bus 
taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, taip 
pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams. 
Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, ji padės dalyvauti 
Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins naujų absolventų lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų 
pripažinimą. Šiame 2,5 metų trukmės projekte dalyvaus dešimties pagrindinių universitetų, dviejų 
kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų ekspertai – beveik 200 skirtingų sričių specialistų. ECTS metodikos 
pritaikomumas bus patikrintas šešiose pasirinktose kryptyse – biomedicinoje, humanitariniuose 
moksluose, meno studijose, fiziniuose, technologiniuose ir socialiniuose moksluose, o taip pat 
atskirose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtinguose šių krypčių 
programų profiliuose. 

 
Vilniaus kolegijos ekspertai dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) vykdomo 

projekto „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ įgyvendinimo 
veiklose. Projekto įgyvendinimui skirtas beveik 1 mln. litų biudžetas. 

Projektu bus siekiama sukurti studijų pakopų aprašus, kuriais bus nustatyta, ką turi žinoti ir 
gebėti atitinkamos pakopos studijas baigęs asmuo. Taip pat bus rengiami studijų krypčių aprašai, grįsti 
studijų rezultatais, nustatantys konkrečius reikalavimus atitinkamos krypties, rūšies ir pakopos studijų 
programoms. Kad būtų užtikrintas visų studijų krypčių aprašų rengimas vienodais principais, projekto 
metu numatoma sukurti studijų krypčių aprašų sandarą, nustatančią studijų krypties aprašo struktūrą ir 
reikalavimus. Taip bus pagerinta studijų kokybė orientuojantis į profesinei ir visuomeninei veiklai 
būtinas kompetencijas. 

Kiti projektai, kuriuose Vilniaus kolegija yra partnerė, pateikta 12 priede. 
 

5.8. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Atnaujinti studijų programas taikant į studentus orientuotų studijų modelį.  
Kad ugdytume savivaldų studentą, gebantį studijuoti savarankiškai, tam turi būti pasirengę tiek 

dėstytojai, tiek studijų proceso organizatoriai. Orientuotos į studentą studijos reiškia ne tik studento 
vaidmens iškėlimą, deleguojant jam atsakomybę, tam turi būti sukurta palanki edukacinė aplinka – 
valdomas, planuojamas studento savarankiškas darbas, plečiamos e. mokymosi galimybės, taikomi 
mokymo(si) ir vertinimo metodai, tinkamiausi užsibrėžtų studijų rezultatų pasiekimui. Kokybiniai 
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studijų programų pokyčiai, kurie turės įtakos ir studijų procesui, siejami su programų atnaujinimu, 
ECTS kreditų diegimu. 
2. Tobulinti naujo studentų kontingento formavimą. 

Naujo studentų kontingento valstybės finansuojamų vietų plano ir įgyvendinimo analizė 
parodė, kad fakultetai neįvertina išorinių veiksnių, įtakojančių studentų priėmimo rezultatus, tokių 
kaip demografinė padėtis, aukštųjų mokyklų (ypatingai universitetų) konkurencija, taip pat vykdomų 
studijų programų paklausos tarp stojančiųjų. 

Aukšti studijų programų pasirenkamumo ir konkurso rodikliai neatitinka pakviestųjų statistinių 
rodiklių, kas įpareigoja ieškoti naujų ir efektyvesnių ne tik Vilniaus kolegijos kaip aukštojo mokslo 
institucijos, bet ir atskirų fakultetų, studijų programų viešinimo priemonių ir motyvuotų stojančiųjų 
pritraukimo būdų. Renkantis tikslingas reklamines priemones, verta plėtoti tyrimus, atskleidžiančius 
stojančiųjų Kolegijos ar atitinkamos studijų programos (-ų) pasirinkimo motyvus, dažniausiai 
pasirenkamus informacijos šaltinius. 
3. Tobulinti studijų programų įgyvendinimo sistemą. 

Analizuojamu laikotarpiu stebimas nepažangių studentų skaičiaus didėjimas. Nors 
nepažangumas išlieka pagrindine „nubyrėjimo“ priežastimi, padaugėjo studentų, nutraukusių studijas 
pačių prašymu. Tai lemia kelios priežasčių grupės – motyvacijos stoka, negebėjimas savarankiškai 
mokytis, taip pat studijų finansavimo administravimo ypatumai, kuomet pirmame semestre studentai 
savo noru nutraukę studijas, neprivalo grąžinti jų studijoms skirtų lėšų į valstybės biudžetą. Nežiūrint į 
tai, kad studentų akademiniai pasiekimai dažnai susiję su jų konkursiniais balais, kiti aspektai yra taip 
pat labai svarbūs: studentų adaptacija, lankomumas, studijų metodai, studijų proceso organizavimas ir 
kt.  

Siekiant išsiaiškinti studentų savijautą ir lūkesčius tikslinga periodiškai atlikti jų apklausą 
pirmojo studijų semestro spalio–lapkričio mėnesiais. Informacijos suteiktų ir studentų tarpinių 
įvertinimų analizė. 

Vykdant šias priemones, į pagalbą reikėtų pasitelkti fakultetų studentų atstovybes – ir dėl 
informacijos objektyvumo, ir dėl bendradarbiavimo plėtojimo gerinant studijų kokybę. 

Paskaitų ir praktinių užsiėmimų lankomumas paprastai tiesiogiai siejasi su studentų 
akademiniais pasiekimais, juo labiau, kad privalomas lankomumas yra įvardintas Kolegijos Statute bei 
Studijų tvarkoje, todėl lankomumo stebėsenos priemonės fakultetuose turėtų būti peržiūrėtos. 

Reikėtų keisti ištęstinių studijų organizavimą: organizuoti studijas pagal lankstesnį ir 
studentams palankesnį tvarkaraštį, plėsti galimybes studijuoti nuotoliniu būdu, tobulinti dėstytojų ir 
studentų komunikavimą elektroninėje erdvėje ir t. t. 

Numatant programos, dalyko / modulio studijų rezultatus, paprastai orientuojamasi į sėkmingą 
studentą, tačiau plačiau taikant individualizuotą požiūrį į studentų turimas žinias, gebėjimus ir 
nuostatas, ateityje galima tikėtis veiklos efektyvumo – tapsime patrauklesne stojantiesiems ir 
studijuojantiesiems aukštąja mokykla, rengiančia paklausius darbo rinkoje specialistus. 
 
 
 

6. TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ VEIKLA IR MENINĖ KŪRYBA 
6.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI 

 
Kolegijoje atliekamų tyrimų strategija padeda įgyvendinti bendruosius Kolegijos tikslus, t. y. 

rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atsižvelgiant į valstybės, visuomenės, Vilniaus regiono 
darbo rinkos poreikius. 

Darbuotojai ir dėstytojai atlieka studentų, absolventų, socialinių partnerių nuomonės tyrimus, 
rinkos pokyčių bei verslo aplinkos analizę, mokslinius tyrimus profesinėje srityje. Tyrimais siekiama 
įvertinti esamas studijų programas, ištirti specialistų pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje. Tuo remiantis 
tobulinamos senos ir kuriamos naujos studijų ir šakų programos. Tyrimus, kurie atspindi studijų 
kokybę bei studentų paruošimą būsimai profesijai, atlieka visos katedros. 

Atliekamus tyrimus pagal tikslus ir sprendžiamus uždavinius galima suskirstyti į keletą grupių. 
Pirmųjų kursų studentų charakteristikų analizės, studentų interesų analizės, studijų programų poreikio, 
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studijų programų turinio, studijų metodų, mokymosi strategijų kaitos, dėstymo inovacijų, dėstytojų 
metodinės veiklos rezultatyvumo ir kt. tyrimai gali būti priskiriami edukacinių tyrimų grupei. Rinkos 
sąlygomis yra aktualūs specialistų poreikio, absolventų užimtumo, specialistų įsidarbinimo, 
specialistų rengimo standartų, profesinių kompetencijų, darbdavių ir kt. tyrimai, kurie sudarytų 
profesinio rengimo ir darbo rinkos poreikių tyrimų grupę. Tačiau svarbiausią vietą užimtų pagrindinės 
Kolegijos veiklos - studijų kokybės užtikrinimo ir vertinimo – tai studijų programų paklausos, studijų 
programų, studijų organizavimo ir studijų kokybės, praktinio mokymo veiksmingumo, socialinių 
partnerių vaidmens, vertinant studijų kokybę, fakulteto bendruomenės psichologinio mikroklimato ir 
kt. tyrimai. Atskirą grupę sudaro užsakomieji tyrimai -tai dalykiniai tyrimai, atliekami įmonių, įstaigų 
ar organizacijų užsakymu. Šiai grupei priskiriami valstybinių įstaigų ir institucijų užsakymu atliekami 
studijų programų, projektų ekspertiniai vertinimai ir recenzavimai, specifinės paskirties tyrimai. 

Šis suskirstymas yra sąlyginis. Vis dažniau atliekami tyrimai integruotai spendžiantys 
mokymo proceso, profesinio rengimo ir darbo rinkos poreikio problemas. 2009/2010 m. m. Kolegijoje 
buvo atlikti 98 taikomieji tyrimai (17 pav.). 

 

 
17 pav. Atliktų tyrimų skaičius 

 
Pokytis nėra didelis, tačiau pažymėtina, kad išsiplėtė tyrimais apimamų klausimų spektras, 

didesnis dėmesys skirtas tyrimo kryptingumui ir duomenų kokybei. Mokslo metų eigoje fakultetai 
atlikdavo po 7–9 tyrimus. Daugiausia tyrimų buvo atlikta ATF, EKF ir EIF (atitinkamai 23, 20, 16). 
Atliktų tyrimų rezultatai suteikia galimybę išskirti studijų proceso stiprybes ir silpnybes bei 
tobulintinus aspektus, jie naudojami studijų programų atnaujinimo, studijų metodų parinkimo procese. 
Reikia pažymėti, kad didesnės apimties užsakomųjų tyrimų, susijusių su dalykine sritimi, nebuvo. 

 
6.2. PUBLIKACIJOS 

 
Kolegijos strateginiame veiklos plane 2009–2013 m. yra numatyta aktyvinti mokslinę 

taikomąją veiklą, kurios pagrindinis vertinimo kriterijus yra mokslinės publikacijos. 
2009/2010 m. m. Kolegijos dėstytojai publikavo 37 straipsnius periodiniuose mokslo 

leidiniuose, iš kurių vieną Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės sąrašų leidiniuose, o 21 – 
mokslo leidiniuose, kurie yra referuojami tarptautinėse duomenų bazėse. 2008/2009 m. m. šie 
rodikliai buvo atitinkamai 35 straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, iš kurių 3 ISI sąrašų 
leidiniuose, o 13 – mokslo leidiniuose, kurie yra referuojami tarptautinėse duomenų bazėse. 
Mokslinių straipsnių skaičiaus pokyčiai pavaizduoti 19 paveiksle. Tad pastarųjų metų mokslinės 
produkcijos pokyčiai nėra ženklūs, tačiau vis tik teigiama kryptimi. Publikacijos periodiniuose mokslo 
leidiniuose išvardintos 9 priede. 
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18 pav. Periodiniuose leidiniuose publikuotų mokslinių straipsnių skaičius 

 
Specializuotose leidiniuose dalijamasi gerąja darbo patirtimi, komentuojami teisės aktai ar tam 

tikros organizacinės nuostatos, apibendrinama dalyvavimo projektuose patirtis. Todėl jie reikšmingi 
mokomajam procesui. Lyginat su ankstesniu laikotarpiu, dvejus metus beveik nekinta publikacijų 
skaičius specializuotose leidiniuose (2008/2009 m. m. – 26, 2009/2010 m. m. – 23). 

 

  
19 pav. Specializuotuose leidiniuose publikuotų mokslinių straipsnių skaičius 

 
Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai aktyviau savo tyrimus bei patirtį apibendrino  konferencijų 

leidiniuose: 2008/2009 m. m. buvo paskelbti 44, o šiais metais –52 pranešimai. 
 

6.3. KONFERENCIJOS, SEMINARAI, PRANEŠIMAI, 
MOKSLO POPULIARINIMAS 

 
Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų kvalifikacija tobulinama organizuojant ar dalyvaujant 

tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose, kursuose, projektuose ar mainų 
programose. 

Praėję mokslo metai nebuvo gausūs tarptautinėmis konferencijomis. Jei 2008/2009 m. m. buvo 
organizuotos 13 dėstytojų (iš jų keturios tarptautinės) ir 2 studentų mokslinės-praktinės konferencijos, 
tai 2009/2010 m. m. Kolegija organizavo ar dalyvavo organizuojant 11 dėstytojų (2 tarptautinės) ir 2 
studentų mokslines-praktines konferencijas (7 lentelė). 
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Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros organizuojama tarptautinė konferencija 
vyksta ketverius metus iš eilės, 2010 m. ji vyko penkiose skirtingose Lietuvos vietose. Šias 
konferencijas organizavo 13 įstaigų. Elektronikos ir informatikos fakultetas organizavo trečiąją 
mokslinę-praktinę konferenciją „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. 
Konferencijos pranešimų pagrindu kasmet parengiamas mokslinių recenzuojamų straipsnių rinkinys. 
Sveikatos priežiūros fakultetas aktyviai bendradarbiaudamas su Vilniaus universitetine ligonine 
‚‚Santariškių klinikos“, profesinėmis draugijomis ir asociacijomis kasmet suorganizuoja 2–3 
konferencijas. 

2010 m. pavasarį buvo pradėta ruoštis jubiliejinei tarptautinei Kolegijų veiklos – 10-mečio 
konferencijai „Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas“. 

 
7 lentelė. Kolegijos organizuotos konferencijos 

Pavadinimas Data ir vieta Organizatoriai 
DĖSTYTOJŲ 
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
„Ekonomikos vystymasis: procesai ir 
tendencijos“ 

2010-05-05, 
Vilniaus kolegija, EKF 

Ekonomikos fakulteto 
Bankininkystės katedra 

III respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija  ,,Mokslo taikomųjų tyrimų 
įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ 

2010-05-05,  
Vilniaus kolegija, EIF 

Elektronikos ir informatikos 
fakultetas 

Respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų 
įtaka kūno kultūros dėstymo kokybei“ 

2010-06-17,  
Vilniaus kolegija, EIF 

Elektronikos ir informatikos 
fakultetas  

Tarptautinė konferencija „Gamtos ir 
kultūros paveldas – erdvė dvasingumo 
sklaidai“ 

2010-03-31,  
Bartkuškis 

Agrotechnologijų fakulteto 
Kraštotvarkos katedra 

Konferencija „Širdies ir kraujagyslių 
ligų valdymas: 2009“ 

2009-11-20, 
VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninė 
Santariškių klinikos 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikos, 
Vilniaus kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakultetas, 
Lietuvos operacinės slaugytojų 
draugija 

Konferencija „Cukrinio diabeto 
valdymas: 2009“ 

2009-11-27, 
VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninė 
Santariškių klinikos 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikos, 
Vilniaus kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakultetas, 
Lietuvos operacinės slaugytojų 
draugija,  
Lietuvos medžiagų apykaitos 
sutrikimų asociacija 

Konferencija „Grožio ir sveikatos 
dermė“ 

2010-04-01, 
Vilniaus kolegija, SPF 

Sveikatos priežiūros fakulteto 
Biomedicininės diagnostikos ir 
dietetikos katedra 

Konferencija „Specialistų siuvimo 
pramonei ir verslui rengimas 
valstybinėse aukštosiose mokyklose“ 

2010-01-22 
Vilniaus kolegija, DTF 

Dizaino technologijų fakultetas, 
LATIA 

Konferencija „Kalbų studijos aukštojoje 
mokykloje“ 

2009-11-20,  
Vilniaus kolegija, VVF 

LSMU ir VVF Humanitarinių 
mokslų ir Užsienio kalbų katedros  

STUDENTŲ 
Lietuvos kolegijų studentų mokslinė 
praktinė konferencija „Verslas ir vadyba 
2010“ 

2010-05-14, 
Vilniaus kolegija, EKF 

Ekonomikos fakulteto Ekonomikos 
katedra 

Konferencija „Daugiakalbė Vilniaus 
kolegija“ 

2010-03-05 Verslo vadybos fakulteto Užsienio 
kalbų katedra 

Konferencija „Aprangos verslo 
perspektyvos“ 

2010-04-01, 
Vilniaus kolegija, DTF 

Dizaino technologijų fakulteto 
Siuvinių gamybos katedra 
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Esant ekonominiam sąstingiui dalyvauti kitų aukštųjų mokyklų ar universitetų 

organizuojamose konferencijose Lietuvoje ar užsienyje ir mokėti įnašus tapo sudėtingiau. Tad 
sumažėjo ir skaitomų pranešimų skaičius. Lietuvoje vykusiose konferencijose buvo perskaityti 113 
pranešimai, iš jų 40 tarptautinėse konferencijose. Užsienyje dėstytojai skaitė pranešimus 9 
konferencijose ir 4 seminaruose. Tarptautinių renginių geografija pakankamai plati – Portugalija, 
Belgija, Kinija, Italija, Rumunija, Ukraina, Baltarusija, Latvija. 

 

 
20 pav. Konferencijose perskaitytų pranešimų skaičius 

 
Kaip ir ankstesniais metais Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvavo mokslo populiarinimo 

veikloje: straipsnius spausdino periodinėje spaudoje, dalyvavo diskusinio-informacinio pobūdžio 
radijo ir televizijos laidose. 

 
6.4. PARENGTOS MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS 

 
Kolegija, siekdama gerinti studijų kokybę, skatina mokymo priemonių, skirtų aukštųjų 

mokyklų studentams, rengimą ir leidybą. Vilniaus kolegijos leidykla yra Lietuvos akademinių 
leidyklų asociacijos (LALA) narys. Leidžiami vadovėliai, mokomosios knygos, mokymo ir mokymosi 
medžiaga, kiti metodiniai leidiniai. Kolegijos dėstytojai nuolat rengia ir atnaujina metodinę, dalomąją 
medžiagą ir kitas mokymo bei mokymosi priemones. 

Agrotechnologijų fakultetas gali didžiuotis praėjusiais mokslo metais išleista kraštotvarkos 
katedros docentės dr. R. Kondratienės ilgai brandinta kolektyvine monografija „Dvasingumas 
žmogaus pasaulyje“, kurią išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. 2009/2010 m. m. buvo 
paruoštas Menų fakulteto dėstytojo dr. E. Veličkos vadovėlis „Mano muzika II“ (leidykla „Šviesa“). 

Dėmesys buvo skiriamas metodiniams leidiniams ir mokomosioms knygoms. 2009/2010 m. m. 
buvo parengti ir išleisti 12 mokomųjų knygų, 7 metodiniai leidiniai ir 6 konferencijų medžiaga (10 
priedas). Lyginant su ankstesniais metais leidybinė veikla sulėtėjo. Daugiausia mokymosi priemonių 
parengė ir išleido PDF - 5 metodinius leidinius ir 1 mokomąją knygą bei VVF – 6 mokomąsias knygas 
ir parengė 1 konferencijos medžiagos leidinį. ATF ir EKF parengė po 4, kiti fakultetai 1–2 metodines 
priemones. 

2009/2010 m. m. toliau su UAB „Ciklonas“ organizuojama e-leidyba. Studentai gali užsisakyti 
Vilniaus kolegijoje parengtą leidinį internetu www.skaityk.lt. 

Studentams siūlomi nuotolinių studijų moduliai savarankiškoms studijoms. Kolegijoje 
nuotoliniam mokymui naudojamos dvi mini vaizdo konferencijų studijos. Kolegijos virtualaus 
mokymosi aplinką galima pasiekti adresu http://moodle.viko.lt . 
 

http://www.skaityk.lt/�
http://moodle.viko.lt/�
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6.5. KONSULTACINĖ IR EKSPERTINĖ VEIKLA 
 

Konsultacinė ir ekspertinė veikla – tai kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymo seminarų 
organizavimas, ekspertavimas, konsultacijos regiono įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei 
Lietuvos institucijoms. 

Siekiant sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, 
tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, buvo vykdomas suaugusiųjų neformalus 
mokymas. Kolegijos dėstytojai dirbo su suaugusiaisiais pagal darbo rinkos profesinio mokymo, 
neformalaus mokymo programas. 

Vilniaus kolegijoje pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
bei Švietimo ministerijos kvietimą vykdyti bedarbių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kvalifikacijos 
tobulinimą, buvo parengtos mokymo programos (11 priedas), kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1185. Į sąrašą įeina 
Elektronikos ir informatikos fakulteto 4 siūlomos programos, Ekonomikos – 6, Verslo vadybos – 4, 
Sveikatos priežiūros – 1, Agrotechnologijų – 10, Pedagogikos – 2, Dizaino ir technologijų – 2 ir Menų 
–1. 

2010–2011 m. m. pagal minėtas mokymo programas Kolegijoje planuojama teikti neformalaus 
profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo paslaugas bedarbiams, dalyvaujantiems ESF 
finansuojamame projekte „Parama užimtumui ir mobilumui“ ir Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo finansuojamuose projektuose (projekto vykdytojas Lietuvos darbo 
birža). 

Praėjusiais metais neformalaus mokymo mastai sumažėjo. Aktyviausiai šioje srityje darbavosi 
Sveikatos priežiūros fakultetas. Lanksčiai reaguodami į rinkos poreikius šis fakultetas organizavo 24 
kursus, kuriuose 2009/2010 m. m. dalyvavo 630 asmenų (beveik 4 kartus daugiau negu praėjusiais 
metais). Bendra įvykdytų programų piniginė išraiška 220 285 litų (2007/2008 m. m. – 27 tūks. litų, 
2008/2009 m. m. – 90 tūkst. litų). 

Agrotechnologijų fakultetas ketveri metai vykdo neformalųjį mokymą, organizuoja 
kvalifikacijos tobulinimo kursus norintiems įgyti ūkininkavimo pradmenų pažymėjimus. Fakulteto 
dėstytojai kviečiami skaityti pranešimus ir kitų organizacijų organizuojamuose kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose bei seminaruose. Fakulteto dekanė N. Liepienė yra ilgametė Profesinio mokymo 
programų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotoja. 

Elektronikos ir informatikos fakulteto darbuotojai dalyvavo studijų programų ekspertų 
komisijos darbe. R. Urbonavičius yra SKVC Studijų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas. 
R. Tuzikienė PMMC buvo paskirta Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos studijų programos 
ekspertų komisijos pirmininke. 

2009/2010 m. m. Kolegijos dėstytojus kaip patyrusius ir kompetentingus ekspertus kvietė 
Studijų kokybės vertinimo centras, Profesinio mokymo metodikos centras, Slaugos darbuotojų 
tobulinimo centras, Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, tarptautinės 
organizacijos. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Kolegijos dėstytojai vertino studijų krypčių 
reglamentus. 

Dizaino technologijų fakulteto dėstytojai aktyviai dalyvauja konsultacinėje veikloje. Lektorė 
Marija Tanana žinoma teatrų festivalių dalyvė, žiuri narė, ekspertė konkursuose Lietuvoje ir 
užsienyje. Lietuvos kultūros ministerija ir Rusų kultūros centras patiki jai organizuoti tarptautinį 
tradicinį teatrų festivalį Visagine bei atstovauti Lietuvą įvairiuose renginiuose. Konsultantais, 
ekspertais į konkursus, čempionatus kviečiami šukuosenų modeliavimo specialistai E. Žutautienė, 
S. Grušnienė, I. Čirvinskienė, J. Abasova, V. Gesevičienė ir kt. 

Kaip ir ankstesniais metais, Menų fakulteto dėstytojai gana aktyviai dalyvavo įvairioje 
ekspertinėje veikloje. Kaip ir įprasta menų srityje į ekspertinę veiklą jie yra kviečiami asmeniškai kaip 
geriausi savo srities specialistai (pagal autorines sutartis), neretai ir be jokių sutarčių, nes už šią veiklą 
kviečiančioji pusė nenumato atlyginimo. Ritminės muzikos katedros dėstytojai konsultavo įvairių 
Lietuvos miestų mokyklų bei neformalaus ugdymo įstaigų mokytojus, būrelių vadovus ir moksleivius 
(Artūras Novikas), rengė aranžuotes orkestrams, vokalinėms grupėms (Saulius Didžiulis). Ritminės 
muzikos katedros dėstytojų konsultacinės veiklos paslaugas užsakė Šiaulių universitetas, Ukmergės 
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muzikos mokykla, „Ugnelės“ orkestras, grupė „Pelenai“. Kaip ir ankstesniais metais ekspertais dažnai 
buvo kviečiami Rasa Prokurotienė, Laimis Vilkončius. 

Aktyvi Kolegijos specialistų ekspertinė ir konsultacinė veikla pastaruoju metu daugeliui 
fakultetų tampa prioritetu, užtikrinančiu glaudų ir produktyvų, specialistus rengiančių ir Lietuvos 
institucijų, regiono įmonių, įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą. 

 
6.6. MENINĖ KŪRYBA IR ATLIKĖJIŠKA VEIKLA 

 
2009/2010 m. m. Menų fakulteto dėstytojai aktyviai dalyvavo meninėje kūrybinėje ir 

atlikėjiškoje veikloje garsindami Vilniaus kolegijos bei Menų fakulteto vardą. 
Scenos meno ir šokio pedagogikos katedros dėstytojai organizavo tradicinį Vilniaus miesto 

choreografijos metodinį-praktinį seminarą, kuriame buvo sudaryta galimybė dalyvauti ir šokio 
pedagogikos studijų programos studentams. 

Dauguma Ritminės muzikos katedros dėstytojų aktyviai dalyvavo meninėje veikloje kaip 
kūrėjai ir atlikėjai: Eglė ir Vytautas Juozapaičiai, Artūras Novikas, Vytis Nivinskas, Brigita Bublytė, 
Giedrė Kilčiauskienė (dainų ir teksto autorė, bendraautorė, atlikėja – koncertai su grupe „Empti“), 
Vita Sasnauskienė (atlikėja, aranžuočių ir instrumentuočių autorė), Andrejus Polevikovas (atlikėjas, 
bendraautorius, konkurso „Jazz improvizacija 2009“ nugalėtojas), Sergejus Sopelevas-Vysocki 
(aranžuočių autorius Lietuvos kameriniam, Vilniaus Šv. Kristoforo orkestrams ir solistams), 
N. Sinkevičiūtė-Kriūnienė (kompozitorė). Be to, Ritminės muzikos katedros dėstytojai buvo aktyvūs 
ekspertinėje veikloje, buvo kviečiami būti įvairių meninių festivalių ir konkursų vertinimo komisijų 
nariais, skaityti pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose ir vesti praktinius užsiėmimus šalies 
ir užsienio seminaruose, tobulinimo kursuose (A. Noviko pranešimas „Jaunimo bendravimas per 
muziką“ konferencijoje Joansu, Suomija). 

Menų fakultete dirbančių dėstytojų ir jų studentų meninė veikla dažnai būna neatskiriama. 
2010 m. Populiariosios muzikos ir Pramoginio scenos meno studijų programos studentai kartu su 
Stevenson‘o koledžo (Jungtinės Karalystės) studentais ir dėstytojais parengė koncertinę programą 
„Miegančioji gražuolė“ (vad. V. Čekasin, L Crump, K. Tomphson, B. Bublytė, G. Subotinaitė), kurią 
parodė Vilniaus visuomenei ir Birštono džiazo festivalyje (2010-03-28). Visa programa buvo parodyta 
per Lietuvos televiziją (LTV). 

Doc. V. Masalskio studentai, susibūrę į trupę P.S., V. Masalskio režisuotą spektaklį „Kalnas“ 
daug kartų rodė įvairiose Lietuvos scenose. 

Dizaino ir technologijų fakultete įrengus mokomąją meno galeriją, pastoviai rengiamos 
įvairios parodos. Savo kūrybinius darbus galerijoje eksponuoja Lietuvos menininkai, fakulteto 
dėstytojai ir studentai. Per mokslo metus kūrybinius darbus eksponavo žymūs meno veikėjai 
Valentinas Antanavičius (paroda „ANSAMBLIAŽAI“), keramikas Egidijus Šimatonis, skulptorius 
Sigitas Straigys, archainės japonų keramikos kūrėjai (paroda „Ugnies drakonas“) ir t. t. 

Žymaus menininko, fakulteto docento Jono Daniliausko kūrybiniai darbai pateikiami 
visuomenei Lietuvoje ir užsienyje (18 parodų). Rengiamos autorinės ir su kitais menininkais tapybos, 
pastelių parodos. Jis aktyvus įvairių plenerų dalyvis ir organizatorius. 

Žymaus menininko, fakulteto docento Vytauto Žiliaus tapybos paroda „Personažai“, akvarelių 
paroda „Pavasaris“, „Žmogus ir paukštis“ ir kitos surengtos įvairiose Lietuvos vietose. 

Dizainerės Živilės Ramelienės skiautiniai buvo eksponuojami skiautinių tarptautinėse ir 
respublikinėse parodose „Spalvų žaismas skiautiniuose“, „Skiautinių diena Smėlynėje“ ir kt. Įvairiose 
parodose dalyvavo dėstytojos L. Gerulaitienė, V. Gesevičienė, L. Malinauskienė, V. Šaulys ir kt. 

Daug dėmesio skiriama studentų kūrybinių darbų eksponavimui. Fakulteto Meno galerijoje, 
Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose savo tapybos ir kaukių parodas surengė studentė Liudmila 
Žemčiužnaja; Virginija Rutkauskaitė rengė parodą „Ištrūkusių sapnų atspindžiai“, tapybos ant šilko 
parodą „Improvizacijos“ ir t. t. Vykusio plenero „Nida, kopos ir aš“ kūrybinius darbus eksponavo 
mūsų fakulteto, Vilniaus dizaino, Vilniaus technologijų ir dizaino, Kauno kolegijų studentai, plenero 
dalyviai. 
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Kostiumo dizaino ir šukuosenų dizaino studentai aktyviai dalyvavo TV3 projekte „Chorų 
karai“, „Šok su manimi“ ir kt. Tokioje aplinkoje labiausiai išryškėjo studentų bendravimo, praktiniai 
įgūdžiai, gebėjimai priimti sprendimus. 

Svarbus fakultetui renginys – respublikinis jaunųjų dizainerių konkursas „ArtVIKO 2010“, 
kuriame be mūsų fakulteto studentų varžėsi Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus dizaino kolegijos, 
Kauno kolegijos jaunieji dizaineriai. Nugalėtojams prizus buvo įsteigę socialiniai partneriai, konkurso 
rėmėjai. Apie renginį rašė spauda, informavo televizija, naujienų portalas DELFI ir kitos žiniasklaidos 
priemonės. 

 
6.7. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Mokslo taikomosios veiklos  vertinimo tobulinimas koleginiame sektoriuje. 

Įgyvendinat LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas kolegijose būtina plėtoti taikomuosius 
mokslinius tyrimus. Taikomieji tyrimai – tai eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami 
norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba 
uždaviniams spręsti. Taikomųjų tyrimų sąvoka glaudžiai susijusi su eksperimentine plėtra, kurios 
tikslas – remiantis mokslo žiniomis ir patirtimi kurti naujus produktus ir įrenginius, diegti naujus 
procesus, sistemas ir paslaugas. Tad mokslo taikomoji veikla ir ekspertinė plėtra gali būti vertinama 
mokslinėmis publikacijomis ir naujų suteiktų paslaugų apimtimis. 

Šiuo metu galiojanti 2010 m. patvirtinta Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų 
vertinimo metodika yra tinkama universitetams, atliekantiems daugiau fundamentinio pobūdžio 
tyrimus, nes remiasi ekspertiniu vertinimu ir žurnalo, kuriame pateikiami tyrimo rezultatai, 
cituojamumo rodikliu. Publikuoti taikomojo mokslo darbus tokiuose žurnaluose pakankamai 
problematiška. Reikia sukurti mokslo taikomosios veiklos vertinimo sistemą koleginiame sektoriuje, 
išlaikant balansą tarp tyrimų rezultatų sklaidos moksliniuose žurnaluose, jos viešinimo visuomenei bei 
mokslinės veiklos rezultatų panaudojimo. 
2. Dėstytojų mokslinės veiklos skatinimas ir mokslinių gebėjimų ugdymo plėtotė. 

Mokslinė veikla koleginiame sektoriuje praktiškai nefinansuojama. Patirtis rodo, ten, kur 
mokslinių tyrimų pastangos yra efektyviai atlyginamos, darbuotojai puoselėja mokslinių tyrimų 
veiklą. Pastaruosius dvejus metus Kolegijos vadovybė finansiškai skatino dėstytojus, dirbančius 
mokslinį darbą. Tačiau 2009–2010 m. didesnio aktyvumo nepastebėta. Būtina tobulinti mokslo ir 
meno produkcijos skatinimo modelį. 

Mokslo tiriamasis darbas reikalauja dalykinės kompetencijos, įgūdžių ir patirties. Kolegijos 
dalies dėstytojų mokslinė kompetencija ne visada pakankama moksliniams tyrimams organizuoti ir 
vykdyti, nepakankamas studentų įtraukimas į šią veiklą. Bendradarbiavimas su universitetais 
mokslinių tyrimų sityje, panaudojant tarptautinių programų ir įvairių fondų lėšas, turėtų būti 
aktyvesnis ir tapti prioritetine Kolegijos veiklos sritimi. Tai leistų kelti dėstytojų dalykinę kvalifikaciją 
ir toliau sėkmingai tobulinti studijų procesą. 
 
 
 

7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

Per dešimtmetį nuveikti darbai ir pasiekti rezultatai parodo, kad Kolegijos bendruomenė yra 
nuolat tobulėjanti ir susitelkusi, veržli ir kompetentinga, pajėgi įgyvendinti pačius ambicingiausius 
tikslus. Pavyko pasiekti, kad darbuotojai didžiuotųsi būdami Kolegijos bendruomenės nariais. Labai 
svarbu stiprinti šį bendruomeniškumo jausmą, nes tai retas ir vertingas turtas. Buvusi sparti plėtra ir 
jaunas Kolegijos amžius neturėtų jo susilpninti. 

2010 m. spalio mėn. 1 d. duomenimis Kolegijoje dirbo 984 darbuotojai, iš jų 493 dėstytojai. 
Kolegijos personalo etatų pasiskirstymas pagal personalo grupes parodytas 21 pav. 
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21 pav. Kolegijos personalo struktūra 2010 m. 

 

 
22 pav. Dėstytojų skaičius amžiaus grupėse 2010-10-01 

 
Vilniaus kolegijoje paskaitas skaito ir dėstytojai, pakviesti iš universitetų bei kitų Lietuvos 

studijų ir mokslo institucijų. 
8 lentelė. Kviečiamų dėstytojų skaičius 

 Iš praktinės veiklos Iš universitetų Iš studijų ir mokslo 
institucijų Iš užsienio institucijų 

2008 / 2009 m. m. 66 30 21 0 
2009 / 2010 m. m. 84 26 27 2 

 
7.1. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
Vilniaus kolegijoje dirba 493 dėstytojai, kurie kuria studijoms palankią aplinką ir padeda 

studentams modeliuoti savo pasirengimą būsimajai profesinei veiklai. 
 

9 lentelė. Dėstytojų užimamos pareigos ir mokslo laipsnis 2010-10-01 
Fakultetas 

 
Kvalifikacija 

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš 
viso 

Lyg. 
svoris, % 

Docentai 11 4 - 7 6 1 4 9 42 8,52 
Lektoriai  53 54 68 61 52 40 35 54 417 84,58 
Asistentai  - 2 6 7 6 9 2 2 34 6,9 

Iš viso 64 60 74 75 64 50 41 65 493  
Iš jų mokslo daktarai 13 5 3 8 8 4 4 6 51 10,34 
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2010 m. doktorantūroje studijavo 22 dėstytojai. Daugiausiai studijuojančių buvo 
Agrotechnologijų (5), Verslo vadybos (5), Elektronikos ir informatikos (4) fakultetuose. 

 
10 lentelė. Studijuojantys doktorantūroje ir 2010 m. baigę studijas dėstytojai 

Dėstytojo vardas, pavardė Fakultetas Studijų pakopa Universitetas, 
institutas Mokslo / studijų kryptis 

Studijuojantys dėstytojai 
Mindaugas Liogys EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Loreta Savulionienė EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Artūras Vitas EKF Doktorantūra VU Ekonomikos mokslai 
Petras Dubinskas EKF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 
Indrė Radavičienė VVF Doktorantūra KTU Reklama-poligrafija 
Vytas Jankauskas VVF Doktorantūra VDU Humanitariniai mokslai 
Liutauras Labanauskas VVF Doktorantūra VU Sociologija 
Saulius Preidys VVF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Rūta Tilvytienė VVF Doktorantūra MRU Socialiniai mokslai 
DaivaTreznevičiūtė SPF Doktorantūra LFI Filosofija 
Milda Žukauskienė SPF Doktorantūra VDU Edukologija 
Arnas Kukujevas ATF Doktorantūra LŽŪU Agronomija 
Nijolė Liepienė ATF Doktorantūra LŽŪU Agronomija 
Kęstutis Radziulis ATF Doktorantūra LVA Veterinarinė medicina 
Mikas Balkevičius ATF Doktorantūra VPU Socialiniai mokslai 
Edita Kristina Kaurynienė ATF Doktorantūra LVA Zootechnika 
Jolanta Saldukynaitė DTF Doktorantūra VU Filosofija 
Ilona Valantinaitė DTF Doktorantūra VPU Edukologija 
Mantrimas Danielius PDF Doktorantūra VU Edukologija 
Agnė Brandišauskienė PDF Doktorantūra VPU Edukologija 
Saulius Jurgelėnas MEF Doktorantūra KTU Sociologija 
Rasa Bartkutė MEF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 

Baigę studijas dėstytojai 
Sergėjus Neifachas PDF Doktorantūra ŠPU Edukologija 
Povilas Treigys EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 

 
Daktaro disertacijas 2009/2010 mokslo metais apgynė (disertacijos tema, studijų sritis, 

kryptis): 
- Sergėjus Neifachas (PDF) – „Priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo funkcijų teorinis 

– prakseologinis kontekstualizmasis Lietuvos švietimo politikos procesuose“, socialinių 
mokslų srities, edukologijos krypties daktaro mokslo laipsnis. 

- Povilas Treigys (EIF) – „Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės 
metodų kūrimas ir taikymas“, informatikos inžinerijos srities daktaro mokslo laipsnis. 

Doktorantūroje studijuojančių dėstytojų skaičius pavaizduotas 23 pav. 
 

 
23 pav. Doktorantūroje studijuojančiųjų dėstytojų skaičius 
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7.2. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Nepakankamas dėmesys informacijos sklaidai, kontrolei, racionaliam funkcijų tarp padalinių 
pasiskirstymui bei kokybės kultūros kūrimui ir puoselėjimui. 

Geras darbuotojų informuotumas yra būtina sudėtinė jų valdymo dalis, todėl labai svarbus 
informacijos tikslumas ir savalaikiškumas. Informacijos sklaidos kokybei įtakos turi didėjantys 
informacijos srautai, susiję su pokyčiais išorinėje aplinkoje ir Kolegijos struktūriniais pokyčiais. 
Siekiant efektyviai valdyti Kolegijoje vykstančius procesus būtina centralizuoto ir decentralizuoto 
valdymo dermė: iš vienos pusės, užtikrinanti strateginių nuostatų įgyvendinimą, pagrįsta, patikima 
informacija iš padalinių, ir, iš kitos pusės, užtikrinanti visų valdymo lygių vadovų dalyvavimą 
valdymo procese, deleguojant jiems atitinkamas funkcijas. 
2. Didinti pedagoginio, administracijos, mokymo pagalbinio ir inžinierinio personalo motyvavimo 
sistemos veiksmingumą. 

Vienas pagrindinių personalo politikos formavimo tikslų – didinti darbuotojų motyvaciją, 
sudaryti sąlygas jiems tobulėti, diegti karjeros valdymo sistemą, padedančią sieti darbuotojų karjeros 
lūkesčius su Kolegijos tikslais ir poreikiais. Bendruomenės narių pasiekimai garsina ne tik kiekvieną 
asmeniškai, bet ir jo kolegas, visą Kolegijos bendruomenę. Tai reikėtų vertinti kaip Kolegijos 
pristatymą visuomenei, įvaizdžio kėlimą ir išskirtinumo formavimą. 
 
 
 

8. PARAMA STUDENTAMS, STUDENTŲ PASIEKIMAI 
8.1. FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS 

 
Studentams teikiama finansinė parama: mokamos skatinamosios, vienkartinės stipendijos, 

pašalpos, socialinės stipendijos, teikiamos paskolos, parama neįgaliesiems, išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams. 

Stipendijos 
2010 m. iš stipendijų fondo Kolegijos studentams išmokėta skatinamųjų, vienkartinių 

stipendijų ir pašalpų – 1 455 tūkst. Lt. 
Skatinamosios stipendijos studentams skiriamos atsižvelgus į jų studijų rezultatus, akademinių 

skolų neturintiems studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose. Išmokėta 1 
354,5 tūkst. Lt  skatinamųjų stipendijų. 

Studentams už aktyvų dalyvavimą fakultetų ir Kolegijos studentiškuose renginiuose, sporto 
varžybose, aktyvią studentų atstovybės veiklą 2010 m. išmokėta 80,3 tūkst. Lt vienkartinių stipendijų. 

Pagal patvirtintus stipendijų nuostatus studentams skiriamos pašalpos dėl sunkios materialinės 
padėties, šeimos narių mirties atveju, vaiko gimimo proga, taip pat dalyvavimo tarptautiniuose 
projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti. 2010 m. išmokėta 20,2 tūkst. Lt pašalpų. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių 
stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, 2010 m. pedagogų rengimui išmokėtos 
tikslinės stipendijos – 62 kolegijos studentams: 51 Pedagogikos fakulteto ir 11 Menų fakulteto 
studentams. Tikslinės stipendijos dydis – 400 Lt per mėnesį. Jiems išmokėta – 99 tūkst. litų. 

Iš Valstybinio studijų fondo pagal sutartį Nr. SK 1 gauta ir Kolegijos studentams išmokėta 
469,6 tūkst. Lt skatinamųjų stipendijų 2700 studentų. 

2010 m. vardinę Carol Martin Gruodis stipendiją gavo 3 studentai – 2 Ekonomikos fakulteto ir 
1 Sveikatos priežiūros fakulteto studentai. 

UAB „Fermentas“ vardines stipendijos skirtos trims Agrotechnologijų fakulteto cheminės 
analizės studijų programos studentams. 

2010 m. priimtiems studijuoti į I kursą valstybės finansuojamose vietose studentams išmokėtos 
stipendijos, atsižvelgiant į tarpinius studijų rezultatus, aktyvų dalyvavimą Kolegijos profesinėje, 
sportinėje ir meninėje veikloje. Išmokėta 197,6 tūkst. Lt vienkartinių stipendijų. 
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Socialinės stipendijos 
2010 m. Valstybinis studijų fondas Kolegijos studentams paskyrė 833 socialines stipendijas, 

atitinkamai pavasario semestre – 329, rudens semestre – 504. Studentams išmokėta per 1 812 tūkst. 
litų. Socialinę stipendiją, kuri šiuo metu sudaro 390 Lt per mėnesį, gauna studentai, studijuojantys tiek 
valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis ir atitinkantys bent vieną iš 
nustatytų socialinių kriterijų. 2010 m. pavasario semestre socialines stipendijas gavo 224 studentai iš 
nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, paremti 57 studentai, kuriems buvo nustatyta globa 
(rūpyba) arba jų tėvai yra mirę, dar 48 socialinės stipendijos skirtos studentams su negalia. Rudens 
semestre socialines stipendijas gavo 391 studentas iš nepasiturinčių šeimų, 39 studentai su negalia ir 
74 studentai, kuriems nustatyta globa. 2010 metais studentų prašymai socialinėms stipendijoms 
patenkinti 100 procentų. 

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms 
Valstybinis studijų fondas (VSF) išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, 

provaikaičiams skiria dviejų rūšių paramą: stipendiją už studijų rezultatus ir socialinę išmoką. 2010 m.  
rudens semestre VSF skyrė paramą aštuoniems Kolegijoje studijuojantiems išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams. 

Paskolos 
Valstybinis studijų fondas 2010 m. studentams teikė šias paskolas: 
- valstybės paskolą studijų įmokai mokėti – 520 Lt; 
- valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti; 
- valstybės remiamą paskolą gyvenimo išlaidoms. 
Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų. 

Valstybės remiamos paskolos teikiamos vieneriems studijų metams vieną kartą per metus. 
Paskolos studijų įmokoms mokėti teikiamos ne konkurso tvarka du kartus per studijų metus – 

pavasario ir rudens semestre. 
2010 m. studentų prašymai paskoloms studijų įmokoms mokėti, studijų kainai sumokėti ir 

gyvenimo išlaidoms patenkinti 100 proc. Valstybės remiamą paskolą studijų įmokai sumokėti gavo 76 
studentai, gyvenimo išlaidoms – 180 studentų, valstybės paskolą studijų įmokoms – 170 studentų. 

Finansinė parama studentams su negalia 
LR Vyriausybės nutarimu nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų neįgaliesiems 

studentams teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės: 
- tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – kas mėnesį 180 Lt; 
- tikslinė išmoka – 416 Lt už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. 
2010 m. Vilniaus kolegijoje mokėsi 62 studentai su negalia, iš jų 37 nuolatinių, 25 ištęstinių 

studijų studentai. 2010 m. jiems išmokėta 93349,2 Lt, iš jų specialiesiems poreikiams tenkinti – 
80370 Lt, studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 12979,2 Lt. Finansinės paramos studentams su 
negalia pasiskirstymas pagal fakultetus 11 lentelėje. 

 
11 lentelė. Finansinė parama Vilniaus kolegijos studentams su negalia 2010 m. pagal fakultetus 

Fakultetas Neįgaliųjų 
skaičius 

Iš jų pagal studijų 
formą Išmokos, Lt 

nuolatinė ištęstinė 
specialiems 
poreikiams 

tenkinti 

tikslinė išmoka 
studijų išlaidoms iš 
dalies kompensuoti 

Iš viso 
(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Elektronikos ir 
informatikos fakultetas 18 9 9 19980 5824 25804 

Ekonomikos fakultetas 11 7 4 13410 3827,2 17237,2 

Verslo vadybos fakultetas 6 2 4 8820 1248 10068 

Sveikatos priežiūros 
fakultetas 10 10 - 18360 832 19192 
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Fakultetas Neįgaliųjų 
skaičius 

Iš jų pagal studijų 
formą Išmokos, Lt 

nuolatinė ištęstinė 
specialiems 
poreikiams 

tenkinti 

tikslinė išmoka 
studijų išlaidoms iš 
dalies kompensuoti 

Iš viso 
(5+6) 

Agrotechnologijų fakultetas 3 2 1 4140 - 4140 

Pedagogikos fakultetas 9 4 5 10080 832 10912 

Dizaino ir technologijų 
fakultetas 4 3 1 4500 - 4500 

Menų fakultetas 1 - 1 1080 416 1496 

Iš viso 62 37 25 80370 12979,2 93349,2 
 
Kai kuriuose Vilniaus kolegijos fakultetuose organizuojamos studijos studentams ir 

moksleiviams su negalia. Sveikatos priežiūros fakultete regos negalią turintiems studentams ir 
profesinio mokymo programos „Masažuotojas“ moksleiviams bibliotekoje įrengtos darbo vietos su 
padidinamaisiais stiklais, silpnaregiai per paskaitas naudojasi diktofonais, t. y. įsirašo paskaitas, kad 
galėtų dirbti savarankiškai be skaitovų pagalbos, naudojasi garsinėmis informacinių technologijų 
programomis, skirtomis akliesiems ir silpnaregiams, jiems yra rengiamos diferencijuotos atsiskaitymo 
užduotys. Studentai ir moksleiviai su negalia gali tobulinti savo fizinius gebėjimus lankydami jiems 
skirtas kūno kultūros paskaitas. Valgykloje neįgalūs studentai ir moksleiviai aptarnaujami be eilės. 
Perėjose prie fakulteto veikia garsiniai šviesoforai. Visi pageidaujantys turi galimybę gyventi 
bendrabučiuose, kurie yra arti fakulteto. 

Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybė aktyviai bendradarbiauja su neįgaliais 
studentais ir profesinio mokymo programos „Masažuotojas“ moksleiviais. Kartu su silpnaregiais 
moksleiviais bei studentais organizavo „Baltosios lazdelės“ dieną, kurios renginiuose savo meninius 
gebėjimus galėjo parodyti neįgalieji kartu su fakulteto studentų bendruomene. Kolegijos iniciatyva 
neįgaliesiems studentams yra suteikta galimybė lankyti Alma Mater Musicalis koncertus Vilniaus 
universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 

Pedagogikos fakultete sudarytos sąlygos kurčiųjų mokymuisi, silpnaregiams studentams 
naudojamos diferencijuotos atsiskaitymo programos. Klausos negalią turintieji  studentai tiek per 
paskaitas, tiek per konsultacijas ir atsiskaitymus dirba su individualiu lietuvių gestų kalbos vertėju. 

Studentams sudarytos sąlygos savivaldai, tenkinami studentų saviraiškos poreikiai. 
Fakultetuose ir jų bendrabučiuose sudarytos sąlygos naudotis kompiuterine technika ir internetu. 
Interneto svetainėje skelbiami studijų grafikai, tvarkaraščiai ir kita svarbi informacija. Norint 
išsiaiškinti, kaip programų tikslus ir uždavinius suvokia studentai, yra organizuojamos studentų 
anketinės apklausos fakultetuose. 

 
8.2. KARJEROS SIEKIMO PARAMA 

 
Vilniaus kolegijos Karjeros centras teikia studentams karjeros konsultavimo ir informavimo 

paslaugas. Konsultuojama dėl praktikos ir darbo vietų paieškos, suteikiama žinių apie karjeros 
planavimą, situaciją darbo rinkoje. Studentams paslaugos teikiamos ir nuotoliniu būdu. Palaikomas 
ryšys su darbdaviais, socialiniais partneriais, suteikiama informacija darbdaviams apie studentų 
praktikos laiką, jiems pageidaujant nurodomi už praktikas atsakingų darbuotojų kontaktiniai 
duomenys, informuojama apie galimybę įdarbinti absolventus. 

Atnaujintas Karjeros centro tinklalapis. Jis tapo patogesnis studentams: dabar paprasčiau siųsti 
gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus darbdaviams, ieškantiems darbuotojų arba siūlantiems 
praktikos vietą. Prisiregistravę studentai gauna Karjeros centro naujienas elektroniniu paštu. 
Darbdaviai ar jų atstovai taip pat gali registruotis tinklalapyje ir patys įkelti savo skelbimus, juos 
atnaujinti arba redaguoti, taip pat skelbti informaciją apie save ir galimybes studentams įsitraukti į jų 
bendrovės ar įmonės veiklą. 
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2010 m. absolventams teikta aktuali informacija apie registraciją Lietuvos darbo biržoje ir 
galimybę dalyvauti „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo“ priemonėje. Ši parama svarbi neįsidarbinusiems, 
nerandantiems darbo absolventams, kurie pirmą kartą pradeda darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją. 
Paramą sudaro pusės darbdavio išlaidų kompensacija ir 20 proc. subsidija atsakingam darbuotojui, 
kuris moko naujai įdarbintą asmenį. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo trukmė iki 12 
mėnesių. 

Studentai turėjo ne vieną galimybę tiesiogiai pabendrauti su darbdaviais, užduoti rūpimus 
klausimus, aptarti praktikos ar įsidarbinimo galimybes 2010 m. organizuotuose renginiuose. 
Ekonomikos fakultete vyko „Karjeros diena“, „Draudiko diena“, Agrotechnologijų fakultete – 
„Vadybininko karjeros diena“, Verslo vadybos fakultete – „Rinkodaros dienos“ ir kt. 

Karjeros centro tinklalapyje buvo skelbiama informacija apie verslumą skatinančius renginius 
„Versli Lietuva“, „Veto krizei“, „Verslauk“ ir kt., kuriuose aktyviai dalyvavo Kolegijos studentai, taip 
pat su karjeros siekimo galimybėmis susijusias kitas programas („Talentų bankas“, „Dirbk ir keliauk 
JAV“ ir kt.). 

Kolegija, kaip tiesioginė partnerė, kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir Lietuvos 
pramoninkų konfederacija nuo 2009 m. dalyvauja valstybės projekte „Aukštųjų mokyklų studentų 
ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio 
orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“. 
Projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-00. Projekto tikslas – sukurti kokybišką karjeros valdymo 
paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų 
teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Grįžtamajam ryšiui su absolventais ir jų 
karjeros stebėsenai užtikrinti bus sukurtas informacinių technologijų ir sociologinių tyrimų 
priemonėmis grindžiamas aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelis ir visas karjeros 
valdymo aukštajame moksle paslaugas apimanti kokybės gerinimo ir palaikymo sistema. 

Lygiagrečiai su šiuo projektu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 2010 m. 
gruodžio 10 d. patvirtino valstybės projektą „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros 
aukštosiose mokyklose plėtotė“. 

 
8.3. MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS 

 
Kolegijos studentams sudarytos sąlygos saviraiškai. Išplėtota meninė ir sportinė veikla. 
Šeštą dešimtmetį gyvuojantis „Vorutos“ šokių ansamblis – trijų žanrų lydinys: tautinio 

sceninio šokio grupė, harmonizuotas lietuvių liaudies dainas arba specialiai kompozitorių sukurtas 
dainas atliekanti vokalinė grupė, liaudiškos muzikos kapela, kuri atlieka ne tik akompanimento 
funkciją, bet ir pati savarankiškai muzikuoja ir liaudies instrumentų orkestras. Atliekamo repertuaro 
pagrindas – stilizuotas, harmonizuotas, o taip pat originalus folkloras. Iš viso ansamblio veikloje 
dalyvauja – 52 Kolegijos studentai ir 20 Kolegijos absolventų. 

„Voruta“ kasmet paruošia naują koncertinę programą. Ansamblio misija: 
- populiarinti tautinį šokį, muziką, dainą, rūpintis kultūros tradicijų gyvybingumu, 

tęstinumu, išlaikyti šį žanrą patrauklų moderniam žmogui; 
- telkti tautinio meno mėgėjus ir vykdyti muzikinį – choreografinį mokymą, ugdyti meninį 

skonį ir profesinį lygį; 
- skatinti visuomeninę iniciatyvą, atskleisti studentų kūrybinius gebėjimus padėti juos 

realizuoti; 
- organizuoti Kolegijos studentų laisvalaikio užimtumą ir sveiką gyvenseną; 
- vykdyti koncertinę veiklą ir tenkinti kultūrinius bendruomenės poreikius Vilniaus 

kolegijoje, Vilniuje,  kituose šalies miestuose ir užsienyje; 
- inicijuoti ir dalyvauti vietos, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, vykdyti 

kultūrinius mainus su kitų aukštųjų mokyklų kolektyvais. 
2009/2010 m. m. „Voruta“ dalyvavo Liaudiškos muzikos festivalyje „Universitas Vilnensis“ 

VU Didžiojoje auloje, Respublikinė kapelų šventėje „Šalia kelio vieškelėlio“ Grigiškėse, festivalyje 
„Čia visa Lietuva“ Rumšiškėse, regioninėje dainų šventėje Švenčionyse, liaudiškų kapelų šventėje 
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„Grok žemaiti!“ Kretingoje, Vilniaus kolegijos 10-mečio jubiliejiniame koncerte Nacionaliniame 
dramos teatre, koncertavo įvairiuose renginiuose Vilniaus kolegijoje. 

Merginų chorą „Vaidilutės“, įkurtą 1956 metais, lanko 30 dainininkių iš 6 Kolegijos fakultetų. 
Repertuare įvairi muzika, vyrauja lietuvių kompozitorių kūriniai. „Vaidilutės“ dalyvavo sakralinės 
muzikos valandoje Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, Vakarų Lietuvos dainų šventėje Klaipėdoje, 
skirtoje Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti, Vilniaus kolegijos 10-mečio jubiliejiniame 
koncerte Nacionaliniame dramos teatre, Lietuvos aukštųjų mokyklų chorinės muzikos festivalyje 
Klaipėdoje, koncertavo įvairiuose renginiuose Vilniaus kolegijoje. 

Europos sporto chartijos programa kviečia vykdyti tokią sporto, kūno kultūros politiką, kuri 
studentams sudarytų sąlygas reguliariai sportuoti pagal savo interesus ir poreikius, tobulinti savo kūną 
ir plėsti protinius gebėjimus, dažniau patirti teigiamas emocijas, stiprinti sveikatą, išmokti bendrauti ir 
bendradarbiauti, geriau pasirengti būsimai profesijai. 

Kūno kultūra ir sportas tiesiogiai susiję su žmogaus fizine prigimtimi. Kūno kultūra savo 
natūraliomis priemonėmis gali veiksmingai spręsti žmonių sveikatingumo problemas, aktualizuoti 
organizmo galias. 

Vienas iš svarbiausių pedagoginės veiklos aukštojoje mokykloje uždavinių – suformuoti 
poreikį ir skatinti studentus mankštintis, sportuoti laisvu nuo studijų metu. 

Vilniaus kolegijoje studijuojantys studentai sportinį meistriškumą kelia krepšinio, tinklinio, 
rankinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos ir smiginio rungtyse. Kūno kultūros katedra 
organizuoja tarpgrupines, tarpfakultetines varžybas. Studentai dalyvauja varžybose tarp kitų Lietuvos 
kolegijų studentų. Eilę metų Vilniaus kolegijos sportininkai laimi pirmąją vieta kompleksinėje 
įskaitoje Lietuvos kolegijų sporto varžybose. 

Kolegijos vyrų krepšinio rinktinė dalyvavo Lietuvos studentų krepšinio lygos varžybose, kur II 
grupėje užėmė IV vietą, Lietuvos kolegijų krepšinio turnyre III vietą, Vilniaus m. ,,Sostinės“ 
krepšinio A grupės varžybose aštuntą vietą. Merginų krepšinio rinktinė Lietuvos kolegijų krepšinio 
turnyre tapo nugalėtojomis. 

Lietuvos moterų rankinio čempionate sėkmingai pasirodė merginų Eastcon AG-Vilniaus 
kolegija komanda, iškovojusi II vietą. 

Kolegijos vaikinų stalo teniso rinktinė Lietuvos komandiniame čempionate IV lygos 
varžybose iškovojo antrą, o Lietuvos kolegijų  turnyre trečią vietą. Merginų stalo teniso rinktinė 
Lietuvos moterų komandiniame čempionate I lygos varžybose laimėjo III vietą, o Lietuvos kolegijų 
turnyre tapo nugalėtojomis.  

Kolegijos lengvosios atletikos rinktinė, vaikinų tinklinio, svarsčio kilnojimo ir smiginio 
komandos iškovojo pirmąsias vietas Lietuvos kolegijų pirmenybėse. 

Vienas iš svarbiausių pedagoginės veiklos aukštojoje mokykloje uždavinių – suformuoti 
poreikį ir skatinti studentus mankštintis, sportuoti laisvu nuo studijų metu. Kiekvienais metais vyksta 
vidaus sporto olimpiada „Sporte! Tu – iššūkis“. Merginos ir vaikinai varžosi lengvosios atletikos, 
krepšinio, tinklinio, stalo teniso, futbolo sporto šakose. 

 
8.4. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 

 
Vilniaus kolegijos studentai dalyvavo profesiniuose konkursuose, studentų konferencijose, 

laikė egzaminus ir gavo tarptautinius SPACE ir ECDL pažymėjimus. 
Elektronikos ir informatikos fakulteto įvairių studijų programų 30 studentų (konsultavo dėst. 

A. Žemgulis, V. Kuklierius, J. Mačėnienė) išlaikė ECDL testą ir gavo pažymėjimus. 
Tradicija tapo kasmet organizuojamas Informacinių technologijų konkursas „IT“. 

2009/2010 m. m. Elektronikos ir informatikos fakulteto studentas, Domas Kudzevičius, šiame 
konkurse užėmė 1-ąją vietą. Lietuvos Mechatronikos žaidynėse 2010 Kolegijos Elektronikos ir 
informatikos fakulteto studentai, Arminas Balanaitis, Tomas Kasperavičius ir Donatas Kralikauskas 
buvo 1-ieji. Jonas Minderis dalyvavo tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje ir 
skaitė pranešimą tema „Optinio kabelio kokybės tyrimas“. Kompiuterinės technikos ir 
telekomunikacijų katedra organizuoja profesinį studentų konkursą, kurio metu studentai gali išbandyti 
savo profesinius gebėjimus. 
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Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės Irina Mikšta, Božena Sliževska, Lilija 
Savickaja, Ieva Bukauskaitė, dalyvavo Ekonomikos fakultete organizuotame „Konto“ programos 
žinovo konkurse ir joms, kaip geriausiai pasirodžiusioms, buvo įteikti UAB „Logas“ KONTO 
sertifikatai. 

Lukas Šnioka, Andrius Lipskis, Diana Komarovskaja, Monika Kvedaraitė dalyvavo 
Tarptautiniame konkurse „Entrepreuner Cup III edition 2010“, The University of Economy in 
Bydgoszcz, Lenkijoje ir užėmė penktą vietą tarp šešiolikos Europos komandų. 

Ekonomikos fakulteto studentai parengė septynis pranešimus Respublikinei mokslinei-
praktinei studentų konferencijai „Verslas ir vadyba 2010“, skirtai Lietuvos nepriklausomybės  
20-mečiui ir Vilniaus kolegijos 10-mečiui paminėti. 

Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos studijų programos studentai Denis Nebyšinec, 
Ieva Juškėnaitė išlaikė SPACE asociacijos DATO egzaminus (Verslo anglų kalba ir informacinės 
technologijos) ir gavo Eurosertifikato diplomus. 

Verslo vadybos fakulteto įvairių studijų programų 99 studentai išlaikė ECDL testą ir gavo 
pažymėjimus. 

Verslo vadybos fakulteto reklamos vadybos studijų programos studentas Vaidotas 
Dambrauskas išlaikė SPACE egzaminą gavo SPACE Euroverslo diplomą, o turizmo vadybos studijų 
programos studentė Asta Buinickaitė išlaikė SPACE egzaminą ir gavo SPACE Euroturizmo diplomą. 

Studentų ir moksleivių reklamų konkurse “STARtuok” reklamos vadybos studijų programos 
studentai Tautvydas Šarskus, Marius Jutka, Nargiza Nurdinova apdovanoti už geriausią konkurso 
reklamą. 

VPMF mugėje „Panevėžys 2010” studentai Jovilė Nevedomskaitė, Justina Rutkovska, Šarūnas 
Mikelionis, Andrius Kerbelis, Audrius Šapoka, vadovaujami dėstytojos Daiva Mikalkevičienė, 
laimėjo taurę ir diplomą už originaliausią stendą tarp aukštųjų mokyklų praktinio mokymo firmų. 

Labdaros ir paramos fondo „Kauno plėtros forumas“ (KPF), Kauno miesto savivaldybės 
tarybos Antikorupcijos komisijos bei LR specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) skelbtame kūrybiniame 
konkurse „Sukurk socialinę antikorupcijos reklamą“ reklamos vadybos studijų programos studentas 
Justinas Tarasevičius apdovanotas fotografijos kategorijoje. 

Klaipėdoje pirmame atvirame Vakarų Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų konkurse higieninės 
dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentė Gaubaitė Lina laimėjo I vietą „Jaunių“ 
klasėje. Kolegijų studentų meistriškumo konkurse „Grožio ir sveikatos dermė“ higieninės 
dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentė Olga Karataj laimėjo I vietą. 

Agrotechnologijų fakulteto PMF „Egzotikos sala“ kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėse 
verslo praktinio mokymo firmų mugėse. 14-oje tarptautinėje verslo praktinio mokymo firmų mugėje 
dalyvis V.Karmaza buvo apdovanotas kaip geriausias vadybininkas tarp aukštųjų mokyklų. 

Cheminės analizės technologijos studijų programos studentė E. Žvirblytė Europos Parlamento 
narės Radvilės Morkūnaitės inicijuotame aplinkosaugos konkurse „Žaliasis kodas“ buvo apdovanota 
padėkos raštu. 

Baltijos šalių profesionalių kirpėjų tarptautiniame konkurse ,,Gintarinė sruoga 2010“ dalyvavo 
Dizaino technologijų fakulteto studentės Justina Grabauskaitė, Aira Rastauskaitė, Vaida Čybaitė, 
Kristina Fiodorova, Anastasia Kolosova, vadovaujamos dėstytojų Silvijos Grušnienės ir Eglės 
Žutautienės. Studentės apdovanotos konkurso diplomais. 

Kristina Fiodorova dalyvavo Baltijos šalių kirpėjų ir kosmetologų čempionate ir užėmė IV 
vietą. 

Dizaino technologijų fakulteto studentai parengė 11 pranešimų studentų mokslinei 
konferencijai „Aprangos verslo perspektyvos“. 

Menų fakulteto studentė Asta Matačiūnaitė Panevėžyje organizuotame džiazo atlikėjų 
konkurse “Jazz fontanas” užėmė III vietą. 

Pramoginio scenos meno studijų programos diplomantai pastatė miuziklą pagal Federico 
Garcia Lorca „Bernardos Albos namai“ ir jį pristatė menų spaustuvėje. 
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24 pav. Pramoginio scenos meno baigiamojo kurso miuziklo pagal Federico Garcia Lorca „Bernardos 
Albos namai“ plakatas ir jaunieji aktoriai bei juos parengę dėstytojai po spektaklio premjeros Menų 

spaustuvėje. 
 

8.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Per menki studentų karjeros planavimo įgūdžiai.  
Stiprinti studentų motyvaciją siekti karjeros valdymo žinių, kurios jiems gali praversti ne tik 

baigus studijas, bet ir vėlesniuose karjeros etapuose, padėti lengviau integruotis į darbo rinką net ir 
ekonominio sunkmečio sąlygomis. Skleisti informaciją apie Karjeros centro teikiamas paslaugas, 
galimybes lavinti karjeros valdymo įgūdžius. 
2. Suprastėjo absolventų įsidarbinimo rodikliai.  

Tai nulėmė pablogėjusi valstybės ekonominė situacija, išaugęs nedarbas, darbdavių netikrumas 
dėl ateities. Būtina skatinti studentų savarankiškumą ir aktyvumą ieškant darbo, domėjimąsi 
tolesnėmis studijomis, akcentuoti asmeninę atsakomybę už priimtą karjeros sprendimą. Skirti daugiau 
dėmesio karjeros valdymo kompetencijų sistemingam ugdymui. Svarbu aktyviau plėtoti ryšius su 
socialiniais partneriais, darbdaviais ir absolventais. Ir toliau rengti absolventų susitikimus 
fakultetuose, įtraukti juos į Kolegijos gyvenimą, kviesti pasidalyti patirtimi su studentais. 
 
 
 

9. TARPTAUTIŠKUMAS 
9.1. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE 

 
Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramė (LLP/Erasmus) 
2009/2010 m. m. buvo 11-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo LLP/Erasmus programoje metai. 

Paraiška pateikta ir finansavimas gautas šioms Erasmus mobilumo veikloms vykdyti: 
• dėstytojų mobilumui; 
• studentų mobilumui; 
• mobilumo organizavimui. 
Vienas iš didžiausių laimėjimų vykdant LLP/Erasmus programą 2009/2010 m. m. yra tai, jog 

tais metais Europos komisija suteikė Vilniaus kolegijai Diplomo priedėlio etiketę. 
2009/2010 m. m. Vilniaus kolegijos LLP/Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė 103 

užsienio aukštojo mokslo institucijos iš 27 skirtingų šalių. 
Studentų mobilumas studijoms ir praktikai. 2009/2010 m. m. buvo suplanuota išsiųsti 78 

studentus, išsiųsti 91: 59 studentai buvo išvykę Erasmus studijoms ir 32 studentai Erasmus praktikos 
mobilumui. Pagal Erasmus programą išvykusių studentų skaičius sudaro 81 % bendro į užsienį 
išvykusių Kolegijos studentų skaičiaus. Erasmus programa išlieka viena iš pagrindinių tarptautinį 
Kolegijos studentų mobilumą finansuojančių programų. Pagal išsiunčiamų studentų skaičių Vilniaus 
kolegija yra viena pirmaujančių tarp Lietuvos kolegijų. 
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2009/2010 m. m. į Vilniaus kolegiją pagal LLP/Erasmus programą atvyko 29 studentai, kurie 
studijavo arba atliko praktiką. Menų fakultete surengtas bendras Stevensono kolegijos Edinburge 
(Škotija) bei Menų fakulteto studentų projektas, kuris buvo parodytas XVI-ojo tarptautinio džiazo 
festivalio BIRŠTONAS 2010 scenoje. Šiame projekte dalyvavo 14 studentų ir 2 dėstytojai iš 
Stevensono kolegijos Edinburge (Škotija). 

 

  
25 pav. Scena iš projekto Birštonas Jazz 2010 festivalyje ir Jungtinės Karalystės ambasadorius p. Simon 
Butt su Vilniaus kolegijos direktorium dr. Gintautu Bražiūnu stebi projekto generalinę repeticiją Menų 

fakulteto Aktų salėje. 
 
Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus 

paprogramės intensyvi programa "MISS LoGo: Management Information Systems Supporting LOcal 
GOvernment”. Į ją atvyko 35 studentai, kurie dvi savaites dalyvavo intensyviuose kursuose. 

Atvykstančių studentų integracijai skatinti Tarptautinių ryšių skyrius pradėjo organizuoti 
periodinius pažintinius renginius „Interclub“, kurių metu užsienio studentai skatinami pažinti Lietuvą, 
jos kultūrą, istoriją, taip pat Vilniaus kolegijos bendruomenei pristatyti savo šalis. 

Studentai, dalyvaudami akademinių mainų programoje, įgyja neįkainojamų teorinių bei 
praktinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties. Pastebima tendencija, jog mainų programoje 
dalyvauja vis daugiau motyvuotų studentų, sugebančių pasirinkti jiems tinkamiausias studijų 
programas bei užsienio aukštąsias mokyklas. Vis dar išlieka akademinį mobilumą stabdančių veiksnių 
– studijų programų nesuderinamumas, lankstumo stoka įskaitant studentų iš užsienio aukštųjų 
mokyklų parsivežtus studijų rezultatus; reikalingas infrastruktūros gerinimas, studijų užsienio 
kalbomis pasiūlos didinimas ir personalo kompetencijų ugdymas organizuojant užsienio studentų 
priėmimą. 

 

 
26 pav. Studentų mobilumas pagal LLP/Erasmus programą 2000–2010 metais 
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Personalo mobilumas dėstymui ir mokymuisi. Kolegijos personalas 2009/2010 m. m. turėjo 
galimybę dalyvauti LLP/Erasmus dėstytojų mainuose bei vykti stažuotis užsienio aukštosiose 
mokyklose arba įmonėse. Buvo numatyta išsiųsti 58 darbuotojus, išvyko 64, taigi, personalo 
mobilumo planas įgyvendintas ir viršytas. Iš minėto skaičiaus 45 dėstytojai vyko skaityti paskaitų į 
aukštąsias mokyklas – Vilniaus kolegijos partneres. 19 personalo darbuotojų vyko stažuotis į įvairias 
institucijas. 

Į Vilniaus kolegiją kasmet atvyksta vis daugiau dėstytojų iš partnerinių aukštųjų mokyklų 
skaityti paskaitų, vesti seminarų Kolegijos studentams. 2009/2010 m. m. iš viso buvo atvykę 49 
dėstytojai (palyginimui: 2008/2009 m. m. – 34 dėstytojai). Atvykusių dėstytojų tarpe yra ir įmonių 
atstovai, plečiasi atvykstančiųjų šalių geografija. Užsienio dėstytojų pritraukimui didelę reikšmę turi 
specialiai tam organizuojami renginiai. Verta paminėti antrus metus Verslo vadybos fakultete 
sėkmingai vykdomą Tarptautinę verslo savaitę. 2009/2010 m. m. šioje savaitėje dalyvavo 7 dėstytojai 
iš Belgijos, Latvijos ir Lenkijos.  

Pagal Erasmus programą 2009/2010 m. m. išvykusių Kolegijos darbuotojų skaičius sudaro 
44% bendro į užsienį išvykusio Kolegijos personalo skaičiaus; 66% visų atvykusiųjų į Kolegiją taip 
pat naudojosi šios programos lėšomis. Tai rodo, jog Erasmus programa yra viena iš pagrindinių 
tarptautinį Kolegijos dėstytojų mobilumą finansuojančių programų. 

Erasmus mainų programa, tiek vykstantiems skaityti paskaitų ar stažuotis, tiek priimantiems 
atvykstančius dėstytojus ir darbuotojus Vilniaus kolegijoje suteikia galimybę pasidalinti tarptautine 
akademine patirtimi, užmegzti naujus kontaktus, pakelti savo kvalifikaciją, perimti užsienio partnerių 
gerąją patirtį, tobulinti studijų, dalykų programas ir taip gerinti visų studijų sričių studentų rengimo 
kokybę. 

Vertinant personalo mobilumą, taip pat derėtų pastebėti, jog dar stringa vizitų programų 
suderinamumas, nuolatinių ryšių su partneriais palaikymas, kuris vis dar išlieka fragmentiškas. 
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27 pav. Personalo darbuotojų išvykimai pagal Erasmus programą 2000–2010 metais 

 
Dalyvavimas LLP skersinėje programoje. 2009/2010 m. m. Kolegija partnerių teisėmis pirmą 

kartą pradėjo dalyvavimą LLP skersinėje programoje – projekte „FLLLEX – Mokymosi visą 
gyvenimą strategijų poveikis aukštajam profesiniam mokslui“. Projektą koordinuoja Liuveno 
taikomųjų mokslų universitetas, jame dalyvauja 24 partneriai iš Europos Sąjungos šalių: aukštosios 
mokyklos, asociacijos, įmonės. Projekto tikslas - išanalizuoti Mokymosi visą gyvenimą poveikį 
aukštojo profesinio rengimo srityje. 

Dalyvavimas intensyviuose projektuose. Vilniaus kolegija 2009/2010 m. m. partnerių teisėmis 
dalyvavo iš viso 7-iuose LLP/Erasmus intensyviuose projektuose (Erasmus IP). Verslo vadybos 
fakultetas dalyvavo iš viso 3-uose IP projektuose, Sveikatos priežiūros fakultetas 2-uose, Elektronikos 
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ir informatikos 1-ame ir Agrotechnologijų fakultetas 1-ame projekte. Šių projektų mokymuose iš viso 
dalyvavo 16 Kolegijos studentų, 7 dėstytojai skaitė paskaitas. 

Vienas iš minėtų Erasmus IP projektų 2010 m. pavasarį vyko Vilniaus kolegijoje, Elektronikos 
ir informatikos fakultete. Tai pirmas Vilniaus kolegijoje organizuotas Erasmus IP projektas. 2010 m. 
balandžio pabaigoje į dviejų savaičių mokymus iš viso atvyko 35 studentai ir 7 dėstytojai iš 5 
skirtingų Europos valstybių. 

Be aukščiau minėtų pasiekimų, 2010 m. Vilniaus kolegija pirmą kartą laimėjo finansavimą 
dviem naujiems Erasmus IP projektams: 

• LLP-ERA-IP-2010-LT-0449 „Web Information System Data Organisation Modelling“, 
koordinatorius – Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas (atsakingas 
asmuo – A. Belovas), projekto biudžetas 46.660,50 EUR. Tai vienas iš didžiausią 
finansavimą Lietuvoje laimėjusių projektų. 

• LLP-ERA-IP-2010-LT-0451 „Social Responsibility Strategies for Medium Sized 
Enterprises“, koordinatorius – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas (atsakingas 
asmuo – P. Sapkauskas), projekto biudžetas – 25.490,00 EUR. 

Dalyvavimas tematinių tinklų projektuose. 2009/2010 m. m. Vilniaus kolegija tęsė partnerystę 
2-uose LLP/Erasmus tematinių tinklų projektuose: „DIETS – Dietologų rengimo standartų 
tobulinimas Europoje“ ir „BINNOC – Europos verslo organizacijų inovacinių pajėgumų skatinimas 
stiprinant universitetų ir įmonių bendradarbiavimą, programa“. Tarp projektuose atliktų veiklų verta 
paminėti Vilniaus kolegijos darbuotojų stažuotes, skaitytus pranešimus, atliktus tyrimus ir parengtas 
naujas ugdymo ir vertinimo priemones. 

 
Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramė (LLP/Grundtvig) 
2009/2010 m. m. Vilniaus kolegija dalyvavo 4 LLP/Grundtvig veiklų projektuose, iš kurių 

vieną koordinavo. Tai Agrotechnologijų fakulteto (atsakingas asmuo M. Balkevičius) koordinuojamas 
projektas Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00010 „Etinė kompetencija kaip ugdymo komponentas 
suaugusiųjų mokyme“. Projekte dalyvauja partneriai iš 6 šalių, atstovaujantys švietimo institucijas ir 
įmones. 2009 m. rugsėjį Vilniaus kolegijoje vyko projekto dalyvių susitikimas (iš viso atvyko 19 
svečių iš užsienio), dar 2 projekto susitikimai vyko Italijoje ir Rumunijoje. 

Svarbus pasiekimas ir naujovė LLP/Grundtvig programos vykdyme Vilniaus kolegijoje yra tai, 
jog pirmą kartą laimėtas naujas projektas, skirtas LLP/Grundtvig seminarų organizavimui: 

• LLP-GRU-SO-2010-LT-00003 „Environmental competences in Lithuania: acknowledge, 
feel, create“, koordinatorius – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas (atsakingas 
asmuo – M. Balkevičius), projekto biudžetas 19.110,00 eur. 

 
Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius paprogramė (LLP/Comenius) 
2009/2010 m. m. Kolegija tęsia dalyvavimą LLP/Comenius projekte TIPP, kurio 

koordinatorius – Bielefeld taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija. Projekto rezultatai: parengtas 
pranešimas, straipsniai, suorganizuotas seminaras.  

 
Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramė (LLP/Leonardo da 

Vinci) 
2009/2010 m. m. Kolegija tęsia dalyvavimą 2-uose LLP/Leonardo da Vinci projektuose. 

Projektų rezultatai: 9 EIF ir 5 DTF dėstytojai išvyko į stažuotes Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje, 
EIF priėmė 10 studentų praktikai. 

Studentų ir personalo dalyvavimas visuose tarptautiniuose projektuose ir programose pateiktas 
28 pav.  
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28 pav. Studentų ir personalo dalyvavimas visuose tarptautiniuose projektuose 

 
9.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE 

 
Vilniaus kolegija dalyvauja šiose tarptautinėse organizacijose:  

• Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijoje EURASHE;  
• Tarptautinėje Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijoje SPACE;  
• Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinkle ENPHE; 
• Baltijos šalių tinkle BSN; 
• Europos Erasmus koordinatorių asociacijoje EAEC; 
• Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacijoje UASNET; 
• Europos meno institucijų lygoje ELIA. 

Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija EURASHE įkurta 1990 m. EURASHE nariai 
yra aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo universitetų ir kolegijų asociacijos bei atskiros institucijos. 

Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ilgą laiką buvo EURASHE  
vice-prezidentas, o šiuo metu yra Vykdomosios tarybos narys. 

SPACE yra tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų asociacija, šiuo metu vienijanti apie 90 
narių, atstovaujama 28 šalyse ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio regionuose. Vilniaus kolegija yra 
SPACE asociacijos narė nuo 2002 m. pavasario – tai pirmoji Vidurio ir Rytų Europos aukštoji 
mokykla, tapusi šios asociacijos nare. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė 
Rasimavičienė yra šios asociacijos prezidentė. 

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle buvo įkurtas 1995 m. šiuo metu 
vienijantis virš 130 Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus iš beveik 30 
šalių. Vilniaus kolegija įstojo į šią asociaciją 2002 m. ir tapo aukštąją mokykla, atstovaujančia 
Lietuvos aukštojo koleginio mokslo sektorių šioje organizacijoje. SPF Reabilitacijos katedros vedėja 
Milda Žukauskienė yra ENPHE Vykdomosios tarybos narė. 

Europos Erasmus koordinatorių asociacija EAEC įkurta 2004 m. Vilniaus kolegija kasmet 
aktyviai dalyvauja šios asociacijos organizuojamose kasmetinėse tarptautinėse konferencijose 
ERACON. Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė 2004–2008 metais buvo EAEC  
vice-prezidentė. 

Baltijos šalių tinklas BSN yra aukštojo mokslo įstaigų, regionų plėtros organizacijų ir kitų 
organizacijų Baltijos jūros regione tinklas. Šiuo metu yra daugiau kaip 30 partnerių, tačiau tinklas 
nuolat plečiasi. Šį tinklą, vienijantį Baltijos jūros regione esančias aukštąsias mokyklas, Vilniaus 
kolegijoje atstovauja Strateginės plėtros skyriaus vedėjas Vytautas Lauciūnas, kuris tuo pačiu yra ir 
minėto tinklo Valdymo komiteto narys. 

Vilniaus kolegija pradėjo dalyvauti dviejose naujose asociacijose: UASNET ir ELIA. 
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9.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Nepakankama modulių užsienio kalbomis pasiūla, netobula studijų užsienio studentams 
organizavimo sistema. 

Tokia modulių pasiūla yra tik keliuose fakultetuose. Būtina sukurti iki 30 ECTS apimties 
laisvai pasirenkamų modulių anglų kalba kiekviename fakultete. Skatinti dėstytojus dėstyti užsienio 
kalbomis. 
2. Plėtoti užsienio kalbų studijų pasiūlą Kolegijos studentams. 

Kolegijos studentai turi galimybę studijuoti 1-2 studijų programose numatytas užsienio kalbas, 
kurių apimtis yra iki 8 kreditų. Kolegijos Strateginiame veiklos plane numatyta, studentams sudaryti 
galimybę papildomai rinktis iki 4 kreditų nemokamų užsienio kalbų studijų. 
3. Ne visų fakultetų pagrindinės studijų programos atstovaujamos pripažintose Europos aukštojo 
mokslo institucijas vienijančiose asociacijose ar profesinėse organizacijose. 

Kolegija aktyviai dalyvauja keliose Europos aukštojo mokslo institucijas vienijančiose 
asociacijose. VVF ir EKF atstovauja SPACE, SPF – ENPHE. Menų fakultetas 2010 metais tapo 
Europos Meno institutų lygos ELIA nariu. Reikia, kad kiekvieno fakulteto bent viena studijų 
programa būtų atstovaujama pripažintoje tarptautinėje aukštojo mokslo asociacijoje ar profesinėje 
organizacijoje. 
4. Studentai ir dėstytojai nepakankamai aktyviai dalyvauja akademinio mobilumo veiklose. 

Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių institucijų Lietuvos kolegijų tarpe pagal dalyvavimą 
LLP/Erasmus mobilumo veiklose. Strateginiame plane užsibrėžta siekiamybė – studijuoti/atlikti 
praktikos į užsienį išsiųsti 3% Kolegijos studentų bei 10% dėstytojų – dar nėra įgyvendinta. Nėra 
pasiektas balansas tarp išvykstančių ir atvykstančių studentų ir dėstytojų. Reikalingas dėmesys ir 
paskatos studentų ir personalo mobilumui. 
5. Informacijos apie Kolegiją tarptautinėje erdvėje prieinamumo ir sklaidos plėtojimas. 

Kolegija už Lietuvos ribų pristatoma nepakankamai – reikia aktyvesnio dalyvavimo 
tarptautinėse studijų mugėse ir parodose, daugiau informacinių leidinių apie Kolegiją užsienio 
kalbomis, įtraukti užsienio partnerius į Kolegijos viešinimą. 

 
 
 

10. INFORMACINĖ PLĖTRA 
10.1. VIDAUS IR IŠORĖS KOMUNIKACIJOS PLĖTOJIMAS, 

KOLEGIJOS VEIKLOS POPULIARINIMAS 
 

Kiekvienai įmonei, organizacijai, net atskiram asmeniui svarbu ne tik nuolat sekti aplinkos 
pokyčius, bet ir formuoti sau palankią aplinką. Tam reikia nuolat tikslingai bendrauti su visuomene, 
vartotojais, klientais ir suinteresuotomis grupėmis bei asmenimis (esamais ir potencialiais), t. y. plėtoti 
ryšius su visuomene. 

Informacija apie Vilniaus kolegiją žiniasklaidai, interesų aukštajame moksle turinčioms 
institucijoms ir asmenims buvo teikiama įvairiomis formomis. Kaip ir anksčiau, buvo nuolat 
teikiamos Vilniaus kolegijos tinklalapio naujienos, pildoma vaizdo galerija, įkeliami įvykiai į el. 
kalendorių ir kita informacija, rašomi pranešimai žiniasklaidai apie svarbiausius įvykius ir platinami 
per BNS spaudos centrą. 

Siekiant didinti Vilniaus kolegijos žinomumą įvairiose tikslinėse išorės auditorijų grupėse, 
2010 m. buvo skiriamas dėmesys tobulinti reprezentaciją interneto erdvėje, integruoti naująsias 
technologijas komunikacijai su visuomene. Siekiant užtikrinti kokybišką, operatyvią, išsamią 
informacijos sklaidą tikslinėms Kolegijos auditorijoms buvo parengtas tinklalapio www.viko.lt 
atnaujinimo planas, numatyti pagrindiniai dizaino, programavimo, turinio atnaujinimo darbai. 
Šiuolaikinėje visuomenėje antrosios kartos interneto priemonės padeda ne tik užtikrinti ryšius, bet ir 
įtraukti auditorijas į organizacijos komunikaciją, inicijuoja diskusijas, dialogą, užtikrina grįžtamąjį 

http://www.viko.lt/�
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ryšį. Vilniaus kolegija komunikaciją įtvirtino socialiniuose tinkluose – sukurtas ir nuolat pildomas 
Kolegijos puslapis socialiniame tinkle Facebook. 

Balandžio–rugpjūčio mėnesiais Priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas laikotarpiu buvo 
vykdoma reklaminė kampanija, kurią sudarė reklaminiai el. skydeliai interneto erdvėje, studijų 
programų pristatymas su pagrindinėmis Kolegijos tezėmis ir žinute Lietuvos regionų spaudoje, TV 
klipai ACD ekranuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, TV klipas per BTV, radijo paketas ZIP FM. 
Vilniaus kolegijos el. skydeliai buvo įkelti į portalus kurstoti.lt, bernardinai.lt, technologijos.lt, 
pasas.lt, manreikia.lt, delfi.lt, horecoguru.lt, valstietis.lt ir kt. Koleginių studijų vaizdo klipas 
transliuojamas per ACD televizijos ekranus, esančius Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, 
Klaipėdoje. Šio laikotarpio metu bendradarbiavimas vyko su leidiniais Švietimo naujienos, Mokslo 
Lietuva, 15 min., Verslo žinios, Veidas, Vilniaus diena, Kauno diena, Klaipėdos diena, Alytaus, 
Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Molėtų, Ukmergės, Kėdainių regionine spauda, leidiniu moksleiviams 
Mokyklos frontas. 

Ryšių su visuomene skyrius 2010 m. nemažai dėmesio skyrė renginiams Mokymasis. Studijos. 
Karjera 2010, Tavo sėkmės kelias (Ukmergėje), Kur studijuoti 2010 (Kaune), Atvirų durų diena 2010, 
Vilniaus kolegijos dešimtmečio renginiams, vykusiems spalio 27–28 dienomis. Rugpjūčio–rugsėjo 
mėnesiais kartu su formulių sąsiuvinių gamintojais dalyvavo akcijoje, skirtoje įvairaus amžiaus 
moksleiviams, pristatė jiems studijų programas ir studijas Vilniaus kolegijoje. 

Metų pabaigoje suorganizuota foto sesija, kuri padėjo atnaujinti Vilniaus kolegijos studijų 
programų brošiūrą, išleisti kalendorių, reprezentuojantį technologijos mokslų studijų programas. 
Vilniaus kolegijos dešimtmečiui atnaujinta reprezentacinė atributika (pagaminti ženkliukai, 
dešimtmečio logotipas, jubiliejaus aplankai, padėkos), kartu su sudarytojų grupe parengtas ir išleistas 
dešimtmečiui skirtas leidinys. 

Skyrius sukūrė ir sėkmingai įgyvendino projektą „Technologijos mokslų studijos Vilniaus 
kolegijoje“. 

 
10.2. INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

 
Vilniaus kolegijoje toliau plėtojama informacijos technologijų taikymo infrastruktūra. 

Kompiuterių tinklas plėtojamas, didinant duomenų perdavimo tarp kolegijos padaliniuose esančių 
vietinių kompiuterių tinklų greitaveiką, gerinant perduodamos informacijos saugą. Šiuo metu 
kolegijos duomenų perdavimo tinklą sudaro 21 mazgas. Iš jų 9 mazgai su 1 Gb/s greitaveika ir 12 
mazgų su 100 Mb/s greitaveika. 

Visame kolegijos kompiuterių tinkle šiuo metu yra 1228 kompiuterizuotos darbo vietos. 
Auditorijose, konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuoti stacionarūs daugialypės terpės 
įrenginiai. Su tokia įranga šiuo metu yra 109 darbo vietos. Šimtui nuolatinių studijų studentų tenka 
mokymo tikslams skirtų 19 kompiuterizuotų darbo vietų. 

Toliau vykdomas bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų projektas. Šio projekto fragmentai 
veikia: EIF pastate, (J.Jasinskio g 15) su 10 prieigos zonų, VVF pastate (Didlaukio g. 49) su 5 prieigos 
zonomis, SPF pastate (Didlaukio g. 45) su 3 prieigos zonomis ir bendrabutyje (Giedraičių g. 81) su 6 
prieigos zonomis. Projektas bus plečiamas kituose fakultetuose iki pilnos visų pastatų aprėpties. 

Kompiuterinės įrangos tikslinio panaudojimo Kolegijos padaliniuose pasiskirstymas pateiktas 
12 lentelėje. 

 
12 lentelė. Kompiuterinės įrangos tikslinis panaudojimas Kolegijos padaliniuose 

Kompiuterių 
skaičius 

Kolegijos 
administracija EIF VVF SPF ATF DTF PDF EKF MEF 

Mokymui 70 222 115 52 78 70 56 158 37
Bibliotekose - 15 13 20 11 4 15 13 9
Administracijai 81 25 26 16 36 15 32 24 15

Iš viso: 151 262 154 88 125 89 103 195 61
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10.3. NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA 
 
Studentams siūlomi nuotolinių studijų moduliai savarankiškoms studijoms. Kolegijoje 

nuotoliniam mokymui naudojamos dvi mini vaizdo konferencijų studijos. Informaciją apie nuotolinių 
studijų centro veiklą galima rasti tinklalapyje www.distance.viko.lt. 

Nuo 2010 metų rugsėjo 1 dienos Vilniaus kolegijoje atsisakyta komercinės virtualaus mokymo 
aplinkos BlackBoard VISTA 6 ir naudojama atviro kodo virtuali mokymosi aplinka „Moodle“. Šiuo 
metu naudojama Moodle 1.9.9 versija. 2010 metų trečiame ir ketvirtame ketvirčiuose buvo revizuoti 
visi BlackBoard Vista aplinkoje esantys kursai, atsisakyta jau nebenaudojamų, o naudojami buvo 
perkelti į „Moodle“ aplinką. Iš viso buvo perkelti 32 kursai. 

Kolegijos virtualaus mokymo aplinkos tinklapyje https://moodle.viko.lt patalpinti ir naudojami 
dėstytojų parengti studijų moduliai. „Moodle“ aplinką dėstytojai sėkmingai naudoja užduočių 
pateikimui mokantis kompiuterių klasėse bei savarankiškoms studentų studijoms. 

Vidiniame tinkle arba kompiuterinėse laikmenose dėstytojai studentams rengia mokymo ir 
mokymosi medžiagą, kitus metodinius leidinius: paskaitų konspektus, kompleksines užduotis 
praktiniams ir savarankiškiems darbams, praktikų užduotis, paskaitų pateiktis. 

Sveikatos priežiūros fakultetas naudoja tarptautinio projekto metu sukurtą elektroninio 
kompendiumo produktą: http://leonardo.spf.viko.lt/action/main?lang=lt. Jame skelbiami nuotoliniai 
moduliai bei testai. 

Virtualia mokymosi aplinka „Moodle" naudojasi virš 70 dėstytojų ir daugiau nei 2200 studentų 
(29 pav.). Dėstytojų, naudojančių „Moodle“ aplinką paskaitose, skaičiaus didėjimą įtakojo Nuotolinio 
studijų centro pravesti 7 „Moodle“ pradžiamokslio seminarai. 

 

 
29 pav. Dėstytojų ir studentų skaičius pagal fakultetus „Moodle“ aplinkoje 2010-12-31 

 
Vilniaus kolegijos Nuotolinio studijų centras atlieka ir mokslo taikomuosius tyrimus. 

Pasitelkus duomenų gavybos metodus, tyrinėjama studentų veikla virtualioje mokymosi aplinkoje, 
modeliuojamos bei simuliuojamos įvairios situacijos. Tyrimų rezultatai pristatomi Lietuvos bei 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei žurnaluose. 

 

http://leonardo.spf.viko.lt/action/main?lang=lt�
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10.4. BIBLIOTEKOS VEIKLA 
 

Kolegijos biblioteka siekia tapti modernia, taikančia šiuolaikines informacijos technologijas 
aukštosios mokyklos biblioteka, pasižyminčia aukšta teikiamų paslaugų kokybe, garantuojančia 
akademinio personalo ir studentų poreikius atitinkančios informacijos įvairovę ir prieigą prie jos. 

Be tradicinių spausdintų leidinių, biblioteka kiekvienais metais skaitytojams siūlo susipažinti 
bei naudotis visatekstėmis duomenų bazėmis, suteikiančiomis galimybę skaityti pažangiausių pasaulio 
leidėjų leidinius, gauti naujausią pasaulio mokslinę, statistinę ir teisinę informaciją. 

Lėšos, kurios buvo skirtos bibliotekai, sėkmingai įsisavintos: įsigyta per 3,7 tūkst. fiz. vnt. 
knygų, iš jų 25% užsienio kalbomis. 2010 m. bibliotekos fondas pasipildė 2,5 tūkst. fiz. vnt. leidinių, 
įsigytų už ES SF projekto lėšas Agrotechnologijų fakultetui vykdant projektą „Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas“. Todėl didžioji paramos būdu gautų 
leidinių dalis teko Agrotechnologijų fakulteto bibliotekai. 

 

 
30 pav. Bibliotekos fondo vertė 2007–2010 m., tūkst. Lt 

 
Bendras kolegijos bibliotekos fondo dydis sumažėjo, nes buvo nurašyta nemaža fondo dalis. 

Viena iš nurašymo priežasčių – Dizaino ir technologijų fakulteto, o kartu ir bibliotekos, perkėlimas į 
naujas patalpas, nes buvo peržiūrėtas ir atnaujintas šios bibliotekos fondas. Buvo surengta leidinių 
užsienio kalbomis paroda - pardavimas Verslo vadybos fakulteto bibliotekoje, suteikiantis galimybę 
dėstytojams realiai susipažinti su siūlomais leidiniais. 

Kaip ir kasmet, buvo prenumeruojami periodiniai leidiniai lietuvių ir užsienio kalbomis (167 
pavadinimai), taip pat 20 pavadinimų žurnalai buvo nuomojami iš Lietuvos technikos bibliotekos. 
Lyginant su 2009 metais prenumeruojamos periodikos pavadinimų skaičius ženkliai sumažėjęs, 
kadangi dalis anksčiau kolegijos bibliotekos prenumeruotų leidinių nebeleidžiami. 

 

 
31 pav. Vienam skaitytojui išduotų dokumentų skaičius 2006–2010 m. 
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Lėšos, 2010 m. skirtos 1 studentui literatūrai įsigyti, sudaro 53,36 Lt, iš jų knygoms – 

39,33 Lt. 
Tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai bibliotekine informacine sistema (BIS) Aleph 

500. Dirbama su aštuoniolikta šios programos versija. Į katalogą įvesta 2,8 tūkst. pavadinimų per 8,5 
tūkst. fizinių vienetų leidinių. Elektronikos ir informatikos fakulteto bibliotekoje pirmojoje metų 
pusėje, kol vyko naujų knygų pirkimo konkursai, buvo dirbama su retrospektyviniais įrašais. Iš viso 
kolegijos elektroninis katalogas dabar talpina 10,8 tūkst. pavadinimų daugiau nei 79,6 tūkst. fizinių 
vienetų leidinių bibliografinius įrašus, tai sudaro per 29% viso bibliotekos fondo. Tęsiami darbai su 
Komplektavimo, Leidinių ir Paieškos moduliais, vedama elektroninė inventorinė knyga. 

Vilniaus kolegija yra 2010 m. įsteigto Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės 
infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos 
kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių bibliotekų (LMBA) asociacijų narė. Pastaroji 
organizacija tarpininkauja prenumeruojant elektronines duomenų bazes, planuojant bei skirstant šiems 
tikslams numatytas Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų lėšas. LMBA 2009 m. vasarą gavo 
finansavimą ES SF projektui „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“. 
Įgyvendinant šį projektą, 2010 m. buvo organizuoti bibliotekininkų mokymai, kuriuose dalyvavo ir 
kolegijos bibliotekos darbuotojai. Visos duomenų bazės, kurios buvo testuojamos per šį projektą, 
buvo ir yra prieinamos ir kolegijos bibliotekos skaitytojams, kai kurios iš jų yra užprenumeruotos. 
Projekto trukmė – 3 metai. Didėja naudojimosi elektroninėmis duomenų bazėmis statistika. 

Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai pateikti 13 lentelėje. 
 

13 lentelė. Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 2003–2010 m. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bibliotekos fondas (fiz. vnt.) 225010 288986 292041 294612 299672 311068 295214 274448 
Gauta per metus (fiz. vnt.) 10 129 15 265 12 363 10 675 10 284 11 781 5 134 6303 
Prenumerata (pavad.) - 197 198 188 205 241 228 167 
Gauta parama (tūkst. Lt) 5,6 14,6 7,7 8,8 27,9 63,5 35,7 156,89 
Registruotų skaitytojų skaičius 11 027 11 752 11 774 12 725 12 666 13 052 12 036 11892 
Apsilankymų skaičius 418715 833383 441298 444329 437071 400935 352417 391710 
Dokumentų išduotis (fiz. vnt) 467757 551571 542822 552549 691941 525664 454819 458702 
Skaityklų darbo vietų skaičius 277 358 350 370 370 327 328 311 
Interneto skaityklų darbo vietų 
skaičius 44 54 58 75 72 89 85 74 

Darbuotojų skaičius (etatai) 21 24 25 27 28 28 28 28 
Kompiuterizuotos darbo vietos 
personalui 12 16 16 18 27 27 27 27 

ALEPH statistika (pavad.) 130 1710 1675 1478 1675 1417 11688 8556 
 
 

10.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Besikeičianti verslo ir komunikacijų aplinka, nuolat augantys profesionalaus informavimo 
reikalavimai, naujausios technologinės informacijos perdavimo bei komunikacijos skvarbos 
galimybės, svarbios aktyvinant bendruomenę, skleidžiant aktyvios, inovatyvios, kuriančios Kolegijos 
reputaciją. 

Ryšių su visuomene skyrius komunikacines veiklas planavo ir vykdė keliose srityse: Kolegijos 
išorės komunikacijos veiklų kūrimas, tobulinimas, plėtojimas ir palaikymas; Kolegijos vidaus 
komunikacijos veiklų kūrimas ir plėtojimas, akademinių, kultūrinių, socialinių ryšių palaikymas bei 
plėtojimas. Siekiant didinti žinomumą, daug dėmesio 2010 m. buvo skiriama reprezentacijai interneto 
erdvėje tobulinti, naujosioms technologijoms integruoti į Kolegijos komunikacijos procesus, 
komunikacijos funkcijų padalijimui tarp padalinių. 
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2. Globalizacija ir sparti informacijų ir komunikacijų technologijų plėtra, didėjantis gyvenimo tempas 
kelia problemų žmonėms, siekiantiems išsilavinimo ar savo kvalifikacijos tobulinimo. 

Tai skatina plačiau plėtoti nuotolines studijas, kurių pagrindinis tikslas – teikti mokymosi 
paslaugas ten, kur žmogus dirba ir gyvena, ir tuomet, kai jis gali mokytis. Nuotolinis mokymasis tapo 
svarbia mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimo priemone. 
3. Biblioteka, siekdama gerinti aukštojo mokslo prieinamumą, negali veikti kaip pasyvios, spausdintos 
ir elektroninės informacijos saugykla. 

Bibliotekos misija – sukurti infrastruktūrą, padedančią kaupti, įsisavinti ir praplėsti žinias. 
Biblioteka turi ne tik saugoti fondus ir juos didinti, bet užtikrinti prieigą prie jų, prisidėti prie studijų 
proceso gerinimo, padidinti jo vertę, kurdama disponuojamo skaitmeninio kompiuterinio turinio ir 
mokymo paslaugų junginį. 

 
 
 

11. ŪKIO VALDYMAS 
11.1. RACIONALUS DISPONUOJAMO TURTO EKSPLOATAVIMAS IR 

RENOVAVIMAS 
 

Kaip ir kasmet, 2010 metais didelis dėmesys skiriamas Vilniaus kolegijos infrastruktūros 
valdymo tobulinimui, patalpų remontui, atnaujinimui ir renovacijai, efektyviam transporto 
naudojimui. Daug darbo sąnaudų ir laiko reikalauja ilgalaikio turto nuomos konkursų organizavimas, 
sutarčių sudarymas, aukcionų rengimas, prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimas ir 
vykdymas.  

Didelė dalis renovavimo ir remonto darbų buvo skirta Vilniaus kolegijos pastatų ir patalpų 
energetinės bei techninės būklės gerinimui, energijos suvartojimo ir eksploatavimo išlaidų 
sumažinimui. Atliktų darbų vertė 2010 metais sudaro 3 447 975 Lt. 

2010 metais Vilniaus kolegija dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 860 patvirtintoje Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių 
atnaujinimo programoje (II etapas), pagal kurią Vilniaus kolegijai buvo skirta 2 438 000 Lt valstybės 
biudžeto lėšų. Pagal šią programą ne mažiau kaip 5 procentus nuosavų lėšų turėjo skirti programoje 
dalyvaujanti mokslo ir studijų įstaiga, Kolegija šiems darbams skyrė 7,2 procentų, tai sudaro 
175 361 Lt. Įgyvendinus šią programą atnaujinti bendrabučių sanitariniai mazgai, virtuvės, koridoriai, 
inžinierinės sistemos ir t. t. 

2010 metais buvo renovuojamos įvairių fakultetų patalpos, atlikti einamieji Vilniaus kolegijos 
šilumos punktų remontai, visų šilumos punktų ir sistemų hidrauliniai bandymai. Visi šilumos punktų 
įrenginiai paruošti šildymo sezonui. Ūkio valdymo ir komercijos skyrius organizavo remonto darbus 
Verslo vadybos, Ekonomikos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijos, Pedagogikos ir Menų 
fakultetuose už 397 739 Lt. 

 

 
32 pav. Išlaidos fakultetų remontui, renovacijai 2010 m., Lt 
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Visuose bendrabučiuose ir kelių fakultetų šilumos punktuose įdiegta šiuolaikinė šilumos 

reguliavimo įranga, kuri veiksmingai reaguoja į lauko temperatūros svyravimus ir, parenkant optimalų 
šilumos punktų darbo režimą, taupomos lėšos, skirtos patalpoms šildyti. Fakultetų pastatams šildyti 
skirtos lėšos taupomos mažinant šildymo temperatūrą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, šildymo 
temperatūrą reguliuojant automatiškai pagal lauko temperatūrą. Bendrabučiuose šildymo temperatūra 
mažinama dieną (kai studentai būna paskaitose) ir padidinama naktį (studentams grįžus iš paskaitų). 

Bendra informacija apie 2010 m. darbus, jų apimtis ir vertes pateikiama 14 priede. 
 

 
33 pav. Išlaidos bendrabučių renovacijai 2010 m., Lt 

 
2010 metais buvo sudaryta 15 ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių. Išnuomotas 

laikinai nenaudojamų patalpų plotas sudarė 3888,61 m2, už kurį gauta 416093 Lt pajamų. 
2010 metais buvo eksploatuojama 11 transporto priemonių (9 lengvieji automobiliai ir 2 

autobusai). Vienas automobilis parduotas aukcione (VW Transporter, HVY 820). 
Automobiliai naudojami Vilniaus kolegijos administracijos, fakultetų, įvairių padalinių, 

mokslinių konferencijų ir kitų renginių aptarnavimui. Transportas taip pat buvo naudojamas Vilniaus 
kolegijos bendruomenės kelionėms (tarnybinėms komandiruotėms) ne tik Lietuvos Respublikoje, bet 
ir užsienio šalyse. 

 
11.2. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 
Ūkio valdymo ir komercijos skyrius planuodamas, organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, 

vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, 
Taisyklėmis ir Vilniaus kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis patvirtintomis 2010-05-26 
Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-216 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 

2010 metų pradžioje Ūkio valdymo ir komercijos skyrius pagal fakultetų numatomus pirkimus 
sudarė Vilniaus kolegijos metinį pirkimų planą, kurį paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje. 

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius įvykdė virš 360 pirkimų, iš jų 3 atviri tarptautiniai 
konkursai, 16 supaprastintų atvirų konkursų, 6 konkursai įvykdyti mažos vertės pirkimų būdu, 43 
supaprastintų apklausų raštu ir virš 300 supaprastintų apklausų žodžiu. 

2010 m. įvykdytų viešojo pirkimų konkursų skaičius, lyginant su 2009 m., padidėjo 60 %. 
Tam įtakos turėjo įgyvendinami ES Struktūrinių fondų finansuojami projektai, kiti įvairūs projektai, 
pasibaigusios ilgalaikės prekių, paslaugų pirkimo sutartys ir pan. 

Svarbu pažymėti, kad Ūkio valdymo ir komercijos skyrius sėkmingai vykdo elektroninius 
viešuosius pirkimus, naudodamasis CVP IS, tokiu būdu įgyvendindamas LR viešųjų pirkimų įstatymo 
151 str. nustatytus reikalavimus. 
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Ūkio valdymo ir komercijos skyrius atviro tarptautinio konkurso būdu pirko: 1) banko ir 
draudimo paslaugas, informacinių sistemų paslaugas; 2) programinę įrangą studijoms; 3) elektros 
energiją. Sutartys buvo sudarytos su UAB „Sintagma“, Sim Venture, UAB „Sky Energy“. Šių pirkimų 
vertė didesnė nei 3,5 mln. Lt. 

Supaprastinto atviro konkurso būdu buvo įvykdyta 16 viešųjų konkursų: maisto produktų, 
buitinių atliekų tvarkymo, benzino ir dyzelinio kuro, fiksuoto telefoninio ryšio, knygų ir kitų 
spaudinių, dėstytojų mokymo organizavimo paslaugų, chemijos laboratorijos įrangos, asmeninių ir 
nešiojamų kompiuterių, rekonstravimo darbų techninio projekto parengimo pirkimai. Pagal įvykdytus 
konkursus sudarytos sutartys su UAB „Grūstė“, UAB „Sanitex“, ŽBŪ „Delikatesas“, UAB „Vičiūnai“ 
ir ko“, UAB „Švara visiems“, UAB „Ecoservis“, UAB „Neste Lietuva“, UAB knygynas „Eureka!“, 
UAB „Patogu pirkti“, UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, UAB „Baltic Amadeus“, UAB „Blue 
Bridge“ ir kt. 6 pirkimai atlikti mažos vertės pirkimų būdu: kompiuterių detalių ir kompiuterinio 
tinklo medžiagų, projektorių, ilgalaikio turto vertinimo, buitinių nuotekų išvežimo paslaugų pirkimai 
ir pan. Šių pirkimų vertė viršija 4,2 mln. Lt. 

Kelionių organizavimo paslaugos, kosmetika, įvairūs remonto darbai, spausdintuvų, kopijavimo 
ir multifunkcinių įrenginių toneriai, profesinio bakalauro diplomo priedėliai, popieriaus gaminiai, 
kanceliarinės prekės, ūkinės prekės, automobilių remonto priežiūros paslaugos, gesintuvų patikra, 
pildymo ir remonto paslaugos, darbo drabužiai, liftų priežiūros paslaugos ir pan. įsigyta supaprastintos 
apklausos raštu būdu. Įvykdytų supaprastintų apklausų (raštu ir žodžiu) pirkimų vertė sudaro apie 
4,6 mln. Lt. 

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius vykdydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str., atliko 
pirkimus iš neįgaliųjų socialinių ir socialinių įmonių: VĮ Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, UAB „In 
Flexum“. Šių pirkimų vertė sudarė 621 763,50 Lt, o tai sudaro 6,95 % nuo supaprastintų pirkimų 
vertės. 

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius dirbo septyniuose ES struktūrinių fondų remiamuose ir 
naujai rengiamuose projektuose. 

Kaip ir kasmet, 2010 m. buvo sudarytas tiekėjų sąrašas. Metų pabaigoje pradėta rinkti 
informacija apie 2011 m. planuojamus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurie, vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatymu ir Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika, bus patvirtinti 
Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu ir paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 
ir Vilniaus kolegijos interneto tinklalapyje. Pradėtos rengti Vilniaus kolegijos pirkimų organizavimo 
taisyklės, kurios padės sureguliuoti viduje vykstančius viešųjų pirkimų organizavimo procesus, 
apibrėžti atsakingų asmenų ratą ir jų funkcijas. 

 
11.3. ES IŠ DALIES REMIAMŲ INFRASTRUKTŪRINIŲ PROJEKTŲ 

VYKDYMAS 
 
2010 m. gegužės mėn. pasirašyta Paramos skyrimo sutartis projektui „Vilniaus kolegijos 

elektronikos inžinerijos, informatikos inžinerijos bei informatikos krypčių studijų programų 
mokymo bazės modernizavimas“ (projekto kodas Nr.VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005), kurio 
įgyvendinimui skirta finansinė parama – 4 999 803,96 Lt. Projekto trukmė – iki 2012 m. balandžio 
30 d. 

Pradėti vykdyti „Elektronikos technikos“, „Telekomunikacijų“, „Kompiuterių technikos“, 
„Informacijos sistemų“ ir „Programų sistemų“ studijų programų vykdymui naudojamos studijų 
infrastruktūros rekonstravimo ir modernizavimo darbai – pradėtas rengti Elektronikos ir informatikos 
fakulteto pastato J.Jasinskio g.15 rekonstrukcijos ir modernizavimo techninis projektas. Ateityje 
numatoma įrengti dvi 120 ir 80 vietų srautines auditorijas, renovuoti 26 laboratorijas, studentų 
konsultavimo bei praktinio mokymo centrus, auditorijas, katedras, kabinetus, paruošiamuosius, juos 
aprūpinti modernia bazine, laboratorine, informacijos technologijų įranga. 
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2010 m. balandžio mėn. pasirašyta Paramos skyrimo sutartis projektui “Kraštotvarkos 
studijų krypties praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas” 
(projekto kodas Nr.VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-002), kurio įgyvendinimui skirta finansinė parama – 
1 499 999,55 Lt. Projekto trukmė – iki 2012 metų kovo 31 d. 

Įgyvendinami „Želdynų ir jų dizaino“ studijų programos infrastruktūros modernizavimo 
darbai: vyko Želdinių ir smulkiosios architektūros laboratorijos (poligono) remontas, pradėti techninio 
projekto Lauko laboratorijai rekonstruoti ir modernizuoti bei šiltnamiui pastatyti rengimo darbai. 
Ateityje numatoma Analitinės chemijos laboratorijos plėtra, apsaugos ir automatinės laistymo sistemų 
mokomajame augyne įrengimas, informacinės sistemos kolekciniame augyne įdiegimas. 

Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų 
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-15-K 
priemonę „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“ CPVA buvo pateikta paraiška projekto „Vilniaus 
kolegijos studentų praktinių gebėjimų ugdymo efektyvumo didinimas modernizuojant studijų 
infrastruktūrą“ (projekto kodas Nr.VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-015). Projektas numatė 7 fakultetų 
aprūpinimą modernia mokomąja laboratorine įranga. 

Prašomas finansavimas – 4 998 681,02 Lt – projekto įgyvendinimui nebuvo skirtas. 
 

11.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Ekonominis nuosmukis ir energijos kainų augimas stipriai paveikė Kolegijos ūkio veiklos apimtis. 
Dėl lėšų stygiaus teko sumažinti remonto darbų, transporto paslaugų ir patalpų apstatymo 

apimtis bei ieškoti visų įmanomų išteklių taupymo būdų. Kylant visų rūšių energijos kainai, išlaidos 
kasmet didėja, todėl būtina renovuoti pastatus, įdiegti taupius vandens naudojimo prietaisus, 
modernizuoti pastatų šildymo sistemas. Siekiant racionalaus elektros energijos vartojimo, tobulinti 
bendro naudojimo patalpų apšvietimą, sumažinti elektros energijos sąnaudos papildomam šildymui. 
Kolegijos lėšomis finansuoti ir aktyviai ieškoti išorės finansinių šaltinių energijos taupymui skirtiems 
projektams parengti ir įgyvendinti. 
 
 
 

12. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
12.1. FINANSAVIMO PRINCIPAI 

 
Vilniaus kolegija 2010 metais vykdė dvi pagrindines programinio finansavimo programas: 

• Švietimo ir mokslo administravimo programą; 
• Specialiąją švietimo plėtros programą. 
 

Švietimo ir mokslo administravimo programa yra finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, 
Specialioji švietimo plėtros programa finansuojama Vilniaus kolegijos teikiamų paslaugų pajamomis, 
į kurias nuo 2010 metų įskaitomos ir patalpų nuomos pajamos. 

 
Be šių pagrindinių programų 2010 metais Vilniaus kolegija papildomai gavo tikslinį 

finansavimą ir kitų programų vykdymui, tai: 
• Švietimo ir mokslo administravimo centralizuotoms priemonėms programa;  
• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programa. 

 
Kitas kolegijos 2010 metais gautas lėšas sudarė: 

• ES ESF lėšos; 
• tarptautinių projektų vykdymo lėšos; 
• pavedimų lėšos; 
• paramos ir labdaros lėšos; 
• kitos teisėtai gautos lėšos. 
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12.2. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS 

 
Švietimo ir mokslo administravimo programa. 2010 metais šios programos finansiniai 

ištekliai metų pradžioje 24729,0 tūkst. litų buvo skirti 2009 ir ankstesniais metais įstojusių studentų 
studijų kainos ir kolegijos bazinio finansavimo išlaidoms padengti. 

Atsižvelgus į 2010 metais faktiškai priimtų studentų į valstybės finansuojamų studijų vietose 
skaičių, sąmatos lėšos 2010 metų IV ketvirtyje buvo padidintos 2635,0 tūkst. litų. 

Įvertinus visus kitus pakeitimus, 2010 metų Švietimo ir mokslo administravimo programos 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Vilniaus kolegijai buvo skirta 27437,1 tūkst. litų. Lėšos buvo 
panaudotos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių (15 priedas, 1 lentelė). 

Specialioji švietimo plėtros programa. Šios programos vykdymui išlaidų 2010 metų 
planinėje sąmatoje numatyta 9700,0 tūkst. litų ir 4605,7 tūkst. litų ankstesniųjų metų nepanaudotų lėšų 
likutis. Iš viso Specialiosios švietimo plėtros programos vykdymui buvo numatyta 14305,7 tūkst. litų. 
Faktiškai gauta iš biudžeto 11748,8 tūkst. litų, kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos 
straipsnių, sudarė 11748,8 tūkst. litų (15 priedas, 2 lentelė). 

Specialiosios švietimo plėtros programos 2010 metų nepanaudotų ir viršplaninių lėšų likutis 
3748,3 tūkst. litų, buvo perkeltas į 2011 metus. Lyginant su praėjusiais metais likutis sumažėjo 
857,4 tūkst. litų. Mažėjant Švietimo ir mokslo administravimo programos finansavimui ir teikiamų 
paslaugų, kuriomis finansuojama Specialioji švietimo plėtros programa, pajamoms, įmokų lėšos buvo 
taupomos būsimųjų metų prekių ir paslaugų - ryšių, kitų prekių, komunalinių patarnavimų ir kitų 
paslaugų, išlaidų apmokėjimui. Per keletą metų susidaręs nepanaudotų lėšų likutis bus pilnai 
panaudotas 2011 metais. 

Specialioji švietimo plėtros programa finansuojama iš Vilniaus kolegijos pajamų už teikiamas 
paslaugas, kurios Vyriausybės nustatyta tvarka įtraukiamos į valstybės biudžeto apskaitą, 2010 metais 
sudarė 10891,4 tūkst. litų, palyginus su 2009 metais įplaukos sumažėjo 703,3 tūkst. litų. 

Didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų dalis - studijų pajamos. 2010 metais gauta 
7230,6 tūkst. litų teikiamų studijų paslaugų pajamų, kurias sudaro valstybės iš dalies finansuojamų 
vietų studentų studijų įmokos, mokančių visą studijų kainą studentų įmokos, apmokėjimas už 
pakartotinius dalykų perlaikymus, stojamoji studijų įmoka bei individualiųjų studijų studentų įmokos. 

Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidos padengti. Per 2010 metus bendrabučiai 
gavo iš studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti 2078,1 tūkst. litų, už bendrabučių 
interneto paslaugas 24,7 tūkst. litų. 

Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. Per 2010 metus Vilniaus kolegija gavo 
įplaukų už įvairias mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos teikiamas paslaugas 479,7 tūkst. litų. 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. 2010 metais Vilniaus kolegijos uždirbtos kitų teikiamų 
paslaugų pajamos 740,7 tūkst. litų, iš jų už maitinimo paslaugas studentų valgyklose- 543,8 tūkst. litų, 
už Buivydiškių gyventojams kolegijos suteiktus komunalinius patarnavimus 14,0 tūkst. litų, įvairias 
kitas paslaugas 182,9 tūkst. litų. 

Patalpų nuomos pajamos. 2010 metais už patalpų nuomą buvo gauta 416,1 tūkst. litų. 
Švietimo ir mokslo administravimo programos centralizuotoms priemonėms buvo gauti 

2 tūkst. litų, kurie panaudoti EuroSkils 2010 metų profesinio meistriškumo varžybų Portugalijos 
mieste Lisabonoje dalyvių kelionei bei sveikatos išlaidoms iš dalies apmokėti. Šios lėšos panaudotos 
pagal paskirtį. Varžybose dalyvavo Elektronikos ir informatikos fakulteto du studentai ir dėstytojas. 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programos su švietimu susijusiems 
reikalams buvo gauta 20 tūkst. litų, kurie panaudoti Simulith centro verslo praktinio mokymo firmų 
veiklai skatinti ir remti. 

ES projektų ir tarptautinių projektų vykdymo lėšos. Vilniaus kolegija per 2010 metus 
Europos struktūrinių fondų ir tarptautinių projektų vykdymui gavo 2987,1 tūkst. litų, iš jų: 

• ES ESF paramos lėšų ............................................................................... 1452,9 tūkst. litų, 
• Socrates Erasmus NB lėšų ......................................................................... 365,1 tūkst. litų, 
• Socrates Erasmus EK lėšų ......................................................................... 930,3 tūkst. litų, 
• Kitų projektų lėšų ....................................................................................... 238,8 tūkst. litų. 
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Pavedimų lėšos. 
VSF Studentų kreditavimo ir finansinės paramos programa: 
• Priemonė Dalinis bendrabučių atnaujinimas ........................................... 2438,0 tūkst. litų, 
• Priemonė Studentų skatinamosioms stipendijoms mokėti ......................... 469,6 tūkst. litų, 
• Priemonė Stipendijos studentams, vykstantiems studijuoti pagal  

Erasmus programą ..................................................................................... 349,0 tūkst. litų; 
13.2.7. Paramos ir labdaros lėšos. 
• Neįgaliųjų reikalų departamento parama neįgaliesiems .............................. 96,8 tūkst. litų, 
• Carol M. Gruodis fondo stipendijos ............................................................ 11,0 tūkst. litų, 
• Labdara .......................................................................................................... 9,5 tūkst. litų, 
• „Fermento“ stipendijos .................................................................................. 6,0 tūkst. litų, 
• 2 % GPM ....................................................................................................... 8,9 tūkst. litų. 
Kitos teisėtai gautos lėšos. 
• Tiesioginės išmokos už pasėlius .................................................................... 4,2 tūkst. litų, 
• Parama bitininkystės sektoriui ....................................................................... 1,7 tūkst. litų, 
• Mokesčiai už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas ................................... 453,6 tūkst. litų. 
 
Vilniaus kolegijoje vykdomi atsiskaitymai su privatizuotų butų gyventojais ir negyvenamųjų 

patalpų nuomininkais už jiems trečiųjų asmenų (šilumos, elektros energijos, vandentiekio ir 
kanalizavimo, šiukšlių išvežimo) teikiamas paslaugas. Per 2010 metus iš gyventojų ir patalpų 
nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas surinktos lėšos panaudotos minėtų paslaugų 
tiekėjų sąskaitoms apmokėti. 

Vilniaus kolegijai 2006–2010 metais skirtos valstybės biudžeto lėšos pavaizduotos 
34 paveiksle. 
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34 pav. Valstybės biudžeto lėšų programa, tūkst. Lt 

 
12.3. RACIONALUS ESAMŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 

 
Vilniaus kolegijos Švietimo ir mokslo administravimo programos išlaidų struktūroje didžiausią 

dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui, darbdavio socialinei paramai ir socialinio draudimo įmokoms 
86,6 %, lėšos skatinamosioms stipendijoms 6,4 %. Sumažinus bazinio finansavimo lėšas prekių ir 
paslaugų naudojimui skirtos lėšos sąmatos struktūroje sudaro 7,0 %. 

Didžioji išlaidų dalis prekių ir paslaugų naudojimui buvo padengta iš Specialiosios švietimo 
plėtros programos lėšų ir šios programos struktūroje šios išlaidos sudarė 43,7 %. 

Nuolat didėjanti dėl prekių ir paslaugų kainų kėlimo bendrųjų poreikių ir ūkio funkcionavimo 
užtikrinimui reikalingų išlaidų dalis dėl nepakankamo Švietimo ir mokslo administravimo programos 
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bazinio finansavimo buvo dengiama iš Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų. Tai darė 
neigiamą įtaką kolegijos studijų materialinės bazės stiprinimui ir atnaujinimui. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto iš Specialiosios švietimo plėtros programos buvo 
įsigyta už 994,4 tūkst. litų, o tai sudaro 8,5 % visų panaudotų programos lėšų. (15 priedas, 3 lentelė). 

 
12.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Bloga šalies ekonomikos ir finansų būklė turi neigiamos įtakos Kolegijos finansams, verčia 
koreguoti ir siaurinti personalo skatinimo, studijų ir infrastruktūros plėtros planus. 

Nors Švietimo ir mokslo administravimo programos valstybės biudžeto asignavimai buvo 
gaunami laiku, bet 2010 metai Vilniaus kolegijai nebuvo finansiškai sėkmingi. Programos vykdymui 
lėšos palyginus su 2009 metais sumažėjo 6043,9 tūkst. litų. Finansavimo sumažėjimas neigiamai 
pakeitė išlaidų struktūrą. 

Bazinės mėnesinės algos sumažinimą pajuto beveik visi (išskyrus gaunančius MMA) 
darbuotojai. 2010 metais dėstytojams ir pedagoginiam personalui buvo mokami 8%, kitiems 
darbuotojams 4,7 % sumažinti atlyginimai. 

Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų naudojimas ne pagal paskirtį, o infrastruktūros 
išlaikymo prekių ir paslaugų išlaidų apmokėjimui, mažina investavimo galimybes į studijų bazės 
modernizavimą, naujos ir modernios laboratorinės įrangos įsigijimą, kolegijos patalpų atnaujinimą, 
studentų bendrabučių renovavimą. 
2. Kolegijos įvairiapusė veikla ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas įvairovė kelia papildomus 
reikalavimus finansų valdymui tiek lėšas gaunantiems, tiek jas administruojantiems padaliniams. 

Pagal Specialiosios švietimo plėtros programą surenkamos lėšos priklauso nuo teikiamų 
paslaugų. Nors šių paslaugų įvairovė didelė, tačiau būtina skatinti Kolegijos padalinius plėsti mokamų 
paslaugų apimtis. 

2010 metais Vilniaus kolegija, kaip viešojo sektoriaus institucija, pradėjo įgyvendinti 
apskaitos reformą. Ši pertvarka pareikalavo daug papildomo darbo, nes apskaitos tvarkymas ir 
finansinės atskaitomybės parengimas pagal VSAFAS reikalavimus iš esmės pakeitė ankstesnę 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo sampratą. 
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1 priedas. KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 
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2 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS SAVIVALDOS STRUKTŪRA 
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3 priedas. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 

Kolegijos tarybos pirmininkas 
 

Eduardas Vilkelis – Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo valdybos narys. 
 
 

Kolegijos tarybos nariai 
 

1. Dr. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius 
2. Dr. Žymantė Jankauskienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, 

Akademinės tarybos pirmininkė 
3. Aivaras Vaiginis, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas 
4. Laimutis Antanas Vilkončius, Vilniaus kolegijos docentas, pripažintas menininkas 
5. Vaclovas Kontrauskas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
6. Julius Skestenis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento 

direktoriaus pavaduotojas 
7. Albertas Šimkevičius, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdomasis direktorius 
8. Diana Barkovskaja, MAXIMA XXX tinklo valdymo centro vadovė, Vilniaus kolegijos 

absolventė 
9. Evaldas Drąsutis, UAB „Sigmanta“ generalinio direktoriaus pavaduotojas 
10. Habil. dr. Feliksas Ivanauskas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 

Kompiuterijos katedros vedėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys 
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4 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 

Akademinės tarybos pirmininkė 
 

Dr. Žymantė Jankauskienė, docentė 
 
 

Akademinės tarybos nariai 
 

1. Arbutavičius Gytis, SPF studentas  
2. Dr. Bareikis Gintautas, docentas  
3. Balionis Lukas, ATF studentas  
4. Bogucevičienė Violeta, lektorė 
5. Dr. Bražiūnas Gintautas, docentas 
6. Danilevičiūtė Asta, lektorė 
7. Deika Edvardas, lektorius 
8. Gerulaitienė Loreta, docentė 
9. Girdenienė Laima, lektorė 
10. Gostevičienė Birutė, lektorė 
11. Ivanovas Ruslanas, EIF studentas 
12. Jukoniene Birutė, lektorė 
13. Kaupienė Irena, lektorė 
14. Konciūnaitė Kristina, DTF studentė 
15. Dr. Kubilienė Erika, docentė 
16. Kuklierius Virgilijus, lektorius 
17. Liepienė Nijolė, lektorė 
18. Dr. Liučvaitienė Aušra, docentė 
19. Dr. Marcinkonis Saulius, vyr. mokslo darbuotojas 
20. Masandukaitė Aušrelė, lektorė 
21. Mažintienė Janina, lektorė 
22. Mušinskaja Natalija, EKF studentė 
23. Patackaitė Jūratė, lektorė 
24. Pikelienė Asta, lektorė 
25. Rasimavičienė Danutė, lektorė 
26. Raudonius Algirdas, VVF studentas 
27. Romaniutaitė Loreta, MEF studentė 
28. Sangailienė Violeta, lektorė 
29. Skutulaitė Zita, lektorė 
30. Dr. Sūdžius Vytautas, docentas 
31. Šulskienė Vilija, lektorė 
32. Dr. Tumasonis Romanas, docentas 
33. Urbonavičius Rimantas, lektorius 
34. Vadeišaitė Dalia, PDF studentė 
35. Vanagaitė Ramunė, lektorė 
36. Verbickienė Kazė, lektorė 
37. Vilkončius Laimutis, docentas, pripažintas menininkas 
38. Dr. Žemgulis Algis, docentas 
39. Žukauskienė Milda, lektorė 
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5 priedas. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS 
 
 

Studentų atstovybės prezidentas 
Aivaras Vaiginis, Verslo vadybos fakultetas 

 
Studentų atstovybės LSP koordinatorė 

Jolanta Loskutova, Elektronikos ir informatikos fakultetas 
 

Studentų atstovybės ryšiai su visuomene 
Karolina Tušlaitė, Verslo vadybos fakultetas 

 
Studentų atstovybės socialinis ir akademinis 

Lina Petkutė, dirbanti pagal savanoriško bendradarbiavimo sutartį 
 

Studentų atstovybės IT specialistas 
Andrius Skerla, Elektronikos ir informatikos fakultetas 

 
Studentų atstovybės laisvalaikio koordinatorė 

Gintarė Kašelionytė, Menų fakultetas 
 

Studentų atstovybės finansininkė 
Modesta Svirskaitė, Ekonomikos fakultetas 

 
Studentų atstovybės sekretorė 

Snieguolė Žiemytė, Verslo vadybos fakultetas 
 
 

Studentų atstovybės taryba 
 

1. Gediminas Miniotas, Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
 

2. Dalia Vadeišaitė, Pedagogikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
 

3. Tadas Šiaudvytis, Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
 

4. Indrė Kuoraitė, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
 

5. Donata Dunauskaitė, Agrotechnologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
 

6. Agnė Urbonavičiūtė, Dizaino ir technologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
 

7. Agnieška Girnevič, Menų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė;  
 

8. Andrius Lipskis, Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas. 
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6 priedas. KOLEGIJOS FAKULTETUOSE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 
2009 / 2010 M. M. 

 
Eil. 
Nr. 

Studijų programa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Suteikiama profesinė 
kvalifikacija Pavadinimas Valstybinis 

kodas  
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

1.  Programavimas kompiuteriams 65309P101 Informatikos profesinis 
bakalauras 

Programuotojas 

2.  Elektronikos technika 65301T201 Elektronikos inžinerijos 
profesinis bakalauras 

Inžinierius 
3.  Elektronikos technika 65301T205 
4.  Telekomunikacijos 65301T204 
5.  Telekomunikacijos 65301T206 
6.  Kompiuterių technika 65307T101 Informatikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 
Inžinierius 

7.  Informacijos sistemos 65307T105 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

8.  Bankininkystė 65304S101 Ekonomikos profesinis 
bakalauras 

Ekonomistas 

9.  Buhalterinė apskaita 65303S113 Vadybos ir verslo 
administravimo profesinis 
bakalauras 

Buhalteris 
10.  Draudimo vadyba 65303S102 Vadybininkas 
11.  Finansai 65303S103 Finansininkas 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 
12.  Įstaigų ir įmonių administravimas 65303S116 Vadybos ir verslo 

administravimo profesinis 
bakalauras 

Administratorius 
13.  Maitinimo verslo organizavimas 65303S105 
14.  Reklamos vadyba 65303S106 Vadybininkas 
15.  Turizmo ir viešbučių administravimas 65303S117 Administratorius 
16.  Verslo vadyba 65303S121 Vadybininkas 
17.  Prekybos vadyba 65303S170 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 
18.  Biomedicininė diagnostika 65310B102 Visuomenės sveikatos 

bakalauras 
Technologas 

19.  Dietologija 65310B108 Dietistas 
20.  Higieninė ir dekoratyvinė 

kosmetologija 
65310B106 Technologas 

21.  Bendrosios praktikos slauga 65311B103 Slaugos profesinis bakalauras Bendrosios praktikos 
slaugytojas 

22.  Kineziterapija 65311B209 Reabilitacijos profesinis 
bakalauras 

Kineziterapeutas 
23.  Ergoterapija 65311B203 Ergoterapeutas 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
24.  Agroverslo vadyba 65303S188 Vadybos ir verslo 

administravimo profesinis 
bakalauras 

Vadybininkas 
25.  Verslo vadyba 65303S121 

26.  Veterinarija 65312B101 Veterinarinės medicinos 
profesinis bakalauras 

Veterinarijos felčeris 

27.  Želdiniai ir jų dizainas 65304T201 Kraštotvarkos profesinis 
bakalauras 

Inžinierius 

28.  Maisto produktų technologija 65305T104 Chemijos inžinerijos profesinis 
bakalauras 

Technologas 
29.  Cheminės analizės technologija 65305T102 Technologas 

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 
30.  Dailės ir technologijų pedagogika 65302M107 Dailės profesinis bakalauras Mokytojas 
31.  Gestų kalba 65304H114 Filologijos profesinis bakalauras Vertėjas referentas 
32.  Ikimokyklinis ugdymas 65307S106 Edukologijos profesinis 

bakalauras 
Auklėtojas 

33.  Pradinio ugdymo pedagogika 65307S107 Mokytojas 
34.  Socialinė pedagogika 65305S210 Socialinis pedagogas 
35.  Lietuvių kalbos ir literatūros 

pedagogika 
65307S109 Mokytojas 

DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
36.  Aprangos dizainas 65304M106 Dailės profesinis bakalauras Dizaineris 
37.  Aprangos technologiniai įrenginiai 65308T207 Pramonės inžinerijos profesinis 

bakalauras 
Inžinierius 

38.  Kostiumo dizainas 65302M113 Dailės profesinis bakalauras Dizaineris 
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Eil. 
Nr. 

Studijų programa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Suteikiama profesinė 
kvalifikacija Pavadinimas Valstybinis 

kodas  
39.  Siuvinių projektavimas ir gamyba 65308T206 Pramonės inžinerijos profesinis 

bakalauras 
Technologas 

40.  Šukuosenų dizainas 65302M108 Dailės profesinis bakalauras Dizaineris 
MENŲ FAKULTETAS 

41.  Populiarioji muzika 65301M107 Muzikos profesinis bakalauras Atlikėjas 
42.  Šokio pedagogika 65303M101 Teatro profesinis bakalauras Mokytojas 
43.  Kultūrinės veiklos vadyba 65303S167 Vadybos ir verslo 

administravimo profesinis 
bakalauras 

Vadybininkas 

44.  Pramoginis scenos menas 65303M103 Teatro profesinis bakalauras Aktorius 
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7 priedas. KOLEGIJOS FAKULTETUOSE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 
NUO 2010 / 2011 M. M. 

 
Eil. 
Nr. 

Studijų programa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Suteikiama 
profesinė 

kvalifikacija 
Pavadinimas Valstybinis 

kodas  
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

1. Elektronikos technika 653H61001 Elektronikos inžinerijos profesinis bakalauras – 
2. Telekomunikacijos 653H64001 Telekomunikacijų inžinerijos profesinis 

bakalauras 
– 

3. Kompiuterinė technika 653H69002 Kompiuterių inžinerijos profesinis bakalauras – 
4. Informacijos sistemos 653E10002 Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras – 
5. Programų sistemos 653I10001 Informatikos profesinis bakalauras  – 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 
6. Bankininkystė 653N31002 Bankininkystės profesinis bakalauras – 
7. Buhalterinė apskaita 653N44005 Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras – 
8. Draudimas 653N32001 Investicijų ir draudimo profesinis bakalauras – 
9. Finansai 653N30003 Finansų profesinis bakalauras – 

10. Verslo ekonomika 653L17001 Ekonomikos profesinis bakalauras – 
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

11. Įstaigų administravimas 653N23001 Vadybos profesinis bakalauras – 
12. Maitinimo verslo 

organizavimas 
653N15001 

Verslo profesinis bakalauras – 

13. Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

653N15002 

14. Verslo vadyba 653N11002 
Verslo vadyba (studijos 
anglų kalba) 

653N11002 

15. Prekybos vadyba 653N14001 
16. Reklamos vadyba 653N50001 Rinkodaros profesinis bakalauras – 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 
17. Biomedicininė diagnostika 653B81001 Biomedicinos diagnostikos profesinis 

bakalauras 
Biomedicinos 
technologas 

18. Dietetika 653B41001 Dietetikos profesinis bakalauras Dietistas 
19. Higieninė ir dekoratyvinė 

kosmetologija 
653B95001 Grožio terapijos profesinis bakalauras – 

20. Bendrosios praktikos 
slauga 

653B70003 Slaugos profesinis bakalauras Bendrosios 
praktikos 
slaugytojas 

21. Kineziterapija 653B30002 Reabilitacijos profesinis bakalauras Kineziterapeutas 
22. Ergoterapija 653B30001 Ergoterapeutas 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
23. Agroverslo vadyba 653N20004 Vadybos profesinis bakalauras – 
24. Veterinarija 653D10001 Ikiklinikinės veterinarinės medicinos 

profesinis bakalauras, 
Veterinarijos 
felčeris 

25. Želdynai ir jų dizainas 653H93001 Kraštovaizdžio projektavimo profesinis 
bakalauras 

– 

26. Maisto produktų 
technologija 

653E10002 Maisto produktų technologijų profesinis 
bakalauras 

– 

27. Cheminės analizės 
technologija 

653H81001 Chemijos inžinerijos profesinis bakalauras – 

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 
28. Gestų kalba 653T94001 Gestų kalbos profesinis bakalauras – 
29. Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika 
653X11003 Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos 

profesinis bakalauras 
Auklėtojas 

30. Pradinio ugdymo 
pedagogika 

653X12003 Pradinio ugdymo pedagogikos profesinis 
bakalauras  

Mokytojas 

31. Socialinė pedagogika 653X16004 Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras Socialinis 
pedagogas 

DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
32. Aprangos dizainas 653W23001 Mados dizaino profesinis bakalauras – 
33. Šukuosenų dizainas 653W23002 Mados dizaino profesinis bakalauras – 
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Eil. 
Nr. 

Studijų programa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Suteikiama 
profesinė 

kvalifikacija 
Pavadinimas Valstybinis 

kodas  
34. Aprangos technologijos ir 

verslas 
653J44004 Aprangos gamybos profesinis bakalauras – 

MENŲ FAKULTETAS 
35. Populiarioji muzika 653W31002 Muzikos atlikimo profesinis bakalauras – 
36. Šokio pedagogika 653X14006 Meno pedagogikos, šokio profesinis 

bakalauras 
Mokytojas 

37. Kultūrinės veiklos vadyba 653N28004 Kultūros vadybos profesinis bakalauras – 
38. Pramoginis scenos menas 653W41001 Teatro profesinis bakalauras – 
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8 priedas. BENDROJO PRIĖMIMO REZULTATAI 2010 M. 
 

Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

vf vietų 
planas 
2008 

Maks. vf 
vietų 

planas 
2010 

Planuota 
priimti vf

Planuota 
priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta 

Pakviestųjų 
konkursiniai balai 

1-as 
pag. visi pag. pagal 1-ą 

pag. 
pagal visus 

pag. pirmo paskutinio

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Elektronikos technika 
NL vf 

90 135 100 
68 51 427 0,81 7,43 63 16,96 6,74 

vnf 4 78 3 15,80 2,80 

I vf 36 18 130 0,67 5,67 12 17,16 7,88 
vnf 6 74 9 15,16 2,80 

Telekomunikacijos 
NL vf 

90 135 100 
68 39 544 0,62 9,31 57 17,04 7,24 

vnf 3 89 4 13,06 3,20 

I vf 36 8 155 0,33 5,89 7 16,40 6,80 
vnf 4 57 3 12,56 6,80 

Kompiuterių technika 
NL vf 

60 90 90 
68 116 646 1,85 12,13 66 19,14 10,80 

vnf 10 179 6 13,78 12,32 

I vf 72 31 218 0,50 4,49 22 18,18 7,18 
vnf 5 105 13 18,18 4,40 

Programų sistemos 
NL vf 

– – 90 
68 54 366 0,87 6,88 61 19,94 7,40 

vnf 5 102 8 15,40 5,48 

I vf 72 25 148 0,43 3,17 26 17,64 7,20 
vnf 6 80 3 21,32 7,44 

Informacijos sistemos 
NL vf 

60 90 90 
68 72 559 1,18 10,24 65 15,20 8,56 

vnf 8 137 4 11,94 8,80 

I vf 72 31 222 0,56 4,65 25 18,34 8,20 
vnf 9 113 12 16,76 4,40 

Iš viso: 
NL vf 

300 450 470 
340 332 2542 1,06 9,20 312   

vnf 30 585 25   

I vf 288 113 873 0,50 4,52 92   
vnf 30 429 40   

Iš viso fakultete: 300 450 470 628 505 4429 0,80 7,05 469 ▬ 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

Draudimas 
NL vf 

56 84 66 
36 74 1107 2,31 36,72 31 17,70 13,16 

vnf 9 215 4 14,10 12,76 

I vf 36 27 344 0,92 13,42 2 14,44 13,88 
vnf 6 139 11 13,92 3,60 

Finansai 
NL vf 

30 45 45 
36 96 1519 2,97 50,75 34 18,08 14,18 

vnf 11 308 2 17,70 14,54 

I vf 36 44 380 1,61 16,08 9 18,18 13,40 
vnf 14 199 22 17,70 5,86 

Buhalterinė apskaita 
NL vf 

138 207 160 
114 164 1338 1,61 14,36 111 19,54 13,10 

vnf 20 299 5 17,80 13,16 

I vf 120 82 430 0,93 5,38 21 19,06 13,42 
vnf 30 215 29 19,54 5,96 

Bankininkystė 
NL vf 

58 87 87 
72 157 2168 2,51 36,42 68 18,44 14,38 

vnf 24 454 4 18,24 14,36 

I vf 38 55 519 1,84 19,76 12 18,98 13,16 
vnf 15 232 23 17,80 4,00 

Verslo ekonomika 
NL vf 

– – 66 
36 77 1135 2,33 38,47 29 18,44 13,28 

vnf 7 250 6 13,74 13,26 

I vf 36 26 328 0,89 13,61 29 17,38 12,10 
vnf 6 162 8 18,24 5,60 

Iš viso: 
NL vf 

282 423 424 
294 568 7267 2,17 29,91 273   

vnf 71 1526 21   

I vf 266 234 2001 1,15 11,08 73   
vnf 71 947 93   

Iš viso fakultete: 282 423 424 560 944 11741 1,69 20,97 460 ▬ 
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

Įstaigų administravimas 
NL vf 

30 45 45 
80 109 1708 1,46 26,21 37 18,90 13,04 

vnf 8 389 42 17,82 6,34 

I vf 40 36 551 1,25 21,05 6 17,84 13,64 
vnf 14 291 20 14,28 3,40 

Maitinimo verslo 
organizavimas 

NL vf 

58 87 80 
42 101 693 2,71 20,12 32 18,56 13,84 

vnf 13 152 10 16,28 9,06 

I vf 42 63 334 1,69 11,62 3 17,48 14,28 
vnf 8 154 31 18,54 3,40 
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Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

vf vietų 
planas 
2008 

Maks. vf 
vietų 

planas 
2010 

Planuota 
priimti vf

Planuota 
priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta 

Pakviestųjų 
konkursiniai balai 

1-as 
pag. visi pag. pagal 1-ą 

pag. 
pagal visus 

pag. pirmo paskutinio

Reklamos vadyba 
NL vf 

56 84 84 
100 274 2907 3,00 36,08 72 19,64 14,04 

vnf 26 701 22 18,64 12,90 

I vf 40 46 781 1,70 28,48 6 18,70 15,16 
vnf 22 358 29 18,70 4,20 

Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

NL vf 

56 84 84 
120 461 3493 4,26 36,92 78 20,20 9,80 

vnf 50 937 37 20,20 11,42 

I vf 40 94 977 3,28 36,58 3 17,64 16,14 
vnf 37 486 40 17,64 6,00 

Verslo vadyba 
NL vf 

56 84 84 
100 216 2154 2,47 27,57 67 18,60 13,10 

vnf 31 603 29 15,26 9,56 

I vf 80 100 757 1,49 14,66 9 18,84 13,40 
vnf 19 416 56 16,00 3,20 

Prekybos vadyba 
NL vf 

56 84 84 
80 78 1272 1,01 19,11 46 17,80 13,14 

vnf 3 257 32 16,88 3,80 

I vf 40 56 538 1,75 18,95 3 17,36 13,64 
vnf 14 220 22 15,30 3,00 

Iš viso: 
NL vf 

312 468 461 
522 1239 12227 2,62 29,25 332   

vnf 131 3039 172   

I vf 282 395 3938 1,80 20,79 30   
vnf 114 1925 198   

Iš viso fakultete: 312 468 461 804 1879 21129 2,34 26,28 732 ▬ 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

Biomedicininė 
diagnostika NL vf 30 45 34 36 61 664 2,08 22,83 32 18,70 15,84 

vnf 14 158 5 16,62 14,62 
Bendrosios praktikos 
slauga NL vf 90 135 105 108 237 813 2,62 10,16 98 18,92 12,76 

vnf 46 284 16 17,24 11,30 

Kineziterapija NL vf 30 45 32 36 198 1491 6,86 53,86 31 19,70 14,68 
vnf 49 448 8 19,10 12,38 

Ergoterapija NL vf 30 45 36 36 25 539 0,89 18,78 36 18,30 12,48 
vnf 7 137 1 12,40 12,40 

Dietetika NL vf 30 45 32 36 87 952 2,94 33,33 30 18,78 13,38 
vnf 19 248 6 19,86 12,92 

Higieninė ir 
dekoratyvinė 
kosmetologija 

NL vf 

30 45 45 
36 307 1272 10,19 46,67 30 19,00 14,80 

vnf 60 408 8 19,46 14,72 

I vf 20 27 75 2,45 6,80 11 21,32 10,28 
vnf 22 61 12 21,32 8,80 

Iš viso: 
NL vf 

240 360 284 
288 915 5731 3,85 25,74 257   

vnf 195 1683 44   

I vf 20 27 75 2,45 6,80 11   
vnf 22 61 12   

Iš viso fakultete: 240 360 284 308 1159 7550 3,76 24,51 324 ▬ 
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Agroverslo vadyba 
NL vf 

84 126 94 
60 55 481 0,98 9,70 10 15,80 13,08 

vnf 4 101 23 15,80 3,20 

I vf 34 24 208 0,94 8,15 0 14,12 14,12 
vnf 8 69 12 12,22 3,60 

Veterinarija NL vf 30 45 45 50 89 554 2,18 13,86 41 18,16 12,32 
vnf 20 139 12 17,74 6,56 

Želdynai ir jų dizainas 
NL vf 

30 45 45 
35 60 592 1,89 20,60 30 18,92 11,90 

vnf 6 129 5 10,76 9,00 

I vf 35 40 204 1,54 8,63 13 18,40 10,70 
vnf 14 98 13 19,32 3,60 

Cheminės analizės 
technologija NL vf 30 45 35 36 5 140 0,14 4,28 21 15,68 6,80 

vnf 0 14 0 13,76 13,60 

Maisto produktų 
technologija 

NL vf 

60 90 70 
38 65 507 1,92 16,05 34 18,40 8,72 

vnf 8 103 3 11,50 9,40 

I vf 40 22 179 0,88 6,58 27 15,64 7,02 
vnf 13 84 10 17,64 2,80 

Iš viso: 
NL vf 

234 351 289 
219 274 2274 1,42 12,60 136   

vnf 38 486 43   

I vf 109 86 591 1,11 7,72 40   
vnf 35 251 35   

Iš viso fakultete: 234 351 289 328 433 3602 1,32 10,98 254 ▬ 
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Studijų programos 
pavadinimas 

Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

vf vietų 
planas 
2008 

Maks. vf 
vietų 

planas 
2010 

Planuota 
priimti vf

Planuota 
priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta 

Pakviestųjų 
konkursiniai balai 

1-as 
pag. visi pag. pagal 1-ą 

pag. 
pagal visus 

pag. pirmo paskutinio

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

Socialinė pedagogika 
NL vf 

56 84 55 
34 22 315 1,03 14,12 31 18,16 12,92 

vnf 13 165 1 16,34 13,48 

I vf 36 8 95 0,50 5,94 7 16,86 8,08 
vnf 10 119 13 16,78 5,60 

Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogika 

NL vf 

86 129 62 
36 30 228 1,03 9,14 30 17,22 8,60 

vnf 7 101 3 17,10 8,92 

I vf 36 17 83 0,94 4,58 13 21,92 8,72 
vnf 17 82 12 20,78 7,80 

Pradinio ugdymo 
pedagogika 

NL vf 

60 90 55 
34 6 178 0,29 7,18 20 17,76 9,42 

vnf 4 66 3 20,64 8,34 

I vf 36 3 50 0,22 3,14 1 11,20 11,20 
vnf 5 63 6 19,08 6,60 

Gestų kalba NL vf 25 37 32 34 94 528 2,76 17,59 27 19,32 15,22 
vnf 0 70 1 15,22 11,72 

Iš viso: 
NL vf 

227 340 204 
138 152 1249 1,28 11,96 108   

vnf 24 402 8   

I vf 108 28 228 0,56 4,56 21   
vnf 32 264 31   

Iš viso fakultete: 227 340 204 246 236 2143 0,96 8,71 168 ▬ 
DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Aprangos technologijos 
ir verslas 

NL vf 

– – 60 
32 27 158 0,94 5,91 21 16,88 6,66 

vnf 3 31 3 11,00 4,20 

I vf 32 11 62 0,38 2,69 8 18,14 7,40 
vnf 1 24 5 18,14 3,96 

Aprangos dizainas 
NL vf 

40 44 44 
34 53 260 1,56 8,85 7 20,27 19,15 

vnf 0 41 2 19,38 12,70 

I vf 18 4 59 0,22 3,94 1 20,70 20,70 
vnf 0 12 1 – – 

Šukuosenų dizainas 
NL vf 

60 66 66 
36 88 189 2,47 6,11 10 20,75 18,73 

vnf 1 31 7 20,33 13,60 

I vf 36 17 64 0,53 2,36 0 – – 
vnf 2 21 2 18,85 14,45 

Iš viso: 
NL vf 

100 110 170 
102 168 607 1,69 6,96 38   

vnf 4 103 12   

I vf 86 32 185 0,41 2,81 9   
vnf 3 57 8   

Iš viso fakultete: 100 110 170 188 207 952 1,10 5,06 67 ▬ 
MENŲ FAKULTETAS 

Populiarioji muzika NL vf 15 16 16 17 48 87 2,82 6,12 16 21,26 15,80 
vnf 0 17 0 16,24 16,24 

Šokio pedagogika NL vf 18 27 22 24 22 63 1,08 3,54 22 21,48 15,82 
vnf 4 22 2 21,48 16,64 

Pramoginis scenos 
menas (dainavimas) NL vf 12 13 13 14 16 49 1,14 4,14 14 20,27 14,00 

vnf 0 9 0 – – 

Kultūrinės veiklos 
vadyba 

NL vf 

30 45 45 
72 266 1612 3,96 28,17 37 19,20 14,46 

vnf 19 416 36 19,20 9,62 

I vf 36 77 499 2,69 19,58 7 20,28 16,60 
vnf 20 206 28 18,68 5,52 

Iš viso: 
NL vf 

75 101 96 
127 352 1811 2,95 17,91 89   

vnf 23 464 38   

I vf 36 77 499 2,69 19,58 7   
vnf 20 206 28   

Iš viso fakultete: 75 101 96 163 472 2980 2,90 18,28 162 ▬ 
VILNIAUS KOLEGIJA

Iš viso: 
NL vf 

1770 2603 2398 
2030 4000 33708 2,22 20,69 1545   

vnf 516 8288 363   

I vf 1195 992 8390 1,10 10,49 283   
vnf 327 4140 445   

Iš viso kolegijoje: 1770 2603 2398 3225 5835 54526 1,81 16,91 2636 ▬ 
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9 priedas. PUBLIKACIJOS PERIODINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE 2009 / 2010 M. M.  
 
 
 ČERČIKIENĖ, Irena; ŽIDONYTĖ, Dalė. Problemų ir perspektyvų įžvalga Vilniaus kolegijos Chemijos 

katedros studentų kursiniuose darbuose. Gamtamokslinis ugdymas, 2010, Nr. 1 (27), p. 25-28, ISSN 1648-
939X. 

 ŠVEDIENĖ, Sigita. Gamtamoksliniam švietimui tinkami įvairūs informaciniai šaltiniai. Gamtamokslinis 
ugdymas, 2010, Nr. 1 (27). p. 38-41, ISSN 1648-939X. 

 KIEVIŠAS, Jonas; KONDRATIENĖ, Rimantė. Dvasingumo sklaidos veiksniai urbanizuotoje aplinkoje. 
Pedagogika. Mokslo darbai, 2009, p. 49-54, ISSN 1392-0340.   

 JANKAUSKIENĖ, Žymantė; KUBILIENĖ, Erika; JUOZULYNAS, Algirdas; VENALIS, Algirdas. 
Slaugytojų profesinė socializacija užtikrinant praktinę veiklą. Medicina, 2010, T. 46, priedas 1, p. 16-27, 
ISSN 1648-9233. 

 JANKAUSKIENĖ, Žymantė; KUBILIENĖ, Erika; JUOZULYNAS, Algirdas; STUKAS, Rimantas. 
Veiksnių, formuojančių slaugytojų profesinę elgseną, analizė. Medicinos teorija ir praktika, 2009, Nr.15 (4), 
p. 372-382, ISSN 1392-1312. 

 PUMPUTIENĖ, Ingrida; ĖMUŽYTĖ, Regina; ŠIAURYS, Almantas; TAMOŠIŪNAS, Vytas. 
CD4+CD25+ T reguliacinių ląstelių kiekio periferiniame kraujyje kitimo ypatumai vaikų alerginio rinito 
paūmėjimo ir remisijos metu. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2009, 12(1), p. 4076-4085. 

 ŽUKAUSKIENĖ, Milda; SAJIENĖ, Laima. Kineziterapijos studijų programos praktikos parametrų darna - 
studijų kokybės garantas. Sveikatos mokslai, 2009 T. 19, Nr.5,  p. 2613-2620, ISSN 1392-6373. 

 ŽUKAUSKIENĖ, Milda; SAJIENĖ, Laima; KUBILIENĖ, Erika. The aspects of clinical education from 
the perspective of clinical supervisors. Sveikatos mokslai, T. 20, Nr.1 (2010), p. 2926-2930, ISSN 1392-
6373. 

 ŽUKAUSKIENĖ, Milda. Kineziterapeutų rengimas profesinei veiklai. Profesinis rengimas tyrimai ir 
realijos, 2010,Nr. 19 (2010) p. 224-239. 

 KIELAITĖ, Viktorija. Onkologijos slaugytojų streso darbe įvertinimas. Sveikatos mokslai,. 2010. Nr. 1. p. 
2897-2903, ISSN 1392-6373. 

 KIELAITĖ, Viktorija; OBOLIKŠTO, Margarita; PAULIKIENĖ, Simona. Skausmo malšinimas po gimdos 
navikų pašalinimo operacijos. Slauga. Mokslas ir praktika, 2010, Nr. 2(158). p. 8-9, ISSN 1648-0570. 

 DUBINSKAS, Petras; PAŠKEVIČIUS, Arvydas. The Lithuanian Equity Market in 1993-2008: Reasons 
for Its Decline. Ekonomika, Nr. 87, 2009, p. 72-79, ISSN 13922-1258. 

 DUBINSKAS, Petras. Deterministinių modelių taikymo problemos optimizuojant vertybinių popierių 
portfelį finansinių sukrėtimų periodu. Verslo ir teisės aktualijos, Nr. 4, 2009, p. 37-54. ISSN 1822-9530. 

 STANKEVIČIENĖ, Asta; LIUČVAITIENĖ, Aušra; ŠIMELYTĖ, Agnė. Personalo kaitos stabilizavimo 
galimybės Lietuvos statybos sektoriuje. Verslas: teorija ir praktika, Vol. 11, Nr. 2 (2010), p. 151-158, ISSN 
1648-0627. 

 LIUČVAITIENĖ, Aušra; STANKEVIČIENĖ, Asta; KORSAKIENĖ, Renata; Žmogiškųjų išteklių 
valdymo strategijos rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai: Lietuvos telekomunikacijų sektoriaus atvejis. 
Verslas: teorija ir praktika,. Vol. 10, Nr. 4 (2009), p. 276-284, ISSN 1648-0627. 

 BRANDIŠAUSKIENĖ, Agnė. Gabių mokinių ypatumų atpažinimas mokykloje. Jaunųjų mokslininkų 
darbai, 2009. Nr. 2 (23), p. 105 – 110, ISSN 1648 – 8776. 

 BRANDIŠAUSKIENĖ, Agnė. Change in the conception of giftedness in the development of cultures. The 
Quality of Education and Culture = Qualität von Bildung und Kultur / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). 
2009 Vol. 17. p. 167-176, ISBN 9783631595855.  

 GRAŽIENĖ, Vitalija. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo rengimo standarto akcentai: 
tęstinumo ir kaitos problema. Mokytojų ugdymas, 2009, Nr.13(2), p. 66-84, ISSN 1822-119X. 

 KONDRATIENĖ, Rimantė. Dvasingumo sklaida - profesinės brandos išraiška // Dvasingumas žmogaus 
pasaulyje. Kolektyvinė monografija. 2009, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. p. 440, ISBN 
9789955204749 

 KIEVIŠAS, Jonas; KONDRATIENĖ, Rimantė. The Conditions of a Specialist’s Vocational Maturity in the 
Study process. Iš: Baltische Studien zur Erziehungs – und Sozialwissenschaft. Band 17 / Herausgegeben von 
Gerd-Bodo von Carlsburg, Algirdas Gaižutis und Airi Liimets. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, p. 
293–301. Prieiga per internetą: www.peterlang.de 

 PALAITYTĖ, Gražina; KONDRATAS, Rimantas. Aplinkos humanizavimas vartotojo 
kultūroje//Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Kolektyvinė monografija. 2009, Vilniaus pedagoginio 
universiteto leidykla, p. 259-269, ISBN 9789955204749. 

http://www.peterlang.de/�
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 JANKAUSKAS, Vytas. Gediminaičių dinastijos vaidmuo organizuojant karo veiksmus LDK XIV a. Karo 
archyvas, Nr. 25 

 SKUDIENĖ, Rūta. M. K. Čiurlionio muzikos sklaida kompaktinėse plokštelėse. Tarptautinė mokslinė 
duomenų bazė Lituanistika, įtraukta 2009. www.minfolit.lt. 

 BELOVAS Andrejus; LIOGYS Mindaugas; TUMASONIS Romanas. Baigiamųjų darbų temų tyrimas 
tyrybos algoritmais. III respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka 
šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 4–6, ISSN 2029-2279. 

 ČIVILIS Jonas, MINDERIS Jonas. Sumontuoto optinio kabelio kokybės tyrimas. III respublikinė 
mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus 
kolegija, 2010, p. 73-78, ISSN 2029-2279. 

 DAUKŠEVIČ Jelena; POLTORŽICKAJA, Aliona; SKERNIŠKYTĖ Jolita; ŽVINYTĖ Laura. 
Vilniaus kolegijos studentų naudojimasis informacijos šaltiniais. III respublikinė mokslinė–praktinė 
konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 79-88, 
ISSN 2029-2279. 

 DAUKŠEVIČ Jelena; SKERNIŠKYTĖ Jolita; ŽVINYTĖ Laura. Matematikos dalyko studijų kokybės 
tobulinimas. III respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių 
studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 104-109, ISSN 2029-2279. 

 GAIVENIS Rimtautas. Daugiasluoksnių magnetoplazminių puslaidininkinių rezonatorių su dviejų tipų 
krūvio nešėjais charakteristikos. III respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų 
įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 19–22, ISSN 2029-2279. 

 GARLA Edmuntas. Lietuviško Saulės aktyvaus namo problematika. III respublikinė mokslinė–praktinė 
konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 23-27, 
ISSN 2029-2279. 

 GRINEVIČIUS Rimantas; MIKLUŠIENĖ Ona. Studijų programų turinio ir dėstytojų veiklos vertinimas. 
III respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų 
kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 28–33, ISSN 2029-2279. 

 Jankauskas Z.; Kvedaras V.; GAIVENIS Rimtautas.: The Magnetoplasmic Measurements of the Carrier 
Density in Many-Component Solid State Plasma. Measurement science review, Vol. 9, Nr. 3, 2009. p. 71-74. 
ISSN: 1335–887 

 JURJEVAS Andrejus. Informacijos paieškos būdai ir rezultatai. III respublikinė mokslinė–praktinė 
konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 23–27, 
ISSN 2029-2279. 

 KAUNAS Adomas; GIRDENIENĖ Laima. Lietuvių kalba Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos 
fakulteto studentų kompiuteriuose. III respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų 
tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 42-46, ISSN 2029-2279. 

 LESKAUSKAITĖ Elvyra. Ištęstinių studijų kokybės analizė. III respublikinė mokslinė–praktinė 
konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus kolegija, 2010, p. 47-52, 
ISSN 2029-2279. 

 LOSKUTOVA Jolanta; MIKLUŠIENĖ Ona. Praktinis inžinieriaus rengimas: studento žvilgsnis. III 
respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ 
Vilniaus kolegija, 2010, p. 53-56, ISSN 2029-2279. 

 MAČĖNIENĖ Jolanta. Išbaigtumo analizė banko apskaitos žinių patikrinimo priemonės kūrime. III 
respublikinė mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ 
Vilniaus kolegija, 2010, p. 57-64, ISSN 2029-2279. 

 MAČERAUSKAS Eugenijus, KOZIČ Antoni. Inovatyvi nuotolinė NI ELVIS laboratorija. III respublikinė 
mokslinė–praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Vilniaus 
kolegija, 2010, p. 65-72, ISSN 2029-2279. 
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10 priedas. PARENGTI VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS KNYGOS, KONFERENCIJŲ 
MEDŽIAGA, KITI LEIDINIAI 2009 / 2010 M. M. 

 
 KRUOPYTĖ, Saulė DAŠKEVIČIENĖ, Rasa. Mokomės akompanuoti. Mokomoji knyga. Ciklonas, 110 p., 
ISBN 978-609-436-003-9. 

 KRUOPYTĖ, Saulė. B. Aleknos Sonatinos aranžuotė 4-ioms rankoms. Ciklonas, 44 p., ISMN 979-0-706297-
01-9. 

 VELIČKA, Eirimas. Du broleliu. Mokomoji knyga. Kronta,  62 +CD; ISBN 978-609-401-060-6. 
 VELIČKA, Eirimas. Mano muzika II.Vadovėlis. Šviesa, 96 + CD. 
 KIEVIŠAS, Jonas; KONDRATIENĖ, Rimantė. Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Kolektyvinė monografija. 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 440 p., ISBN 978-995-520-474-9. 

 PELENYTĖ, Margarita. Bendroji mikrobiologija. Metodinis leidinys. Ciklonas, 168 p. 
 ŠAPALIENĖ, Laima. Lietuvos mokesčių sistema: teoriniai ir praktiniai pagrindai (antras atnaujintas ir 
papildytas leidimas). Mokomoji knyga. RDI Grupė, 168 p., ISBN 978-609-8042-01-6. 

 BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentai įmonių veikloje: rengimas, tvarkymas ir apskaita. Mokomoji knyga. 
Vilnius, 2010. RDI leidykla; 328p. ;ISBN: 978-609-95053-7-4. 

 GRUMBINAS, Alfonsas. Signalų ir grandinių terminų žodynėlis, testai, mokymosi vadovas. Ciklonas, 59 p., 
BPD2004-2.04-03-05/0073. 

 ANDRAŠIŪNIENĖ, Milda. Raidos psichologijos pratybų, savarankiškų darbų ir kontrolinių testų užduotys. 
Metodinis leidinys. Ciklonas, 80 p. 

 GRAŽIENĖ, Vitalija,; RIMKIENĖ, Regina; MAŽELIS, Seviras; PACEVIČIENĖ; Olga. Metodinės 
rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams. 114 p. 
Internetinis išteklius, www.upc.smm.lt. 

 IVANAUSKAS, Tomas. Aiškinamasis (kompiuterinis) medicinos žodynas lietuvių gestų kalba. Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. 1000 p. 

 IVANAUSKAS, Tomas. Aiškinamasis (kompiuterinis) tarptautinis žodžių žodynas lietuvių gestų kalba. 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. 1000 p. 

 BALKEVIČIUS, Mikas; SIMONIUKŠTYTĖ, Aušra et. al. FamCompass: Assesing and Validating Family 
Competences. Brussel: Higher Institute for Family Sciences. Metodinis leidinys, 120 p. 

 SVETIKIENĖ Irena. Rinkodaros pratybos. Mokomoji knyga. VVF, 60 p. 
 RADAVIČIENĖ, Indrė. Rinkodaros praktinės užduotys. Mokomoji knyga.VVF, 100 p. 
 BALTRŪNAITĖ, Danguolė. Case Studies (3 cases). The Dry Martini Coctail., The Buffet Supper, The 
Unhappy Customer. Mokomojoje knygoje: International Case Studies for Hospitality and Tourism 
Management Students. Edited by Elizabeth Ineson, Valentin Nita, Graham Stone. Editura TEHNOPRESS, 
Romania. 76 p. ISBN 973-702-752-3. 

 JAKŠTIENĖ, Danutė. Case Studies (3 cases). Overbooking in The Vade Mecum, The Birthday Party, The 
Fish Dish. Mokomojoje knygoje: International Case Studies for Hospitality and Tourism Management 
Students. Edited by Elizabeth Ineson, Valentin Nita, Graham Stone. Editura TEHNOPRESS, Romania. 76 p. 
ISBN 973-702-752-3. 

 STUNDIENĖ, Galina. Case Studies (3 cases). The Lithuanian Restaurant, The Pizzeria, Speed of Service. 
Mokomojoje knygoje: International Case Studies for Hospitality and Tourism Management Students. Edited by 
Elizabeth Ineson, Valentin Nita, Graham Stone. Editura TEHNOPRESS, Romania. 76 p. ISBN 973-702-752-3. 

 URBAITĖ, Aldona. Case Studies (2 cases). The Wedding Feast, Foreign Alcohol in the Restaurant. 
Mokomojoje knygoje. International Case Studies for Hospitality and Tourism Management Students. Edited by 
Elizabeth Ineson, Valentin Nita, Graham Stone. Editura TEHNOPRESS, Romania 76 p. ISBN 973-702-752-3. 

 KAURYNIENĖ, Edita Kristina. Fachtexte für Veterinärmediziner. Ciklonas, 92 p.; ISBN 978-608-436-002-2. 
 Rinkos iššūkiai studijoms. Konferencijos medžiaga, sud MEDELIEN,Ė Lilijana, VVF, 2009. CD (Vilniaus 
kolegijos VVF Kompiuterių centras) 112 p., ISBN 978-9955-519-98-0. 

 Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos. Konferencijos medžiaga, sud. PIKELIENĖ, Asta. UAB 
Ciklonas; 270p.; ISSN 978-609-436-001-5. 

 Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje. Konferencijos medžiaga, sud BUČIENĖ, Romantė; BUDRIENĖ, 
Milda. Ciklonas, 91 p., ISSN 2029-2805 (print), 2029-2813(online). 

 Chemijos technologijų raida ir perspektyvos. Konferencijos medžiaga, sud. ČERČIKIENĖ, Irena; 
ŽILIONYTĖ Kristina. Ciklonas 76 p., ISBN 978-609-436-000-8. 

 Maisto produktai – sauga ir kokybė. Konferencijos medžiaga, sud. MILAŠIENĖ, Laimutė; 
ŠPAKOVSKAJA, Kristina. Ciklonas, 98 p., ISBN 978-9955-519-99-7. 

http://www.upc.smm.lt/�
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11 priedas. BEDARBIŲ, TURINČIŲ AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ, KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMUI PARENGTOS MOKYMO PROGRAMOS 

 

Eil. 
Nr. Mokymo programos pavadinimas 

Mokymo 
programos 

kodas 

Mokymo 
programos 

trukmė, 
kreditais 

1. Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas 4913100139 12 

2. Verslo anglų kalba 4912200042 8 

3. Verslo vokiečių kalba 4912200043 8 

4. Verslo prancūzų kalba 4912200044 8 

5. Ligonių slauga namuose 4917230007 12 

6. Internetinės technologijos 4915200010 20 

7. Duomenų bazių sistemos 4914810084 20 

8. Informacijos sistemos 4915200011 20 

9. Telekomunikacijos 4915200012 20 

10. Namų ūkio vadyba 4917600004 20 

11. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 4913100130 10 

12. Buhalterinės apskaitos pagrindai 4913100131 10 

13. Apskaitos ir mokesčių pagrindai 4913100132 12 

14. Kompiuterizuota apskaita 4913100133 10 

15. Bankai ir kreditas 4913100134 8 

16. Mokesčių administravimo pagrindai 4913100135 8 

17. Finansų valdymas  4913100136 8 

18. Draudimo ekonomika 4913100137 8 

19. Ūkininkavimo pradmenys 4916200001 8 

20. Žemės ūkio veiklos apskaita 4916200002 14 

21. Dekoratyvinių ir sodo augalų medelynų pradmenys  4916220002 10 

22. Floristinis interjero dizainas 4912140013 10 

23. Želdynų priežiūra  4916200003 10 

24. Buitinių švaros paslaugų technologija 4915240001 10 

25. Akvakultūra  4916240001 8 

26. Gyvūnų ir gyvulių priežiūra 4916400001 8 

27. Kinologija ir felinologija 4916400002 8 

28. Polimerų technologija 4915240002 10 

29. Renginių organizavimas  4913100138 14 

30. Plaukų modeliavimas 4912140014 30 

31. Aprangos automatizuotas projektavimas 4915200013 30 
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12 priedas. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAI, KURIUOSE VILNIAUS KOLEGIJA 
YRA PARTNERĖ 

 
Projekto pavadinimas Projekto kodas, 

vykdytojas 
Projekto paramos 

suma 
Projekto tikslas 

1. Biotechnologijos ir 
biofarmacijos specialistų 
rengimui ir MTEP veiklai 
skirtos infrastruktūros 
kūrimas bei atnaujinimas 
(BIOTEFA-C/D) 

Nr. VP2-1.1-
ŠMM-04-V-02-

003; 
 

Vilniaus 
universitetas 

17 770 000 Lt 

Chemijos laboratorijos Cheminės analizės technologijos studijų 
programos vykdymui reikiamos įrangos įsigijimas. 

2. Biotechnologijos ir 
biofarmacijos sektoriui 
reikalingų aukštos 
kvalifikacijos specialistų 
rengimo tobulinimas 
(BIOTEFA-A) 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-09-V-01-

009; 
Vilniaus 

universitetas 

6 778 353 Lt 

Cheminės analizės technologijos studijų programos 
atnaujinimas. 

3. Studentų praktikų 
organizavimo modelio 
sukūrimas ir 
įgyvendinimas šalies 
pramonės įmonėse 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

067; 
Lietuvos 

pramonininkų 
konfederacija 

1 418 755 Lt 

Praktikų organizavimo pramonės įmonėse sistemos sukūrimas, 
įskaitant inovatyvius praktinio mokymo metodus bei vieningą 
sistemą praktikantų įgytų praktinių profesinių kompetencijų 
pramonės įmonėse vertinimas. 

4. Studentų profesinių 
praktinių įgūdžių ir 
verslumo ugdymas 
apdirbamosios pramonės 
imitacinėse įmonėse 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

074; 
 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

1 759 423 Lt 

Apdirbamosios pramonės imitacinių įmonių centro sukūrimas, 
jo veiklos organizavimas ir informacinių, techninių bei 
metodinių sąlygų parengimas profesinės praktikos atlikimui. 
Praktinio mokymo pagrindą sudarys informacinės sistema, kuri 
imituos realių įmonių verslo ir gamybos procesus. Ją sudarys 
imitacinių įmonių administravimo, jų valdymo apskaitos 
posistemės, studentų ir mentorių bendradarbiavimo ir 
bendravimo aplinka bei technologinių procesų imitacinėse 
įmonėse imitavimo posistemė, t. y. septynių apdirbamosios 
pramonės šakų imitacinių įmonių aibė. 

5. Vadybos ir ekonomikos 
studijų programų 
profesinės praktikos 
organizavimo modelio 
kūrimas ir diegimas 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

079; 
Lietuvos verslo 

darbdavių 
konfederacija 

1 503 110,90 Lt 

Inovatyvios vadybos ir ekonomikos programų praktikos 
organizavimo sistemos sukūrimas, kuri skatintų praktikos 
proceso dalyvius efektyviai išnaudoti teikiamas galimybes ir 
motyvuotų siekti maksimalios naudos. Projekto metu bus 
siekiama išsamiai ištirti egzistuojančią praktikos organizavimo 
sistemą ir, pasinaudojus gerąja patirtimi iš užsienio šalių, 
sumodeliuoti naują efektyvesnį vadybos ir ekonomikos studijų 
programų (VESP) praktikos modelį bei organizuoti jo 
bandomąjį diegimą įmonėse-partnerėse. 

6. IT PRAKTIKA: 
studentų praktikos 
organizavimo modelio 
sukūrimas ir įdiegimas 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

054; 
Asociacija 

INFOBALT 

1 474 981 Lt 

Sustiprinimas studentų praktinių įgūdžių Lietuvos informacinės 
ir ryšių technologijos (IRT) sektoriuje, praktikų metu 
kvalifikuotų IT eksporto specialistų, IT projektų vadovų 
ugdymas, tobulinimas gebėjimų pritaikant žinias praktikoje, tuo 
pačiu dėstytojų įtraukimas į verslui būdingą aplinką, studentus 
ir dėstytojus supažindinimas su naujausiais IT produktais. 

7. Studentų praktikos 
sistemos sukūrimas 
Lietuvos prekybos 
sektoriaus įmonėse, 
naudojant pažangią ES 
šalių patirtį 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

01; 
 

Lietuvos 
prekybos 
įmonių 

asociacija 

1 425 653 Lt 

Pažangios ES šalių patirties pagrindu sukūrimas ir Lietuvos 
prekybos įmonėse pritaikymas modernios studentų praktikų 
organizavimo sistemos. Projekto metu planuojama sukurti 
nacionalinio lygmens informacinę duomenų bazę apie laisvas 
studentų-praktikantų vietas prekybos sektoriaus įmonėse, ES 
šalių patirties pagrindu suformuoti pažangią studentų praktikų 
organizavimo sistemą, įvykdyti tutorių mokymus ir 
bandomąsias praktikas LPĮA įmonėse. 

8. Studentų praktikų 
organizavimo sistemos 
sukūrimas ir išbandymas 
draudimo brokerių 
įmonėse 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

094; 
 

Nacionalinės 
draudimo 
brokerių 
įmonių 

asociacija 

452 371 Lt 

Draudimo sektoriaus specialybės studentų praktikų 
organizavimo pagerinimas, parengiant metodinę medžiagą, 
sukuriant praktikantų darbo vietas bei įsigyjant informacinę 
sistemą. Tuo pačiu bus parengti tutoriai (praktikos vadovai), 
kurie I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentams – 
praktikantams –- padės įgyti praktinių įgūdžių. Pasinaudojant 
tarptautine patirtimi sukurtas studentų praktikų organizavimo 
modelis įgalins pagerinti draudimo sektoriaus specialybės 
studentų studijų kokybę, o sukurta infrastruktūra sudarys 
prielaidas tolesniam studentų praktinių įgūdžių tobulinimui. 
Sukurta ir įdiegta informacinė sistema bus pirma tokio 
pobūdžio Baltijos šalyse. 
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Projekto pavadinimas Projekto kodas, 
vykdytojas 

Projekto paramos 
suma 

Projekto tikslas 

9. Nacionalinės Lietuvos 
aukštųjų mokyklų 
studentų ir dėstytojų 
tarptautinės praktikos ir 
stažuočių sistemos 
sukūrimas ir 
įgyvendinimas 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-08-V-02-

002; 
 

Jungtinių 
Tautų vystymo 

programos 
Lietuvoje 

tarptautinės 
organizacijos 

biuras, 
veikiantis 
Lietuvoje 

2 949 164 Lt 

Aukštojo mokslo kokybės pagerinimas ir konkurencingumo 
sukūrimas tarptautine partneryste pagrista studentų tarptautinės 
praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistema, kuri 
apims: 
a) tarptautinės praktikos/stažuočių organizavimo modelius, 
kurie užtikrins kokybės reikalavimų įdiegimą; specialistų, 
studentų ir dėstytojų kompetencijos ugdymą; vieningą 
informacijos valdymą; 
b) tarptautinių organizacijų/įmonių tinklą, kurio dėka 
tarptautinės praktikos/stažuočių metu studentai/dėstytojai galės 
perimti žinių taikymo praktinėje veikloje patirtį bei ją pritaikyti 
akademinėje, mokslinėje ir praktinėje veikloje; 
c) sukurtų modelių ir tarptautinio bendradarbiavimo praktinį 
įgyvendinimą socialinių ir humanitarinių studijų kryptyse bei 
pritaikymą kitoms studijų kryptims. 
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13 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 2009 / 2010 M. M. 
 

Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Projekto 
biudžetas1 

Dalyvaujantis 
padalinys 

1.  

LLP-ERA-MOB-2009-LT-0304, 
LLP/Erasmus studentų mobilumas 
studijoms ir praktikoms, darbuotojų 
mobilumas dėstymui ir mokymams bei 
mobilumo organizavimas;  
Koordinatorius – Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2009-06-01 2010-09-30 1075212 Lt Vilniaus 

kolegija 

2.  

505243-LLP-1-2009-1-BE-KA1-
KA1SCR, LLP skersinės veiklos 
projektas FLLLEX – „Mokymosi visą 
gyvenimą strategijų poveikis aukštajam 
profesiniam mokslui“; 
Projekto koordinatorius – Liuveno 
taikomųjų mokslų universitetas 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2010-01-01 2012-08-31 586447 EUR Vilniaus 

kolegija 

3.  

229180-CP-1-2006-1-UK-ERASMUS-
TNPP, LLP/Erasmus tematinių tinklų 
projektas „DIETS - Dietologų rengimo 
standartų tobulinimas Europoje“; 
Koordinatorius – Plymouth University, 
Jungtinė Karalystė 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2006-10-01 2009-10-01 1309073 EUR SPF 

4.  

142783-LLP-1-2008-1-ES-ERASMUS-
ECUE, LLP/Erasmus projektas 
„BINNOC – Europos verslo organizacijų 
inovacinių pajėgumų skatinimas 
stiprinant universitetų ir įmonių 
bendradarbiavimą, programa“;  
Koordinatorius - Floridos švietimo 
centras, Ispanija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2008-10-01 2010-09-30 396399 EUR VVF 

5.  

2008/ERA/MOB-IP/15, LLP/Erasmus IP 
projektas „Miss LoGo: Management 
Information Systems Supporting LOcal 
GOvernment“; 
Koordinatorius – Mecheleno taikomųjų 
mokslų universitetas, Belgija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2007-09-01 2010-08-31 34636 EUR EIF 

6.  

2009-1-FI1-ERA10-01871, LLP 
Erasmus/IP projektas „PIM - 
Tarpkultūrinės vadybos darbo rinkai 
skatinimas Baltijos jūros regione“; 
Koordinatorius - Kylio taikomųjų mokslų 
universitetas, Vokietija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2007 m. 2010 m. 33221 EUR VVF 

7.  

2009-1-ES1-ERAIP-0061, LLP/Erasmus 
IP projektas „Mažų šeimos viešbučių 
rinkodaros ir vadybos strategijos“; 
Koordinatorius: Gironos Universitetas, 
Girona, Ispanija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2007-10-01 2010-09-30 24796,82 EUR VVF 

8.  

2008/ERA/MOB-IP/22 „Korporacinės 
socialinės atsakomybės įgyvendinimas 
mažose ir vidutinėse įmonėse“; 
Koordinatorius: Plantaino taikomųjų 
mokslų universitetas, Belgija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2008-10-01 2011-09-30 42317 EUR VVF 

9.  

ERA-IP-2010-08, LLP/Erasmus IP 
projektas ,,INCCAR - Integrating 
Complementary Healthcare Within A 
Responsive Health Care System”; 
Koordinatorius Prahos Čarlzo 
Universitetas, Čekija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2008 m. 2011 m. 42587 EUR SPF 

                                                 
1 Tęstiniams projektams nurodomas tik ataskaitinio laikotarpio biudžetas. 
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Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Projekto 
biudžetas1 

Dalyvaujantis 
padalinys 

10.  

211355-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-
EUC-1, LLP/Erasmus IP projektas 
„IPCEC - Tarpdisciplininė paliatyviosios 
pagalbos programa“; 
Koordinatorius: Arteveldės taikomųjų 
mokslų universitetas, Belgija 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2007-09-01 2010-08-31 43005 EUR SPF 

11.  

LLP/Erasmus IP projektas „IP 
NanoChem – Naujos medžiagos ir 
technologijos chemijoje ir 
biotechnologijoje“; 
Koordinatorius: Plantaino taikomųjų 
mokslų universitetas 

Europos 
Komisija LLP/Erasmus 2008-08-01 2010-09-01 28804 EUR ATF 

12.  

LLP-GRU-SO-2010-LT-00003 
LLP/Grundtvig projektas „ Aplinkos 
kompetencijos Lietuvoje: pažink, pajausk 
sukurk“; 
Koordinatorius: Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija LLP/Grundtvig 2009-09-01 2011-07-03 19110 EUR ATF 

13.  

LLP-GRU-MP-2009-LT-0010, 
LLP/Grundtvig projektas „ Etinė 
kompetencija kaip ugdymo komponentas 
suaugusiųjų mokyme“; 
Koordinatorius: Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija LLP/Grundtvig 2009-09-01 2011-07-03 15500 EUR ATF 

14.  

134260–LLP–1–2007–1–LV–Grundtvig–
GMP 
LLP Grundtvig projektas „INTERACT – 
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas – 
interaktyviosios informacinių 
komunikacinių technologijų priemonės 
verslininkams“; 
Koordinatorius: Latvijos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai, Latvija 

Europos 
Komisija LLP/Grundtvig 2007-12-01 2009-11-30 399996 EUR VVF 

15.  

134054-LLP-1-2007-1-BE-
GRUNDTVIG-GMP, LLP/Grundtvig 
projektas  “ Šeimoje įgytų kompetencijų 
vertinimas ir pripažinimas: šeimos 
kompetencijų aplankalas”; 
Koordinatorius: HIG, Belgija 

Europos 
Komisija LLP/Grundtvig 2007 m. 2009 m. 349520 EUR ATF, PDF 

16.  

134222-LLP-1-2007-1-DE-COMENIUS-
CMP, LLP/Comenius projektas „TIPP -
Teachers in Practise and 
Process/Mokytojai praktikoje ir procese“; 
Koordinatorius - Studienseminar 
Bielefeld II, Vokietija 

Europos 
Komisija LLP/Comenius 2007 m. 2010 m. 293798 EUR PDF, EIF 

17.  

LdV-PRT-2008-LT-0051 LdV 
partnerystės projektas “Tarptautiniai 
Obinelli partneriai“; 
Koordinatorius: Fundacio BCN Formacio 
Professsional Barcelona, Ispanija. 

Europos 
Komisija 

LLP/Leonardo 
da Vinci 2008-09-01 2010-10-01 12000 EUR EIF 

18.  

LLP-LdV-PRT-2008-LT-0049, 
LLP/Leonardo da Vinci projektas 
„Integration of European experience for 
advanced education and training in 
clothing industry“; 
Koordinatorius: KTU 

Europos 
Komisija 

LLP/Leonardo 
da Vinci 2008-08-01 2010-07-31 31075 EUR DTF 
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14 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS PATALPŲ RENOVACIJA 

 
Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas, atlikti darbai Suma, Lt 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

1. 304 kabineto remontas 7219,00 
 Iš viso: 7219,00 

Ekonomikos fakultetas 

1. 5 ir 5a auditorijų remontas 30004,37 
2. Privažiavimo kelio asfaltbetonio dangos remontas 12100,00 
3. Vaizdo stebėjimo sistemos sumontavimas 12096,37 
4. Linoleumo pakeitimas, parketinių grindų šlifavimas ir lakavimas (pagal patentą) 2639,00 
5. Plastikinių langų sumontavimas rūbinėje 2960,00 
6. Grotų gamyba ir sumontavimas (5a) 870,00 
7. Pertvaros sumontavimas kompiuterių centre 5960,00 

Iš viso: 66629,74 

Verslo vadybos fakultetas 

1. Buitinės nuotekynės avarinis remontas 5609,56 
2. 141 auditorijos remontas 25316,81 
3. III a. koridoriaus dešinė pusė remontas 26068,40 
4. III a. holo pagrindinio remontas 14922,69 
5. Laiptinės pagrindinės remontas 13689,62 

Iš viso: 85607,08 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

1. Sanitarinių mazgų ir rūbinių remontas 42050,00 
2. Pamato hidroizoliacijos įrengimas 3530,00 

Iš viso: 45580,00 

Agrotechnologijų fakultetas 

1. Veterinarijos klinikų mokomojo maniežo remontas 48799,78 
2. Valgyklos remonto darbai 29898,27 
3. Arklidės pastato dalies remontas (iš projekto lėšų) 220144,64 

Iš viso: 298842,69 

Pedagogikos fakultetas 

1. Stogo remontas 5327,00 
2. Auditorijų remontas (105, 106, 107) 17694,00 
3. Laiptinės remontas 25950,00 
 Iš viso: 48971,00 

Menų fakultetas 

1. Laikini horizontalūs aptvėrimo darbai, Didžioji g. 38 16879,08 
2. Fasado remonto darbai, Didžioji g. 38 45638,09 
 Iš viso: 62517,17 
 Iš viso fakultetuose: 615366,68 

Bendrabučių remontas 

Bendrabutis Nr. 1, Verkių g. 45 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų, virtuvių remontas 291447,42 
2. Plastikinių langų įrengimas 115490,00 
 Iš viso: 406937,42 
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Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas, atlikti darbai Suma, Lt 

Bendrabutis Nr. 2, Šaltkalvių g. 14 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų, virtuvių remontas 432937,56 
2. Stogo remontas 15071,76 
 Iš viso: 448009,32 

Bendrabučio Nr. 3, Didlaukio g. 61 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų remontas 314095,34 
2. Plastikinių langų įrengimas 110000,00 
 Iš viso: 424095,34 

Bendrabutis Nr. 4, Beržų g. 4 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų, virtuvių remontas 355124,89 
2. Plastikinių langų įrengimas 29100,00 
3. Stogo remontas 21039,48 
 Iš viso: 405264,37 

Bendrabutis Nr. 5, Genių g. 13a 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų, virtuvių remontas 204815,05 
2. Plastikinių langų įrengimas 66170,00 
3. Teritorijos aptvėrimas 4282,79 
 Iš viso: 275267,84 

Bendrabutis Nr. 6, Giedraičių g. 81 
1. Teritorijos tvarkymas, šaligatvis, gazonai 12081,66 

Iš viso: 12081,66 
Bendrabutis Nr. 7, Didlaukio g. 63 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų, virtuvių remontas 267106,41 
2. Plastikinių langų įrengimas 143840,00 
3. Lifto remontas 34451,12 
4. Stogo remontas 1848,88 

Iš viso: 447246,41 
Bendrabutis Nr. 8, Didlaukio g. 65 
1. Vidaus patalpų, sanitarinių mazgų, virtuvių remontas 181933,96 
2. Plastikinių langų įrengimas 101300,00 
 Iš viso: 283233,96 

Iš viso bendrabučiuose: 2702136,32 
Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų 
paruošimas šildymo sezonui ir dalinis remontas  130472,06 

Iš viso Kolegijoje: 3447975,06 
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15 priedas. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS 
 

15.1 lentelė. Vilniaus kolegijos Švietimo ir mokslo administravimo programos 2010 metų išlaidų sąmatos 
vykdymo ataskaita, tūkst. litų  

Kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Išlaidos  27437,1 27437,1 27437,1 
2.1.1 Darbo užmokestis 18066,7 18066,7 18066,7 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 5597,9 5597,7 5597,9 
2.2.1.5 Ryšių paslaugos 64,0 64,0 64,0 
2.2.1.8 Spaudiniai 240,0 240,0 240,0 
2.2.1.10 Kitos prekės 1054,8 1054,8 1054,8 
2.2.1.20 Komunalinės paslaugos 408,3 408,3 408,3 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 171,1 171,1 171,1 
2.7.3.1 Darbdavių socialinė parama 82,7 82,7 82,7 
2.8.1.1 Stipendijos 1751,6 1751,6 1751,6 
Iš viso asignavimų 27437,1 27437,1 27437,1 

 
 

15.2 lentelė. Vilniaus kolegijos Specialiosios švietimo plėtros programos 2010 metų išlaidų sąmatos vykdymo 
ataskaita, tūkst. litų 

Kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Išlaidos 13308,5 10754,4 10754,4 
2.1.1 Darbo užmokestis 4292,0 3337,2 3337,2 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 1330,0 1031,8 1031,8 
1.2.1.2 Medikamentai 6,0 3,6 3,6 
2.2.1.5 Ryšių paslaugos 200,0 193,5 193,5 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 90,0 85,6 85,6 
2.2.1.7 Apranga ir patalynė 45,0 19,0 19,0 
2.2.1.8 Spaudiniai 250,0 99,1 99,1 
2.2.1.10 Kitos prekės 751,0 662,0 662,0 
2.2.1.11 Komandiruotės 100,0 84,7 84,7 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 697,5 695,4 695,4 
2.2.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 25,0 12,8 12,8 
2.2.1.17 Apmokėjimas samdomiems konsultantams 20,0 10,0 10,0 
2.2.1.18 Apmokėjimas už turto vertinimą 15,0 8,7 8,7 
2.2.1.20 Komunalinės paslaugos 4609,0 3870,2 3870,2 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 716,0 610,9 610,9 
2.7.1.1 Darbdavių socialinė parama 162,0 29,9 29,9 
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 997,2 994,4 994,4 
3.1.1.2 Gyvenamieji namai 177,9 176,4 176,4 
3.1.1.3 Mašinos ir įrengimai 594,4 594,4 594,4 
3.1.2 Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinės programinės įrangos 
 

224,9 
 

224,7 
 

224,7 
 Iš viso asignavimų (2+3) 14305,7 11748,8 11748,8 
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15.3 lentelė. 2010 metais įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašas 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Kiekis Suma, Lt 

Iš Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų 

Materialusis turtas 
1. Kasos aparatas 2 2540 
2. A tipo komutatorius HPProCurve Switch 2610-24 20 26820 
3. B tipo komutatorius HPProCurve Switch 2610-48 10 24610 
4. Komutatorių esminis pagerinimas – 8684 
5. B tipo kelvedys Cisco 3900 serijos maršrutizatorius 1 27077 
6. B tipo kelvedys Cisco 2900 serijos maršrutizatorius 1 6031 
7. C tipo kelvedys Cisco 1900 serijos maršrutizatorius 5 16185 
8. Fotoaparatas Olympus E420 su blyksčių komplektu 1 4980 
9. Skaitmeninis kopijuoklis Sharp ARM5516G 1 3630 
10. Imobilizavimo lenta 1 1349 
11. Masažo stalas 5 22341 
12. Projektorius HITACHI 18 47916 
13. Suaugusio žmogaus manekeno torsas 2 7090 
14. Rankos muliažas 2 3260 
15. Kūdikio galvos muliažas 1 1428 
16. Suaugusiojo intubavimo rinkinys 1 4930 
17. Kaušiniai neštuvai 1 1440 
18. Džiovykla Elektrolux 1 1439 
19. Nešiojamas kompiuteris Apple Macbook 13‘3 18 66864 
20. Asmeninis kompiuteris HP6005 PRO SFF 100 265837 
21. Šaldytuvas Snaigė 1 1095 
22. Grimavimo stotelė su kėde Styling statioa S-COOL 6 9000 
23. Nugeležinimo sistemos KLFO-01 1 3472 
24. Tvora ir valdomi vartai Pamėnkalnio g. – 17700 
25. Pagrindinio Procurve skirstytuvo esmin. pagerin. – 13182 
26. Kolegijos indėlis bendrabučių renovacijai – 175361 

Iš Specialiosios švietimo plėtros programos materialusis turtas iš viso: 764261 
 

Nematerialusis turtas 
1. Akademinė informacijos sistema – 17228 
2. Microsoft Visio Professional licencijos paketas 2299 
3. Microsoft Campus Desktop progr.įrangos licencija paketas 132132 
4. Programinis modulis SL-19-SEK-K9-SLP 3 6996 
5. Programos Stekas-apskaita ir Stekas-alga atnaujinimas – 47432 
6. Licencija Security License Paper PAK for Cisco 3 6292 

Iš Specialiosios švietimo plėtros programos nematerialusis turtas iš viso: 212379 

Iš VSF bendrabučių renovavimo programos lėšų 

Materialusis turtas 
1. Bendrabučių renovavimas  – 2438000 

Iš VSF bendrabučių renovavimo programos lėšų materialusis turtas iš viso: 2438000 
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Eil 
Nr. Pavadinimas Kiekis Suma 

Iš ES ESF ir kitų projektų ir organizacijų lėšų  

Materialusis turtas 
1. Kompiuteriai asmeniniai 30 92340 
2. Serveris 1 16699 
 iš jų kolegijos indėlis – 5445 
3. Kavos aparatas 1 1471 

Iš ES ESF ir kitų projektų ir organizacijų lėšų materialusis turtas iš viso: 110510 
 

Nematerialusis turtas 
1. Verslo valdymo simuliacinė programinė įranga – 86320 

Iš ES ESF ir kitų projektų ir organizacijų lėšų nematerialusis turtas iš viso: 86320 
 

Materialusis turtas iš viso: 3312771 
Nematerialusis turtas iš viso: 298699 
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