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Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita parengta pagal: 

 

- Fakultetų veiklos savianalizės ataskaitas; 

- Studijų tarnybos duomenis; 

- Strateginės plėtros skyriaus duomenis; 

- Personalo skyriaus duomenis; 

- Mokslo skyriaus duomenis; 

- Kompiuterių centro duomenis; 

- Ūkio valdymo skyriaus duomenis; 

- Viešųjų pirkimų skyriaus duomenis; 

- Tarptautinių ryšių skyriaus duomenis; 

- Ryšių su visuomene skyriaus duomenis; 

- Finansų ir apskaitos skyriaus duomenis 

- Studentų atstovybės 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 

MTF – Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas  

SA  – Studentų atstovybė 

VK – Vilniaus kolegija 
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Kolegijos Vizija 

 

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai 

derinanti darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida. 

Institucija, puoselėjanti dėstytojų ir studentų kūrybingumą bei atsakingumą, 

pagrįstus aukštos kokybės reikalavimais. 

Tarptautinį pripažinimą pasiekusi aukštoji mokykla, sėkmingai besiintegruojanti 

į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. 
 

 

Kolegijos Misija 

 

Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius 

biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų studijų 

sričių specialistus, tenkinančius Vilniaus regiono ir visos Lietuvos ekonominius ir 

socialinius poreikius. 

Veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasaulio atstovais užtikrinti modernų 

ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą. 

Ugdyti bendruosius studentų gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, būtinas 

Kolegijos absolventų darbui ir tęstinėms studijoms. 
 

 

 

 

  



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

5 

 

 

TURINYS 

 

KOLEGIJOS VIZIJA ....................................................................................................................... 4 

KOLEGIJOS MISIJA ....................................................................................................................... 4 

1. SVARBIAUSI 2013 METŲ ĮVYKIAI ........................................................................................ 7 

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ .................................................................. 11 

tudijų programos ir studentai

 Studentų priėmimo rodikliai................................................................................................ 15 

 Parama studentams .............................................................................................................. 19 

 Studijų baigimo rezultatai ................................................................................................... 21 

 Studentų išvykimas ir šio proceso priežastys ...................................................................... 23 

 Karjeros siekimo parama, įsidarbinimas ............................................................................. 25 

 Studentų praktikų ir absolventų baigiamųjų darbų temų aktualumas ir potenciali įtaka 

regiono ir (arba) visos šalies raidai ............................................................................................ 27 

 Meninė saviraiška ir sportas ................................................................................................ 28 

 Studentų profesiniai ir kiti pasiekimai ................................................................................ 29 

 Mokymosi visą gyvenimą formų įvairovė ........................................................................ 31 

3. TARPTAUTIŠKUMO VYSTYMAS ........................................................................................ 33 

 Tarptautinis studentų judumas  ........................................................................................... 33 

 Tarptautinis personalo judumas .......................................................................................... 36 

 Bendradarbiavimo sutartys .................................................................................................. 39 

 Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose .......................................................................... 39 

 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ........................................................................... 40 

4. TAIKOMOJI MOKSLINĖ, KONSULTACINĖ VEIKLA IR PROFESIONALUS MENAS .. 42 

 Taikomieji moksliniai tyrimai ir publikacijos ..................................................................... 42 

 Mokslo sklaida .................................................................................................................... 43 

 Ekspertinė konsultacinė veikla ............................................................................................ 46 

 Profesionalus menas ............................................................................................................ 47 

5. INFORMACINĖ PLĖTRA ........................................................................................................ 48 

 Vidaus ir išorės komunikacijos plėtojimas, kolegijos veiklos populiarinimas ................... 48 

 Informacijos technologijų infrastruktūros plėtra ................................................................. 50 

 Nuotolinio mokymosi ir prieigos iš išorės plėtra ................................................................ 52 

 Bibliotekos veikla ................................................................................................................ 53 

6. KOLEGIJOS VALDYMAS ....................................................................................................... 56 

 Žmogiškųjų išteklių valdymas ............................................................................................ 57 

6.1.1. Personalo sudėtis ir kvalifikacija ................................................................................ 57 

6.1.2. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas .......................................................................... 59 

 Materialiųjų išteklių (infrastruktūros) valdymas ................................................................. 60 

6.2.1. Viešieji pirkimai ......................................................................................................... 61 

6.2.2. ES parama studijų plėtrai ir infrastruktūros atnaujinimui .......................................... 62 

 Finansinių išteklių valdymas ............................................................................................... 64 

6.3.1. Finansavimas ir pajamos ............................................................................................ 64 

6.3.2. Racionalus esamų finansinių išteklių naudojimas ...................................................... 67 

PRIEDAI ......................................................................................................................................... 69 

1 PRIEDAS.  Kolegijos valdymo struktūra ............................................................................... 70 

2 PRIEDAS.  Kolegijos Tarybos sudėtis ................................................................................... 71 



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

6 

3 PRIEDAS.  Kolegijos Akademinės Tarybos sudėtis .............................................................. 72 

4 PRIEDAS.  Studentų atstovybės sudėtis ................................................................................. 73 

5 PRIEDAS.  2013-2014 m. m. vykdomų studijų programų sąrašas ......................................... 74 

6 PRIEDAS. Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2012 m. ir 2013 m. spalio 1 d...... 76 

7 PRIEDAS.  Bendrojo priėmimo į Vilniaus kolegiją 2013 m. rezultatai ................................. 78 

8 PRIEDAS.  Vilniaus kolegijos absolventų įsidarbinimo lygis Lietuvos darbo biržos 

duomenimis ............................................................................................................. 82 

9 PRIEDAS.  Baigiamieji darbai (užsakomieji darbai) pritaikyti užsakovo, regiono ar visos 

šalies raidai ............................................................................................................. 83 

10 PRIEDAS. ES struktūrinių fondų finansuojami projektai, kuriuose Vilniaus kolegija 

dalyvauja partnerio teisėmis ................................................................................... 86 

11 PRIEDAS.  Straipsniai žurnaluose referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse ir 

periodiniuose leidiniuose ........................................................................................ 89 

12 PRIEDAS. 2013 m. parengti vadovėliai, mokomosios  knygos, metodiniai leidiniai, 

konferencijų medžiaga ............................................................................................ 90 

13 PRIEDAS. Vilniaus kolegijos tarptautiniai projektai 2012-2013 m. m. ............................... 91 

14 PRIEDAS. Biudžetinis finansavimas ir sąmatų vykdymas ................................................... 92 

  



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

7 

 

 

1. SVARBIAUSI 2013 METŲ ĮVYKIAI 

 
Vasario 1 d. Vilniaus kolegijos absolventai įkūrė Vilniaus kolegijos Alumnų klubą . Steigiamojo 

susirinkimo dalyviai išrinko šio klubo valdybą, kuri per pirmąjį posėdį gegužės 8 dieną valdybos 

pirmininku išrinko Kolegijos Strateginės plėtros skyriaus vedėją Saulių Marcinkonį ir pirmininko 

pavaduotoja – Ryšių su visuomene skyriaus vedėją Giedrę Radzevičiūtę. 

Vasario 9 d. EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) valdybos narys 

Kolegijos direktorius Gintautas Bražiūnas ir SPACE (European Network For Business Studies and Languages) 

prezidentė Kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė dalyvavo EURASHE Tarybos 

posėdyje ir EURASHE politikos formavimo sesijoje Briuselyje, kur buvo įvardintos artimiausių ketverių metų 

EURASHE veiklos kryptys. 

Vasario 21–24 d. Sankt Peterburge (Rusija) tarptautinio grožio festivalio „Невские берега“ metu įvyko 

XI tarptautinis kosmetologijos ir estetikos konkursas, kurį kasmet organizuoja Tarptautinės kosmetologijos ir 

estetikos komiteto Cidesco atstovai Rusijoje. Pirmąjį kartą Lietuvos jaunimą atstovavo Vilniaus kolegijos 

studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ III kurso studentės Agnė Tamašauskaitė ir Diana 

Narutavičiūtė. Kolegijos studentės žiūrovus ir komisijos narius sužavėjo estetika bei nepriekaištinga darbo 

technika. Agnė Tamašauskaitė tapo I vietos laimėtoja. 

Vasario mėn. Vilniaus kolegijos Aprangos gamybos katedros studentai kartu su dėstytojais pristatė pačių 

sukurtą ir pasiūtą stilizuotų viduramžių miestelėnų drabužių kolekciją. „Kaziuko mugės 2013“ metu jais vilkėjo 

renginio organizatoriai ir jų padėjėjai. Taip pat kovo 2 dieną kolekcija buvo pristatyta Vilniaus rotušėje.  

Kovo 6 d. Verslo vadybos fakultete pasirašyta Vilniaus kolegijos ir UAB „Senamiesčio gidas“ 

bendradarbiavimo sutartis, numatanti plėtoti ryšius formuojant aktualių taikomųjų tyrimų tematiką, sudaryti 

sąlygas turizmo vadybos studentams atlikti praktiką, bendradarbiauti  kitų svarbių veiklų projektuose. Kelionių 

organizatorius „Senamiesčio gidas“ – svetingiausia Vilniaus atvykstamojo turizmo agentūra 2012 metais. 

Kovo 8 d. Verslo vadybos fakultete vyko konferencija „Jaunimas 2013-aisiais – Europos pilietiškumo 

metais“. Ši konferencija siekė padidinti Lietuvos studentų  informuotumą apie savo teises: apie teisę laisvai 

gyventi, studijuoti, kurti, dirbti ar verslauti Europos sąjungoje ir skatinti diskusijas apie vertybių svarbą 

visuomeniniame gyvenime 2013-aisiais – Europos pilietiškumo metais.  

Kovo 15 d. įteikti pirmieji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos apdovanojimai „Balto filologo skrynelė“. 

Jie buvo įteikti Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėjai, vokiečių kalbos dėstytojai, tarptautinių 

programų dalyvei Jūratei Patackaitei už naudingiausią talką verslui, gimtosios kalbos pedagogų ir kitų 

kalbininkų bendradarbiavimo idėjų įgyvendinimą. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos apdovanojimas kasmet 

teikiamas ir kalbininkui, ir organizacijai. 

Kovo mėn. Ekonomikos fakulteto studentų komanda laimėjo I vietą Lietuvos kolegijų XIII-ųjų sporto 

žaidynių futbolo varžybose. 

Balandžio 11 d. Sveikatos priežiūros fakultete įvyko respublikinis studentų profesinio meistriškumo 

konkursas „Grožio paslaptys“, kuriame fakulteto studentės laimėjo I ir II vietas. 

Balandžio 19 d. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 10-12 klasių moksleiviai dalyvavo Agrotechnologijų 

fakultete organizuotame seminare „Domiuosi chemija“.  

Balandžio 21-26 d. įvyko tarptautinė studijų savaitė „Socialinė aprėptis ir kūrybinio problemų sprendimo 

metodų taikymas pedagogikoje“. Renginio organizatoriai: Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Zuydo 

taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Žmogaus teisių stebėjimo institutas, VŠĮ Įvairovės ir edukacijos 

namai. Tarptautinės studijų savaitės metu vyko seminaras „Vaduojantis iš normatyvaus mąstymo: nuo 

sąveikinio požiūrio iki kūrybinio problemų sprendimo“, skirtas nevyriausybinėms organizacijoms bei jaunimo 

organizacijų lyderiams, dirbantiems žmogaus teisių srityje.  

Balandžio 24-25 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Sveikatos priežiūros fakultetų studentų 

mokslinės draugijos dalyvavo Lietuvos kolegijų studentų tarptautinėje mokslinėje – praktinėje vaizdo 

konferencijoje ,,Sveikatingumas visuomenėje: tyrinėk, analizuok, siūlyk”. Dėstytojų konsultuojami Vilniaus 

kolegijos studentai šiai konferencijai parengė net aštuonis pranešimus.  

Balandžio 26 d. Vilniaus kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kazachijos respublikos Ž. 

Elebekovo vardo estrados ir cirko koledžu. Vilniaus kolegijos Menų fakulteto dėstytojai, studentai 

bendradarbiaus mainų ir meninėje veikloje. 

Balandžio 29 d. Ekonomikos fakultete vyko studentų konferencija "Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2013". 
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Gegužės 6 d. Vilniaus kolegija ir Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Sutartyje numatytas bendradarbiavimas leidžiant vadovėlius, metodinę medžiagą, numatyta galimybė dalyvauti 

kvalifikavimo komisijų darbe, vadovauti ir recenzuoti studentų baigiamuosius darbus, skatinti bendrų 

tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą, vykdymą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimą.  

Gegužės 9-12 dienomis Vilniaus kolegijos studentai Londone vykusiame tarptautiniame festivalyje 

"Accidental Festival" pristatė kūrybinę pramoginę programą, kurios pagrindinė idėja teigia, kad „visi gyvename 

vienoje planetoje, todėl pabėgti vieni nuo kitų negalime ir esame uždaryti lyg  viename rate“. Kūrinį „We are 

One“  šiam festivaliui parengė suvieniję žinias ir kūrybinį potencialą dviejų Kolegijos fakultetų studentai. 

Dizaino ir technologijų fakulteto Aprangos dizaino studijų programos studentė Iveta Butkevičiūtė sukūrė ir 

pasiuvo kostiumus šokėjams, o Menų fakulteto Šokio pedagogikos studijų programos studentai pastatė šokį. 

Gegužės 12 d. Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse 

apdovanotas I laipsnio diplomu.  

Gegužės 16 d. pratęsta Kolegijos bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos Polesės universitetu.  

Gegužės 16 d. Vilniaus kolegijoje viešėjo delegacija iš Kinijos Qingdao Binhai universiteto. Qingdao 

Binhai universitetui atstovavo universiteto prezidentas, Tarybos pirmininkas Han Fangxi, Menų ir mokslų 

fakulteto prodekanas Feng Zhijie, Užsienio reikalų skyriaus direktorius Qiao Shibao ir Vakarų kalbų 

fakulteto profesorė Chu Yuan. Svečiai iš Kinijos domėjosi galimybėmis mainytis dėstytojais ir studentais.  

Gegužės mėn. Tarptautinė jaunimo solidarumo diena Vilniuje paminėta konferencija „Mano dovana 

Lietuvai“, kurią  surengė Vilniaus miesto savivaldybė. Šiame renginyje  Vilniaus kolegijos  III kurso 

kineziterapijos studijų programos studentė Emilija Skripkaitė skaitė pranešimą, sulaukusį išskirtinio klausytojų 

dėmesio. 

Gegužės mėn. Ekonomikos fakultete įvyko studentų „VK protų kovos“. Devynios komandos, kurių nariai 

buvo ne tik Vilniaus kolegijos, bet ir Vilniaus universiteto studentai, rungėsi penkiais etapais. Nugalėtojais tapo 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai. 

Gegužės mėn. Verslo vadybos fakulteto dėstytojai, vadovaujami Aalborgo universiteto (Danija) 

mokslininko dr. Christian Byrge, mokėsi dirbti su studentais, taikydami naują efektyvią kūrybiškumo ugdymo 

metodiką, išplėtotą vadinamajame Creative Platform modelyje. Mokymai įgyventi pagal Europos socialinio 

fondo remiamą projektą „Kūrybiškos įmonės jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas 

Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ Nr. VP1 -2.2-ŠMM-07-K-02-078. Vilniaus 

kolegija – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurios dėstytojai buvo apmokyti dirbti pagal Creative 

Platform kūrybiškumo ugdymo modelį. 

Birželio 5 d. Akademinė taryba posėdyje pritarė direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai bei 

dekanų kandidatūroms: direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai tapo dr. Žymantė Jankauskienė, 

Agrotechnologijų fakulteto dekane – Nijolė Liepienė, prodekane – Nemira Dirmontaitė, Elektronikos ir 

informatikos fakulteto dekanu dr. – Romanas Tumasonis, prodekane – Loreta Savulionienė, Ekonomikos 

fakulteto dekane – Asta Pikelienė, prodekane – Nijolė Kašėtienė, Pedagogikos fakulteto dekane – Vaiva 

Juškienė, prodekane – Inga Bertašienė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekane – Birutė Gostevičienė, 

prodekane – Jurgita Matuizienė. 

Birželio 6 d. Kolegijos direktorius įsakymu Nr. V-147 Menų bei  Dizaino ir technologijų fakultetai buvo 

reorganizuoti į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą (adresas Didlaukio g. 82),  įgyvendinant Vilniaus 

kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. 5.1. uždavinį „Įkurti Kolegijos akademinį miestelį 

Baltupiuose“. 

Birželio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus specialistai kartu su Kolegijos 

Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros dėstytojais bei Želdynai ir jų dizainas specialybės studentais 

organizavo Atvirų durų dieną retų ir saugomų augalų kolekcijoje. Renginys, skirtas Pasaulinei aplinkos dienai 

paminėti, kvietė visuomenę pažinti ir saugoti biologinę įvairovę. Ši Kolegijos kolekcija, neskaitant VU Kairėnų 

botanikos sodo, yra viena pirmųjų edukacinių erdvių Vilniuje, pritaikyta visuomenės aplinkosauginiam 

švietimui. 

Birželio 10 d. žurnalas „Veidas“ jau penktąjį kartą reitingavo visas Lietuvos valstybines ir nevalstybines 

kolegijas bei paskelbė kolegijų reitingo rezultatus. Šiemet reitinge tarp valstybinių kolegijų Vilniaus kolegija 

užėmė antrąją vietą (bendra rodiklių suma – 46,08). Stipriausi Vilniaus kolegijos kriterijai ‒ studentų, alumnų 

ir personalo veiklos įvertinimai (2,8 iš galimų 3 taškų), akademinis personalas (3,78 iš galimų 6 taškų), 

Kolegijoje įgytos specialybės paklausa darbo rinkoje (17,17 iš galimų 18 taškų). 

Birželio 14-28 d. Kolegijos bendruomenė išlydėjo dar vieną absolventų kartą: dvi savaites trukusių 

renginių metu įteikti diplomai nuolatinių ir ištęstinių studijų absolventams. Šiemet Vilniaus kolegiją baigė 1880 

profesinių bakalaurų. 

Birželio mėn. Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansamblis „Voruta“ dalyvavo studentų tautinės muzikos 

festivalyje „LINKSMINKIMOS“ ir laimėjo konkursinės programos trečiąją vietą.  
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Rugpjūčio mėn. į Vilniaus kolegiją įstojo 19 šimtukininkų, (abiturientai, bent vieną valstybinį brandos 

egzaminą išlaikę 100-tu balų). 

Rugpjūčio 21 d. Vilniaus kolegija ir Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties tikslas – bendradarbiauti organizuojant verslo ir vadybos 

krypčių grupės studijas. Pagal šią sutartį  Vilniaus kolegijos baigiamojo kurso studentai  tuo pat metu galės 

studijuoti VU TVM papildomųjų studijų programą. Sėkmingai baigusiems ją bei gavusiems Vilniaus kolegijos 

profesinio bakalauro diplomą užtikrinama galimybė studijuoti VU TVM magistrantūroje.  

Rugpjūčio 29 d. Akademinė taryba pritarė direktoriaus teiktai prof. dr. Eugenijos Strazdienės 

kandidatūrai eiti Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanės pareigas.  

Rugsėjo 2 d. Kongresų rūmuose iškilmingai pradėjome naujus studijų metus. Renginyje dalyvavo ir 

Kolegijos studentus, dėstytojus, administracijos darbuotojus sveikino LR Seimo pirmininkas Vydas 

Gedvilas, LR Seimo pirmininko pavaduotojai Algirdas Sysas ir Petras Auštrevičius, Švietimo ir mokslo 

viceministras Rimantas Vaitkus, Krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Vilniaus kolegijos tarybos 

pirmininkas Vaclovas Šleinota, Studentų atstovybės prezidentas Ričardas Rimkus, buvę Vilniaus kolegijos 

tarybos nariai Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vaclovas Kontrauskas ir Vilniaus 

pramonės ir verslo asociacijos vykdantysis direktorius Albertas Šimkevičius.  

Rugsėjo 10-14 d. Stambule (Turkija) vykusioje 25-ojoje Europos tarptautinių studijų asociacijos 

(European Associacion of International Education) metinės konferencijos parodoje Vilniaus kolegijos studijų 

programas pristatė Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė ir Verslo vadybos fakulteto dekanė, Europos 

verslo ir kalbų studijų tinklo SPACE prezidentė Danutė Rasimavičienė.  

Rugsėjo 11 d. Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros mokomajame sklype 

(Buivydiškėse) vyko Lietuvos saugomų ir retų augalų kolekcijos Atvirų durų dienos renginys, kuris 

supažindino dalyvius su augalų įvairove rudenį, augalų savybėmis, jų ekonomine reikšme. Renginį organizavo 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos 

skyrius ir Kolegijos ATF Kraštotvarkos katedra.   

Rugsėjo 18 d. Kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas susitiko su Gruzijos Ilja valstybinio 

universiteto Turizmo vadybos centro direktoriumi Giorgi Begadze. Susitikimo metu aptartas abiejų universitetų 

bendradarbiavimas bei atnaujinta dvišalė sutartis. 

Rugsėjo 20 d. džiazo muzikantui, pedagogui, Vilniaus kolegijos docentui Vladimirui Čekasinui įteiktas 

medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai". 

Spalio 2 d. Akademinės tarybos nariai vienbalsiai pritarė direktoriaus teiktoms pretendentų kandidatūroms 

eiti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano ir prodekano pareigas. Verslo vadybos fakulteto dekane 

tapo Danutė Rasimavičienė, prodekane – Danguolė Oželienė. 

Spalio 3 d. Vilniaus kolegijoje buvo švenčiamos Fuksų krikštynos. Kolegijos pirmakursiai su nekantrumu 

laukė dienos, kai save galės vadinti tikrais  mūsų kolegijos studentais.... 

Spalio 3 d. paaiškėjo trečiojo „Zanussi kambario“ konkurso laimėtojai. Jais tapo Kolegijos trečiakursiai 

Tautvydas Rasiulis ir Tadas Ščerbickas. 

Spalio 9 d. MTF Populiariosios muzikos programos studentai dalyvavo Rusų dramos teatre vykusiame 

tarptautiniame festivalyje „Vilnius jazz 2013“ ir pasirodė  konkurso „Young power“ finale. 

Spalio 17 d. įsteigta dar viena Kolegijos studentų mokslinė draugija. Tai savarankiška, savanoriška 

draugija, vienijanti Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentus, aktyviai dalyvaujančius mokslo 

taikomojoje veikloje, gilinančius mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius bei ekonomikos, vadybos, verslo ir 

finansų sričių profesines žinias.  

Spalio 18-19 d. „Litexpo“ parodų rūmuose ATF Aprangos dizaino specialybės studentai dalyvavo 

jaunimo verslumą skatinančiame renginyje „Vilnius Fashion & Textile Avenue“, kuriame pristatė 3 drabužių 

kolekcijas. 

Spalio 23 d. Ekonomikos fakultete vyko alumnų susitikimas. Renginio metu fakulteto alumnai, dėstytojai, 

katedrų bei skyrių vedėjos dalijosi prisiminimais, dabarties bei ateities planais.  

Spalio mėn. Ekonomikos fakultete vyko diskusija apie akademinį nesąžiningumą. Fakulteto akademinė 

bendruomenė kartu su „Transparency International" atstovais renginio metu diskutavo apie akademinį 

nesąžiningumą Lietuvoje, kuris  vis dar išlieka aktualia problema aukštajame moksle. 

Spalio mėn. Vilniaus kolegijos Studentų Atstovybė šventė 12-ąjį  gimtadienį.   

Spalio mėn. „Thermo Fisher Scientific Baltics" vardinės stipendijos jau aštuntą kartą paskirtos trims 

pažangiausiems Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programos Cheminės analizės 

technologija studentams. 2013 metų rudens semestre konkursą gauti UAB „Thermo Fisher Scientific 

Baltics" stipendijas laimėjo trečio kurso studentė Julija Lobačevskaja ir antro kurso studentai Laura 

Jurgelevičiūtė ir Linas Bania. 

Spalio-lapkričio mėn. Kolegijos fakultetuose vyko jau tradicinėmis tapusios kraujo donorystės akcijos.  
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Lapkričio 5-8 d. jau antrąjį kartą Verslo vadybos fakultete vyko „Merkurijaus savaitė“ – prekybos 

vadybos studijų programos studentų renginys, skatinantis verslumą, domėjimąsi savo profesija.  

Lapkričio 7 d. prasidėjo visus studijų metus truksiantis Vilniaus kolegijos renginių ciklas. „Karjeros diena 

2013“. 

Lapkričio 8 d. EIF aktų salėje įvyko Menų fakulteto senjorų klubo susitikimas, jau tradiciškai ketvirtus 

metus iš eilės organizuojamas lapkričio pradžioje. 

Lapkričio 19 d. Vilniaus rotušėje įvyko iškilminga Švietimo mainų paramos fondo organizuota 

kokybės konkurso apdovanojimų ceremonija, kurios metu įteiktos "Kokybės statulėlės” ir padėkos už visą 

2007-2013 m. etapą. Vilniaus kolegija buvo apdovanota prizu „Už kokybiškiausiai įgyvendintus Erasmus 

projektus“. 

Lapkričio 20 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi Ukrainos sveikatos apsaugos ministrė Raisa 

Bogatyrova. Susitikime su ministre ir ją lydinčia delegacija dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministerijos ES 

reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas dr. Kęstutis Miškinis, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja 

akademinei veiklai dr. Žymantė Jankauskienė bei fakulteto administracija. 

Lapkričio 20-21 d. Vilniaus kolegijoje vyko tarptautinis renginys „Taikomųjų mokslų forumas 2013: 

koleginių studijų ir taikomųjų tyrimų tarptautiškumas ir plėtra“, kurį organizavo Vilniaus kolegija kartu su 

Šiaurės Danijos universitetiniu koledžu. Forume dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotojas Petras  

Auštrevičius, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė,  Švietimo ir 

mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Khatuna Salukvadze. Forume 

dalyvavo Danijos, Švedijos, Vokietijos, Gruzijos, Latvijos, Estijos bei Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai.  

Lapkričio 22-23 d. Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansamblis „Voruta“ dalyvavo VII tarptautiniame 

studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos 2013“.  

Lapkričio 25 d. Agrotechnologijų fakulteto dekanė Nijolė Liepienė ir Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos (LNŽT) žemės tvarkymo departamento direktorius Algis Bagdonas 

pasirašė sutartį dėl ilgalaikio abiem pusėms naudingo bendradarbiavimo, skatinant verslo ir studijų integraciją 

agroverslo vadybos bei želdynų ir jų dizaino (kraštovaizdžio projektavimo) kryptimi bei abipusės partnerystės 

sklaidos ir įvairių socialinių akcijų organizavimo. 

Lapkričio 25 – 29 d. Ekonomikos fakultete vyko jau tradicija tapusi „Ekonomistų savaitė“. Renginio 

tikslas buvo surinkti lėšų Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių globos namams. Studentų komandos 

aplankė visus Kolegijos fakultetus, kuriuose prekiaudami savo pagamintomis vaišėmis stengėsi surinkti kuo 

daugiau aukų. Per savaitę surinkta rekordinė suma (3000 Lt). Šiemet dosniausia buvo Sveikatos priežiūros 

fakulteto akademinė bendruomenė.  

Lapkričio mėn. Elektronikos ir informatikos fakulteto Programinės įrangos katedros dėstytojai, 

fakulteto prodekanei Loretai Savulionienei buvo paskirta įmonės „Visma“ premija.  Ši įmonė, siekdama 

skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojus, kurie 2012 metais dėstė programavimo srities dalykus, 

rudens semestrui paskyrė 50 tūkst. litų. Paramą buvo numatyta skirti vienam kandidatui iš kiekvienos 

kategorijos už dėstytų kursų parengtą medžiagą, dėstymo metodiką, egzaminų reikalavimus, mokslines 

publikacijas ir pan. Įmonės komisija, įvertinusi atsiųstas dėstytojų paraiškas, išrinko septynis dėstytojus, 

kuriems paskirtos premijos. 

Gruodžio pirmosiomis dienomis šv. Kotrynos bažnyčioje baigėsi Lietuvos chorų konkursas. Tarptautinė 

vertinimo komisija Vilniaus kolegijos merginų chorui „Vaidilutės“ paskyrė trečią vietą. 

Gruodžio 3 d. Kolegijos Akademinės tarybos pirmininke buvo išrinkta Agrotechnologijų fakulteto lektorė 

Ramunė Vanagaitė. 

Gruodžio 4 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete atidaryta Irenos Kurklietienės tapybos darbų 

paroda „Virpesiai“. 

Gruodžio mėn. Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos studijų programos antro kurso studentas 

Valdemaras Gudauskas tapo 2013 m. Europos karatė kyokushin jaunimo čempionu. 
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2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

 STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 
 

Studijų programos 
 

Įgyvendinant Kolegijos veiklos strateginį tikslą „Teikti aukščiausios kokybės profesijos 

studijas“, vienas svarbiausių uždavinių – „atnaujinti ir rengti naujas studijų programas, tenkinančias 

šalies ekonomikos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir darbo rinkos poreikius“.  

2012-2013 m. m. (akademinės veiklos rodikliai ataskaitoje pateikiami už 2012-2013 mokslo 

metus) Kolegijoje buvo vykdomos 49 koleginių studijų programos iš šešių studijų sričių: 

technologijos, socialinių, biomedicinos, fizinių, humanitarinių mokslų ir meno. Vykdomų studijų 

programų sąrašas, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija 2013 m. spalio 1 d. 

pateikta 5 priede.  

2012-2013 m. m. trys studijų programos buvo vykdomos anglų kalba (Programų sistemos, 

Tarptautinis verslas, Turizmo vadyba), tai sudaro 6,12 proc. visų studijų programų. 

Atsižvelgus į darbdavių ir tarptautinių ekspertų rekomendacijas, 2013 metais buvo parengta 

nauja fizinių mokslų studijų srities Cheminės analizės studijų programa (valst. kodas 653F18001). 

Šios studijų programos poreikio pagrindimui buvo atlikta 22 įmonių ir įstaigų apklausa ir tyrimas 

„Darbdaviai apie cheminės analizės specialistų poreikį ir reikalingus gebėjimus“. 

Įgyvendinant aukščiau minėto strateginio tikslo priemones „Tobulinti vidinio studijų programų 

kokybės užtikrinimo procedūrą“ ir „Tobulinti studijų programų įgyvendinimo grįžtamojo ryšio 

sistemą“, vykdant projektą „Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas“, buvo 

parengtas ir 2013 m. birželio 5 d. Akademinėje taryboje patvirtintas „Vilniaus kolegijos studijų 

programų vidinio kokybės vertinimo tvarkos aprašas“.  

Fakultetuose, kaip ir kasmet, buvo atliekami studentų, absolventų, darbdavių grįžtamojo ryšio 

tyrimai siekiant išsiaiškinti pirmo kurso studentų adaptaciją Kolegijoje, motyvaciją, lūkesčius, 

pasitenkinimą studijomis, praktikos organizavimą, sužinoti darbdavių nuomonę apie studentų 

pasirengimą praktinei veiklai, kvalifikavimo komisijos narių nuomonę apie baigiamųjų darbų ir jų 

gynimo kokybę, baigiamųjų egzaminų metu diplomantų demonstruojamas kompetencijas ir pan.  

Rengiantis išoriniam Telekomunikacijų studijų programos vertinimui ir atliekant šios 

programos savianalizę, EIF buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo apklausti telekomunikacijų įmonių 

vadovai apie telekomunikacijų studijų programos turinio atitiktį darbo rinkos poreikiams ir specialistų 

poreikį. 

2012-2013 m. m. tyrimai studijų kokybei gerinti, remiantis studentų, absolventų, dėstytojų, 

darbdavių nuomonės tyrimų rezultatais, leido  atlikti studijų programų patobulinus visuose 

fakultetuose. Atsižvelgiant į koleginių studijų programų ir rengiamų specialistų orientavimą į praktinę 

veiklą bei turint platų socialinių partnerių tinklą, Kolegijoje užtikrinamas darbdavių įtraukimas į 

studijų programų įgyvendinimą (vadovavimas praktikoms, baigiamiesiems darbams, recenzavimas, 

dalyvavimas kvalifikavimo komisijose, dėstymas). Tai turi didelę teigiamą įtaką studijų turinio ir 

ugdomų kompetencijų suderinimui su darbo rinkos poreikiais ir lūkesčiais. 

Glaudų EKF bendradarbiavimą su darbdaviais patvirtina su AB SEB banko, AB DNB banko, 

AB Swedbank atstovais organizuotos apskrito stalo diskusijos apie rinkos lūkesčius ir iššūkius 

jaunajam bankininkui, kompetencijų ugdymo tendencijas ir įžvalgas ateičiai, aptariamas 

bendradarbiavimas gerinant studentų praktikų kokybę. VVF taip pat vyko susitikimai su darbdavių 

atstovais, buvo organizuojamos darbdavių apklausos apie rengiamų specialistų žinias ir gebėjimus. 

Taip pat fakultete buvo analizuojama ir vertinama modulinių programų įgyvendinimo patirtis. 

Didžioji dauguma vertintų studijų programų yra akredituotos maksimaliam laikotarpiui: 11 

programų akredituotos šešeriems metams, 3 – trejiems. Cheminės analizės technologijos studijų 

programos akreditavimo terminas buvo pratęstas iki 2015-06-30, kol priimtieji į šią studijų programą 

studentai baigs studijas. 

Išorinio vertinimo ekspertai atskleidė daug Kolegijoje vykdomų studijų programų stiprybių, 

tačiau fakultetai ir studijų programų komitetai turėtų atkreipti dėmesį į savianalizės metu nustatytas 

tobulintinas puses bei ekspertų išvadas ir rekomendacijas. Ekspertai pažymėjo, kad būtina stiprinti 
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studijų programų tarptautiškumą siekiant skaidrumo ir palyginamumo su užsienio aukštųjų mokyklų 

atitinkamomis programomis ir sektoriaus raidos perspektyvomis, užtikrinti studijų programos 

pavadinimo, tikslo ir siekiamų studijų rezultatų dermę bei atitiktį kvalifikacijos laipsnio 

reikalavimams. Informaciją apie vykdomų studijų programų vertinimo rezultatus būtina skelbti 

visuomenei. Taip pat būtina modernizuoti kaip kurių studijų dalykų turinį, peržiūrėti jų išdėstymą 

studijų plane siekiant nuoseklaus kompetencijų ugdymo.  

Ekspertų nuomone didesnis dėmesys turi būti skiriamas dėstytojų mobilumui skatinti, jų 

pedagoginės ir dalykinės kvalifikacijos tobulinimo planavimui, dėstytojų užsienio kalbos lygiui 

gerinti, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno plėtrai. 

Ekspertų išvadose, vertinant studijų programų materialiuosius išteklius, pažymėta, kad kai 

kurioms studijų programoms vykdyti reikėtų įsigyti naujesnės literatūros anglų kalba, modernesnės 

įrangos laboratorijose.  

Atkreipdami dėmesį į studentų nubyrėjimą, ekspertai rekomendavo sustiprinti akademinę 

paramą, ypač pirmajame studijų semestre. Daugelyje studijų programų būtina skatinti studentų 

mobilumą, didelį dėmesį skirti užsienio kalbos gebėjimams gerinti, tame tarpe studijų procese siekti, 

kad studentai daugiau naudotųsi literatūros šaltiniais užsienio kalba. Ekspertų išvadose pažymima, 

kad turi būti skatinama studentų taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) profesionaliojo meno veikla, 

plečiamas naudojimasis virtualia mokymosi aplinka Moodle, užkertamas kelias plagijavimui. 

1 lentelė. Vykdomų (V) ir ketinamų vykdyti (KV) studijų programų akreditavimo rezultatai 

Nr. Studijų programos pavadinimas 

(V), (KV) 

Valstybinis 

programos 

kodas 

SKVC direktoriaus Įsakymo 

Nr., data 

Studijų programa akredituota iki 

1. Elektronikos technika (V) 653H61001 2013 m. balandžio 30 d. 

Nr. SV6-34 

2019 m. birželio 30 d. 

2. Informacijos sistemos (V) 653E10002 2013 m. sausio 21 d. Nr. 

SV6-9 

2018 m. birželio 30 d. 

3. Kompiuterių technika (V) 653H69002 2013 m. balandžio 30 d. 

Nr. SV6-34 

2019 m. birželio 30 d. 

4.  Programų sistemos (V) 653I10001 2013 m. sausio 21 d. Nr. 

SV6-9 

2018 m. birželio 30 d. 

5. Telekomunikacijos (V) 653H64001 2013 m. balandžio 17 d. 

Nr. SV6-29 

2019 m. birželio 30 d. 

6. Bankininkystė (V) 653N31002 2013 m. kovo 28 d.  

Nr. SV6-24 

2019 m. birželio 30 d. 

7. Finansai (V) 653N30003 2013 m. liepos 25 d.  

Nr. SV6-53 

2019 m. birželio 30 d. 

8. Verslo ekonomika (V) 653L17001 2013 m. kovo 28 d.  

Nr. SV6-24 

2016 m. birželio 30 d. 

9. Biomedicininė 

diagnostika (V) 

65310B102 2013 m. rugpjūčio 14 d. 

Nr. SV6-56 

2019 m. birželio 30 d. 

10. Agroverslo vadyba (V) 653N20004 2013 m. rugpjūčio 14 d 

.Nr. SV6-56 

2016 m. birželio 30 d. 

11. Maisto produktų 

technologija (V) 

653E42002 2013 m. kovo 12 d.  

Nr. SV6-20 

2015 m. birželio 30 d. 

12. Cheminė analizė (KV) 653F18001 2013 m. birželio 20 d. 

Nr. SV6-46 

2017 m. birželio 30 d. 

13. Želdynai ir jų dizainas (V) 653H93001 2013 m. balandžio 30 d. 

Nr. SV6-34 

2019 m. birželio 30 d. 

14. Aprangos technologijos ir 

verslas (V) 

653J44004 2013 m. gegužės 29 d. 

Nr. SV6-41 

2019 m. birželio 30 d. 

15. Kultūrinės veiklos vadyba 

(V) 

653N28004 2013 m. rugpjūčio 14 d. 

Nr. SV6-56 

2019 m. birželio 30 d. 

 

http://www.viko.lt/uploads/files/2013/08/2013082702.pdf
http://www.viko.lt/uploads/files/2013/08/2013082703.pdf
http://www.viko.lt/uploads/files/2013/09/2013090404.pdf
http://www.viko.lt/uploads/files/2013/09/2013090402.pdf
http://www.viko.lt/uploads/files/2013/12/2013120901.pdf
http://www.viko.lt/uploads/files/2013/08/2013082704.pdf
http://www.viko.lt/uploads/files/2013/09/2013090604.pdf
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Studijų programų vadybos dalyje ekspertai pabrėžia, kad būtina didinti grįžtamojo ryšio 

efektyvumą, tiek studentų, tiek kitų suinteresuotų pusių. Nors Kolegija palaiko glaudžius ryšius su 

darbdaviais, buvusiais studentais, tačiau rekomenduojama tą bendradarbiavimą formalizuoti ir susieti 

su studijų programų tobulinimu. Didesnį dėmesį skirti vidinei studijų programų kokybei užtikrinti 

studijų programų tvarumui  ir vystymui palaikyti. 

Vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo 2012-2013 m. m. rezultatai 

pateikti 1 lentelėje. 

 

Studentai 

2013 m. spalio 1 d. Kolegijoje studijavo 7176 studentai (t. y. 4,41 proc. mažiau nei 2012 

m. spalio 1 d). Studijų programose, vykdomose anglų kalba, studijavo 127 studentai.  

Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – sumažėjęs studentų priėmimas ir 

studentų nubyrėjimas. Studentų skaičiaus kitimo tendencija atsispindi 1 paveiksle. 

 

  
1 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2009–2013 m. spalio 1 d. 

 

Daugiausia Kolegijos studentų, t. y. 53,65 proc., studijuoja pagal socialinių mokslų studijų 

srities programas. Antroje vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, kuriose studijuoja 

20,34 proc. visų Kolegijos studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų studijų srities programos 

– jose studijuoja 18,42 proc. visų studentų, toliau seka fizinių mokslų studijų sritis – 4,24 proc., menų 

studijų sritis – 2,58 proc. bendro studentų skaičiaus. Mažiausiai studentų studijuoja humanitarinių 

mokslų studijų srityje – 0,77 proc. visų kolegijos studentų. 

2013 m. spalio 1 d. iš 26 studijų krypčių daugiausiai studentų studijavo verslo studijų krypties 

programose – 1255 (2012 m. – 1384). Toliau sekė elektronikos ir elektros inžinerijos – 623 (2012 

metais – 690), vadybos – 602 (2012 m. – 648), finansų – 600 (2012 m. – 641) studijų krypčių 

programose.  

Mažiausiai studentų 2013 m. spalio 1 d. studijavo chemijos (26), chemijos ir procesų 

inžinerijos (32), teatro ir kino (38), muzikos (51) ir filologijos (55) studijų krypčių programose. 

Kolegijoje vykdoma po vieną šių studijų krypčių programą ir tik nuolatine studijų forma. Į kai kurias 

iš jų (Muzikinis teatras, Populiarioji muzika) programas planuojamas ir priimamas nedidelis studentų 

skaičius. 

Studijos Kolegijoje vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis.  

2013 m. spalio 1 d. nuolatine studijų forma studijavo 5173 (tai sudaro 72,09 proc. visų 

Kolegijos studentų), ištęstine – 2003 studentai. Studentų skaičiaus pagal studijų formas dinamika 

2011–2013 m. spalio 1 d. pateikta 2 pav.  
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2 pav. Studentų skaičius Kolegijoje pagal studijų formas 2011–2013 m. spalio 1 d. 

 

Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2012 ir 2013 metais pateiktas 6 priede. 

Studentų skaičiaus kaita yra siejama su studentų priėmimo rezultatais ir studentų nubyrėjimu. 3-e 

paveiksle pateikiama studentų skaičiaus Kolegijos fakultetuose 2009-2013 m. dinamika. 

 

 
3 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2009–2013 m. spalio 1 d. (MTF* - įsteigtas nuo 2013 m. 

rugsėjo 1 d. apjungus Dizaino ir technologijų bei Menų fakultetus) 

 

2013 m. spalio 1 d. daugiausia studentų studijavo Verslo vadybos fakultete – 1827, 

Elektronikos ir informatikos fakultete – 1309 studentai, Ekonomikos fakultete – 1221. Toliau pagal 

studentų skaičių fakultetai išsidėsto taip: Sveikatos priežiūros fakultete – 1158, Menų ir kūrybinių 

technologijų fakultete (fakultetas įsteigtas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. apjungus Dizaino ir technologijų 

bei Menų fakultetus) – 613, Agrotechnologijų fakultete – 596, Pedagogikos fakultete – 452 studentai. 

Studijos pagal individualiųjų studijų programas asmenims, baigusiems aukštesniąsias 

mokyklas, jau keletą metų vykdomos tik Sveikatos priežiūros fakultete. 2013 m. spalio 1 d. pagal 

individualiųjų koleginių studijų bendrosios praktikos slaugos studijų programą studijavo 74 studentai 

(2012 m. spalio 1 d. – 76).  
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 STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 

Bendrasis priėmimas vyko į 44 aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 23 kolegijas) pagal 

vieningas atrankos kriterijų sistemas kolegijoms ir universitetams. Prašymai dalyvauti bendrojo 

priėmimo konkursuose buvo teikiami internetu LAMA BPO interneto svetainėje. 2010-2013 m. 

baigusių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas (išskyrus baigusių tarptautinio bakalaureato 

programas) asmenų brandos atestatų ir 2010-2013 m. perlaikytų brandos egzaminų duomenys į 

priėmimo sistemą pateko tiesiai iš valstybinės informacijos sistemos duomenų bazių. Asmenys, 

bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2009 m. ir anksčiau, atestatus turėjo pateikti priėmimo dokumentų 

tvarkymo punktui, kurių buvo 12 visoje Lietuvoje, vienas jų veikė ir Vilniaus kolegijoje. 

Informacija, kokia dalis iš švietimo ir mokslo ministerijos preliminariai skirtų valstybės 

finansuojamų studijų vietų 11-ai studijų krypčių grupių teko Vilniaus kolegijai pateikta 2 lentelėje.  

 
2 lentelė. Švietimo ir mokslo ministerijos preliminariai skirtų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus 

ir priimtųjų į Kolegijos valstybės finansuojamas studijų vietas dalis 
Eil. 

Nr. 
Studijų sritis, krypčių grupė 

Vf vietų 

skaičius 

kolegijose 

Vf vietų 

skaičius 

VK 

Dalis nuo 

ŠMM skirto 

vf vietų 

skaičiaus  

1.  Humanitarinių mokslų studijų sričiai 58 24 41 proc. 

2.  Menų studijų srities muzikos, teatro ir kino, šokio krypčių 

grupei 

30 31 100 proc. 

3.  Menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų 

krypčių grupei 

129 11 9 proc. 

4.  Socialinių mokslų studijų sričiai (išskyrus verslo ir vadybos, 

teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) 

428 52 12 proc. 

5.  Verslo ir vadybos krypčių grupei 1588 650 41 proc. 

6.  Teisės krypčių grupei 66 - - 

7.  Švietimo ir ugdymo krypčių grupei 155 79  51 proc. 

8.  Fizinių mokslų studijų sričiai 157 128 82 proc. 

9.  Biomedicinos mokslų studijų sričiai (išskyrus medicinos ir 

sveikatos krypčių grupę) 

439 64 15 proc. 

10.  Biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos 

krypčių grupei 

1034 290 28 proc. 

11.  Technologijos mokslų studijų sričiai 2954 407  14 proc. 

Iš viso: 7038 1736 25 proc. 

 

Siekiant Kolegijos veiklos strateginio tikslo „Teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas“ 

vienas uždavinių yra „Tobulinti naujo studentų kontingento formavimą užtikrinant pažangią ir tvarią 

Kolegijos raidą“. Siekiant šio uždavinio viena iš priemonių – pagrįstai planuoti priimamų studentų 

skaičių. Todėl rengiant studentų priėmimo planą atsižvelgiama į studijų programų paklausą, darbo 

rinkos tendencijas, į studentų priėmimo rezultatus, taip pat atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų 

kokybę. Kolegijos Tarybos nustatytas bendras studentų priėmimo planas įgyvendintas 93 proc. Tai 

leidžia teigti, kad įgyvendinant aukščiau minėtą strateginį tikslą ir uždavinį, užsibrėžtas rezultatas 

2013 metams yra pasiektas. 

2013 m. Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 2823 stojantieji (4 pav.). Palyginti 

su praėjusiais metais, tokių stojančiųjų buvo 480 mažiau (2012 m. – 3303). Daugiausiai stojančiųjų 

teikė prioritetą Vilniaus universitetui – net 5885. 2657 stojantieji rinkosi Vilniaus Gedimino technikos 

universitetą. Vilniaus kolegija pagal prašymų pirmuoju pageidavimu skaičių, kaip ir 2012 m., buvo 

antra tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. 
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4 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme dažniausiai nurodyta aukštoji mokykla 

 

835 stojantieji rinkosi Vilniaus kolegiją kaip vienintelę aukštąją mokyklą, t. y. buvo pateikti 

835 prašymai, kuriuose buvo paminėtos tik Vilniaus kolegijos studijų programos (5 pav.). Pernai tik 

Vilniaus kolegijos studijų programas prašymuose nurodė 1014 stojančiųjų. Tik Vilniaus universiteto 

studijų programas nurodė 848 stojantieji. Pagal šį prašymų skaičių Vilniaus kolegija buvo antra pagal 

populiarumą (2012 m. – pirma).  

 
5 pav. Prašymų skaičius, kuriuose nurodytos tik tos auštosios mokyklos studijų programos 

 

Išskiriant aukštąsias mokyklas pagal gautų studijų krepšelių skaičių, paaiškėjo, kad 

daugiausia jų teko Vilniaus universitetui – 2479. Antroje vietoje pagal studijų krepšelių skaičių yra 

Vilniaus kolegija – 1736. (6 pav.). 
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6 pav. Aukštosios mokyklos pagal gautų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių 2013 m. 

 

Nagrinėjant priimtųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičiaus kitimą 2011-2013 m. 

pastebėta, kad iki 2012 m. daugėjo priimtųjų į Verslo vadybos, Agrotechnologijų, Menų fakultetus (7 

pav.). Šiais metais priimtųjų skaičius į šiuos fakultetus sumažėjo: į Verslo vadybos – 65, į 

Agrotechnologijų – 14, į Menų – 14. Lyginant su pernai metais, šiemet priimtųjų į vf vietas padidėjo 

tik Sveikatos priežiūros (5) ir Pedagogikos fakultetuose (14). Pedagogikos fakultete nuo 2009 m. iki 

2012 m. buvo stebimas stiprus sumažėjimas – net 66 proc. Skaičiaus mažėjimą labiausiai lemia kasmet 

švietimo ir ugdymo krypčių grupės programoms mažinamos valstybės biudžeto lėšos.  Daugiausiai 

valstybės finansuojamų studentų kasmet priimama į Elektronikos ir informatikos fakultetą: iki 2011 

m. priimtųjų skaičius augo, 2012 m., lyginant su 2011 m. buvo priimta 7, šiais metais lyginant su 

pernai – 20 studentų mažiau. Šiemet, palyginti su pernai metais, į Ekonomikos fakultetą priimta 6 

studentais mažiau. Daugiausiai į šio fakulteto vf studijų vietas buvo priimta 2010 m. – 346 studentai. 

Dizaino ir technologijų fakultete studijas vf vietose pradėjo 25 studentai – 23 studentais mažiau nei 

pernai.  

 

 
7 pav. Priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius Vilniaus kolegijoje 2012-2013 m. 
 

Per bendrąjį priėmimą pateikti 4788 prašymai pirmuoju, 36210 prašymų pagal visus 

pageidavimus (2012 m. – 5798 prašymai pirmuoju pageidavimu, 46020 – pagal visus). Konkursas į 

Vilniaus kolegiją šiais metais pirmuoju pageidavimu buvo 1,78, pagal visus – 13,46 (2012 m. pirmuoju 

pageidavimu – 2,13, pagal visus – 16,98). Iš viso priimtas 2501 studentas (108 studentais mažiau nei 

pernai): 1736 į valstybės finansuojamas (131 mažiau nei pernai), 765 – į valstybės nefinansuojamas 
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studijų vietas (42 studentais daugiau nei pernai). Priėmimo į Vilniaus kolegiją rezultatai pateikti 7 

priede. 

Šiais metais į Kolegiją priimti 8 studentai užsienio šalių piliečiai: po du iš jų yra Ukrainos ir 

Lenkijos, po vieną – Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos piliečiai. Įgyvendinant strateginio 

tikslo „teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas“ uždavinio „tobulinti naujo studentų 

kontingento formavimą užtikrinant pažangią ir tvarią Kolegijos raidą“ priemonę „pritraukti 

stojančiuosius iš užsienio“, užsibrėžtas rezultatas 2013 metams – studentai iš užsienio sudaro 1 proc. 

visų Kolegijos studentų. Šiuo metu tokie studentai sudaro 0,42 proc.  

Šiais metais studijuoti Vilniaus kolegijoje buvo pakviestas 31 šimtukininkas (stojantieji, bent 

vieną valstybinį brandos egzaminą išlaikę 100-tu balų) (2012 m. – 12). Kvietimą studijuoti priėmė 19 

(2012 m. – 8). 

Bendras pakviestųjų į Vilniaus kolegijos studijų programas motyvacijos rodiklis buvo 3,68. 

Iš 3601 pakviestojo 1235 (34 proc.) buvo pakviesti į studijų programą, prašyme nurodytą pirmu 

pageidavimu, 1742 (48 proc.) – pirmu–antru. Įgyvendinant strateginio tikslo „teikti aukščiausios 

kokybės profesijos studijas“ uždavinio „tobulinti naujo studentų kontingento formavimą užtikrinant 

pažangią ir tvarią Kolegijos raidą“ priemonėje „sėkmingai dalyvauti Bendrajame priėmime į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas“, užsibrėžtą rezultatą 2013 metams – motyvacijos rodiklis – 4, yra pasiektas. 

Šiais metais stojantiesiems į Kolegiją buvo įvestas minimalus konkursinis balas – 4,4. 

Paskutinio pakviestojo į valstybės finansuojamas studijų vietas  konkursinis balas daugumoje studijų 

programų šiais metais buvo didžiausias per trejus metus. Aukščiausi praeinamieji balai buvo 

stojančiųjų į menų, biomedicinos mokslų, humanitarinių mokslų, socialinių mokslų verslo ir vadybos 

studijų krypčių grupės programas. Žemiausius konkursinius balus turėjo kviečiamieji į fizinius ir 

technologijos mokslus. 

Analizuojant paskutinių pakviestųjų konkursinius balus į valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas paaiškėjo, kad žemiausi jie buvo pakviestųjų į technologijos mokslų, socialinių  mokslų verslo 

ir vadybos studijų krypčių grupės programų studijų vietas ir atitiko šiais metais įvestą minimalų 

konkursinį balą – 4,4. Aukščiausi praeinamieji balai į vnf vietas buvo pakviestųjų į biomedicinos 

mokslus. 

Analizuojant bendrus konkurso į fakultetų vykdomas studijų programas rezultatus paaiškėjo, 

kad jau trečius metus daugiausiai stojančiųjų rinkosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomas studijų 

programas: pirmuoju pageidavimu į vieną studijų vietą pretendavo 4,27 (2012 m. – 4,77), pagal visus 

pageidavimus – 26,23 (2012 m. – 30) stojančiųjų (8 pav.). 

 

 
8 pav. Bendras konkursas Kolegijos fakultetuose 
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Į Agrotechnologijų fakulteto studijų programas konkursas pirmuoju pageidavimu buvo 1,87 

(2012 m. – 1,70), pagal visus pageidavimus – 11,82 (2012 m. – 13,06). Kaip ir kasmet tarp stojančiųjų 

populiarios Verslo vadybos fakulteto studijų programos, į kurias konkursas pirmuoju pageidavimu 

buvo 1,67 (2012 m. – 2,31), pagal visus – 15,41 (2012 m. – 22,39). Ketvirtoje vietoje yra Menų 

fakultetas: konkursas skaičiuojant pirmus pageidavimus buvo – 1,57 (2012 m. – 2,36), visus – 8,15 

(12,64). Penktoje vietoje – Dizaino ir technologijų fakulteto studijų programos, į kurias konkursas 

pirmuoju pageidavimu buvo 1,53 (2012 m. – 1,43), pagal visus – 7,82 (2012 m. – 8,95). Šeštoje vietoje 

Ekonomikos fakultetas: konkursas pirmuoju pageidavimu – 1,34 (2012 m. – 1,77), pagal visus – 13,92 

(2012 m. – 18,27). Į Pedagogikos fakultetą konkursas, skaičiuojant prašymus pirmuoju pageidavimu 

– 1,15 (2012 m. – 1,78), visus – 7,62 (2012 m. – 11,04). Konkursas tarp stojančiųjų, pirmuoju 

pageidavimu nurodžiusių Elektronikos ir informatikos fakulteto studijų programas buvo 1,03 (2012 

m. – 1,09), skaičiuojant visus pageidavimus – 7,96 (2012 m. – 8,44). 

Šiais metais į Kolegiją priimtas 2501 asmuo. Kaip ir ankstesniais metais, tarp naujai 

įstojusiųjų didžiausią dalį sudaro Vilniaus apskrities gyventojai – 54,3 proc. (2012 m. – 54,2 proc.) (9 

pav.). Iš kitų apskričių įstojusiųjų procentas šiais metais beveik nepakito: 10,5 proc. sudaro įstojusieji 

iš Panevėžio, po 6,9 proc. – iš Utenos ir Alytaus, 5,9 proc. – iš Kauno apskričių. 

 

 
9 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 

 

 

 PARAMA STUDENTAMS 

 

 

Studentams teikiama finansinė parama: mokamos skatinamosios, vardinės, socialinės, studijų 

stipendijos, vienkartinės socialinės išmokos, premijos, tikslinės stipendijos pedagogų rengimo 

programų studentams, teikiamos paskolos, suteikiama parama neįgaliesiems, išeivijos ir lietuvių 

kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams. 

Stipendijos 

2013 m. iš stipendijų fondo Kolegijos studentams išmokėta skatinamųjų stipendijų, premijų, ir 

vienkartinių socialinių išmokų už 2001,9 tūkst. Lt.  

Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose 

studijų vietose, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgus į studijų rezultatus. Skatinamųjų stipendijų 

išmokėta 1320,06 tūkst. Lt. 

Studentams už aktyvų dalyvavimą Kolegijos ir fakultetų studentiškuose renginiuose, sporto 

varžybose, aktyvią veiklą studentų atstovybėje 2013 m. išmokėta 70,95 tūkst. Lt premijų. 
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Pagal patvirtintus Stipendijų ir išmokų nuostatus studentams skiriamos vienkartinės socialinės 

išmokos dėl sunkios materialinės padėties, šeimos narių mirties atveju, vaiko gimimo proga, 

dalyvavimo tarptautiniuose projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti. 2013 m. buvo išmokėta 11,69 

tūkst. Lt. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių 

stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, 2013 m. studentams, studijuojantiems 

pagal pedagogų rengimo programas išmokėta 599,2 tūkst. litų tikslinių stipendijų. Tikslinės 

stipendijos dydis – 400 Lt per mėnesį.  

2013 m. m. vardinę Carol Martin Gruodis stipendiją gavo 4 studentai: 3 iš Sveikatos priežiūros 

fakulteto ir 1 iš Menų fakulteto. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardines stipendijas gavo 

trys Agrotechnologijų fakulteto cheminės analizės studijų programos studentai.  2013 studijų metams 

Prezidento Antano Smetonos stipendija skirta Menų fakulteto studentei Ginai Kazlauskaitei, 

Prezidento Algirdo Brazausko stipendija – Verslo vadybos fakulteto studentei Kristinai 

Kvietkauskaitei. 

Socialinės stipendijos 

2013 m. Valstybinis studijų fondas (VSF) Kolegijos studentams pavasario semestre skyrė – 

487, rudens semestre – 359 socialines stipendijas. Studentams išmokėta daugiau nei 1649,7 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: yra iš nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, kuriems buvo 

nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai yra mirę, studentams su negalia. 

Paskolos 

Valstybinis studijų fondas 2013 m. studentams teikė šias paskolas:  

- valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti; 

- valstybės remiamą paskolą gyvenimo išlaidoms. 

2013 m. studentų prašymai paskoloms studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms 

patenkinti 100 proc. 2013 m. rudens semestre valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti gavo 

apie 117 studentų, gyvenimo išlaidoms – apie 108 studentų. 

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms 

VSF išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skiria dviejų 

rūšių paramą: stipendiją už studijų rezultatus ir socialinę išmoką. 2013 m. VSF skyrė paramą 15 

kolegijoje studijuojančių išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių. 

Finansinė parama studentams su negalia 

2013 m. Kolegijoje mokėsi 53 studentai su negalia, iš jų 34 nuolatine, 20 ištęstine studijų 

forma. Jiems išmokėta 71676,80 Lt.: specialiesiems poreikiams tenkinti – 65520 Lt, studijų išlaidoms 

iš dalies kompensuoti – 6156,8 Lt.  

Elektronikos ir informatikos fakultete yra sumontuoti trys atlenkiami keltuvai, studentams su 

judėjimo negalia, pakeliantys iš pirmo į ketvirtą aukštą, du laiptų nuolydžiai nuo įėjimo į I-o aukšto 

patalpas, keleivinis liftas, įrengti 4 specialūs sanitariniai mazgai,. Pedagogikos fakultete studentams, 

turintiems klausos negalią, paskaitų metu vertėjauja vertėjai iš Gestų vertėjų centro bei fakulteto 

Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos studentai. Visi pageidaujantys turi galimybę gyventi 

bendrabučiuose, kurie yra arti jų fakulteto. 

Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų 

poreikių turintiems studentams“. Šis projektas skatina specialiųjų poreikių turinčius studentus siekti 

aukštojo mokslo, turi įtakos studijų kokybei, lemia sėkmingesnę integraciją į darbo rinką. Neįgaliems 

studentams suteikiama finansinė parama (520 Lt), skirta studijų prieinamumui didinti. Šio projekto 

tikslinės išmokos yra naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, 

būtinoms studijų prieinamumui didinti. 2013 m. tikslinę išmoką gavo 36 Kolegijos studentai su 

negalia. Jiems išmokėta 195 tūkst. Lt.  
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Įgyvendinant šį projektą studentams nupirktos specializuotos priemonės: 2 vėžimėliai 

šokiams, 3 specializuotos kėdės, 3 specializuoti darbo stalai ir programinės įrangos už 16 tūkst. LT. Iš 

viso įsigyta specializuotų priemonių, didinančių neįgaliųjų galimybes studijuoti, už 53 tūkst. Lt. 

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo iniciatyva neįgaliesiems studentams yra 

suteikta galimybė lankyti Alma Mater Musicalis koncertus Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 

 

 

 STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 

 

Nuo pirmosios koleginių studijų programų absolventų laidos 2003 metais iki 2013 metų 

Kolegiją baigė 22820 absolventų. Kasmet išleidžiamų Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika 2003-

2013 m. pateikta 10 pav. 

 

 
10 pav. Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika 

 

2013 metais Kolegiją baigė 1680 studentų, tai yra 66,91 proc. priimtų į pirmą kursą 

priklausomai nuo studijų programos ir studijų formos 2009 ir 2010 metais. Duomenys pateikiami 3 

lentelėje. 
3 lentelė. Priimtųjų 2009 ir 2010 m. studentų laidos 2013-aisiais duomenys 

Eil. 
Nr. 

Fakul

tetas Priimta studentų į I kursą 2009 ir 2010 

metais 

Baigė studijas 2013 metais Baigusiųjų 

dalis,  proc. 

Iš 

viso 

Iš jų Iš 

viso 

VF  

Iš jų Iš 

viso 

Iš jų Iš 

viso 

VF  

Iš jų  

NL I NL I NL I NL I Bendr. VF  

1. EIF 269 122 147 191 111 80 132 37 95 74 33 41 49,07 38,74 

2. EKF 446 294 152 336 273 63 315 234 81 276 229 47 70,63 82,14 

3. VVF 772 504 268 400 332 68 454 347 107 331 278 53 58,81 82,75 

4. SPF  358 337 21 262 261 1 316 297 19 236 235 1 88,27 90,08 

5. ATF 236 179 57 162 136 26 161 133 28 135 122 13 68,22 83,33 

6. PDF 211 127 84 159 122 37 154 95 59 135 94 41 72,99 84,91 

7. DTF 58 26 32 32 17 15 49 23 26 39 19 20 84,48 100 

8. MEF 161 127 34 91 89 2 99 84 15 76 69 7 61,49 83,52 

Iš viso 

Kolegijoje 2511 1716 795 1633 1341 292 1680 1250 430 1302 1079 223 66,91 80,68 

2463

2064

2358 2293
2137

2004
2188

1919 1839 1875
1680

2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.
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Kolegijos baigiamųjų kursų studentai rengė ir gynė baigiamuosius darbus (projektus) arba 

gynė baigiamuosius darbus (projektus) ir/arba laikė baigiamuosius egzaminus. Vadovaujantis Laipsnį 

suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, 

patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. Nr. V-501 įsakymu, nuo 2010 metų 

visų studijų programų absolventai privalo rengti ir ginti baigiamuosius darbus (projektus). 2013 metais 

baigiamuosius egzaminus laikė tų studijų programų studentai, kai tai nustatyta norminiuose teisės 

aktuose (Bendrosios praktikos slaugos, Veterinarijos studijų programos), arba studijas baigiantys 

studentai, studijavę pagal studijų programas ištęstine forma, kurių studijų planai buvo patvirtinti iki 

2010 metų (Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos 

studijų programos). 

 

 
11 pav. Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2009–2013 m. 

 

2013 metais bendras baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkis (8,06) Kolegijoje buvo nežymiai 

mažesnis nei praėjusiais metais (2012 m. – 8,07). Lyginant su 2012 metais, šis rodiklis studijuojančių 

nuolatine studijų forma (8,23) padidėjo (2012 metais buvo 8,17), o ištęstine (7,88) sumažėjo (2012 

metais – 7,96) (11 pav.). 

2013 m. didžiausias bendras baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo ATF – 8,47, toliau sekė 

Sveikatos priežiūros (8,40) ir Menų (8,39) fakultetai. Žemiausius baigiamųjų darbų įvertinimus gavo 

VVF studentai (vidurkis – 7,51). Nuolatine studijų forma studijuojantys studentai už baigiamuosius 

darbus gavo geresnius įvertinimus nei studijuojantieji ištęstine studijų forma.  

Fakultetuose aukščiausius baigiamųjų darbų įvertinimus gavo: EIF  – Informacijos sistemų 

ištęstinė forma (8,75); EKF – Finansų nuolatinė forma (8,69), VVF – Įstaigų administravimo ištęstinė 

forma (8,28), SPF – Biomedicininės diagnostikos (8,9), ATF – Želdynų ir jų dizaino nuolatinė forma 

– (8,86), PDF – Socialinės pedagogikos ištęstinė forma (8,56), DTF – Aprangos dizaino nuolatinė 

forma (8,67), MEF – Pramoginio scenos meno (9,2) programų studentai.  

Fakultetuose žemiausiais balais buvo įvertinti šių studijų programų studentų baigiamieji 

darbai:  EIF – Telekomunikacijų ištęstinė forma (7,58), EKF – Finansų ištęstinė forma (7,79), VVF – 

Reklamos vadybos ištęstinė forma (6,60), SPF – Ergoterapijos (7,7), ATF – Agroverslo vadybos  

ištęstinė forma (7,6), PDF – Lietuvių gestų kalbos vertimo (7,71), DTF – Šukuosenų dizaino (8,00), 

MEF – Kultūrinės veiklos vadybos nuolatinė forma (7,32). 

2013 metais bendras Kolegijoje baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis, lyginant su 

2012 metais, padidėjo nuo 7,82  iki 7,87 (12 pav.). Nuolatine studijų forma studijuojantys studentai 

baigiamuosius egzaminus  taip pat laikė geriau, nei studijuojantieji ištęstine forma.  

7
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12 pav. Baigiamųjų egzaminų įvertinimų vidurkiai 2009–2013 m. 

 

Aukščiausius baigiamųjų egzaminų įvertinimus 2013 m. gavo Agrotechnologijų fakulteto 

studentai (8,71), žemiausius – Ekonomikos  studentai (7,43). 

2013 metais Kolegiją su pagyrimu baigė 50 studentų – tai sudaro beveik 3 proc. visų 

absolventų.  Lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius padidėjo beveik 1,5 karto – nuo 34 (sudarė 

1,81 proc. visų baigusiųjų Kolegiją). Daugiausia diplomų su pagyrimu buvo įteikta Ekonomikos  ir 

Sveikatos priežiūros fakultetų absolventams – po 15, Menų fakultete – 8, Verslo vadybos fakultete – 

7, Dizaino ir technologijų fakultete – 4, Pedagogikos fakultete – 1 diplomas su pagyrimu. 

 

 

 STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR ŠIO PROCESO PRIEŽASTYS 

 

 

Kolegijoje per 2012-2013 studijų metus studentai iš išvyko (nubyrėjo) dėl nepažangumo, savo 

noru, neatvyko po akademinių atostogų, keitė studijų programą išvykdami į kitą kolegiją ar kitų 

priežasčių, pavyzdžiui, finansinių įsipareigojimų kolegijai nevykdymas. 

Analizuojant absolventų priėmimo ir tų metų laidos santykį, matome, kad bendras 2013 m. 

laidos nubyrėjimas sudaro 33,09 proc. Įstojusiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas laidos 

nubyrėjimas sudaro 19,32 proc. (žr. 3 lentelė). Analizuojant laidos nubyrėjimą pagal studijų 

programas, pastebima, kad kai kurių studijų programų 2013 metų laida sudarė mažiau nei 50 proc. 

priimtųjų į tos studijų programos pirmąjį kursą: Elektronikos technikos – 34,67, Želdynų ir jų dizaino 

– 34,69, Telekomunikacijų – 37,63, Prekybos vadybos – 47,06, Lietuvių gestų kalbos vertimo bei 

Populiariosios muzikos – po 50 proc.  

Studentų nubyrėjimo (dėl įvairių priežasčių) rodiklis, lyginant su 2012 metais, padidėjo nuo 

19,42 iki 19,98 proc. Santykiniai išvykusių studentų skaičiai (procentais), apskaičiuoti pagal bendrą 

Kolegijos studentų skaičių ir studentų skaičių pagal studijų formas, nurodytą statistinėse ataskaitose 

2013 m. spalio 1 d., pateikti 4 lentelėje. 

Daugiausia studentų, kaip ir praėjusiais metais, išbraukta dėl nepažangumo (8,91 proc.). Dėl 

šios priežasties išbrauktų studentų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, šiek tiek padidėjo (2011-

2012 m. m. išbraukta 8,74 proc. visų Kolegijos studentų). Fakultetuose dėl nepažangumo daugiausia 

išbraukta šių studijų programų studentų: EIF – Programų sistemos, EKF – Finansai, VVF – Verslo 

vadyba, SPF – Kineziterapija, ATF – Agroverslo vadyba, PDF – Socialinė pedagogika, DTF – 

Įvaizdžio dizainas, MTF – Kultūrinės veiklos vadyba.  
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4 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 2013-10-01 

Studentų išbraukimo iš 

studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 

Nuolatinė studijų 

forma 

(studentų skaičius 

2012-10-01 - 5156) 

Ištęstinė studijų 

forma  
(studentų skaičius 

2012-10-01 – 2350) 

Iš viso  
(studentų skaičius  

2012-10-01 - 7506) 

Stud. sk. % Stud. sk. % Stud. sk. % 

Nepažangumas 347 6,73 322 13,70 669 8,91 

Savo noru 306 5,93 241 10,26 547 7,29 

Neatvykimas po akademinių atostogų 13 0,25 8 0,34 21 0,28 

Studijų programos keitimas studijų 

srityje (išvykimas į kitą kolegiją) 

3 0,06 2 0,09 5 0,07 

Kitos priežastys 53 1,03 205 8,72 258 3,44 

Iš viso 722 14,00 778 33,11 1500 19,98 

 

Padaugėjo ir studentų, išbrauktų savo noru, – jie sudaro 7,29 proc. (2011-2012 m. m. buvo 

6,97 proc.). Kaip ir praėjusiais metais, vos keletas studentų išbraukti iš sąrašų dėl studijų programos 

keitimo išvykstant į kitą kolegiją (0,07 proc.) ir kaip neatvykę po akademinių atostogų (0,28 proc.). 

Dėl kitų priežasčių išbraukta 3,44 proc. studentų.  

Studentai, 2012-2013 m. m. išbraukti dėl nepažangumo, sudaro mažiau nei pusę visų išvykusių 

studentų – 48,06 proc. (2011–2012 m. buvo 44,99 proc.), studentai, nutraukę studijas pačių prašymu, 

sudaro 42,38 proc. (praėjusiais metais – 35,87 proc.) (13 pav.). Pastaraisiais metais savo noru studijas 

nutraukia vis daugiau studentų. Išbrauktųjų dėl kitų priežasčių dalis sudaro 9,56 proc. 

 

 
13 pav. Studentų išvykimo priežastys 2012-2013 m. m. 

 

Išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamika 2011–2013 metais 

pateikiama 14 paveiksle. 

  
14 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, dalis 2011–2013 m., proc. 

 

Kaip ir praėjusiais metais, 2012-2013 m. m. nuolatine studijų forma studijuojančių studentų, 

nebaigusių studijų programos, išbraukta 2,4 kartus daugiau nei ištęstine. Lyginant su praėjusiais 
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metais,  šis rodiklis nuolatine forma studijuojančių nežymiai sumažėjo, tuo tarpu ištęstine padidėjo net 

keliais procentais. 

Daugiausia studentų, kaip ir 2011-2012 m. m., išbraukta Elektronikos ir informatikos fakultete 

– tai sudaro 32,02 proc. visų studentų, tačiau šis rodiklis pagerėjo – praėjusiais metais siekė 35,19 

proc. Pastebima, kad daugiausia šio fakulteto studentų išbraukiama pirmame kurse, ir pagrindinė 

priežastis – nepažangumas.  Tai lemia nepakankamas pasirengimas sunkioms fizinių ir technologijos 

mokslų studijų srities studijoms, motyvacijos stoka. Taip pat pastebima, kad neretai išbraukiami (tame 

tarpe ir savo noru) ir paskutiniųjų kursų studentai, kurie baigiamosios praktikos metu įsidarbina ir 

nesugeba suderinti profesinės veiklos su baigiamojo darbo rengimu.  

Kaip ir 2011-2012 m. m., mažiausias išliko Sveikatos priežiūros fakulteto studentų 

„nubyrėjimas“ – 5,80 proc. ir 2012-2013 m. m. šis rodiklis pagerėjo (praėjusiais metais buvo 6,96 

proc.). Kituose fakultetuose, lyginant su praėjusiais metais, šio rodiklio pokyčiai nežymūs. Apie 

penktadalį studentų buvo išbraukta VVF (21,98 proc.) ir ATF (19,88 proc.), mažiau DTF (17,60 proc.), 

MEF (16,78 proc.), EKF (15,96 proc.), PDF (14,20 proc.). 

Lyginant išbrauktų studentų skaičių fakultetuose pagal studijų formas, visuose fakultetuose, 

išskyrus SPF, ištęstine forma studijuojančių studentų išbraukta santykinai gerokai daugiau nei 

nuolatine. Ypatingai ryškus santykis EKF (nuolatinė forma– 8,89, ištęstinė forma – 27,02 proc.), VVF 

(atitinkamai – 12,64 ir 35,70 proc.), PDF (9,53 ir 20,53 proc.), MEF (12,71 ir 31,18 proc.). 

Jau keletą metų pastebima, kad studentų, studijuojančių ištęstine forma, nubyrėjimas yra 

didesnis nei nuolatine. Įvertinus tai, kad didžioji dauguma ištęstine forma studijuojančių studentų yra 

dirbantys, dažnai ir už Lietuvos ribų, siekiama organizuoti studijų procesą taip, kad būtų tenkinami 

studentų poreikiai ir nenukentėtų studijų kokybė. 

Studentų pageidavimu studijos organizuojamos savaitgaliais, plečiamas informacinių 

technologijų panaudojimas studijų procese.  

Pavyzdžiui, Ekonomikos fakultete ištęstinės formos studijos organizuojamos savaitgaliais 

vykstančiomis sesijomis, per kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų 

studentai studijuoja savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais. Verslo vadybos fakultete ištęstinės 

formos studijos vyksta vakarais ir šeštadieniais. Dėstytojų vedamos paskaitos ir konsultacijos 

derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas, plečiamos nuotolinių 

studijų taikymo galimybė. 

Dizaino ir technologijų fakulteto ištęstinių studijų studentams, negalintiems atvykti į sesiją dėl 

aplinkybių, susijusių su darbine veikla, suteikiama galimybė studijuoti pagal dekano patvirtintą 

individualų studijų grafiką. 

 

 

 KARJEROS SIEKIMO PARAMA, ĮSIDARBINIMAS 

 

 

Vilniaus kolegijos Karjeros centre studentams teikiamos karjeros informavimo, planavimo, 

vertinimo ir konsultavimo paslaugos. Vykdomos individualios ir grupinės konsultacijos, taip pat 

konsultuojama ir el. paštu. Karjeros informavimo paslauga apima karjeros galimybių pažinimą, 

asmeninių poreikių nustatymą taikant įvairius testus. Karjeros centre kaupiamos įvairios metodinės ir 

mokomosios priemonės (knygos, vadovai, plakatai, reklaminiai bendrovių leidiniai ir kt.), įrengtos 

trys kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos studentams informuoti ir operatyviai gauti kvalifikuotą 

pagalbą ieškant darbo arba praktikos vietos, rengiant gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, 

kreipimosi į darbdavį laišką ir kitus dokumentus, ruošiantis pokalbiui dėl darbo. 

Kontaktams su darbdaviais stiprinti ir studentams padėti įsilieti į darbo rinką fakultetuose 

organizuojami karjeros renginiai, per kuriuos studentai turi galimybę lavinti savo gebėjimus, užmegzti 

kontaktus, dalyvauti konkursuose ir t. t. 

Glaudesniam ryšiui tarp studentų ir darbdavių palaikyti skirtas Karjeros centro tinklalapis. 

Studentai gali bet kada prisijungę matyti naujausius darbo ir praktikos pasiūlymus. 2012-2013 m. 
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savarankiškai užsiregistravo apie 50 naujų įmonių atstovų, paskelbti 65 darbo ir praktikos pasiūlymai 

studentams, taip pat nuolat skelbiami personalo atrankos portalo cv.vilnius.lt naujausi darbo 

pasiūlymai. Naujienų skiltyje informuojama apie įvairius su karjera susijusius įvykius, seminarus, 

paskaitas, renginius, studijų parodas, muges, verslumą ir savanorystę skatinančius projektus ir kitas 

studentų karjerai svarbias veiklas. 

Pasitenkinimas karjera daugiausia priklauso nuo paties asmens gebėjimų valdyti savo karjerą, 

atsižvelgti į savo interesus, pasinaudoti stipriosiomis asmeninėmis savybėmis darbo paieškos procese 

ir tinkamai reaguoti į darbo rinkos pokyčius. 2013 m. buvo organizuoti studentų karjeros valdymo 

mokymai. Šiuos mokymus sudarė teorinis kursas ir praktiniai užsiėmimai – karjeros valdymo 

gebėjimų lavinimo seminarai.  

2012-2013 m. m. „Asmeninės karjeros valdymo“ kursą (32 val.) baigė penkios (apie 160 

studentų) grupės (Sveikatos priežiūros, Pedagogikos, Menų, Verslo vadybos, Elektronikos ir 

informatikos fakultetų studentai). Visų fakultetų studentai galėjo rinktis karjeros valdymo įgūdžių 

lavinimo seminarus pagal poreikį ir norimas ugdyti karjeros valdymo kompetencijas. Buvo surengti 

17 seminarų įvairiomis karjeros valdymo temomis: „Gyvenimo aprašymas“, „Darbo paieškos laiškai 

(motyvacinis laiškas, padėkos laiškai, rekomendacijos ir kt.)“, „Karjeros vizija ir sprendimų 

priėmimas“, „Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje“, „Emocinė savikontrolė ir streso įveikos 

būdai karjeros pokyčių laikotarpiu“, „Kontaktų tinklo ir informacinio interviu svarba karjeros 

valdymui“, „Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir tobulintinų pusių įvertinimas“, „Darbo 

paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas, „Efektyvus savęs pristatymas karjeros situacijose“, 

„Pokalbis dėl darbo“, „Savęs įtvirtinimo gebėjimai karjeros situacijose“, „Konfliktai ir kritinės 

situacijos darbo paieškos ir darbo situacijose ir jų valdymas“ ir kt. Seminaruose dalyvavo apie 200 

studentų. 

2013 m. balandžio–birželio mėnesiais Agrotechnologijų fakultete vyko bandomasis karjeros 

valdymo mokymų kursas pagal Leonardo da Vinci projekto „INSIGHT – Individualizuoti mokymai 

naujiems įgūdžiams įgyti ir įsidarbinimo kompetencijoms tobulinti“ parengtą metodiką. Metodika 

parengta kartu su užsienio partneriais. Mokymų tikslinė grupė – jaunimas iki 25 m. ir vyresni nei 45 

m. nedirbantys asmenys. Iš viso mokymus sėkmingai baigė 20 įvairaus amžiaus dalyvių (2 dalyvių 

grupės po 10 asmenų, dauguma buvo kolegijos studentai). Mokymus sudarė grupiniai užsiėmimai (32 

val.), individualus kiekvieno dalyvio konsultavimas (po 4 individualias konsultacijas  kiekvienam 

dalyviui; iš viso suteikta 80 individualių konsultacijų mokymų dalyviams), interaktyvios užduotys 

nuotoliniu būdu. Visuose mokymuose dalyvavusiems studentams išduoti neformalaus ugdymo 

pažymėjimai. 

 

Kolegija nuolat stebi absolventų įsidarbinimo galimybes ir rezultatus.  

Jaunimo (iki 25 metų) nedarbo problema aktuali Lietuvoje ir kitose ES valstybėse. 2013 m. 

jaunimo (iki 25 m.) nedarbas ES sudarė apie 23 proc. Lietuvoje jaunimo nedarbas neaugo, net truputį 

mažėjo, palyginti su kitomis ES šalimis. Jis siekė apie 23 proc. (2012 m. – apie 24 proc.). Didžiausias 

nedarbas buvo Graikijoje (per 60 proc.), Ispanijoje ir Kroatijoje (abiejose per 50 proc.). Žemiausius 

nedarbo rodiklius turėjo Vokietija (apie 8 proc.), Austrija  (9 proc.) ir |Malta (apie 10 proc.). Jaunimo 

nedarbas – skaudi visos Europos problema, todėl ieškoma įvairių būdų padėti jauniems žmonėms 

įsilieti į darbo rinką. 

Labai svarbu baigus studijas absolventui susirasti pirmąjį darbą, kuris taptų sėkmingos karjeros 

startu. Į ekonomikos problemas jautriai reaguojanti darbo rinka sunkiai įsileidžia absolventus, 

neturinčius darbo patirties, tad studentams būtina ugdyti bendrąsias kompetencijas, lavinti profesinius 

gebėjimus ir įtvirtinti praktinius įgūdžius. Vilniaus kolegijos studijų programose net trečdalis studijų 

laiko skirta praktikoms ir praktiniams užsiėmimams, tai padeda absolventams greičiau susirasti darbą 

pagal studijų programą. 

Pagal Lietuvos darbo biržos skelbiamą paklausių Vilniaus regione profesijų ir specialybių 

sąrašą Kolegijos vykdomos studijų programos apie 80 proc. atitinka specialistų poreikį.  

2013 m. kolegijų reitinge pagal absolventų bedarbių skaičių, įgytos specialybės paklausą darbo 

rinkoje ir žinių kokybę Kolegija užėmė pirmą vietą (surinko 17,17 taško iš 18 galimų). Kolegijų 

reitinge nurodyta, kad remiantis sociologine darbdavių apklausa darbdaviai geriausiai iš visų kolegijų 
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vertina Vilniaus kolegijos absolventus – 34,5 proc. (2012 m.) ir 25,7 proc. (2013 m.) darbdavių 

labiausiai linkę pasitikėti Vilniaus kolegijos absolventų žinių kokybe. 

Kolegijos absolventų įsidarbinimo rodikliai gerėjo: 2012 m. spalio 1 d. įsidarbinimo lygis buvo 

83,34 proc.; 2013 spalio 1 d. –  87,51 proc.; gruodžio 1 d. – 91,84 proc. 8 priede pateikti palyginamieji 

2011-2012 m. m. ir 2012-2013  m. m. absolventų įsidarbinimo duomenys spalio 1 d. Kolegijos 

absolventų įsidarbinimo dinamika 2007–2013 m. pateikiama 15 pav. 

  

 
15 pav Kolegijos absolventų įsidarbinimas 2007–2013 m. (spalio 1 d. duomenys) 

 

Per 2013 metus geriausiai įsidarbino absolventai, baigę šias studijų programas: pagal spalio 1 

d. duomenis – Kompiuterių techniką, Kostiumo dizainą, Populiariąją muziką 100 proc., Programavimą 

kompiuteriams 96,77 proc., Bendrosios praktikos slaugą 96,18 proc., Draudimo vadybą  96,43 proc., 

Maitinimo verslo organizavimą 96,08 proc., Agroverslo vadybą 94 proc.; pagal gruodžio 1 d. 

duomenis – Kompiuterių techniką, Aprangos dizainą, Populiariąją muziką, Verslo ekonomiką, 

Lietuvių gestų kalbos vertimą 100 proc., Elektronikos techniką 96,15 proc., Telekomunikacijas 94,29 

proc., Šokio pedagogiką 95,45 proc., Veterinariją 93,33 proc.  

Kolegija, siekdama sukurti grįžtamąjį ryšį,  domisi, kaip sekasi buvusiems studentams, kokių 

problemų iškyla darbe, kaip jie vertina įgytą išsilavinimą, koks jų studijų tęstinumas ir kt. Į absolventų 

nuomonę yra atsižvelgiama tobulinant vykdomas studijų programas, rengiant jų savianalizes, taip pat 

kuriant naujas studijų programas. Veikia absolventų Alumnų klubas. Absolventai kviečiami aktyviai 

dalyvauti klubo veikloje, diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę apie studijas Kolegijoje, dalyvauti 

studentams ir moksleiviams skirtuose renginiuose. Jie yra įvairių komitetų ir komisijų, veikiančių 

Kolegijoje, nariai. 

 

 

 STUDENTŲ PRAKTIKŲ IR ABSOLVENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMŲ 

AKTUALUMAS IR POTENCIALI  

ĮTAKA REGIONO IR (ARBA) VISOS ŠALIES RAIDAI 
 

 

Siekdami atstovauti viešajam interesui, įgyvendindami Strategijos tikslus, kasmet vis didesnį 

dėmesį Kolegija skiria studentų baigiamųjų darbų (projektų) (toliau – baigiamieji  darbai) tematikos 

suderinimui su visuomenės poreikiais. 

Į praktinę veiklą Kolegijoje orientuotas specialistų rengimas sudaro galimybes glaudžiam 

studentų bendradarbiavimui su veiklos pasauliu, atliekant taikomuosius tyrimus realiose darbo 

vietose, atspindint šiandienos darbdavių poreikius.  

Kaip numatyta Strategijoje, pradėti sisteminti ir analizuoti duomenys apie aktualių regionui ir 

visos šalies raidai temų įtraukimą į baigiamuosius darbus, projektus. Strategijos įgyvendinimo 

veiksmų plane numatyto 2013 m. rezultato, kad baigiamieji darbai, rengiami pagal įmonių ir įstaigų 

užsakymus, sudaro 25 proc. visų laidos baigiamųjų darbų, pasiekti nepavyko, tačiau stebima teigiama 
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tendencija. 2013 metų laidos 71 absolventas (2012 m. – 63) parengė ir apgynė baigiamuosius darbus 

pagal verslo įmonių, kultūros ir švietimo įstaigų, privačių asmenų užsakymus (9 priedas). Tai sudaro 

4,22 proc. visų 2013 metų laidos absolventų baigiamųjų darbų. Daugiausia tokių baigiamųjų darbų 

buvo parengta VVF (26) ir EIF (22), mažiau kituose fakultetuose – ATF (14), EKF (5), DTF (4). 

VVF Maitinimo verslo studijų programos studentai parengė projektus restorano socialinės 

atsakomybės stiprinimui, pobūvių ir renginių organizavimo tobulinimui, lankytojų aptarnavimo ir 

paslaugų pardavimo  gerinimui (užsakovai – viešbutis „Kempinski Hotel Cathedral Square“, UAB 

„Žaliasis žiogas“, UAB „Pramogų pilis“, restoranas „La Boheme“, Anykščių miesto turizmo centras 

ir kt.). Reklamos vadybos studijų programos studentai pristatė naujų prekės ženklų įvaizdžio kūrimo 

ir įvedimo į rinką projektus, kūrė komunikacijos strategijas (užsakovai – Ukmergės kultūros centras, 

Unicef Lietuva, UAB „EEK“, UAB „Re formus“ ir kt.). Prekybos vadybos studijų programos 

studentai tyrė vartotojų lojalumą, įmonės konkurencingumą, elektroninės prekybos diegimo 

galimybes (UAB „Minijos plyta“, UAB „Kosmelita“, UAB „Takeda“ ir kt.). UAB „Senamiesčio 

gidas“ užsakymu Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos studentai analizavo 

ekskursijų plėtros galimybes. 

EIF studentai projektavo optines linijas, rengė telekomunikacijų tinklų rekonstrukcijos 

projektus, kūrė interneto svetaines ir parengė kitus projektus valstybės institucijoms (LR Užsienio 

reikalų ministerija, Lietuvos Kelių policijos tarnyba), stambioms verslo įmonėms (AB TEO LT, AB 

„Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vilniaus vandenys“) bei kitoms organizacijoms. 

ATF studentų baigiamųjų darbų tematika apima produktų asortimento plėtros, gamybos,  

technologijų įdiegimo klausimus (užsakovai – UAB „Vilniaus duona“, UAB „Gurevita“ ir kt.), sklypų 

pertvarkymo projektavimą, floristinių objektų kūrimą (užsakovai – VĮ Trakų miškų urėdijos „Žeronių 

medelynas“, Seimo narys Algirdas Vapšys ir Salako miestelio seniūnas Renius Kisielius ir kt.), 

cheminės analizės tyrimus (užsakovai – UAB „Biocentras“, AB „Rokiškio sūris“, UAB 

„Nepriklausoma tyrimų laboratorija“, UAB „Durpeta“ ir kt.). 

EKF atliko įmonės finansinių rezultatų analizę (UAB „Elmoris“), rengė verslo planą (UAB 

„Arginta“), vertino investicijas į biokuro naudojimą (UAB „Širvintų šiluma“) ir kt. 

DTF diplomantai projektavo siuvinius individualiems užsakovams. 

 

 

 MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS 
 

 

2013 metais Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblis „Voruta“ dalyvavo tarptautiniuose 

liaudiškos muzikos festivaliuose: „Prie ežerėlio“ (Trakuose), LINKSMINKIMOS VII, bei 

respublikiniame  renginyje, skirtame tarptautinei Šokio dienai, regioninėse dainų šventėse „Čia – mūsų 

namai“ (Švenčionyse ir Panevėžyje), LRT laidoje „Duokim garo“ ir „Kviečiu šokti“. Voruta  taip pat 

dalyvavo regionų kultūros projekte, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį bei parengė koncertinę 

programą  festivalyje „Nepalikim su negalia vienų“ (žmonėms, sergantiems parkinsono liga). 

Ansamblis kiekvienais metais parengia naujas, savitas koncertines programas. Kiekvieną vasarą  yra 

rengiamos ansamblio kūrybinės stovyklos (Aukštadvaryje, Klaipėdoje, Trakuose). Jų metu ansamblio 

vadovai kelia kvalifikaciją seminaruose, o dalyviai mokosi naujų kūrinių. Studentų meninių kolektyvų 

specifika - nuolatinis narių kaitos procesas,  tačiau  šalia šiandieninių studentų savo patirtimi dalinasi 

ir ne vienas jau kolegiją baigęs absolventas. Ansamblyje 2013 metais šoko, grojo ir dainavo 64 

dalyviai, iš jų apie 50-53 Vilniaus kolegijos studentai. 

Merginų chorą „Vaidilutės“ šiuo metu lanko apie 30 dainininkių  – studentės iš SPF, VVF, 

MEF, EKF. 2013 m. „Vaidilutės“ dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse ir laimėjo chorui I 

kategoriją bei III vietą respublikoje. Choras nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja 

Lietuvos ir užsienio šalių chorinės bei religinės muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių 

dainų šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose ,,Gaudeamus“. 2013  metais choras parengė 

įvairiapusišką programą ir dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose  renginiuose Vilniuje, 

Marijampolėje, Zarasuose bei kituose Lietuvos miestuose. 
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Folkloro ansamblis ,,Želmuo” - jaunatviškas ir įvairiapusiškas Vilniaus kolegijos kolektyvas, 

savo veiklą pradėjęs 2012 m. rugsėjo viduryje. Ansamblis ,,Želmuo” papildo Vilniaus kolegijos 

studentų laisvalaikio meninių veiklų įvairovę. Savo veikla jis siekia populiarinti tradicinę kultūrą 

Kolegijoje, dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose, patys juos organizuoti bei parinkti jaunimui 

patrauklias formas.  

Folkloro ansamblį šiuo metu lanko penkiolika studentų iš MEF, SPF, ATF, VVF. Ansamblis 

dalyvavo ir sulaukė puikių atsiliepimų ir vertinimų kasmetinėje Vilniaus folkloro ansamblių apžiūroje 

,,Ulioj, bitela“, dalyvavo ir didžiausio Lietuvos folkloro festivalio ,,Skamba skamba kankliai“ 

koncertuose Vilniuje. Ansambliečiams daug džiaugsmo ir patyrimo suteikė dalyvavimas šeštajame 

Lietuvos aukštųjų mokyklų folkloro kolektyvų festivalyje ,,O kieno žali sodai“, kuris 2013 m. vyko 

Rumšiškėse, Liaudies buities muziejuje. Per 2013 m. ansamblis „Želmuo“ aktyviai dalyvavo ar pats 

surengė arti 20-ies meninių renginių kolegijos fakultetuose, Vilniaus ir kituose Lietuvos miestuose. 

Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro paskirtis – organizuoti studentų kūno kultūros 

pratybas, laisvalaikį, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, diegti meilę ir poreikį kūno kultūrai, siekti 

sportinių rezultatų, ruošti sportininkus ir komandas kolegijų, universitetų ir respublikinėms 

varžyboms. 
5 lentelė. 2013 m. Kolegijos sportininkų pasiekimai 

Nr. Sporto šaka 
Vilniaus kolegijos sportininkų 

pasiekti rezultatai 

1. Krepšinis (vaikinai) II vieta 
2. Tinklinis (merginos) I vieta 

Tinklinis (vaikinai) I vieta 
3. Salės futbolas (vaikinai) I vieta 
4. Žiemos lengvosios atletikos varžybos IV vieta 
5. Lengvosios atletikos kroso varžybos (merginos) II vieta 

Lengvosios atletikos kroso varžybos (vaikinai) I vieta 
6. Lengvosios atletikos estafetinis bėgimas (merginos) II vieta 

Lengvosios atletikos estafetinis bėgimas (vaikinai) II vieta 
7. Stalo teniso varžybos (merginos) I vieta 

Stalo teniso varžybos (vaikinai) I vieta 
8. Svarsčių kilnojimo varžybos (vaikinai) III vieta 

 

2013 m. m. Kolegijos sportininkai dalyvavo Lietuvos studentų krepšinio lygos II grupės 

varžybose ir iškovojo ketvirtą vietą. Merginų krepšinio komanda dalyvavo Lietuvos moterų krepšinio 

A lygos varžybose. Futbolo komanda Lietuvos salės futbolo I lygos varžybose nugalėjo visas Vilniaus 

miesto universitetų futbolo komandas. Stalo teniso merginų ir vaikinų komandos dalyvavo 

respublikinėse komandinio čempionato varžybose  bei finalinėse varžybose dėl perėjimo į aukštesnę 

lygą. Tai pavyko tik vaikinams, jie iš III lygos perėjo į II lygą. Merginos I lygoje iškovojo penktą 

vietą. 

Pagal projektą „Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas“ programos priemonės 

„Skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės ir sportinės veiklos iniciatyvas“ Švietimo ir mokslo 

ministerija skyrė 14,8 tūkst. litų Lietuvos kolegijų studentų varžyboms vykdyti.  

2013 m. tarp kolegijų studentų vyko šios varžybos ir, įskaitant visus etapus, Kolegijos studentų 

pasiekimai pateikti 5 lentelėje. 
 

 

 STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 
 

 

Kolegijos studentai dalyvavo profesiniuose konkursuose, studentų konferencijose, laikė 

egzaminus ir gavo tarptautinius SPACE bei ECDL pažymėjimus. 

52 Kolegijos studentai išlaikė ECDL testą ir gavo tai patvirtinančius pažymėjimus, iš jų – 23 

EIF įvairių studijų programų studentai, kuriuos konsultavo dėst. V. Kuklierius, J. Mačėnienė, A. 

Morkūnienė, A. Petrauskė, dr. A. Žemgulis.  
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Elektronikos technikos studijų programos studentų komanda, vadovaujama dėstytojo dr. A. 

Kozič, respublikiniame studentų konkurse  ,,Mechatronika 2013“, vykusiame Panevėžyje,  užėmė 3-

iąją vietą.  

EIF studentas M.R. Lipnicki, konsultuojamas dėstytojų dr. A.Kozič, J. Helsvig, A. 

Netikšienės, L. Kupčinskienės ir R. Čenienės, tarptautinėje studentų vaizdo konferencijoje „Jaunimas 

2013-aisiais – Europos pilietiškumo metais“, vykusioje Kolegijos VVF, skaitė pranešimą tema "How 

secure is your data in information society".  

Telekomunikacijų studijų programos studentas M. Kantautas, dalyvavo studentų verslumo 

neformalaus ugdymo projekte „ATVERK – Ateities verslo komanda“ ir kartu su komandos nariais 

sukūrė prototipą „Automobilinė saulės jėgainė“. 

VI-joje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka 

šiuolaikinių studijų kokybei“ pranešimą tema „Studentų profesinė savikliova“ skaitė telekomunikacijų 

studijų programos studentas J. Mychno, kurį konsultavo dėstytoja L. Liubauskienė. 

Bankininkystės studijų programos studentai, konsultuojami dėstytojos G. Mečėjienės, 

dalyvavo televizijos laidoje „LRT ekonomikos forumas“ ir turėjo galimybę dalyvauti gyvoje 

diskusijoje su LR Ministru pirmininku A. Butkevičiumi, buvusia LR Finansų ministre I. Šimonyte, 

kitais ekonomikos ir finansų ekspertais. 

Bankininkystės ir draudimo studijų programų studentai, susibūrę į „VIKO Drauda“ (vad. J. 

Naujalienė) ir „VIKO Bankas“ (vad. A. Mackevičius, konsultantė dėstytoja G. Mečėjienė) komandas, 

dalyvavo 17-ojoje tarptautinėje Verslo praktinio mokymo firmų (VMPF) mugėje „Utena 2013“ ir 

pelnė prizus už puikų darbą ir dalyvavimą mugėje, o „VIKO Drauda“ laimėjo geriausio mugės 

katalogo konkursą. 

EKF studentai, vadovaujami dėstytojos J. Merkienės, Europos kalbų dienos proga konkurse 

„Užsienio kalbų svarba“ buvo įvertinti kaip geriausių darbų ir įdomiausių minčių nugalėtojai. 

28 Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Draudimo ir Verslo ekonomikos studijų programų 

studentai sėkmingai atliko „Bloomberg Financial, L.P.“ skyriaus „Bloomberg Institute“ (Londonas) 

ekonomikos, matematikos, finansinės analizės, investicijų ir anglų kalbos žinių įvertinimo testą. Jų 

gyvenimo aprašymai buvo patalpinti „Bloomberg“ tarptautinėje darbuotojų paieškos sistemoje. 

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentė Santa Kedikaitė (konsultavo dėst. I. 

Pašiušienė) dalyvavo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykusiame respublikiniame renginyje 

„Tiksliųjų mokslų vieta koleginėse studijose“ ir matematikos žinių taikymo konkurse užėmė trečią 

vietą. 

Bankininkystės studijų programos studentai Karolina Tamošaitytė ir Jaroslav Dunovski 

fotokonkurse „Laiko akimirka“ užėmė atitinkamai 1-ąją ir 2-ąją vietas. 

Intensyvios programos projekte „Tarptautinis požiūris į verslumą“ (INTERATE 2013), 

vykusiame Ekonomikos universitete Bydgoščiuje Lenkijoje, Investicijų ir draudimo studijų 

programos studentai Aleksandr Makevič ir Andžej Mongialo užėmė prizines vietas. 

VVF studentai Beatričė Lukaševičiūtė, Erika Puišytė, Viktorija Gražina Jankauskaitė, 

Dovydas Mickus, Paulė Pocevičiūtė sėkmingai išlaikė SPACE Euroverslo egzaminą. Juos konsultavo 

dėstytojai N. Mačerauskienė, M. Misiūnaitė, D. Belazarienė. 

Vilniaus universitete vykusiame konkurse IDĖJA Kolegijai atstovavę Reklamos vadybos 

studijų programos studentai Živilė Bliujūtė, Robertas Čėsna, Giedrė Kvilonaitė, Dalia Lukošiūtė pelnė 

prizą  „Liaudies balsas“ (konsultavo dėst. A. Petkevičienė).  

Turizmo vadybos studijų programos studentės Virginija Naus, Irina Mažylytė, Jolanta 

Orlovska už Verslo praktinio mokymo firmų tarptautinės asociacijos „Europen – PEN International“ 

pasiekimų aplanko rengimą gavo tarptautinius „Europen – PEN International“ asociacijos 

pažymėjimus. 

Kolegijos SIMULITH centro ir PEN International patvirtintus pažymėjimus apie pasiektą 

aukštą profesinių žinių ir praktinių įgūdžių lygį verslo praktinio mokymo firmoje „Vilionė“ gavo 67 

Turizmo vadybos ir 30 Įstaigų administravimo studijų programų studentai. 

SPF Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentės sėkmingai 

atstovavo Kolegijai tarptautiniuose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. Agnė 

Tamašauskaitė XI tarptautiniame kosmetologijos ir estetikos konkurse, vykusiame Sankt Peterburge 
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(Rusija) tarptautinio grožio festivalio „Nevskije Berega“ metu, laimėjo 1-ąją vietą (jaunių klasės veido 

nominacija), Diana Narutavičiūtė užėmė 4-ąją vietą ir buvo apdovanota nominacija „Už ryžtą 

dalyvauti“. Studentes konsultavo dėstytojos O. Česnulevičienė ir R. Saulienė. Eglė Adomavičiūtė 

respublikinėje studentų profesinio meistriškumo šventėje „Grožio paslaptys“, vykusioje Kolegijoje,  

makiažo konkurse užėmė 1-ąją vietą, o Eglė Armakavičiūtė – 2-ąją vietą ir laimėjo publikos prizą 

(šventei pasirengti padėjo dėstytoja S. Grigaliūnienė). Živilė Puzaraitė minėtame renginyje manikiūro 

ir nagų dizaino konkurse užėmė 1-ąją vietą, o Asta Bugailiškytė – 2-ąją vietą (studentes konsultavo 

dėst. R. Budrienė). Kaune vykusiame respublikiniame vizažo studentų profesinio meistriškumo 

konkurse „Grožio metamorfozės”  nagų dailės konkurse Indrė Zarambaitė laimėjo 1-ąją vietą 

(konsultavo dėst. R. Budrienė).   

Vakarų Lietuvos atvirame profesionalių kirpėjų čempionate pasižymėjo DTF šukuosenų 

dizaino studijų programos studentės: fantastinių šukuosenų ture Svetlana Kalinova laimėjo 1-ąją vietą, 

o Diana Bernatavičienė užėmė 4-ąją vietą. Lietuvos atvirame profesionalių kirpėjų čempionate, 

fantastinių šukuosenų ture Diana Bernatavičienė buvo įvertinta 1-ąja vieta. Studentėms pasirengti 

konkursams padėjo dėstytoja E. Žutautienė. 

Menų fakulteto Populiariosios muzikos studentė Gina Kazlauskaitė (dėst. Vita Sasnauskienė) 

tarptautiniame džiazo vokalistų konkurse „Riga Jazz Stage“ buvo įvertinta Publikos prizu. 

 

 

 MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ FORMŲ ĮVAIROVĖ 
 

 

Įgyvendindama mokymosi visą gyvenimą koncepciją, atspindėtą Strategijoje, Kolegija 

tobulino ir plėtojo mokymo(si) paslaugas asmenims, atsižvelgdama į jų poreikius ir gebėjimus.  

Kolegijos dėstytojai turi didelę patirtį ir kasmet ją panaudoja vykdydami neformalųjį mokymą 

– tai kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai, kiti švietėjiški renginiai įvairioms tikslinėms 

grupėms iš viešojo ir verslo sektorių, nevyriausybinių organizacijų atstovams, plačiajai visuomenei. 

2012-2013 m. m. neformalaus mokymo renginiuose dalyvavo 1403 klausytojai (2011-2012 m.m. – 

2071), bendra šių renginių apimtis sudarė 2787 valandas (2011-2012 m. m. – 3804 val.).  

VVF atstovai vedė kursus apie pardavimo vadybininko įgūdžių formavimą (užsakė Kaimo 

plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija), lankytojų aptarnavimą (užsakovas – UAB „Karališkoji 

kibininė“). 

EKF dėstytojai vedė parengiamuosius seminarus draudimo brokerio egzaminui (VšĮ Draudimo 

ir rizikos valdymo institutas),  finansų kontrolės organizavimo, dokumentų valdymo ir kt. klausimais. 

Mokymų užsakovai – VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas, AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos 

filialas, VšĮ „Žinių kodas“, UAB „Ayus“, UAB „SAVVIN“, TTVAM Žinių valdymo centras. 

SPF sistemingai plėtoja sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą. VšĮ VU 

Santariškių klinikos, UAB „GEMMA“, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų užsakymu SPF dėstytojai 

vedė kardiologinių ligonių slaugos ir reabilitacijos, operacinės slaugos, psichikos sveikatos slaugos, 

šiuolaikinės ergoterapijos ir kitus teminius mokymus slaugytojams, reabilitacijos specialistams, taip 

pat masažo kursus tiek specialistams, tiek masažu besidomintiems asmenims. 

ATF daugelį metų vykdo darbo rinkos profesinio mokymo programą „Ūkininkavimo 

pradmenys“, kurią 2013 m. išklausę daugiau nei pusšimtis asmenų gavo Ūkininko pažymėjimus. LR 

Žemės ūkio ministerijos užsakymu fakulteto dėstytojai vedė mokymus apie maisto saugą ir verslų ūkį, 

Administracijos darbuotojų asociacijos užsakymu – seminarą apie augalų vegetaciją ir augalų rūšis. 

PDF dėstytojų vedamų mokymų užsakovai buvo Surdologijos centras (kursai gestų kalbos 

vertėjams), Ugdymo plėtotės centras (kvalifikacijos tobulinimo kursai pedagogams), taip pat Vilniaus 

m. Savivaldybės administracija (seminaras apie naujus vadovėlius), Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

(mokymai apie klasės auklėtojo vaidmenį šiuolaikinėje mokykloje). 

DTF atstovai Šiaulių profesinio rengimo centro užsakymu vedė kvalifikacijos tobulinimo 

kursus „Aprangos gamybos naujovės“, taip pat mokymus asmenims, norintiems studijuoti šukuosenų 

dizainą, bet neturintiems kirpimo įgūdžių,  organizavo piešimo ir kompozicijos kursus laikantiems 

stojamuosius piešimo ir kompozicijos egzaminus į meno studijų srities programas.  
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Kolegijos darbuotojai, dalyvaudami Mykolo Romerio universiteto vykdomame projekte 

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos 

aukštojo mokslo institucijose" (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004), įgijo praktinės patirties diegiant 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemą. Dėstytojai parengė 

tris kompetencijų vertinimo metodikas skirtingų studijų krypčių (ekonomika, slauga, meno 

pedagogika) dalykams vertinti, o studijas administruojantys darbuotojai sukūrė kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo procedūrą, kuri projekto metu buvo išbandyta. Kompetencijos įvertintos ir 

pripažintos 8 asmenims. Ateityje planuojama parengti kompetencijų vertinimo metodikas kitose 

studijų kryptyse. 

 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Mažinti studentų nubyrėjimą. 

Jau kelinti metai studentų nubyrėjimas didėja ir gerokai viršija Vilniaus kolegijos integruotos plėtros 

strategijos įgyvendinimo (veiksmų) plane iki 2020 metų siekiamą 2013 metų rodiklį (studentų 

nubyrėjimas sudaro 13 proc.). Analizuojant nubyrėjimo priežasčių struktūrą, matyti, kad didėja 

nutraukusiųjų studijas savo noru skaičius. Išstojimas iš kolegijos dėl minėtos priežasties siejamas su 

menka motyvacija studijoms, mokymosi sunkumais, šeiminėmis aplinkybėmis, profesine veikla, tame 

tarpe darbu užsienyje, išaugusiomis akademinio mobilumo galimybėmis (galimybė tęsti studijas 

Kolegijoje po studijų pertraukos ar kitoje aukštojoje mokykloje).   

Ateityje planuojama didesnį dėmesį skirti studentų pažangos stebėjimui, studentų mokymosi poreikių 

išsiaiškinimui, nuotolinių studijų plėtrai bei didinti tokių studijų pasirinkimo galimybes, ištęstinės 

studijų formos tvarkaraščio tobulinimui, taip pat akademinio konsultavimo kokybės gerinimui. 

Tikslinga atlikti ištęstinių studijų organizavimo būdų poreikių analizę ir didinti šios studijų formos 

patrauklumą ir organizavimo efektyvumą. 

2. Didinti studijų programų, dėstomų užsienio kalba, skaičių.  

Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo (veiksmų) plane iki 2020 metų 

numatyta, kad 2013 metais 10 proc. visų studijų programų bus vykdoma užsienio kalba, todėl reikia 

skatinti tokių studijų programų rengimą ir stojančiųjų pritraukimą. 

3. Siekiant strateginio tikslo „Teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas“ viena iš 

numatytų priemonių yra „Pritraukti stojančiuosius iš užsienio“. 2013 metams užsibrėžtas rezultatas – 

studentai iš užsienio sudaro 1 proc. visų Kolegijos studentų. 2013 m. duomenimis tokie studentai 

sudarė 0,4 proc. Reikia paruošti veiksmų planą, kaip pritraukti daugiau stojančiųjų iš užsienio šalių 

4. Didinti baigiamųjų darbų, aktualių regiono ir (arba) šalies raidai, skaičių. 

Būtina skatinti studentus rengti baigiamuosius darbus, nagrinėjančius privačiam ar valstybiniam 

sektoriui aktualias problemas, siekiant įgyvendinti Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos 

įgyvendinimo (veiksmų) plano iki 2020 metų priemonę, numatančią, kad baigiamieji darbai, rengiami 

pagal įmonių ir įstaigų užsakymus, sudarytų 25 proc. visų laidos baigiamųjų darbų. Šiuo metu šis 

rodiklis siekia tik 4.22 proc. 

5. Tobulinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą. 

Įvertinus didėjantį profesinio rengimo centrų absolventų susidomėjimą studijomis  Kolegijoje, 

planuojama atlikti poreikio studiją ir parengti profesinio mokymo sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo kolegijoje tvarką bei vertinimo metodikas. 
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3. TARPTAUTIŠKUMO VYSTYMAS  

 

Vilniaus kolegijos tarptautiškumo vystymo(si) procesą lemia bendra Europos Sąjungos 

ekonomikos, mokslo ir studijų erdvė. Kolegijos misija – veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos 

pasaulio atstovais laiduoti modernų ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą.  

Viena iš pagrindinių tarptautiškumą skatinančių programų yra Mokymosi visą gyvenimą 

programos Erasmus paprogramė (MVG/Erasmus). Dalyvavimo šioje programoje rodikliai atspindi 

bendrą institucijos akademinio judumo dinamiką. Vilniaus kolegija dalyvauja Erasmus nuo pat šios 

programos vykdymo Lietuvoje pradžios. 2012-2013 m. m. buvo 14-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo 

Erasmus programoje metai. Kolegijos LLP / Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė virš 140 

užsienio aukštojo mokslo institucijų iš 28 skirtingų programoje dalyvaujančių šalių. Pagal išsiunčiamų 

studentų skaičių Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių tarp Lietuvos kolegijų ir patenka į bendrą 

Lietuvos aukštųjų mokyklų dešimtuką.  

LLP / Erasmus programos vykdymui Vilniaus kolegijoje 2012-2013 m. m. skirta iš viso 

458.304 EUR (1 582 tūkst. litų, iš kurių 364.660 EUR (1 259 tūkst. litų) sudarė Europos Komisijos 

dotacija ir 93.644 EUR (323 tūkst. litų) Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. 

Kiti tarptautiškumo finansavimo šaltiniai – tai 2012-2013 m. m. vykdytų tarptautinių projektų 

lėšos. 

 

 TARPTAUTINIS STUDENTŲ JUDUMAS 
 

Studentų judumas per 13 Kolegijos gyvavimo metų tapo neatsiejama akademinio gyvenimo 

dalimi. Tarptautiniame judume dalyvaujantys studentai turi galimybę praleisti 1-2 semestrus naujoje 

kultūrinėje terpėje, tai yra bendrauti su kitataučiais, iš arčiau pažinti kitas kultūras, mokytis iš jų. Toks 

mokymosi būdas skatina žingeidumą, puoselėja asmens atvirumą, lankstumą, asmens tolerancijos 

jausmą kitataučiams bei kitaminčiams. 

Kita vertus, studentų judumas ne tik skatina asmeninį studentų augimą, kartu jis atneša 

teigiamus pokyčius institucijai: informaciją apie studijų programų ir formų įvairovę, naujus 

socialinius-kultūrinius elementus. Tiek Kolegijos studentų išvykimas dalinėms studijoms/praktikai į 

užsienį, tiek užsienio studentų atvykimas dalinėms ar koleginėms studijoms skatina dėstytojus domėtis 

naujais studijų metodais, plėsti tarpkultūrinio suvokimo ribas, tobulinti užsienio kalbos gebėjimus. 

Pastaraisiais metais į studentų judumo skatinimą aktyviai įsijungia ir Kolegijos studentų atstovybė, 

kuri bendradarbiauja skatindama studentus išvykti dalinėms studijoms/praktikai ir  prisideda priimant 

užsienio studentus.  

2012-2013 m. m. iš viso 215 Vilniaus kolegijos studentų pasinaudojo tarptautinio judumo 

galimybe: 142 studentai išvyko Erasmus programos dalinėms studijoms ir/arba praktikai, 80 pagal 

intensyvias programas (IP) ir 4 – pagal Leonardo da Vinči (LdV) projektus (16 pav.).  

 
16 pav. VIKO studentų judumas pagal fakultetus ir programas. 
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Judumui užsienyje studentai šiuo metu gali rinktis partnerines aukštąsias mokyklas iš beveik 

visų Europos valstybių. Erasmus studijoms ir praktikai 2012-2013 m. m. populiariausios buvo 

Danijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos aukštosios mokyklos ir/arba įmonės (17 pav.). 

 
17 pav. VIKO studentų judumas pagal šalis. 

 

Studentų judumui skatinti kiekvieną semestrą organizuojami informaciniai seminarai, kurių 

metu studentai supažindinami su Erasmus programos reikalavimais, suteikiama kita svarbi akademinė 

informacija, savo patirtimi dalijasi užsienyje studijavę ir/arba praktikas atlikę Kolegijos studentai. 

 
18 pav. Dalinėms studijoms atvykusių studentų pasiskirstymas pagal fakultetus. 

 

Nuo pat Kolegijos dalyvavimo Erasmus programoje pradžios judumas yra abipusis, t. y. į 

Kolegiją dalinėms studijoms ir/arba praktikai atvyksta užsienio studentai. 2012-2013 m. m. į Vilniaus 

kolegiją dalinėms studijoms iš viso atvyko 61 užsienio studentas (18 pav.). Daugiausia studentų 

atvyko pagal Erasmus judumo programą iš Turkijos, Rumunijos, Ispanijos ir Portugalijos partnerinių 

institucijų (19 pav.). Kiekvienais metais atvykstančių studentų skaičius didėja. 

Atvykstančių studentų skaičių didina didėjantis studijų programų ir atskirų dalykų užsienio 

kalba pasirinkimas Kolegijoje. Fakultetuose, kuriuose siūlomos studijų programos užsienio kalbomis, 

mobilumas pastaraisiais metais labai išaugo. 2012-2013 m. m. Vilniaus kolegijoje studentai galėjo 
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rinktis šias programas anglų kalba: VVF – Tarptautinį verslą (International Business), Turizmo vadybą 

(Tourism Management), EIF – Programų sistemas (Software Engineering).  
 

 
19 pav. Dalinėms studijoms atvykusių studentų pasiskirstymas pagal šalis. 

 

2012-2013 m. m. Vilniaus kolegijoje studijavo 21 užsienio valstybių pilietis iš 9 šalių (20 ir 

21 pav.).  

 

 
20 pav. Studijuojančiųjų pagal koleginių studijų programas užsienio studentų 

pasiskirstymas pagal fakultetus. 

 

Kitas svarbus aspektas pritraukiant užsienio studentus studijoms – tai studijų viešinimas. 

Kolegija nuo 2007 metų partnerio teisėmis dalyvauja nacionaliniame Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projekte "Lietuvos aukštojo mokslo 

tarptautiškumo plėtra", kurio vykdytojas yra Švietimo mainų paramos fondas Lietuvoje, ir kurio tikslai 

yra didinti Lietuvos aukštojo mokslo (AM) sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą 

užsienio šalių piliečiams bei skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal tarptautines 

Aukštojo mokslo mobilumo programas. 2012-2013 m. m. Vilniaus kolegija dalyvavo 3 tarptautinėse 

studijų mugėse Azerbaidžane, Gruzijoje ir Airijoje. Studijų programos užsienio kalba viešinamos šio 

projekto sukurtuose vieninguose studijų Lietuvoje vartuose studyinlithuania.lt, Kolegijos interneto 

svetainėje, platinant spausdintą informacinę medžiagą. Kita vertus, šios priemonės yra pavienės ir 

nepakankamos – būtina sukurti vieningą Kolegijos studijų viešinimo strategiją bei didinti informacijos 

užsienio kalbomis prieinamumą, pirmiausia Kolegijos ir fakultetų interneto puslapiuose. 

Užsienio studentų integracijai skatinti Tarptautinių ryšių skyrius kiekvieną semestrą 

organizuoja orientacines savaites, kurių metu atvykę užsienio studentai skatinami pažinti Kolegiją, 
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Lietuvą ir jos kultūrą. Į tarptautinę veiklą su užsienio studentais savanoriškai įsitraukia Kolegijos 

studentai, tapdami atvykusių studentų globėjais. 

 
21 pav. Studijuojančiųjų pagal koleginių studijų programas užsienio studentų 

pasiskirstymas pagal kilmės šalis. 

 

Studijų programų ir atskirų dalykų užsienio kalba pasirinkimas skatina ir „tarptautiškumo 

namie“ iniciatyvą – tarptautiškumo galimybę Kolegijos studentams, kurie dėl vienokių ar kitokių 

priežasčių negali išvykti dalinėms studijoms ar praktikai į užsienį. „Tarptautiškumui namie“ skatinti 

Kolegijoje taip pat organizuojamos Tarptautinės savaitės, kviečiami užsienio lektoriai, vykdomi kiti 

įvairūs projektai – asociacijų seminarai, intensyvios programos, kt. 2012-2013 m. m. tarptautines 

savaites surengė keturi fakultetai: VVF – 5-ąją, PDF, MEF bei ATF fakultetai – 1-ąsias tarptautines 

savaites.  Tarptautinėje verslo savaitėje 2012-2013 m. m. dalyvavo net 19-a dėstytojų iš 9 šalių. PDF 

2012-2013 m. m. suorganizuotos net dvi tarptautinės savaitės – viena orientuota į ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo tematiką (ugdymas per menus, muziką, vaidybą,  ankstyvąjį kalbų ir techninį 

ugdymą), kita savaitė skirta Socialinės pedagogikos programos studentams bei dėstytojams (ugdymas 

daugiakultūrinėje aplinkoje, atskirties mažinimas, ir kt.).  

PDF jau septintus metus iš eilės tęstinį laisvai pasirenkamą 6 ECTS „Reflektyviosios 

pedagogikos“ dalyką dėsto Liuveno koledžo lektorius Albert Jensens. Šis kursas jau trejus metus yra 

vienas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo, ir jį kasmet renkasi nuo 25 iki 30 Ikimokyklinės pedagogikos, 

Pradinio ugdymo bei Socialinės pedagogikos programų studentų. Tarp kitų galimybių dalyvauti 

užsienio dėstytojų paskaitose reiktų paminėti Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklo 

(ENPHE) asociacijos seminarus – 2013 m. pavasarį ENPHE seminaras organizuotas Kolegijos 

Sveikatos priežiūros fakultete. 

Atvykstančių ir išvykstančių studentų santykis yra artimas Lietuvos vidurkiui. 

 

 

 TARPTAUTINIS PERSONALO JUDUMAS 
 

 

Personalo judumo programa Kolegijos dėstytojams suteikia galimybę išvykti į užsienio šalių 

aukštąsias mokyklas skaityti paskaitas užsienio studentams bei pasidalinti patirtimi ir neakademiniam 

personalui – kelti kvalifikaciją partnerių institucijose ir/ar įmonėse. 

Pagal Erasmus dėstytojų judumo statistiką Kolegija yra viena iš lyderiaujančių institucijų: 

2011-2012 m. m. Vilniaus kolegija įtraukta į šimtuką Europos aukštojo mokslo institucijų (69 vieta), 

kurios išsiunčia daugiausiai dėstytojų skaityti paskaitų partnerių aukštosiose mokyklose, taip pat 

keletą metų yra Lietuvos aukštųjų mokyklų, daugiausiai trumpalaikiam judumui išsiunčiančių 

dėstytojų, 5-etuke. 

2012-2013 m. m. pagal įvairias programas užsienyje dėstė ir/arba stažavosi 175 dėstytojai ir 

personalo darbuotojai. 70 iš jų vyko į užsienį pagal LLP / Erasmus mainų programą, 105 – pagal 

įvairias kitas programas (22 pav.) 
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22 pav. Personalo judumas pagal fakultetus ir judumo tikslą. 

 

2012-2013 m. m. taip pat pasižymi plačia šalių, į kurias vykstama dėstyti bei stažuotis, 

geografija (23 pav.).  

 
23 pav. Personalo judumas pagal šalis. 

 

Be įprastų maršrutų į tolimesnes Europos valstybes, plečiasi bendradarbiavimas su 

kaimyninėmis šalimis: Latvija, Lenkija, Estija, Baltarusija. Individualios dėstytojų judumo programos 

įtraukia ne tik paskaitų skaitymą, tačiau ir dalyvavimą įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, projektų 

susitikimus (24 pav.) 
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Lyginant su 2011-2012 m. m., pastebimas ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis personalo judumo 

augimas: vis daugiau dėstytojų domisi galimybėmis, labiau pasitiki savo užsienio kalbų gebėjimais ir 

yra motyvuoti vykti į užsienį dėstyti bei stažuotis. Personalo judumo organizavimo tvarka numato 

skaidrias atrankos sąlygas ir aiškią dalyvavimo mobilume tvarką. Vykdant atrankas fakultetuose 

pastaruoju metu ypač didelis dėmesys skiriamas dėstomų paskaitų kokybei bei dėstymo vizito ar 

stažuotės naudingumui tiek atskirai katedrai,  fakultetui, tiek visai institucijai.  

Erasmus judumo programa tiek vykstantiems skaityti paskaitų ar stažuotis, tiek priimantiems 

atvykstančius dėstytojus ir darbuotojus 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. 

Dėstytojų judumas Kolegijoje yra abipusis: į Vilniaus kolegiją kasmet daugėja atvykstančių 

užsienio dėstytojų iš partnerinių aukštųjų mokyklų bei įmonių ir organizacijų skaityti paskaitų, vesti 

seminarų Kolegijos studentams bei dėstytojams, taip pat personalo darbuotojų, pageidaujančių 

stažuotis Kolegijoje. 2012-2013 m. m. buvo atvykę 86 dėstytojai, iš jų 78 – Erasmus judumo programą 

ir 8 – pagal kitas programas (25 pav.) 
 

 
24 pav. Atvykusio užsienio personalo pasiskirstymas pagal fakultetus ir judumo tikslą. 

 

 
25 pav. Atvykusio užsienio personalo pasiskirstymas pagal šalis. 
 

Šiuo metu dauguma lektorių iš užsienio aukštųjų mokyklų bei įmonių atvyksta trumpalaikiams 

vizitams, kurių metu skaito paskaitas, atviras visiems Kolegijos studentams. Vienas iš kolegijos 
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siekiamų strateginių tikslų – pritraukti dėstytojus ilgalaikiams periodams, pilnai integruojant 

atvykstančių lektorių paskaitas į studijų procesą ir studentų atsiskaitymų organizavimą. 
 

 BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS 
 

 

2012-2013 m. m. Vilniaus kolegija turėjo sudariusi sutartis su 150 užsienio aukštųjų mokyklų 

iš 30-ies Europos valstybių. Daugiausia sutarčių sudaryta Erasmus judumo programai, daugėja 

dvišalių susitarimų su Rytų partnerystės šalimis: Baltarusija, Gruzija, Kazachstanu. 

Partnerių pasirinkimą pirmiausia lemia studijų programų atitikimas, tačiau tuo pačiu siekiama, 

jog studentai turėtų galimybę paįvairinti savo studijas skirtingais tos pačios studijų srities aspektais. 

Partnerių pasirinkimą taip pat lemia partnerių reputacija, aktyvumas įvairiose kitose aukštojo mokslo 

veiklose – projektuose, tyrimuose, asociacijose ir pan. Artimiausias strateginis siekinys - išanalizuoti 

strateginės partnerystės kriterijus ir suformuoti strateginių partnerysčių pasirinktis.  

 

 DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE 
 

 

Vilniaus kolegija 2012-2013 m. m. dalyvavo šiose tarptautinėse organizacijose: 

 Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijoje EURASHE; 

 Tarptautinėje Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijoje SPACE; 

 Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinkle ENPHE; 

 Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacijoje UASNET; 

 Pasaulinėje švietimo iniciatyvoje ateities inžinieriams rengti CDIO; 

 Tarptautiniame pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinkle COMENIUS 

ASSOCIATION; 

 Europos muzikos akademijų ir mokyklų asociacijoje AEC; 

 Pasaulinėje verslo praktinio mokymo firmų  tinklo asociacijoje  EUROPEN-PEN 

INTERNATIONAL;   

 Europiniame daugiašaliame veterinarijos slaugytojų mokymo ir lavinimo tinkle 

VETNNET. 

EURASHE – Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija, įkurta 1990 m. EURASHE nariai 

yra aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo universitetų ir kolegijų asociacijos bei atskiros institucijos. 

Kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ilgą laiką buvo EURASHE vice-prezidentas, o šiuo metu 

yra Vykdomosios tarybos narys. 

SPACE – tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų asociacija, vienijanti 74 aukštąsias mokyklas, 

atstovaujančias 27 šalis 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. Kolegijos VVF dekanė Danutė Rasimavičienė yra šios 

asociacijos prezidentė. 

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle buvo įkurtas 1995 m. ir šiuo 

metu vienijantis virš 130 Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus iš beveik 

30 šalių. Kolegija įstojo į šią asociaciją 2002 m. ir tapo aukštąją mokykla, atstovaujančia Lietuvos 

aukštajam koleginiam sektoriui šioje organizacijoje. SPF Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda 

Žukauskienė yra ENPHE Vykdomosios tarybos narė. 

UASNET – taikomųjų mokslų universitetų tinklas, kurio narys yra Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencija. Tinkle dalyvauja nacionalinės taikomųjų mokslų universitetų asociacijos iš Nyderlandų, 

Danijos, Estijos, Lietuvos, Prancūzijos, Airijos, Austrijos, Portugalijos, Suomijos, Šveicarijos, 

Vokietijos. 

CDIO – inovatyvi aukštojo mokslo studijų būsimiesiems inžinieriams sistema. CDIO yra 

studijų modelis, adaptuotas pažangiausių aukštojo mokslo institucijų, rengiančių inžinierius Europoje, 

Azijoje, JAV, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje. CDIO standartas – puiki galimybė nuolat tobulinti 

studijų programas, taikant pažangius studijų metodus. Į šios organizacijos veiklą įsijungė EIF. 
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AEC – Europos muzikos akademijų ir mokyklų asociacija į savo narių gretas pakvietė 

Kolegijos MEF. Belgijos sostinėje Briuselyje įsikūrusi asociacija AEC vienija 280 muzikinio švietimo 

srities narių-institucijų iš daugiau nei 50 šalių. Asociacija savo narėms organizuoja teminius renginius, 

aktyviai plėtoja institucijų kontaktų tinklą, atstovauja muzikinio lavinimo įstaigoms nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu, padeda surasti partnerius, galinčius padėti tobulinant muzikinį švietimą.  

COMENIUS asociacija – tai tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinklas. 

Asociacijos tikslas – plėtoti tarpkultūrines esamų ir būsimų pedagogų kompetencijas, skatinti 

pedagogų atvirumą pasauliui, naujovėms, mokantis vertinti skirtybes ir kurti įrankius, padėsiančius 

geriau suprasti kitas kultūras. Buvimas asociacijoje padeda užmegzti daugybę kontaktų su kolegomis 

visoje Europoje, mokytis vieniems iš kitų ir dalintis patirtimi, dalyvauti tarpkultūriniuose projektuose 

ir Europos švietimo programose. Kolegija, atstovaujama PDF, į Comenius asociacijos (Comenius 

Association) veiklą įsijungė nuo 2012 m. gegužės mėn. 

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL asociacijos tikslas – remti, koordinuoti ir stiprinti verslo 

praktinio mokymo firmos modelį. Nariais tampa įvairių pasaulio šalių verslo praktinio mokymo firmų 

centrai. Lietuvai atstovauja Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras. Šiuo metu asociacija jungia 42 

pasaulio šalis, daugiau nei 7500 verslo praktinio mokymo firmų. 

VETNNET tinklui priklauso dauguma senųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat ir JAV. Iš Rytų 

Europos šalių Lietuva pirmoji įstojo į VETNNET. Šios organizacijos tikslas – užtikrinti gyvūnų 

sveikatą ir gerovę, tobulinant veterinarijos slaugytojų profesinius įgūdžius. Tapus šios organizacijos 

nariais atsirado naujos galimybės dalintis patirtimi su kitomis ES valstybėmis, kelti kvalifikaciją, 

įdiegti bendrą egzaminavimo sistemą. Kolegija, atstovaujama ATF, VETNNET nare tapo 2012 m. 

spalio mėnesį. 
 

 DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE 
 

 

2012-2013 m. m. Kolegija dalyvavo 25-iuose įvairiuose tarptautiniuose projektuose (13 

priedas). Pagal finansavimo pobūdį dominuoja Europos komisijos finansuojami projektai. 

Pastaraisiais metais Kolegija itin aktyviai įsitraukė į LLP/Erasmus intensyvias programas (IP). Didelė 

parama tarptautiškumui skatinti gauta ir iš Europos struktūrinių fondų (ESF). ESF projektų parama 

skirta studijų programų atnaujinimui, tame tarpe tarptautiškumo elementų diegimui, jungtinių studijų 

programų rengimui su užsienio partnerių institucijomis, kt. 

 

 
26 pav. Prizas ir padėka Kolegijai „Už kokybiškiausiai 

įgyvendintus Erasmus projektus“ 

 

 

2013 m. lapkričio 19 d. Vilniaus 

rotušėje įvyko iškilminga Švietimo 

mainų paramos fondo organizuota 

kokybės konkurso apdovanojimų 

ceremonija, kurios metu įteiktos 

"Kokybės statulėlės” ir padėkos už 

visą 2007-2013 m. etapą. Nominantų 

tarpe buvo Vilniaus kolegija, 

apdovanota prizu „Už kokybiškiausiai 

įgyvendintus Erasmus projektus“  

(26 pav.) . 
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2012-2013 m. m. Kolegija pirmavo Lietuvoje pagal koordinuojamų IP projektų skaičių 

vykdydama 3 IP projektus. Iš viso kolegija dalyvavo 15-oje IP projektų, kurių dalyviai gauna 

neįkainojamą galimybę dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje, puoselėti tarpkultūrines kompetencijas – 

užsienio kalbų, daugiakultūriškumo, darbo tarptautinėje komandoje ir kt.  

2012-2013 m. m. Kolegija tęsė dalyvavimą Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje 

(JTVP) koordinuojamame nacionaliniame projekte „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, kurio 

tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir konkurencingumą sukuriant tarptautine partneryste pagristą 

studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistemą. Projekto metu sukurti 

tarptautinės praktikos/stažuočių organizavimo modeliai, skirti kokybės reikalavimų įdiegimui, 

specialistų, studentų ir dėstytojų kompetencijos ugdymui, tam tikrų organizavimo procesų 

automatizavimui bei vieningam informacijos valdymui. Taip pat sukurtas tarptautinių organizacijų/ 

įmonių tinklas, kurio dėka tarptautinės praktikos/stažuočių metu studentai/dėstytojai turėjo galimybę 

perimti žinių taikymo praktinėje veikloje patirtį bei ją pritaikyti akademinėje, mokslinėje ir praktinėje 

veikloje. Šio projekto galimybėmis jau pasinaudojo daugiau nei 10 Kolegijos dėstytojų išvykdami 

stažuotis į užsienio įmones bei 3 studentai, kurie atliko profesinę praktiką tarptautiniu mastu 

pripažintose užsienio įmonėse. 

Kiti 2012-2013 m. m. vykdyti Kolegijos projektai – tai Nordplus, Comenius, Leonardo da 

Vinčio programų projektai. 

Per 2007-2013 m. etapą Kolegija vienu metu koordinavo net 3 Erasmus Intensyvių 

programų (IP) projektus, vienas kurių – didžiausias IP projektas Lietuvoje. Partnerystės teisėmis 

dalyvauta daugiau nei 20-yje IP projektų. Iš IP galimybėmis pasinaudojo daugiau nei 300 Vilniaus 

kolegijos studentų, IP kursuose dėstė beveik 100 dėstytojų. 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Studentai ir dėstytojai turėtų dar aktyviau dalyvauti akademinio judumo veiklose. 

Nors Kolegijos mobilumo rodikliai yra vieni geriausių tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, vis dar 

neišnaudojamas esamas potencialas. Išlieka studentų judumą stabdančių veiksnių – tai dalinis studijų 

programų nesuderinimas/nesuderinamumas, lankstumo stoka įskaitant studentų iš užsienio aukštųjų 

mokyklų parsivežtus studijų rezultatus, vieningos institucijos informacinės sistemos nebuvimas.  

Praktiškai neišnaudojamos galimybės siųsti studentus rengti baigiamuosius darbus užsienyje. 

Studentų tarptautinis judumas palaipsniui turėtų tapti integralia studijų/akademinio personalo darbo 

dalimi. Studentų judumui Europos komisija numatė siekį, jog iki 2020 metų 20% visų studentų 

dalyvautų tarptautiniame judume. 

2. Nepakankamos Kolegijos studentų ir dėstytojų tarptautiškumo kompetencijos. 

Viena iš prielaidų Kolegijai įsitvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvėje – sąlygų mokytis užsienio 

kalbas sudarymas. Be privalomų užsienio kalbų studijų, Kolegijos integruotos plėtros strategijoje iki 

2020 m. numatyta studentams sudaryti galimybę papildomai rinktis iki 4 kreditų nemokamų užsienio 

kalbos studijų. Taip pat reikia nuolat tobulinti Kolegijos personalo užsienio kalbų bei tarptautiškumo 

kompetencijas, kurios yra būtinos dirbant su daugiakultūrine auditorija. 

3. Informacijos apie Kolegiją tarptautinėje erdvėje prieinamumas ir sklaida. 

Nors pakankamai aktyviai dalyvaujama tarptautinėse studijų parodose ir mugėse, tačiau būtina 

sutvarkyti vidinius informacijos judėjimo Kolegijoje srautus, atsakingai vertinti informaciją, kurią 

siūlome užsienio partneriams ir potencialiems studentams. Tai ne tik lemia užsienio studentų 

pritraukimą studijuoti Kolegijoje, bet nuo to priklauso tiek Kolegijos, tiek šalies aukštojo mokslo 

įvaizdis. 

 



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

42 

4. TAIKOMOJI MOKSLINĖ, KONSULTACINĖ VEIKLA IR 

PROFESIONALUS MENAS 
 

 

Kolegijoje vykdoma taikomoji mokslo veikla apima tyrimus ir publikacijas, mokslinių 

praktinių konferencijų organizavimą ir dalyvavimą jose, mokymo(si) medžiagos kūrimą, meninių 

projektų, parodų organizavimą bei dalyvavimą jose, ekspertinę-konsultacinę veiklą. Ji nukreipta į 

kokybiškų studijų, regiono, valstybės ekonominį ir kultūrinį vystymą. Tad vykdoma mokslo ir meno 

veikla tiesiogiai atitinka Kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. 3-ąjį tikslą – „Plėtoti 

mokslo taikomąją veiklą ir profesionalųjį meną“. 

 TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS 
 

Ankstesniais metais tyrimų skaičius buvo pakankamai gausus (kasmet apie 60-80 tyrimų). Tai 

dažniausia socialinės srities taikomieji moksliniai tyrimai, esantys edukologijos ir vadybos krypčių 

sandūroje ir atliekami savo kolektyvo pastangomis. Juose vyravo studentų lūkesčių ir pasitenkinimu 

studijomis, absolventų pasirengimo profesinei veiklai, motyvacijos studijoms tematika. Darbo rinkos 

poreikio, verslo aplinkos tyrimai yra reikšmingi stiprinant Kolegijos poziciją konkurencinėje aukštojo 

mokslo erdvėje. Minėtos tematikos tyrimai – didesnės ar mažesnės apimties – atliekami visuose 

fakultetuose, tačiau savo apimtimi bei analizės detalumu labai skirtingi. Norint išsiaiškinti tyrimus, 

kurie atitinka taikomųjų mokslinių tyrimų sąvoką, 2012 m. pakito duomenų apie atliekamus tyrimus 

pateikimo struktūra – buvo prašoma fakultetų statistinėse ataskaitose nurodyti tyrimo rezultatų 

numatomą ar jau esamą publikavimą. Tad 2013 m. tyrimų skaičius sumažėjo iki 38. 

Siekiant sistematizuoti ir planingai plėtoti mokslo taikomąją veiklą ir įgyvendinant  Vilniaus 

kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo (veiksmų) plano iki 2020 m. priemonę „Sukurti 

Kolegijos mokslo taikomosios veiklos programą“ (toliau – Programa) 2013 m. balandžio 5 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-64 buvo sudaryta darbo grupė programai parengti. 

Rengiamos Programos tikslas – gauti naujų mokslo žinių, reikalingų studijų veiksmingumui 

užtikrinti,  sustiprinti novatoriška praktika paremtas mokslo, meno ir verslo sąsajas bei skatinti jų 

sklaidą. Ypatingas dėmesys šioje programoje bus skiriamas taikomiesiems moksliniams tyrimams, 

kurie atitinka Kolegijos prioritetinius tikslus, skatina visapusę studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų 

sąveiką bei spartesnę integraciją į Lietuvos, Europos aukštojo mokslo erdvę. Programa numatyta 

trejiems metams. Joje  bus vykdomi studijų proceso gerinimo, kaip antai Vilniaus kolegijos dėstytojų 

didaktinės kompetencijos tyrimas, Vilniaus kolegijos studentų pasiekimų ir pasitenkinimo studijomis 

tyrimas,  įgyvendinamos inovacijos, pvz., dvikryptis nuotolinis mokymas, naudojant socialinius 

tinklus, naujos tinklinės įrangos pritaikymo galimybės Kolegijos tinkle, eilė specializuotos tematikos 

tyrimų.  

2013 m. Kolegijos dėstytojai parengė ir išspausdino 78 straipsnius žurnaluose, referuojamuose 

tarptautinėse duomenų bazėse ir periodiniuose leidiniuose, užsienyje ir Lietuvoje organizuotų 

konferencijų medžiagoje. Straipsnių skaičius bei kitimo tendencijos 2011-2013 m. pateikiami 6 

lentelėje. 
  6 lentelė. Straipsnių skaičius 2011-2013 m. 

Metai Tarptautinės DB 

periodiniuose leidiniuose 

Straipsniai užsienyje 

organizuotos KM 

Straipsniai  Lietuvoje 

organizuotos KM 

2011 25 8 29 

2012 14 5 43 

2013 8 6 64 

 

Nagrinėjant paskutinių trejų metų tendencijas matyti, jog mažėjo straipsnių,  publikuojamų 

tarptautinėse DB ir periodiniuose leidiniuose – 2013 m. buvo publikuoti 8 straipsniai ir didėjo 

straipsnių Lietuvoje organizuotų konferencijų medžiagoje (11 priedas).  
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 MOKSLO SKLAIDA 
 

 

Mokslo taikomųjų tyrimų dėka sukauptos naujos žinios ir gebėjimai pateikiami 

organizuojamose konferencijose ir seminaruose. 2013 m. atskirai arba kartu su kitomis įstaigomis 

buvo organizuotos 6 konferencijas (7 lentelė). 

Vilniaus kolegija kartu su Danijos universitetiniu koledžu organizavo tarptautinę konferenciją-

forumą „Koleginių studijų programų ir taikomųjų tyrimų tarptautiškumas ir plėtra“, kuri įvyko 2013 

m. lapkričio 20-21 d. Vilniuje (27 pav.). Renginys buvo skirtas kolegijų vadovybei, švietimo srities 

profesionalams (ekspertams), darbuotojams, atsakingiems už kolegijos tarptautinių ryšių plėtrą, 

dėstytojams, mokslo darbuotojams, kuriems rūpi Europos šalių taikomųjų mokslų universitetų 

tarptautiškumo ir taikomųjų tyrimų plėtros juose klausimai. Forume dalyvavo 90 asmenų, tarp jų 

dalyviai iš 11 užsienio šalių. Pirmąją konferencijos dieną, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime, 

pranešimus skaitė Gudrun Paulsdottir, Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) prezidentė 

(2010–2012 m.), Europos Aukštųjų mokyklų asociacijos (EURASHE) viceprezidentas Michail 

Karpisek. Antroji diena vyko Kolegijoje. Buvo skaitomi pranešimai ir diskutuojama taikomųjų mokslų 

ir edukacinių metodų dermės, kolegijų/taikomųjų mokslų universitetų vaidmens globalioje aukštojo 

mokslo erdvėje klausimais. 
 

7 lentelė. 2013 m. Vilniaus kolegijos organizuotos dėstytojų konferencijos 

Dėstytojų konferencijos, data, 

organizatoriai  
Konferencijos tikslas 

Tikslinė grupė, dalyvių skaičius ir 

įvairovė 

TK "Taikomųjų mokslų 

forumas 2013: Koleginių 

studijų programų 

tarptautiškumas ir plėtra" 2013 

11. 20-21, Vilnius, Seimas, 

Org: VK ir Š. Danijos 

universitetinis koledžas 

Renginio tikslas aptarti kolegijų 

vaidmenį globalioje aukštojo 

mokslo erdvėje, pasidalinti 

gerąją patirtimi, supažindinti su 

taikomųjų mokslų ir edukacinių 

metodų įvairove bei jų 

sąsajomis.  

Renginys skirtas 

kolegijų/taikomųjų mokslų 

universitetų vadovybei, švietimo 

srities profesionalams, 

politikams. Dalyvavo 90 asmenų, 

tarp jų ekspertai iš 11 šalių. 

II-oji TMPK "Ekonomikos 

Vystymasis: procesai ir 

tendencijos“. 2013-03-20, VK 

EKF 

Apžvelgti ekonomikos 

vystymosi aktualijas, rinkos 

procesus, numatyti galimas 

šalies ūkio plėtros tendencijas.  

80 dalyvių, tarp jų dalyviai iš 

Italijos, Latvijos, Ekonomikos 

universiteto Katovicuose 

(Lenkija). 

MPK „Gestų kalbos vartojimas 

ir mokymas“2013-05-17 

Vilnius, VK PDF  

Skirta paminėti Lietuvių gestų 

kalbos vertimo studijų 

programos dešimtmetį, aptarti 

gestų kalbos mokymo(si) 

problemas Lietuvoje. 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų 

centrų,  kurčiųjų jaunimo 

organizacijų, Surdologijos centro 

specialistai ir kt. – maždaug 70 

dalyvių. 

Aktualios matematikos 

dėstymo problemos 

šiuolaikinėje studijų erdvėje 

2013-04-12 Vilnius, EIF  

Apžvelgti inovatyvių mokymo 

metodų bei išmaniųjų 

technologijų taikymą studijų 

procese. 

Lietuvos kolegijų matematikos 

dėstytojai -27 dalyviai.  

MPK „Medicinos ir farmacijos 

naujovės, aktualijos 

slaugai“.2013-05-17 VK SPF  

Supažindinti  su medicinos ir 

farmacijos naujovėmis, 

aktualiomis slaugant pacientus. 

Bendrosios praktikos slaugytojai 

iš Vilniaus m. ir kitų Lietuvos 

sveikatos priežiūros įstaigų. 122 

dalyviai. 

MPK „Pažangi kardiologinė 

slauga: dabartis ir 

ateitis“.2013-12-20,VK SPF 

Supažindinti su kardiologinės 

slaugos naujovėmis, 

aktualiomis slaugant pacientus. 

Bendrosios praktikos slaugytojai 

iš Vilniaus m. ir kitų Lietuvos 

sveikatos priežiūros įstaigų. 240 

dalyvių. 

 



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

44 

 

EIF tęsia tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Ekonomikos vystymas: procesai ir 

tendencijos“ organizavimo tradicijas. Aktyviai bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais 

bei verslo atstovais atliekami tyrimai ir dalijamasi gerąja patirtimi  finansų, verslo valdymo, draudimo 

ir bankininkystės srityje. Fakulteto dėstytojai yra aktyvūs Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos 

(LEDA) nariai. Tad jie daug prisidėjo organizuojant 4-ąją LEDOS mokslinę-praktinę konferenciją 

„Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, kuri įvyko 2013 m. balandžio 19 d. Alytuje. 

27 pav. Tarptautinio forumo „Koleginių studijų programų ir taikomųjų tyrimų tarptautiškumas ir plėtra“ 

dalyviai 
 

Kolegija yra Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo (ENPHE) narė, todėl SPF 

Reabilitacijos katedra kovo 14-15 d. organizavo seminarą „ENPHE Spring Seminar“, kurio tikslas - 

subūrus aktyvius tinklo narius į tikslines darbo grupes spręsti įvairius su kineziterapeutų rengimu 

susijusius klausimus. Grupėse buvo dirbama šia tematika: ES direktyvos (ESCO); mokymasis visą 

gyvenimą, mokymasis klinikinėje aplinkoje, šiuolaikiniai mokymo ir mokymosi metodai, moksliniai 

tyrimai. Seminare dalyvavo 70 tinklo narių atstovų – kineziterapijos dėstytojų ir studentų iš įvairių 

Europos šalių – Danijos, Suomijos, Ispanijos, Italijos, Nyderlandų, Maltos, Jungtinės Karalystės, 

Turkijos, ir kt. šalių.  

PDF kartu su partneriais Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Zuydo taikomųjų mokslų 

universitetu (Nyderlandai), dalyvavo organizuojant balandžio 21 d. tarptautinį seminarą „Vaduojantis 

iš normatyvaus mąstymo: nuo sąveikinio požiūrio iki kūrybinio problemų sprendimo“, kurio tikslas - 

supažindinti su kūrybinio problemų sprendimo metodika, aptarti jos taikymo galimybes 

nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų veikloje. Seminare dalyvavo nevyriausybinių ir jaunimo 

organizacijų atstovai, žmogaus teisių aktyvistai, neformalios grupės ir organizacijos, dirbančios su 

jaunimu ar susiję su įvairovės ugdymu.  

Kolegijos Strategijoje numatyta stiprinti dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą mokslinės ir 

meninės veiklos srityje, remti studentų mokslinių draugijų kūrimąsi ir skatinti jų veiklą. 2013 m. 

išaugo dėstytojų ir studentų konferencijų skaičius (8 lentelė).  

EIF jau šeštus metus vyksta respublikinė dėstytojų ir studentų mokslinė-praktinė konferencija 

,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, kurios tikslas – skatinti tyrimų plėtrą 

aukštosiose mokyklose. Konferencijos mokslinių pranešimų kryptys: tiriamojo darbo idėjų ir 

informacijos sklaida; šiuolaikinių studijų naujovės; verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų 

bendradarbiavimas; studentų ir dėstytojų ugdymo(si) problemos, rengiant specialistus šiuolaikinei 
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darbo rinkai.  Konferencijos dalyvių straipsniai publikuoti konferencijos straipsnių rinkinyje, kuris 

referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje.  

Aktyvėja studentų mokslinių draugijų veikla, organizuojamos tarptautinės vaizdo 

konferencijos. VVF organizuotoje konferencijoje „Jaunimas 2013-aisiais – Europos pilietiškumo 

metais“ dalyvavo Vilniaus, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės kolegijos, Rumunijos, Turkijos, Ispanijos 

ir kt. šalių Erazmus programos studentai. Konferencijos tikslas – ugdyti kūrybiškumą, stiprinti 

gebėjimus atlikti taikomuosius tyrimus.  

Kolegijos dėstytojai perskaitė penkiolika pranešimų konferencijose, kurios vyko Vokietijoje, 

Ispanijoje, Rumunijoje, Čekijoje ir kitose užsienio šalyse. 

 
8 lentelė. Dėstytojų ir studentų konferencijos 

Dėstytojų ir studentų konferencijos Konferencijos tikslas Tikslinė grupė, dalyvių skaičius ir įvairovė 

Chemijos technologijų raida ir 

perspektyvos 2013-04-17 VK ATF 

Skatinti gamtos mokslų idėjų 

ir technologijų nagrinėjimą. 
60 dalyvių, studentai ir dėstytojai 

Maisto produktai – sauga ir kokybė 

2013-05-09  VK ATF  

Inicijuoti mokslines 

diskusijas 

80 dalyvių iš VMVT, Utenos, Kauno 

kolegijų, LSMU VA, MRU 

MPK „Aprangos dizainas ir gamyba: 

aktualijos ir naujovės“2013-03-20 

Vilniaus kolegija, DTF 

Skatinti mokslo praktinę 

plėtrą  

DTF studentai ir dėstytojai. Dalyvių 

skaičius: 84 studentai, 16 dėstytojų. 

VI-ji MPK „Mokslo taikomųjų tyrimų 

įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ 2013-

05-06, Vilnius, EIF 

Skatinti mokslo – 

taikomuosius tyrimus studijų 

kokybės srityje 

Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai ir 

studentai – 60 dalyvių 

„Pedagoginių studijų kaitos aktualijos: 

tradicijos ir inovacijos santykis“2013 03 

15, VIKO PDF 

Skatinti studentų tiriamosios 

veiklos įgūdžius, ugdyti 

aktyvią pilietinę poziciją. 

Vilniaus ir Marijampolės kolegijų 

studentai ir dėstytojai, Zuyd UAS 

studentai, apie 50 žmonių. 

Nuotolinė konferencija „Studijos ir 

sveikata: 2013“2013-05-23, Vilnius 

VIKO SPF SMD 

Pristatyti studentų atliktų 

mokslinių tyrimų rezultatus. 

Lietuvos kolegijų sveikatos priežiūros 

studijų programų studentai ir dėstytojai.~ 

80 dalyvių. 

Tarptautinė nuotolinė konferencija 

„Running the waves in health studies: 

2013“ 2013-04-17, Vilnius VIKO SPF 

SMD 

Pristatyti studentų atliktų 

mokslinių tyrimų rezultatus. 

Gdansko medicinos universiteto ir 

Lietuvos kolegijų SPP studentai ir 

dėstytojai. ~ 60 dalyvių. 

Tarptautinė  vaizdo konferencija 

„Jaunimas 2013-siais – Europos 

pilietiškumo metais“2013-03-08, VVF, 

SMD 

Stiprinti gebėjimus atlikti 

tyrimus, ugdyti kūrybiškumą, 

Erasmus studentų 

bendradarbiavimą,  

Vilniaus, Šiaulių,  Alytaus,  Marijampolės 

kolegijų, Rumunijos, Turkijos, Ispanijos, 

kt. Erasmus  studentai, 200 dalyvių, 59 

pranešimai 

MPK „Ekonomika. Verslas. Vadyba 

2013“ 2013 04 29, VK EKF   

Diskutuoti aktualiomis šalies 

ir globalaus pasaulio 

temomis. 

51 dalyvis: EKF, VVF studentai, Utenos 

kolegijos studentai, Erasmus studentas iš 

Portugalijos 

 

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

mokyklų studentams, rengimą ir leidybą. Vilniaus kolegijos leidykla yra Lietuvos akademinių leidyklų 

asociacijos (LALA) narė. Rengiami ir leidžiami vadovėliai, mokomosios knygos, mokymo ir 

mokymosi medžiaga, kiti metodiniai leidiniai. 2013 m. Kolegijos dėstytojai parengė 17 leidinių, 10 iš 

jų buvo išleisti bendradarbiaujant su UAB „Ciklonas“ (12 priedas.). Paminėtina, kad dėstytojos  M. 

Valkūnaitės mokomoji knyga „Pažintis su miuziklu“, recenzentų nuomone, tai leidinys, kuris  aktualus 

ir reikalingas tos srities mokomųjų leidinių terpėje, nes lietuvių kalba specialių knygų, skirtų 

miuziklui, nėra sudarytų ir išleistų.  

Kolegija toliau su UAB „Ciklonas“ organizuoja e-leidybą. Studentai gali užsisakyti parengtą 

leidinį internetu www.skaityk.lt. 

  

http://www.skaityk.lt/
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 EKSPERTINĖ /KONSULTACINĖ VEIKLA 
 

 

Ekspertinė/konsultacinė veikla – tai užsakomieji tyrimai, technologinės plėtros ir inovacijų 

projektai, teisinių aktų, programų rengimas ir vertinimas, patarimai jų įgyvendinimo klausimais 

regiono įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, valstybės  institucijoms bei tarptautinėms 

organizacijoms.   

Jau keletą metų Kolegijoje stokojama užsakomųjų tyrimų, kurių 2013 m. taip pat nebuvo. Tad 

liko neįgyvendintas Integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2020 m. 3.2.3 

priemonės siekinys – 2013 m. atlikti mažiausiai 4 užsakomuosius tyrimus.  Vilniaus regiono plėtros 

plane 2008-2013 m. akcentuojama nepakankama verslo struktūrų bei aukštųjų mokyklų 

bendradarbiavimo problema. Ši sritis Kolegijoje yra tobulintina. 

Kolegijoje ekspertinė veikla nebuvo pakankamai formalizuota, konsultacijos sąvoka nėra 

vienareikšmiškai suprantama. Ji nėra apibrėžta ir Lietuvos teisiniuose aktuose. Tai turėjo įtakos 

renkamų duomenų patikimumui ir apimčiai. Įgyvendinant Vilniaus kolegijos Integruotos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2020 m. 3.1.1. priemonę „Tobulinti taikomosios mokslo 

veiklos stebėseną“ buvo parengtas Taikomosios mokslo ir meno veiklos tvarkos aprašo projektas. 

Jame patikslinta ir labiau formalizuota ekspertinės /konsultacinės veiklos sąvoka, pateikti vertinimo 

kriterijai. Tai sudarys geresnes prielaidas šios veiklos analizei.  

Jau daugelį metų Kolegijos struktūroje kaip atskiras padalinys funkcionuoja Simulith centras, 

kurio pagrindiniai uždaviniai yra suteikti galimybę studentams, moksleiviams ir suaugusiems įgyti 

praktinio verslumo, socialinius, techninius ir profesinius įgūdžius. 

2013 metais Vilniaus kolegijoje veikiantis Simulith centras  sudarė 37 sutartis, pagal kurias teikė 

mokymo paslaugas institucijoms,  kuriose taikomas imitacinis verslo praktinio mokymo firmos (toliau 

tekste – VPMF) modelis mokiniams, studentams ir/ar suaugusiems. 2013 metais Simulith centras teikė 

paslaugas 50 VPMF: 

 teiktos konsultacijos VPMF praktikantams ir pedagogams imitacinio verslo planavimo, 

įmonės veiklos organizavimo srityse; 

 organizuoti renginiai VPMF dirbantiems praktikantams: 4 mokymai tema „Kūrybiškumas 

darbe“ Utenos kolegijoje ir Kauno maisto pramonės ir prekybos  mokymo centre; 3 viktorinos „Banko 

diena“, „Komunikacijos anglų kalba diena“ ir „Mokesčių diena“;  

 organizuoti 5 mokomieji renginiai: 2 seminarai VPMF vadovams Vilniuje „Emocijų 

atpažinimas ir valdymas“ (42 dalyviai) ir „Inovacinės veiklos valdymas įmonėse“ (43 dalyviai - 

VPMF dirbantys pedagogai); 17-oji tarptautinė VPMF mugė UTENA 2013, kurioje dalyvavo apie 300 

studentų, mokinių ir VPMF vadovų, atstovaujančių 46 Lietuvos, Rumunijos, Suomijos, Italijos, 

Rusijos VPMF; du individualūs vienos dienos mokymai „Simulith“ centre „Darbo organizavimas 

VPMF“ Utenos kolegijos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos naujiems VPMF vadovams; 

  įvertinti VPMF peratestavimo dokumentai ir 3 VPMF pratęstas „Europen Pen 

International“ pažymėjimo galiojimas; 

 Įvertinti VPMF studentų kompetencijų aplankai „Europen Pen International“ kokybės 

pažymėjimui gauti ir suteikti 33 tarptautiniai VPMF baigimo pažymėjimai; 

 dalyvauta konkursų ir kitose vertinimo komisijose: kovo mėn. - Kauno kolegijos 

tarpfakultetinės VPMF mugės dalyvių vertinimo komisijoje, balandžio mėn. – tarptautinės VPMF 

mugės dalyvių vertinimo komisijoje Utenoje, gruodžio mėn. – regioninės vakarų Lietuvos VPMF 

mugės Klaipėdoje vertinimo komisijos darbe bei Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vykusio 

Respublikinio profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurso „Geriausias 

jaunasis verslininkas“ ir „Geriausias jaunasis apskaitininkas“ konkurso vertinimo komisijoje, nuolat, 

t. y. kiekvienais metais vykdomas VPMF metinės veiklos vertinimas konkursas.  
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 PROFESIONALUS MENAS 
 

 

2013 m. rugsėjo 20 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje Vilniaus kolegijos docentui 

Vladimirui Čekasinui buvo įteiktas medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai" (28 pav.). Vladimiras 

Čekasinas – saksofonistas, kompozitorius, pedagogas, režisierius ir multiinstrumentalistas. Tai 

viena ryškiausių Lietuvos džiazo asmenybių, formavusi ir dariusi įtaką šalies džiazui ir visai 

muzikai. 

 
28 pav. Vilniaus kolegijos docentas V. Čekasinas po apdovanojimo su MTF dekane  

prof. dr. E.Strazdiene ir direktoriumi dr. G. Bražiūnu. 

 

Viena svarbiausių V. Čekasino veiklos sričių – pedagoginė veikla, kuriai jis atsidavęs jau 

kelis dešimtmečius. „Jis yra originalios džiazo dėstymo metodikos autorius, išugdęs kelias Lietuvos 

džiazo muzikų kartas. V. Čekasinas yra lietuviškojo džiazo guru, išskirtinis pedagogas, kurio 

tiesioginę ar netiesioginę įtaką patyrė dauguma Lietuvos džiazo muzikų," – teigiama Lietuvos džiazo 

federacijos rekomendacijoje. 

Kaip ir kiekvienais metais MEF dėstytojai ir studentai 2013 m. buvo aktyvūs įvairiuose 

renginiuose, konkursuose fakultete ir už jo ribų. 

Reikšminga tai, kad svarbiausi fakulteto renginiai tampa tradiciniais ir kasmet pritraukia vis 

naujų žiūrovų. Nacionalinis Lietuvos operos ir baleto teatras jau antrą kartą pakvietė Pramoginio 

scenos meno ir Muzikinio teatro programų studentus 2013 m. gegužės 11 d. pažymėti Operos dienos. 

Fakulteto studentų muzikinį teatralizuotą vaidinimą stebėjo žiūrovai iš visos Lietuvos. 

Ketvirtus metus iš eilės vokalo dėstytojos Dalios Babilaitės vadovaujami studentai sukviečia 

vilniečius į koncertą „Po bažnyčios skliautais“, kuris šiais, kaip ir 2012-aisiais metais, gruodžio mėnesį 

įvyko Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje. 

Kasmet vis naujos Vilniaus miesto meno erdvės įsileidžia jaunuosius MEF atlikėjus. 2013 m. 

kovo 28 d. Teatro dieną sudrebino vaidybinis-muzikinis projektas „Muzikinio teatro ringas“, vykęs 

Menų fabriko LOFTAS salėje. Pramoginio scenos meno programos studentai Ramūno Cicėno 

režisuotus spektaklius „Lietuviška istorija“ ir „Vakaras su Čechovu“ rodė Nacionaliniame rusų dramos 

teatre, o „Anglišką detektyvą“ – Vilniaus Mažajame teatre. „Italų muzikos dienos Vilniaus 

kolegijoje“ vyko miesto Rotušėje bei muzikos klube „Tamsta“.  

Siekiant skatinti jaunuosius atlikėjus ir kūrėjus, kasmet organizuojamos platformos studentų 

kūrybai, tai „Kūrybinis poligonas“ ir studentų atstovybės iniciatyva – „Skrisk, Pelėda“. Muzikuojantis 

jaunimas kolegijai atstovavo ir Vilniaus gatvės dienų renginiuose.  
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Kasmetinis Šukuosenų dizaino studijų programos studentų renginys „Rudens simfonija”  

šiemet išaugo į muzikinį renginį, kuriam programą parengė Muzikinio teatro studentės. Tai naujojo 

fakulteto (MTF) studentų bendradarbiavimo rezultatas, įvykęs spalio 3 d.  fakultete.  

2013 m. gruodžio 10 d. Forum palace koncertų salėje trečią kartą vykęs Menų ir kūrybinių 

technologijų fakulteto ir Asociacijos „Jaunimo taškas" kartu su Lietuvos vaikų, sergančių onko-

hematologinėmis ligomis, tėvų ir globėjų draugija „Paguoda" organizuotas labdaringas koncertas 

„Christmas with JOY"  tampa gražia tradicija. 

Visose renginių organizavimo veiklose aktyviai reiškiasi Kultūrinės veiklos vadybos studentai. 

Stengiantis jiems sudaryti kuo įvairiapusiškesnę studijų aplinką ir patirtį, 2012-2013 mokslo metais 

buvo surengti 7 atviri pokalbiai “Kultūros vadyba iš profesionalų lūpų” su įžymiais muzikos renginių 

organizatoriais, prodiuseriais, muzikantais: Martynu Tyla, Sauliumi Urbonavičiumi, Jogaila Morkūnu, 

Algirdu Barniškiu, Arvydu Skernevičiumi, Judita Bartoševičiene ir kitais. Fakulteto darbuotojai 

aktyviai įsijungia į kultūrinę Vilniaus miesto veiklą.  

 
 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Kryptinga ir planinga taikomosios mokslo, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos plėtotė. 

Vilniaus kolegijos taikomosios mokslo, eksperimentinės plėtros ir profesionalaus meno strategijos 

tikslas – prisidėti prie regiono ir šalies plėtros, paremtos moksliniais tyrimais, technologija ir 

inovacijomis, kurti žinių visuomenę, skleidžiant gerosios praktikos patirtis, plėtoti profesionalų meną. 

Kolegijoje yra parengta Taikomosios mokslo ir meno veiklos programa 2014-2016 metams. Tikėtina, 

jog planingas ir tyrėjus motyvuojantis šios programos įgyvendinimas prisidės prie kryptingos ir 

sėkmingos taikomosios veiklos plėtotės  Kolegijoje.  

2. Taikomosios mokslo ir meno veiklos  stebėsenos sistemos tobulinimas Kolegijoje.  

Įgyvendinant Vilniaus kolegijos Integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2020 

m. 3.1.1. priemonę „Tobulinti taikomosios mokslo veiklos stebėseną“ buvo parengtas Taikomosios 

mokslo ir meno veiklos tvarkos aprašas. Jame patikslinta ir labiau formalizuota dauguma su taikomąja 

mokslo ir meno veikla susijusių sąvokų, apibrėžti vertinimo kriterijai, veiklos planavimo ir 

įgyvendinimo principai. Šios tvarkos įgyvendinimas sudarys geresnes prielaidas taikomosios mokslo 

ir meno veiklos stebėsenai.  

 

 

5. INFORMACINĖ PLĖTRA 

 

 

Procesai, vykstantys ne tik aukštojo mokslo erdvėje, yra dinamiški ir pastaruoju metu įgiję 

didelį greitį. Taip pat keičiantis pasaulinėms komunikavimo tendencijoms pristatyti visuomenei 

Kolegijos įvykius bei aktualijas pareikalauja vis daugiau energijos, darbuotojų kūrybiškumo bei 

nuolatinės komunikacijos priemonių ir kanalų kaitos. 

Kolegija bendraudama su tikslinėmis grupėmis renkasi įvairius komunikacijos sprendimus 

pasitelkdama įvairias ryšių su visuomene priemones.  

 

 VIDAUS IR IŠORĖS KOMUNIKACIJOS PLĖTOJIMAS, KOLEGIJOS 

VEIKLOS POPULIARINIMAS 
 

2013 metais Ryšių su visuomene skyriaus veikla apėmė Kolegijos vidinės ir išorinės 

komunikacijos palaikymą bei plėtrą. Remiantis bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

rezultatais esame populiariausia kolegija Lietuvoje. Tai rodo, jog žinomumo, reputacijos valdymo, 

vidinės bei išorinės komunikacijos procesai Kolegijoje yra tikslingai valdomi. 
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Priklausomai nuo visų Kolegijos tarnybų, padalinių bei fakultetų veiklos aktyvumo ir 

rezultatyvumo buvo rengiami ir transliuojami vidiniai naujienlaiškiai, pranešimai spaudai, įvykių 

naujienos, rengiama renginių kalendoriaus informacija bei vizualizacija. 

Priėmimo  į aukštąsias mokyklas laikotarpiu, balandžio-rugsėjo mėnesiais, buvo vykdoma 

priėmimui skirta komunikacijos kampanija. Informacijos sklaidai kampanijos priemonės ir 

transliacijos kanalai parinkti pagal  TNS (Taylor Nelson Sofres) bendrovės, didžiausios Lietuvoje 

rinkos tyrėjos,  tyrimus. 

Informacija žiniasklaidai bei visuomenei apie Vilniaus kolegiją buvo teikiama įvairiomis 

formomis: inicijuojamos ir teikiamos tinklalapio viko.lt naujienos, pildoma vaizdo galerija, 

administruojamas renginių kalendorius ir kita informacija, rašomi bei platinami pranešimai 

žiniasklaidai ne tik apie reikšminius pasiekimus, bet ir kasdienius Kolegijos gyvenimo įvykius. 2013 

metų pavasarį Ryšių su visuomene skyrius bendradarbiaudamas su naujienų portalu DELFI sudarė 

galimybę Kolegijos katedrų lektoriams tapti straipsnių ekspertais.  

Reguliarus aktualios informacijos srautų valdymas – dar viena Ryšių su visuomene skyriaus 

funkcija. Informacija apie Kolegijos veiklas buvo nuolat ruošiama ir platinama žiniasklaidai, 

bendradarbiaujama su Kolegijos informaciniais partneriais: internetinės erdvės naujienų portalais, 

respublikine bei regionine spauda. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas moksleiviams leidžiamiems ir 

nemokamai platinamiems leidiniams.  

Nuo sausio iki birželio buvo vykdomas komunikacinis projektas „Vilniaus kolegija tavo 

mokykloje“, skirtas moksleiviams. Į šį projektą įsitraukė Vilniaus miesto bei rajono gimnazijų 

mokytojai bei moksleiviai.  Tokia Kolegijos žinomumo plėtra leido tiesiogiai kontaktuoti su pirmine 

tiksline grupe palaikant ir plėtojant su ja ryšius.  

Sausio-vasario mėnesiais Kolegija dalyvavo kasmetinėse ir svarbiose studijoms parodose 

Kaune ir Vilniuje. Vilniuje vykusi paroda „Studijos 2013“ per 3 dienas sulaukė per 35 000 lankytojų 

(abiturientai, tėvai, švietimo srities specialistai). Lankytojų apklausą vykdžiusi rinkos tyrimų bendrovė 

SYNOPTICOM teigia, jog dauguma lankytojų atvyko į studijoms skirtą parodą priimti sprendimo, 

kur studijuoti, tęsti nebaigtas studijas ar mokytis kalbų. 

Per vienerius studijų metus Kolegijoje įvyko gausybė įvairiausių renginių: Bankininko diena, 

Boso diena, renginys „Restore“, Turizmo dienos, Rinkodaros dienos, Svetingumo dienos, ”REDI 

dienos“, „Verslus ūkis“, studentų debatai „VK protų kovos“, renginiai „Rudens simfonija“, studentų 

profesinio meistriškumo šventė „Grožio paslaptys“, studentų dailės paroda „Kopos 2013“, studentų 

darbų paroda „Kūrybinės šukuosenos“, poezijos pavasario renginiai, įvairūs konkursai, koncertai, 

meno festivaliai, plenerai, parodos, susitikimai, konferencijos,  meno krypties baigiamųjų darbų 

peržiūros, sporto varžybos, ir kt.  Kolegijos studentai dalyvavo tarptautiniame studentų masažo 

čempionate, fakultetų akademinės bendruomenės buvo aktyvios dalyvės visuomeninių labdaros 

akcijų, neatlygintinos kraujo donorystės akcijos „Tapk kraujo donoru“, visuomeninės masinės akcijos 

„Darom“. ATF dalyvavo tradicinėje parodoje „Ką pasėsi“, kuri draugėn kasmet sukviečia Lietuvos 

žemės ūkio specialistus ir ūkininkus. VVF studentai dirbo Lietuvos pirmininkavimo ES renginių 

asistentų grupėje. PDF studentai, susivieniję su Kolegijos folkloro ansambliu „Želmuo“, šurmuliavo 

Vilniaus miesto Gedimino prospekte bei V. Kudirkos aikštėje bendrame miesto renginyje „Užgavėnių 

mugė 2013“. Kolegijos šokių ir dainų ansamblis „Voruta“ buvo reikšmingų Lietuvos bei Vilniaus 

miesto visuomenei skirtų renginių meninės dalies atlikėjai: Vilniaus miesto garbės piliečio 

apdovanojimuose, renginiuose holokausto aukoms atminti Žemuosiuose Paneriuose, ceremonijose 

Laisvės gynėjų dienos bei Lietuvos nepriklausomybės dienos proga. Taip pat „Voruta“ prisidėjo prie 

Kolegijos masinės komunikacijos nusifilmuodama LRT laidose „Duokim garo“ ir „Kviečiu šokti“. 

Praėjusiais metais atnaujintas lankstinukas „Studijos Vilniaus kolegijoje“, parengtas ir 

pagamintas naujas lankstinukas, skirtas ryšiams su tikslinėmis grupėmis palaikyti, „Kartu pasieksime 

aukštumas“, gaminti proginiai atvirukai, aplankai diplomams, kitos įvaizdžio priemonės.  
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 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

 

Kolegijos kompiuterių centras atsakingas už Kolegijos kompiuterinės technikos, telefonijos 

tinklo, informacinių sistemų priežiūrą ir plėtrą. Kolegijos kompiuterių centras teikia skaitmeninių 

resursų, informacines ir duomenų perdavimo paslaugas, be kurių sunku įsivaizduoti šiuolaikines ir 

efektyvias mokslo, studijų, administravimo ir valdymo veiklas.  

Kompiuterių tinklas plėtojamas, didinant duomenų perdavimo tarp Kolegijos padaliniuose 

esančių vietinių kompiuterių tinklų greitaveiką. Šiuo metu Kolegijos duomenų perdavimo tinklą 

sudaro 18 mazgų, iš jų 14-koje tinklo greitaveika yra 1 Gb/s. Nuo 2013 metų vidiniame tinkle 

naudojami tik išmanūs tinklo įrangos moduliai, valdomi ir nesunkiai administruojami iš vienos vietos 

su turima tinklo valdymo programine įranga. Tai leidžia teikti kokybiškas paslaugas padalinių viduje 

bei plėsti ir diegti naujas paslaugas.  

Toliau vykdomas bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų projektas. Nuo 2011 metų gruodžio 

mėnesio Kolegijoje teikiama EDUROAM paslauga. Šiuo metu Vilniaus kolegijoje veikia 152 bevielio 

tinklo prieigos taškai. Bevielis tinklas aprėpia visus fakultetus ir administraciją. 2013 metais dėl 

padidėjusio vartotojo skaičiaus fakultetų bevieliai tinklai buvo tankinami naujais įrenginiais. Kita 

bevielio tinklo plėtros kryptis yra studentų bendrabučiai. Bevielio ryšio, pilna aprėptimi, paslauga 

buvo galima naudotis bendrabutyje Nr. 6 (Giedraičių g. 81), o 2013 metais suprojektuoti planai bei 

įgyta įranga tinklams bendrabučiuose Nr. 2 (Šaltkalvių g. 14) bei Nr. 4 (Beržų g. 4).  

Kolegijos kompiuterių centras atlieka visas kolegijos telefono ryšio sistemos projektavimo ir 

valdymo funkcijas. Daugumoje kolegijos padalinių veikia vidinis telefonų tinklas. Šiuo metu 

vidiniame tinkle aptarnaujami 254 abonentai. Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas Kolegijoje veikia 

internetinės telefonijos (VoIP) technologijos pagrindu, kuri leidžia telefoninius pokalbius perduoti 

kompiuterių tinklais. Visame Kolegijos kompiuterių tinkle šiuo metu yra 1544 kompiuterizuotos 

darbo vietos. Auditorijose, mokymo klasėse, konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuoti ar kitaip 

naudojami 176 daugialypės terpės įrenginiai. Šimtui nuolatinių studijų studentų tenka mokymo 

tikslams skirtų 18 kompiuterizuotų darbo vietų (2010 m. -19, 2011 m. - 19, 2012 m. -17). 

Kompiuterinės įrangos tikslinio panaudojimo Kolegijos padaliniuose pasiskirstymas 2013 

metais pateiktas 9 lentelėje. 
 

9 lentelė. Kompiuterinės įrangos tikslinis panaudojimas Kolegijos padaliniuose 
Kompiuteriai naudojami Administracija EIF EKF VVF SPF ATF PDF MTF 

Mokymo klasėse 7  112 75 16 68 27 24 

Laboratorijose  178   20 5 24 20 

Auditorijose 2 17 14 10 25 10  17 

Bibliotekose ir skaityklose 6 15 10 13 17 9 10 10 

Administracijoje 80 29 27 22 16 36 22 29 

Nešiojami, mobilūs įrenginiai 47 137 9 12 5 18 14 13 

Kiti 52 74 61 2 1 4 1  

Iš viso: 194 450 233 134 100 150 98 113 

 

Remiantis kompiuterių programų naudojimo tvarka Kolegijoje, kompiuterių centras apskaito, 

prižiūri, rūpinasi įsigijimu ir instaliuoja turimą ir naują programinę įrangą. Kolegijos kompiuterių 

centras bendradarbiauja su programinės įrangos gamintojai bei tiekėjais. Visose įrengtose darbo 

vietose įdiegta Microsoft programinė įranga (kompiuterinės programos su akademinėmis licencijomis 

įeinančiomis į Švietimo sprendimų sutartį), pasirašyta ilgalaikė sutartis dėl IBM SPSS paketo 

naudojimo mokymo tikslais. 2013 metais Kolegija buvo vienintelė akademinė institucija Lietuvoje 

esanti Oracle Academy narė, kuri naudojosi šios didelės kompanijos ne tik programinės įrangos, bet 

mokymo bei mokymosi medžiagos resursais.  

Vykdomi centralizuoti Vilniaus kolegijos eksploatacinių medžiagų ir kompiuterinių dalių 

pirkimai. Rengiami įvairūs dokumentai kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti teisinių ir vidinių 

aktų numatytomis tvarkomis. Paruošiami ir prijungiami darbo vietose naujai įsigyti kompiuteriai 

(įdiegtos darbui reikalingos programos), įvairi techninė įrangą, konsultuojami Kolegijos tinklo 

vartotojai. Esant būtinybei, papildomai įrengiama apsauga, identifikuojami gedimai ir problemos, 
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greitai ir efektyviai pašalinami virusai ir įbruktos programos iš apkrėstų kompiuterių. Vykdomas 

nurašomos kompiuterinės įrangos techninės būklės įvertinimas. 

2013 metais Kolegijos kompiuterių centro administratoriai įgyvendino tarnybinių stočių 

optimizavimo, konsolidavimo  ir virtualizacijos procesus, kurie leido efektyviau išnaudoti esamus 

techninius resursus, lengviau valdyti esamą tiek techninę, tiek programinę įrangą. Administratoriai 

kasmet atlieka 31 tarnybinių stočių saugumo bei operacinių sistemų atnaujinimus (vidutiniškai per 

metus apie 220), pačios programinės įrangos (apie 270) ir programinės įrangos saugos (apie 310) 

atnaujinimus. Kompiuterių centras tiria, gaunamus iš CERT (Lietuvos Respublikos nacionalinis 

elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys), kompiuterinius 

incidentus ar skundus bei automatinius pranešimus dėl kenkėjiškos veiklos. Kiekvienais metais 

pasitaiko vidutiniškai apie dešimti incidentų ir per pusantro šimto pranešimų apie kenkėjišką veiklą. 

Įdiegtos ir pastoviai atnaujinamos papildomos apsaugos tinklo moduliuose, adresų dalinimo ir 

„ugniasienės“ įrenginiuose. 

Kolegijoje nuo 2011 metų įdiegtos NAGIOS sistemos, skirtos tinklo paslaugų pasiekiamumo 

stebėjimui, papildomos posistemės, kurios įgalino operatyviai pateikti informaciją apie trikdžius 

tinklo segmentų, tinklo serverių ir paslaugų administratoriams. 2013 metais stebimi 165 informacinių 

sistemų ir kompiuterių tinklų įrenginiai (2012 m. -147). Plečiama serverių ir tinklo segmentų apkrovos 

stebėjimo sistemos CACTI taikymų apimtis.  

 

 
29 pav. Vartotojų vizitų skaičius fakultetų tinklalapiuose 2013 m. 

 

Nuo 2011 metų tobulinama kompiuterio centro darbuotojo sukurta turinio valdymo sistema 

InTVS. Atliekami interneto ir intraneto puslapių tvarkymo, priežiūros ir, pagal poreikius,  

pertvarkymo darbai. Per 2013 metus pagrindinį viko.lt puslapį aplankė per 183 tūkstančius (183519), 

unikalių vartotojų, bendras kartu su sugrįžtančiais, vidutiniškai apie 565 tūkst. (564990) vartotojų. 

Pagrindiniame puslapyje pateikta virš  1400 įvairių straipsnių. Bendras fakultetų tinklalapių 

lankomumas auga su kiekvienais metais. Vartotojų vizitų skaičius grafine kreive pateikiamas 29 

paveiksle, kur dar atvaizduojami ir buvę MEF ir DTF bei naujasis MTF, nes senieji kurį laiką dar 

nebuvo uždaromi – atliko nukreipimo funkciją į naują tinklalapį. 

Kolegijos kompiuterių centras aptarnauja 51 virtualius - padalinių, studentų, projektų ar kitų 

veiklų, serverius (WWW pasaugos paslauga). 2009 m. sausio 13 d. pradėti naudoti  skaitmeniniai 

serverių sertifikatai. 

Pastoviai vykdoma visos Kolegijos e. pašto dėžučių  administravimas, kūrimas, keitimas, 

naikinimas, kitų savybių keitimas. Aptarnaujama per 900 darbuotojų arba pareigybinių ir per 6000 

studentų e. pašto dėžučių. Teikiama išsami konsultacija vartotojams nustatant ir naudojant elektroninį 

paštą ne tik kompiuteriuose, bet ir mobiliuose įrenginiuose. 

Kolegija kompiuterių centras aptarnauja savo bei įvairių projektų, kuriuose yra kuriamos 

naujos, informacines sistemas. Šiuo metu esama per 20 įvairaus turinio informacijos sistemų. Šių 

informacijos sistemų pagalba vykdomos Kolegijai valdymo ir administravimo veiklos.  

Kolegija naudoja vieningą autentifikavimo mechanizmą daugumai savo teikiamų paslaugų. Šis 

mechanizmas leidžia vartotojui turėti vieną identifikacinį duomenų rinkinį, kurio pagalba jis 

prisijungia prie visų teikiamų paslaugų ir visų institucijos, bei jos partnerių, siūlomų sistemų. 
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Kolegijos Kompiuterių centras, siekdamas išvengti vartotojų autentifikacijos nesklandumų bei 

administruojant šią paslaugą, tobulina sukurtą duomenų apsikeitimo duomenų bazę (SDB), kurios 

pagalba būtų unifikuojami vartotojų identifikaciniai duomenų rinkiniai. 2013 metais buvo sukurtas 

duomenų integravimo mechanizmas, kuris leidžia keistis ar naudotis vienu duomenų rinkiniu 

skirtingose kolegijos informacinėse sistemose nedubliuojant duomenų. Ši duomenų bazė pasitarnauja 

naujų paslaugų planavimui ir sukūrimui Vilniaus kolegijos bendruomenei. 

Kolegijos kompiuterių tinklas pasiekė tinkamą kokybinį lygį greitaveikos prasme ir 

būsimas, fizinis kompiuterinių tinklų, sujungimas LITNET tinkle leis padidinti greitaveiką 

vidiniame tinkle, teikti kokybiškas, visavertes bei efektyvias paslaugas visiems kolegijos 

kompiuterių tinklo vartotojams.  

Tęsiant bevielių prieigų plėtrą, kuri išlieka viena iš prioritetinių krypčių, leis sklandžiau 

ir sparčiau teikti informacinėmis technologijomis orientuotas paslaugas mobiliam vartotojui.  

Naujai diegiamos ir kuriamos duomenų bazės ir informacijos sistemos darbuotojams ir 

studentams leidžia lengviau pasiekti reikiamą informaciją, skleidžia koncentruotas sukauptas 

žinias, tačiau taip pat reikalauja ir daugiau dėmesio iš informacijos tiekėjų.  

Įdiegtas vieningas autentifikavimo mechanizmas visoms turimoms ir būsimoms 

informacijos sistemoms dabar ir ateityje leis nesunkiai sukurti kolegijos bendruomenės paslaugų 

portalus. Šie prieigos prie informacijos taškai leidžia turint vieną identifikaciniu duomenų rinkinį 

pasiekti visas, Kolegijos elektroninėje erdvėje pasiekiamas, paslaugas.  

 

 

 NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA 
 

 

Viena iš prioritetinių Kolegijos studijų plėtros sričių yra nuotolinės studijos. Kaip ir 

ankstesniais metais, naudojama virtuali mokymosi aplinka (VMA) Moodle. Kiekvienais metais e-

modulių skaičius auga. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. VMA parengta daugiau kaip 330 e-modulių           (30 

pav.). 

Daugiausiai e-modulių (125) yra parengęs  ir didžiausią  pokytį per pastaruosius dvejus  metus 

(2013 m. parengta 18 modulių daugiau) pasiekė EIF.  
 

 
30 pav. E-modulių skaičius pagal fakultetus.  

MTF* Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetai reorganizuoti į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą 

 

Studentams yra sudaroma galimybė derinti tradicines studijas su e. mokymusi. VMA, pagrįsta 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, leidžia studentams  naudotis mokymosi medžiaga, 

žinių vertinimo ir įsivertinimo priemonėmis, integruota pagalbos ir paramos sistema, vidinėmis 

komunikacijos priemonėmis. Daugiau kaip pusė Kolegijos studentų studijų procese naudoja VMA (10 

lentelė). 

Nors kiekvienais metais studijuojančiųjų Kolegijoje studentų skaičius mažėja, bet daugėja 

studentų, naudojančių VMA. 2013 m gruodžio 31 d. 69,9 % studentų naudojo VMA. Tai lemia e-
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modulių skaičiaus augimas. Kolegijos studentai yra atviri naujoms inovatyvioms technologijoms ir 

noriai priima naujas studijų formas ir metodus. 
 

10 lentelė. Studentų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš viso 

Studentų skaičius 

2011 m. 768 534 1062 71 182 134 1 31 2783 

2012 m.  1130 1161 1334 267 447 89 57 228 4713 

2013 m. 1097 1204 1107 659 448 66 253* 4834 
* Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetai reorganizuoti į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą  

 

Siekiant tobulinti e-modulių kokybę, ypatingas dėmesys buvo skiriamas dėstytojų paramos 

sistemai. Dėstytojams teikiamos individualios konsultacijos ir fakultetuose organizuojami praktiniai 

mokymai. Per 2013 m. suorganizuoti seminarai: „Nuotolinės studijos: e. mokymosi galimybės“, „E. 

mokymosi medžiagos rengimas“, „E. mokymosi kurso projektavimas“, „E. mokymasis Vilniaus 

kolegijoje: dabartis ir perspektyvos“.  Per 2013  m.  mokymuose ir seminaruose dalyvavo 147 

Kolegijos dėstytojai.  

Kolegijos dėstytojai orientuojasi į e. mokymąsi. 2013 m. VMA naudojosi 49% visų Kolegijos 

dėstytojų. Dėstytojų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus pateiktas 11 lentelėje. 
 

11 lentelė. Dėstytojų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš viso 

Dėstytojų  skaičius 

2011 m. 29 53 52 8 11 10 2 4 169 

2012 m.  35 48 48 12 34 3 4 10 194 

2013 m. 37 50 49 10 38 15 15* 214 
* Menų ir Dizaino technologijų fakultetai reorganizuoti į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą (MTF) 

 

2013 m. pradėtas e-modulių atestavimas. Atestacijai buvo pateikti 9 e-moduliai, iš jų 2 

atestuoti, 7 grąžinti  rengėjams taisyti ir tobulinti. 

Kolegijoje nuotoliniam mokymui vykdyti, dalyvauti virtualiose konferencijose, seminaruose 

ir kituose renginiuose  naudojamos 2 vaizdo konferencijos studijos. Studentų atsiskaitymai, numatyti 

VMA Moodle, organizuojami fakultetų kompiuterinėse klasėse.  

Kolegija yra Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA) kolektyvinė narė, 

Lietuvos nacionalinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros konsorciumo (LieDM) narė. 

Nuo  2012 m. Kolegija yra  ES SF planinio projekto pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės 

„Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projekto finansavimo 

sąlygų aprašo Nr. 5 punkte 6.1 nurodytą veiklą „E. mokymo (-si) technologijų naudojimas kartu su 

nuotolinio mokymosi sistemos plėtra, panaudojant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklą LieDM“, 

partnerė. Nuo 2013 m. Kolegija yra  tarptautinio projekto “BOLDIC open learning resources online” 

(„Atvirieji mokymosi ištekliai”) partnere. 
 

 

 BIBLIOTEKOS VEIKLA 
 

 

Biblioteka yra vienas iš Kolegijos padalinių, tiesiogiai susijusių su studijų procesu. Jos 

uždavinys – užtikrinti akademinio personalo bei studentų poreikius atitinkančios informacijos 

prieinamumą prie pasaulyje žinomų informacijos išteklių, nuolat ieškoti naujų galimybių teikti 

kokybiškas paslaugas savo vartotojams, plečiant bibliotekos funkcijas bei taikant naujausias 

technologijas. 

Kolegijos biblioteka informacijos išteklius kaupia spausdinta ir elektronine formomis. Lėšas, 

skirtas bibliotekos fondų komplektavimui, stengiamasi paskirstyti racionaliai, siekiant suteikti 

vartotojams kuo daugiau paslaugų.  
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2013 m. lėšos, tenkančios 1 studento studijų procesui aprūpinti reikalinga literatūra, sudarė 

vidutiniškai 49,95 Lt. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka įsigijo knygų daugiau nei už  234,2 tūkst. Lt, 

iš jų per 52,8 tūkst. Lt sudaro ES SF remiamų projektų, kuriuos vykdė ATF, EKF ir PDF, lėšos. 

Bibliotekos fondo vertė – 3895,2 tūkst. Lt. 

Kolegijos biblioteka tęsia elektroninių knygų kolekcijos eBooks on EBSCOhost prenumeratą. 

2013 m. buvo suteikta prieiga prie daugiau nei 118,9 tūkst. pavadinimų e-knygų šioje ir per 2,4 tūkst. 

e-knygų kitose prenumeruojamose duomenų bazėse. Vartotojai galėjo naudotis daugiau nei 121,37 

tūkst. pavadinimų leidinių. 

2012 m. pabaigoje buvo skirtos lėšos lietuviškų e-knygų prenumeratai 2013 metams – per 

27,38 tūkst. Lt, vartotojai turėjo prieigą prie VGTU, MRU, KTU ir VDU e-knygų kolekcijų – iš viso 

914 pavadinimų leidinių. 2013 m. pabaigoje buvo skirta 12,5 tūkst. Lt e-knygų prenumeratai 2014 

metams, užsakyta  441 pavadinimas  KTU, VDU, VGTU e-knygų, o MRU e-knygomis galima 

naudotis per atvirąją prieigą.  Ataskaitiniu laikotarpiu vien prie VGTU e-knygų vartotojai jungėsi per 

10,5 tūkst. kartų, skaitytos 143 pavadinimų knygos. 

Periodinių leidinių prenumeratai biblioteka skyrė per 112 tūkst. Lt ir 2013 metams užsakė 164 

pavadinimų laikraščius bei žurnalus, iš jų 65 pavadinimai  lietuvių kalba ir 64 pavadinimai užsienio 

kalbomis. Kaip ir ankstesniais metais, buvo pratęsta techninių žurnalų užsienio kalbomis nuoma iš 

Lietuvos technikos bibliotekos. 

Bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie e-žurnalų prenumeruojamose duomenų bazėse (DB). 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo galima prisijungti prie  51,8 tūkst. pavadinimų e-žurnalų, 16,5 tūkst. iš 

jų – visateksčiai dokumentai. Šis skaičius nuolat kinta, bazes papildant naujais leidiniais. 

Džiugina puikūs DB panaudos rezultatai: 2013 m. prie prenumeruojamų DB buvo prisijungta 

per 17 tūkst. kartų, paieškos atliktos daugiau nei 295 tūkst. dokumentų, o visateksčių dokumentų, 

kuriais naudojosi vartotojai, skaičius perkopė 31 tūkst. (12 lentelė). 
 

12 lentelė. Kolegijos DB panaudos rodikliai 

 
Iš viso: EBSCO Publishing 

Emerald Management 

e-Journals Collection 

Taylor & 

Francis 

Session/prisijungimai 17009 11631 3694 1684 

Searches/paieškos 295222 289307 4231 1684 

Total Full Text/visa-

teksčiai dokumentai 
31115 27180 2319 1616 

 

Kolegija yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms 

palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos 

mokslinių bibliotekų (LMBA) asociacijų narė, dalyvauja šių organizacijų veikloje.  

 
13 lentelė. Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Bibliotekos fondas (fiz. vnt.) 295214 274448 287776 270401 257212 

Gauta per metus (fiz. vnt.) 5 134 6303 13328 6072 4138 

Periodinių leidinių prenumerata (pav.) 228 167 171 163 164 

Gauta parama (tūkst. Lt) 35,7 156,89 46,55 73,93 13,37 

Registruotų skaitytojų skaičius 12 036 11892 11070 10875 10737 

Apsilankymų skaičius 352417 391710 325389 316549 273868 

Dokumentų išduotis (fiz. vnt) 454819 458702 373332 309980 327179 

Skaityklų darbo vietų skaičius 328 311 341 339 286 

Interneto skaityklų darbo vietų skaičius 85 74 88 87 86 

Kompiuterizuotos darbo vietos personalui 27 27 28 26 26 

Darbuotojų skaičius (etatai) 28 28 28 28 27 

Bibliografinių įrašų skaičius e-kataloge (pav.) 2812 1110 1001 949 1015 
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2013 m. tęsėsi LMBA laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų 

bazių atvėrimas Lietuvai“ antrasis etapas (2012-2015). Projekto biudžetas siekia per 29,3 mln. Lt. 

Kolegija, būdama šios organizacijos nare, turi galimybę naudotis šiomis duomenų bazėmis: eBooks 

on EBSCOhost (prenumeruoja savo lėšomis), EBSCO Publishing (eIFL.net 10 DB paketas), Emerald 

Management eJournals Collection, Taylor & Francis, Grove Art Online, Grove Music Online bei 

Reference Library (anksčiau – Oxford Reference Online), turi teisę testuoti visas leidėjų Asociacijai 

siūlomas duomenų bazes. Vartotojams taip pat siūlomas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis 

Refworks.  

2013 m. atnaujinta bibliotekinė informacinė sistema (BIS) Aleph 500, įdiegta 21-oji versija, 

darbuotojams buvo surengti mokymai dirbti su naująja programa. Ataskaitiniu laikotarpiu kolegijos 

bibliotekos e-katalogas pasipildė 1015 originalių bibliografinių įrašų, sutvarkyta per 11 tūkst. fiz. vnt. 

įvairių leidinių. Iš viso e-kataloge  abar yra per 13,7 tūkst. bibliografinių įrašų ir sutvarkyta per 109,4 

tūkst. fiz. vnt. įvairių dokumentų, o tai sudaro 42,55%  viso bibliotekos fondo. 

Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 2009-2013 m. pateikti 13 lentelėje. 

 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS  
 

1. Informacinių technologijų plėtra kelia naujus reikalavimus kompiuterių tinklo 

infrastruktūrai. 

Išlieka siekis Vilniaus kolegijos kompiuterinio tinklo infrastruktūroje baigti tinklo infrastruktūros 

atnaujinimą, nes priešingu atveju nėra galimybių teikti turimas ir galimas paslaugas visiems 

bendruomenės nariams. 

2. Dalyvavimas įvairiuose projektuose atskleidė, kad trūksta saugyklos resursų naujiems 

virtualiems serveriams kurti ir teikti pilnavertes aplinkas.  

Todėl reiktų toliau plėtoti duomenų saugyklą duomenų aptarnavimui ir saugojimui.  

3. Darbuotojų kaita lėtina atliekamų darbų ir projektų vykdymą.  

Išaugę informacinių technologijų specialistų atlyginimai darbo rinkoje didina Kolegijos 

kompiuterių centro darbuotojų kaitą. Ši kaita lėtina atliekamų darbų ir projektų vykdymą. Todėl 

itin svarbios priemonės, kurios leistų  išlaikyti kompiuterių centro išaugintų jaunų, gerą darbinę 

patirtį įgijusių, profesionalių specialistų komandą.  

4. Dalyvavimas naujuose projektuose bei naujos programinės įrangos ir informacijos 

sistemų kūrimas apribotas nesant pakankamai žmogiškųjų resursų .  

Žmogiškųjų resursų trukumas lemia tai, kad kai kurios projektų metu sukurtos informacijos 

sistemos vegetuoja ir nėra panaudojamos. Todėl reiktų plėsti programuotojų ir informacines 

sistemas aptarnaujančių darbuotojų grupę. 

Priemonės 

1. Pagal šios dienos reikalavimus tęsti lokalių padalinių tinklų naujinimus.  

2. Nustatyti tvarką, kad Kolegijos ir padalinių naujai kuriami ir vykdomi informacinių 

sistemų projektai būtų privalomai suderinami su Kompiuterių centro vadovu.  

3. Atsižvelgiant į augantį Kolegijos ir kompiuterių centro projektų skaičių ir tų projektų 

techninius bei sisteminių resursų unifikavimo būtinybę, kompiuterių centro bazėje sukurti 

programavimo ir informacijos sistemų aptarnavimo skyrių sukuriant naujus etatus.   

4. Įdiegti bevielio tinklo paslaugą visuose Kolegijos pastatuose. 

5. Sukurti Kolegijos elektroninių dokumentų bazę, prieigos prie informacinių sistemų 

portalą. 
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6. KOLEGIJOS VALDYMAS 

 

Kolegijos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu ir Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegija turi kolegialius valdymo organus 

– Tarybą ir Akademinę tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – Kolegijos direktorių (toliau – 

direktorius). Kolegijos studentų interesams Kolegijoje atstovauja Studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, 

– visuotinis studentų susirinkimas (konferencija).  

2013 m. m. Kolegijos Taryba posėdžiavo 6 kartus. 

2013 m. sausio 24 d. posėdyje Taryba patvirtino Tarybos darbo reglamentą, veiklos planą, 

Kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašą, paskelbė Kolegijos direktoriaus rinkimų datą – 2013 

m. kovo 14 d. Taip pat pritarta grąžinti patikėtojui (Švietimo ir mokslo ministerijai) šiuo metu 

Kolegijos valdomą, 2012 m. sausio 31 d. pasirašytos Valstybės turto patikėjimo Sutarties Nr. (3.4)-

V8-61/S-25 priede nurodytą valstybės nekilnojamą turtą, tuo pačiu nutraukiant sutartį patikėjimo 

sutarties objektams. 

2013 m. vasario 28 d. posėdyje Taryba pristatė savo 2012 m. veiklos ataskaitą, patvirtino 

Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) naudojimo 

tvarką bei nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą bei 

2013 m. Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.  

Tarybos patvirtintu Vilniaus kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašu 2013 m. kovo 14 

d. įvyko Kolegijos direktoriaus rinkimai. Vilniaus kolegijos direktoriumi 5 metų kadencijai  tapo 

doc. dr. Gintautas Bražiūnas.  

2013 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdžio metu nustatytas didžiausias galimas 2013 m. 

studentų priėmimo į pirmą kursą studijų vietų skaičius, taip pat - 2013 m. metinės studijų kainos pagal 

studijų programas ir studijų formas asmenims, pakviestiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje 

studijų vietoje ar valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija, patvirtinta 2013 m. 

metinė studijų kaina ne ES ir Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams, stojantiems į anglų kalba 

dėstomas studijų programas, nustatyti įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas ir už 

papildomas paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu, dydžiai nuo 2013 

m. rugsėjo 1 d. 

2013 m. gegužės 30 d. posėdyje pritarta Vilniaus kolegijos darbo tvarkos taisyklių projektui, 

Kolegijos struktūros pakeitimui – sujungti Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetus į vieną 

fakultetą su sąlyginiu pavadinimu Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas. Sujungus šiuos 

fakultetus nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. suformuotas virš 600 studentų turintis fakultetas.  Planuojama, 

kad ši reorganizacija padės sutaupyti lėšų kiekvienais metais: patalpų išlaikymui – 105 tūkst. Lt, darbo 

užmokesčio fondo – 241 tūkst. litų. Sutaupytos lėšos bus skiriamos studijų kokybei gerinti. 

2013 m. Akademinė taryba posėdžiavo 8 kartus. Svarbiausi priimti nutarimai: 2013 m. 

sausio 21 d. patvirtintas Akademinės tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Studentų įmokų 

nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, 2013 m. balandžio 4 d. patvirtintos Studentų priėmimo į 

Vilniaus kolegiją 2013 metais taisyklės, 2013 m. gegužės 13 d.  patvirtinti Studijas 

reglamentuojantys dokumentai.  

2013 m. birželio 5 d., rugpjūčio 29 d. ir spalio 2 d. posėdžiuose priimtais nutarimais 

Akademinė taryba pritarė naujoms direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai bei fakultetų 

dekanų ir prodekanų kandidatūroms. 

Studentų interesams atstovauja savivaldos institucija Studentų atstovybė (SA) – savarankiška 

visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija. SA, kaip juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį 

ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais 

teisės aktais, Statutu ir visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) patvirtintais Studentų 

atstovybės įstatais.  

Aukščiausias SA valdymo organas yra konferencija, kurioje dalyvauja visų fakultetų 

deleguojami Vilniaus kolegijos studentų akademinių grupių seniūnai. SA darbą organizuoja SA 

Taryba. SA narių sąrašas pateikiamas 4 priede.  
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Studentai veikia studijų kokybę, dalyvaudami studijų procesą formuojančiose struktūrose: 

atstovauja Kolegijos taryboje, Akademinėje taryboje, fakultetų tarybose, dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų atestacijos ir konkurso komisijose, studijų programų savianalizės grupėse bei turi 

sprendžiamojo balso teisę. Studentų nuomonė vertinama atnaujinant ar rengiant naujas studijų 

programas, studijų dalykus ir atskirų studijų dalykų dėstytojų atestacijos metu.  

Šiuo metu SA veikia 6 komitetai: socialinis ir akademinis, Lietuvos studento pažymėjimo, 

ryšių su visuomene, laisvalaikio, rinkodaros ir tarptautinių ryšių. Kiekvienas šių komitetų turi savo 

vadovą iš centrinio SA biuro. 

SA atstovauja Kolegijos studentams, gina jų teises bei interesus, rūpinasi studentų akademine, 

socialine bei kultūrine gerove, skatina akademinės bendruomenės pilietiškumą ir verslumą, puoselėja 

ir turtina nacionalinę kultūrą, žmogiškąsias vertybes ir tradicijas. VIKOSA taip pat priklauso 

nacionalinėms organizacijoms – Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“ 

(VJOSAS), kurios pagrindinis tikslas yra visų Vilniaus miesto mastu veikiančių organizacijų 

atstovavimas miesto savivaldybės institucijose, bei  Lietuvos Studentų Sąjungai (LSS). 

Vilniaus kolegijos SA turi internetinį tinklapį www.vikosa.lt, puslapį socialiniuose tinkluose 

Facebook, Ask.fm, kuriame studentai įtraukiami į diskusijas, dialogus, užsisako naujienas, kurias 

rengia SA nariai. 

 

 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

6.1.1. PERSONALO SUDĖTIS IR KVALIFIKACIJA 

 

 

Kolegijos personalą sudaro akademinis personalas (dėstytojai ir mokslo darbuotojai), 

administracija ir kiti Kolegijos veiklą užtikrinantys darbuotojai.  

Kasmet darbuotojų skaičius neženkliai mažėja (2010 m. – 984, iš jų 493 dėst.; 2011 m. – 959, 

iš jų 478 dėst.; 2012 m. -948, iš jų 475 dėst.) ir 2013 spalio 1 d. Kolegijoje dirbo 952 darbuotojai, iš 

jų 494 dėstytojų. Dėstytojų dalis nuo bendro personalo skaičiaus didėjo, apie pusė Kolegijos 

darbuotojų buvo dėstytojai, kiek padidėjo ir mokymo pagalbinio bei inžinerinio personalo, o mažėjo 

administracijos ir aptarnaujančio personalo. Kolegijos personalo etatų pasiskirstymas pagal personalo 

grupes pateiktas 31 paveiksle. Dėstytojų pareigybių pasiskirstymas 2013 m. pateikiamas 32 paveiksle. 

 

 
31 pav. Kolegijos personalo etatų 

pasiskirstymas (proc.) pagal personalo grupes 

 

 

 
32 pav. Dėstytojų pareigybių 2013 m. 

pasiskirstymas procentais 

 

2013 m. dėstytojų amžiaus vidurkis sudarė 46,4 m. 33 pav. pavaizduotas dėstytojų 

pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. 
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33 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. 

 

Nuo 2009 m. Kolegijoje daugėjo doktorantūroje studijuojančių dėstytojų. Paskutiniais  metais 

jų skaičius pasiekė 24 dėstytojus, o tarp jų daugiausiai studijuojančių buvo ATF – septyni dėstytojai 

(14 lentelė). 
14 lentelė. Studijuojantys doktorantūroje ir 2013 m. baigę studijas dėstytojai 

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

Studijuojantys dėstytojai 

Tatjana Liogienė EIF Doktorantūra VU MII Informatikos inžinerija 

Loreta Savulionienė EIF Doktorantūra VU MII Informatikos inžinerija 

Eugenijus Mačerauskas EIF Doktorantūra KTU ir VGTU Informatikos inžinerija 

Laura Žvinytė EIF Doktorantūra VU Matematika 

Petras Dubinskas EKF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 

Rūta Tilvytienė VVF Doktorantūra MRU Socialiniai mokslai 

Darius Kezys VVF Doktorantūra VU Fiziniai mokslai 

Ilona Kojelytė VVF Doktorantūra MRU Vadyba ir administravimas 

Viktor Kozlovskij VVF Doktorantūra MRU Ekonomika 

Vilma Andrejauskienė VVF Doktorantūra VU Ekonomika 

Danguolė Oželienė VVF Doktorantūra VGTU Vadyba  

DaivaTreznevičiūtė SPF Doktorantūra LKTI Filosofija 

Simona Paulikienė SPF Doktorantūra KU Edukologija 

Arnas Kukujevas ATF Doktorantūra ASU Agronomija 

Inga Jančauskienė ATF Doktorantūra ASU Agronomija 
Nijolė Liepienė ATF Doktorantūra ASU Agronomija 

Kęstutis Radziulis ATF Doktorantūra LSMU Veterinarinė medicina 

Mikas Balkevičius ATF Doktorantūra LEU Socialiniai mokslai 

Edita Kristina Kaurynienė ATF Doktorantūra LSMU Zootechnika 

Indrė Radavičienė ATF Doktorantūra KTU Reklama-poligrafija 

Mantrimas Danielius PDF Doktorantūra VU Edukologija 

Agnė Grušauskaitė PDF Doktorantūra LEU Psichologija 

Saulius Jurgelėnas MTF Doktorantūra KTU Sociologija 

Rasa Bartkutė MTF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 

Baigę studijas dėstytojai 

Ivan Suzdalev EKF Doktorantūra VGTU Matavimų inžinerija 

Mindaugas Liogys EIF Doktorantūra VU MII Informatikos inžinerija 

Viktorija Nargelienė EIF Doktorantūra VU Fizika 

 

 

Daktaro disertacijas 2013 metais apgynė:  

- Ivan Suzdalev (EKF) – 2013-01-16 apgynė daktaro disertaciją technologijos mokslų srities 

matavimų inžinerijos mokslo kryptyje tema „Terminių srautų aptikimas ir prognozavimas 

taikant dirbtinius neuronų tinklus“. 
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- Mindaugas Liogys (EIF) – 2013-09-27 apgynė daktaro disertaciją technologijos mokslų 

srities informatikos inžinerijos mokslo kryptyje tema „Darbų grafikų sveikatos priežiūros 

įstaigose optimizavimas“. 

- Viktorija Nargelienė (EIF) – 2013-12-20 apgynė daktaro disertaciją fizinių mokslų srities 

fizikos mokslo kryptyje tema „Įvairiatarpių GAAS/ALXGA1-XAS darinių tyrimai ir 

taikymai mikrobangų detekcijai“. 

 

2013 m. Kolegijoje dirbo 60 mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų, lyginant su 2012 m. jų 

buvo 22 dėstytojais, t. y. 37 proc. daugiau. Šio skaičiaus padidėjimą lėmė 2 priežastys – padidėjo 

priimtų pagal vienerių mokslo metų darbo sutartį dirbančių mokslo daktarų ir 2013 m. apsigynusių 

daktaro disertacijas Kolegijos dėstytojų skaičius (34 pav.). Nuo 2013 metų rugsėjo 1 dienos akademinį 

personalą papildė ir profesorė, t. y. Menų ir kūrybinių technologijų dekane pradėjusi dirbti dr. E. 

Strazdienė. 

 

 
34 pav. Kolegijos mokslo daktaro laipsnį turinių dėstytojų skaičius fakultetuose 2012-2013 m. 

*MTF – už 2012 m. parodyta DTF ir MTF skaičių suma. 

 

Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarka, studentų priėmimo planų vykdymas lemia etatų 

skaičių, o tuo pačiu pedagoginio personalo poreikį. Tik įvykus studentų priėmimui išaiškėja, kokio 

personalo reikia konkretiems mokslo metams, todėl planuoti personalo plėtrą yra pakankamai 

sudėtinga.  

 

6.1.2. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

 

Vienas iš Kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. uždavinių – plėsti akademinio 

personalo kompetencijas. Kolegijos vystymosi garantas yra žmogiškieji ištekliai. Akademinio 

personalo valdymas apima darbuotojų parinkimą, paskirstymą, darbo turinio nustatymą, darbuotojų 

poreikių analizę, veiklos rezultatų vertinimą, darbuotojų mokymą, ugdymą, motyvavimą, įtraukimą 

priimant sprendimus. To bus siekiama keliant personalo kvalifikaciją, užtikrinant karjerą, skatinant 

bendruomenės narius, diegiant inovatyvius studijų metodus, atnaujinant personalą, užtikrinant deramą 

atlygį už darbą, gerinant darbo aplinką ir sąlygas. 

Dėstytojai tobulina savo mokslinę, pedagoginę, dalykinę kvalifikaciją dalyvaudami kursuose, 

konferencijose, konkursuose, stažuotėse, doktorantūros studijose, dalyvaudami projektinėje veikloje, 

tarptautinių mainų programose ir kt. Praktinė – dalykinė patirtis įgyjama bendraujant su socialiniais 

partneriais, vykdant konsultacinę veiklą. Kolegijoje aktualizuojama saviugdos, meninės raiškos 

svarba.  

Dėstytojų profesinį tobulinimąsi planuoja ir koordinuoja studijų programas kuruojančios 

katedros. Praktinė–dalykinė patirtis įgyjama bendraujant su socialiniais partneriais, vykdant 

konsultacinę veiklą. Šio proceso valdymas atsispindi kasmetinėse dėstytojų ir katedrų veiklos 

savianalizėse. Dėstytojų profesinis tobulėjimas daro teigiamą įtaką imlios edukacinės aplinkos 
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kūrimui, t. y. dėstomų dalykų turinio kaitai, aukštojo mokslo didaktikai, savivaldžiam mokymuisi, 

efektyvioms mokymosi priemonėms, kintančiam dėstytojo vaidmeniui. 

Fakultetų administracija skatina tarptautiškumą ir siekia, kad dėstytojų judumas akademiniam 

darbui užsienio šalių mokymo institucijose būtų tolygiai plėtojamas visose studijų programose, 

vykdomose fakultete. Šią veiklą koordinuoja kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius, įvertindamas 

finansinius resursus bei fakultetų prioritetus. Nuolatinių dėstytojų, pretenduojančių dalyvauti Erasmus 

mainuose visuomet yra daugiau, nei leidžia finansinės galimybės. Todėl nuolatiniai dėstytojai 

siekdami studijų programos tikslo, dėstomų dalykų kokybės, išnaudoja ir kitas tarptautinės veiklos 

formas: skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, dalyvauja bendruose su užsienio šalių 

aukštosiomis mokyklomis projektuose. 

2013 m. Kolegijos dėstytojai nuolat tobulinosi ir kėlė kvalifikaciją dalyvaudami ES 

Struktūrinių fondų finansuojamų projektų veiklose. Tarp jų dalyvių skaičiumi gausiausi buvo 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektai „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo 

efektyvumo didinimas“ ir „Vilniaus kolegijos kokybės valdymo sistemos tobulinimas“. 

 

 MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ (INFRASTRUKTŪROS) VALDYMAS 
 

 

Infrastruktūrinė plėtra yra vienas iš esminių Kolegijos plėtros veiksnių. Strategijoje buvo 

išskirtas atskiras strateginis tikslas (5-asis) „Tobulinti Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

infrastruktūrą“. Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama, kad materialieji ištekliai būtų naudojami 

veiksmingai ir racionaliai. Kolegijos statute įtvirtinta nuostata, kad Kolegijos Taryba, įvertinusi 

Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų 

darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais tvarką. 
16 lentelė. Vilniaus kolegijos patalpų renovacija 2013 m. 

Objekto pavadinimas, atlikti darbai Suma, tūkst. Lt 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Auditorijų remontas (3 vnt.) 136,8 

Keltuvų ŽN įrengimas 9,6 

Kelio užtvaro įrengimas 3,5 

Iš viso: 149,9 

Ekonomikos fakultetas 

Nuotekų šulnių ir vamzdyno remontas 31,5 

Iš viso: 31,5 

Agrotechnologijų fakultetas 

Mėsos produktų laboratorijos įrengimas 110,0 

Langų keitimas 11,3 

Iš viso: 121,3 

Saltoniškių g. 58 

Remonto darbai 290,0 

Iš viso: 290,0 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas  

Paprastojo remonto darbai Didlaukio g. 82 3492,0 

Iš viso: 3492,0 

Iš viso fakultetuose 3934,8 

  Bendrabutis Nr. 8 Didlaukio g. 65 

Dušų remontas (4 patalpos) 170,4 

Bendrabutis Nr. 7 Didlaukio g. 63  

Dušo remontas (1 patalpa) 29,7 

Bendrabutis Nr. 2 Šaltkalvių g. 14  

Nuotekų vamzdyno remonto darbai. 47,9 

Iš viso bendrabučiuose: 248,0 

Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų paruošimas 

šildymo sezonui ir dalinis remontas  
60,8 

Iš viso Kolegijoje: 4243,6 
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Racionalų materialiųjų išteklių naudojimą užtikrina materialiųjų išteklių planavimas, 

ekonomiškas naudojimas ir kontrolė. 

Kolegija kasmet didelį dėmesį skiria infrastruktūros valdymo tobulinimui, patalpų remontui, 

atnaujinimui ir renovacijai, efektyviam transporto naudojimui, šilumos energijos suvartojimo 

mažinimui. 

2013 m. Kolegija sėkmingai įgyvendino projektą „Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, 

Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas“ 

(projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005). Šio projekto vertė sudarė 4 999,804 tūkst. litų. 

Pagrindinis projekto tikslas buvo modernizuoti Kolegijos EIF, esančio J. Jasinskio g. 15, studijų 

infrastruktūrą. Vykdant projektą 2013 m. už sutaupytas projekto lėšas (146,4 tūkst. Lt) buvo 

suremontuotos 3 auditorijos ir įrengtas keltuvas žmonėms su judėjimo negalia, taipogi įsigyta biuro 

įranga.  

2013 metais buvo laipsniškai vykdomas Kolegijos administracijos perkėlimas. 2012 m., 

suremontavus administracijos pastato Saltoniškių g. 58 pirmąjį aukštą,, buvo atlaisvintos ir grąžintos 

Švietimo ir mokslo ministerijai patalpos Pamėnkalnio g. 15/6.  2013 metais Kolegijos administracija 

persikėlė į suremontuotą pastatą Saltoniškių g. 58, atlaisvindama patalpas EIF studentams ir 

darbuotojams, tai pagerino studijų ir darbo sąlygas fakultete.  

2013 m. rugsėjo mėn. įgyvendinus projektą „Menų ir technologijų studijų sričių infrastruktūros 

modernizavimas Vilniaus kolegijoje“ (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-011) buvo sėkmingai 

baigtas dar vienas Kolegijos infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo etapas. Projekto metu  buvo 

suremontuotas pastatas, esantis Didlaukio g. 82, jame įrengtos naujos auditorijos ir laboratorijos, 

atnaujinti ir pertvarkyti elektros tinklai, vandentiekis, kanalizacija, atliktas einamas patalpų remontas. 

Plėtojant Baltupių akademiniame miestelį 2013 m. vasarą Menų fakultetas iš Vilniaus senamiestyje 

esančio pastato Didžiojoje g. 38 bei Dizaino ir technologijų fakultetas iš pastato Pamėnkalnio g. 16 

buvo sėkmingai perkelti į suremontuotą pastatą Didlaukio g. 82, kuriame 2013 m. rugsėjo 1 d. veiklą 

pradėjo reorganizuotas Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas. Optimizuojant Kolegijos valdomą 

turtą pastatas Didžiojoje g. 38 buvo grąžintas Švietimo ir mokslo ministerijai. Pagerinus infrastruktūrą 

MTF vykdomos studijų programos tapo patrauklesnės ir konkurencingesnės.  

Kolegijos pastatų renovacijos rodikliai pateikti 16 lentelėje.  

 

6.2.1. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

 

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir užtikrinti veiksmingą 

viešųjų pirkimų priežiūrą 2013 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbuotojų, turinčių teisę 

vykdyti viešuosius pirkimus, įgūdžių tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus tobulinimui.  

2013 metais Vilniaus kolegijoje įvyko 477 viešieji pirkimai  arba 14,8 proc. mažiau nei 2012 

metais (2012 metais įvykusių viešųjų pirkimų skaičius siekė 560). Pirkimų vertė 2013 metais sumažėjo 

14,3 proc. ir siekė 7754,73 tūkst. litų (2012 metais – 13.559,43 tūkst. litų) (17 lentelė). 

 
17 lentelė. 2011-2013 m. vykdyti viešieji pirkimai  

Metai 2011 2012 2013 

Skaičius, vnt. 449 560 476 

Atviras konkursas 2 5 1 

Supaprastintas atviras konkursas 17 16 12 

Mažos vertės pirkimai 430 539 463 

Vertė, tūkst. litų 8165,569  13559,437 7754,734 

  

2013 metais daugiausia viešųjų pirkimų įvykdyta prekėms – 5484,06 tūkst. litų įsigyti, 

paslaugoms – 1385, 98 tūkst. litų, o darbams – 8847, 01 tūkst. litų.  

Elektroniniai viešieji pirkimai – tai elektroniniu būdu atliekamos viešųjų pirkimų procedūros, 

kai skelbimai apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimai), kiti pirkimo dokumentai ir visi 
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tiekėjų pasiūlymai teikiami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) 

priemonėmis.  

Elektroniniai pirkimai leidžia sumažinti tiekėjų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose 

sąnaudas, pagreitinti viešųjų pirkimų procesus, pagerinti pirkimų apskaitą ir kontrolę, padidinti viešųjų 

pirkimų skaidrumą, taip pat skatina perkančiąsias organizacijas naudoti įvairesnius pirkimų būdus, 

leidžia efektyviau naudoti žmogiškuosius išteklius, skatina viešuosiuose pirkimuose dalyvauti 

smulkaus ir vidutinio verslo atstovus.  

Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str. numatyta, kad nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. perkančioji 

organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami CVP IS 

priemonėmis, kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios 

organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.  

2013 m. Vilniaus kolegija elektroninėmis priemonėmis įvykdė viešųjų pirkimų už 5130,38 

tūkst. litų, o tai sudaro 66% viešųjų pirkimų bendrosios vertės (35 pav.).  

 

 
35 pav. 2013 m. skelbti elektroniniai ir tradiciniai viešieji pirkimai 

 

Sąžiningų ir skaidrių viešųjų pirkimų procedūrų užtikrinimui Kolegijos viešųjų pirkimų planai, 

techninės specifikacijos, pirkimo dokumentai nuolat skelbiami viešai. Skelbiama ne tik pirkimo 

pradžia, bet ir jo rezultatai: viešųjų pirkimų ataskaitų duomenys (dalyviai, pasiūlymų eilė, pasiūlymų 

atmetimo priežastys, fiksuojama procedūrų pabaiga, informacija apie pasirašytas sutartis). Skelbiami 

duomenys apie sutarties įvykdymą, taip pat metinės mažos vertės pirkimų ataskaitos. Kasmet iki kovo 

15 d. Kolegija skelbia planuojamų pirkimų suvestinę, kurioje nurodomas pirkimo objektas, 

planuojama pirkimo pradžią ir sutarties terminas, planuojamos pirkimų apimtys ir kita informacija. 

Visa ši informacija laisvai prieinama visuomenei adresu www.cvpp.lt. 

Siekiant skatinti remtinų asmenų integravimąsi į darbo rinką, Viešųjų pirkimų įstatyme 

perkančiosioms organizacijoms įtvirtinta pareiga dalį pirkimų atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, 

socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 proc. nuteistųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra 

sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 proc. 

pacientų.  

Kolegijos 2013 metais vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių vertė sudarė 

3,67 proc. (206,99 tūkst. litų) bendros Kolegijos 2013 metais vykdytų supaprastintų viešųjų pirkimų 

vertės. 2012 metais šių pirkimų vertė siekė 4,14 proc. (312,73 tūkst. litų). 

 

 

6.2.2. ES PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI IR INFRASTRUKTŪROS 

ATNAUJINIMUI 
 

Kolegijoje įsisavinant ES paramą sėkmingai įgyvendinami Europos struktūrinių fondų 2007-

2013 m. žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektai. Įgyvendinti VVF, EIF, EKF ir ATF 

studijų programoms atnaujinti skirti projektai. Fakultetų studijų programose buvo formuluojami 

studijų rezultatai, susieti su mokymo(si) ir vertinimo metodais, kuriama modulinė struktūra, įdiegiami 

ECTS kreditai, rengiama metodinė medžiaga ir kt.  Besibaigiant 2007-2013 m. finansiniam periodui 

lyginant su ankstesniais metais sumažėjo Kolegijos koordinuojamų projektų skaičius. 2013 metais 

66%34%

Elektroninėmis priemonėmis

Tradicinėmis priemonėmis

http://www.cvpp.lt/
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PDF ir VVF buvo tęsiami tarptautiškumo didinimo projektai, o Kolegija iš viso koordinavo 4 ES 

struktūrinių fondų žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektus (2 buvo užbaigti).  

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina ESF remiamą „Vilniaus kolegijos 

Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimo“ (Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-

068) projektą, skirtą Socialinės pedagogikos, Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir Pradinio ugdymo 

pedagogikos studijų programų atnaujinimui. Programų atnaujinimo esmė - šiuolaikinės didaktikos 

principų studijose įgyvendinimas, integruojant probleminį-situacinį studijų dalykų modelį. Numatyta 

projekto trukmė – iki 2014 kovo 28 d. Ataskaitiniais metais įgyvendintos šios projekto veiklos:  

- dėstytojų stažuotės projekto partnerių Lenkijos ir Latvijos aukštosiose mokyklose. Stažuočių 

tikslas – susipažinti su tarpdisciplininio mokymo praktika ir perimti probleminio mokymosi patirtį; 

- atnaujinti studijų programų dalykų aprašai. Studijų programų atnaujinimo esmė – šiuolaikinių 

mokymosi metodų integracija į studijų programas, pusę ar daugiau nei pusę dalyko temų dėstant 

taikant probleminio mokymosi metodą; 

- parengta 12 elektroninių mokymosi knygų (kiekvienai studijų programai po keturias), iš kurių 

studentai tam tikrus dalykus mokysis pagal probleminio mokymosi metodiką. Taip pat įsigyta 

mokslinė literatūra (anglų ir lietuvių kalbomis), tiesiogiai susijusi su atnaujinamų dalykų turiniu, jų 

dėstymo metodika;  

- atliktas atnaujintų studijų aprašų ekspertinis įvertinimas (ekspertai palankiai įvertino atliktą 

studijų programų atnaujinimą). 

VVF pagal paramos priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“  

įgyvendinamas projektas jungtinei studijų programai parengti. Projektas „Kūrybiškos įmonės 

jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos 

tarptautiškumui padidinti“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078) buvo pradėtas 2012 m. 

lapkričio 29 d. Projekto tikslas – Vilniaus kolegijos ir Porto politechnikos institutu (Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP)) ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų 

universitetu (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK)) „Kūrybiškumas ir verslo inovacijos“ 

(„Creativity and Business Innovations“) studijų programos parengimas ir įgyvendinimas. 

Naujos jungtinės tarptautinės studijų programos absolventai rengiami dirbti kūrybiškai, 

mokomi pasaulio ir Europos rinkoje konkuruoti ne pigia darbo jėga, bet novatoriškais sprendimais, 

tuo pačiu paspartindami socialinę ir ekonominę Lietuvos plėtrą. Projekto biudžetas sudaro 2052 tūks. 

Lt, numatyta projekto trukmė – iki 2015 rugsėjo 1 d. Ataskaitiniais metais vyko įvadiniai kūrybiškumo 

ugdymo metodų mokymai ir buvo parengtas projekto jungtinės studijų programos aprašas. 

Baigtas įgyvendinti dvejus metus trukęs projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir 

Ekonomikos fakultetų studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ (projekto kodas: VP1-2.2-

ŠMM-07-K-02-004). Projekto vertė – 534,822 tūkst. Lt (projektui skirtas finansavimas – 499,3 tūkst. 

Lt). Projekto tikslas – Vilniaus kolegijos ATF ir EKF studijų programų tarptautiškumo skatinimas, 

atnaujinant Želdynų ir jų dizaino, Verslo ekonomikos ir Bankininkystės studijų programas. Vykdant 

projektą į kiekvieną iš atnaujinamų studijų programų buvo integruojami po 3-5 tarpdisciplininiai 

moduliai užsienio kalba. Šios priemonės esamoms programoms suteikė tarpdiscipliniškumo, papildė 

jų turinį naujomis mokslo žiniomis, šiuolaikiniais mokymosi metodais, kurie dabar labiau atliepia 

šiuolaikinės aukštosios mokyklos bei darbo rinkos poreikius. Įgyvendinant projektą vyko dėstytojų 

vizitai į partnerių aukštąsias mokyklas: Bydgoščiaus universitetą (Lenkija), Banku Augstskola 

(Latvija), Rezeknės aukštąją mokyklą (Latvija).  

2013 liepos mėn. baigtas įgyvendinti 2 metus trukęs projektas Vilniaus kolegijos kokybės 

vadybos sistemos tobulinimas (projekto kodas: VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-023). Projekto tikslas – 

tobulinti kolegijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemą (VSKVS), atsižvelgus į Lietuvos studijų 

reformos poreikius ir EAME kūrimo tendencijas. Projekto tikslinę grupę sudarė kolegijos ir jos 

padalinių darbuotojai, atsakingi už vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimą, tobulinimą ir 

įgyvendinimą. Projekto metu atlikta:  

- esamos studijų kokybės vadybos sistemos atitikties Lietuvos studijų reformos 

poreikiams ir EAME studijų kokybės užtikrinimo nuostatoms įvertinimas; 

- parengtas VSKVS modelis ir Kokybės vadovas; 
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- sukurta ir įdiegta integruota informacinė sistema bei VSKVS komponentas kolegijos 

interneto svetainėje; 

- organizuoti mokymai kolegijos ir jos padalinių darbuotojams. 

2013 metais buvo tęsiamas Elektronikos ir informatikos fakulteto modernizavimas ESF 

paramos lėšomis, pakeičiant laboratorijų išvaizdą ir jas aprūpinant naujausiomis technologijomis, 

gerinant darbo sąlygas dėstytojams ir studentams. Projektas „Vilniaus kolegijos Elektronikos 

inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės 

modernizavimas“ (projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005), kurio tikslas - modernizuoti 

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto, esančio J. Jasinskio g.15, studijų 

infrastruktūrą, per 2013 m. buvo sėkmingai įgyvendintas. Projekto vertė sudaro 4999,804 tūkst. litų. 

Kitas 2013 m. įgyvendinamas projektas - „Menų ir technologijų studijų sričių 

infrastruktūros modernizavimas Vilniaus kolegijoje“ (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-

011). Projekto vertė – 3874,590 tūkst. litų, trukmė – iki 2013 m. spalio 31 d. Projekto tikslas – 

Didlaukio g. 82 pastato patalpas pritaikyti studijoms ir pagerinti studentų bei darbuotojų darbo sąlygas. 

Šiame pastate atnaujinami ir pertvarkomi elektros tinklai, vandentiekis, kanalizacija, atliekamas 

einamas patalpų remontas. DTF praktinio mokymo centrui, dailės studijoms, MEF koncertų salei, 

šokių salei, auditorijoms su garso izoliacija, skirtoms individualiam muzikavimui, garso įrašų 

laboratorijai, kitoms fakultetų auditorijoms ir laboratorijoms įrengti nepakanka atlikti einamąjį 

remontą, tačiau būtinas patalpų pritaikymas specifinei praktinio ugdymo veiklai. Pagerinus 

infrastruktūrą fakultete vykdomos studijų programos tapo patrauklesnės ir konkurencingesnės. 

Projektai, kuriuose Vilniaus kolegija dalyvauja partnerio teisėmis, pateikti 10 priede. 

 

 

 FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

6.3.1. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS 

 

 

Kolegija 2013 metais vykdė valstybės biudžeto finansuojamos Mokslinių tyrimų ir studijų 

sistemos modernizavimo programos tris priemones - finansuoti kolegines studijas, įgyvendinti 

aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programą, skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, 

kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvas. Be šios programos vykdymui gautų valstybės biudžeto 

asignavimų 2013 metais Kolegija savo veikloje naudojo: 

- ES paramos, tarptautinių projektų ir švietimo mainų plėtotės finansavimo lėšas, 

- veiklos pajamų lėšas, 

- tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšas, 

- lėšas, gautas kaip parama, 

- kitas teisėtai gautas lėšas. 

Kolegija 2013 metais valstybės biudžeto finansuojamos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos 

modernizavimo programos trijų priemonių vykdymui gavo ir panaudojo 29403,5 tūkst. litų (2012 m. 

27026,9 tūkst. litų). 

Valstybės biudžeto finansavimas - Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 

programos priemonė finansuoti kolegines studijas.  Šios priemonės vykdymui pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos 2013 m. vasario 19 d. Lėšų naudojimo sutartį Nr.S-88, 2012 ir ankstesniais metais 

įstojusių 5087 studentų studijų kainai apmokėti buvo skirta 20493,0 tūkst. litų (2012 m. 19875 tūkst. 

litų) ir bazinio finansavimo išlaidoms padengti 4916,0 tūkst. litų (2012 m 3917 tūkst. litų) valstybės 

biudžeto lėšų. 2013 metais priimtų 1736 studentų studijoms ir pedagogų rengimo programų 40 

studentų tikslinėms stipendijoms sąmatos lėšos 2014 metų IV ketvirtyje buvo padidintos 2379,0 tūkst. 

litų (2012 m. 2472,0 tūkst. litų). Dėl studijų krepšelio lėšų perskirstymo papildomai gauta 19,4 tūkst. 

litų, spaudiniams 50,0 tūkst. litų ir ATF mokomosios laboratorijos remontui papildomai gauta 110,0 

tūkst. litų. Su studijomis susijusiems pavedimams vykdyti papildomai buvo gauta 228,7 tūkst. litų iš 

jų: skatinti valstybinių kolegijų dalyvavimą eksperimentinėje plėtroje ir konsultacinėje veikloje 52,0 

tūkst. litų, Simuliht centro veiklai plėtoti 28,7 tūkst. litų ir finansuoti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programas148,0 tūkst. litų. 
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Baziniam finansavimui papildomai buvo gauta 978,0 tūkst. litų iš jų: avariniams ilgalaikio 

turto remontams 78,0 tūkst. litų ir laukiamam kreditiniam įsiskolinimui už komunalines paslaugas 

padengti 900,0 tūkst. litų.  

Kolegija priemonės finansuoti kolegines studijas asignavimus 29174,1 tūkst. litų (2012 m. 

26951,3 tūkst. litų), prisilaikant sąmatos išlaidų straipsnių, sutartyje numatytam tikslui studijuojančių 

valstybės finansuojamose studijų vietose 5345 studentų studijoms finansuoti panaudojo 23051,4 tūkst. 

litų (2012 m. 23034,3 tūkst. litų), su studijomis susijusių pavedimų vykdymui 228,7 tūkst. litų, 

baziniam finansavimui 5894,0 tūkst. litų (2012 m. 3917,0 tūkst. litų). 

 

 
36 pav. Priemonės finansuoti kolegines studijas lėšų struktūra 2012-2013 m. tūkst. litų 

 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programos priemonės finansuoti 

kolegines studijas lėšos buvo panaudotos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių (14 priedo 

1 lentelė). 

Valstybės biudžeto finansavimas-Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 

programos priemonė Įgyvendinti aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programą. Šios 

priemonės vykdymui 2013 metais buvo skirta ir panaudota 200,0 tūkst. litų bendrabučių Didlaukio g. 

61, 63 ir 65 atnaujinimo darbams (2012 m. 65,0 tūkst. litų). 

Valstybės biudžeto finansavimas-Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 

programos priemonė Skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvas. 

Šios priemonės finansavimui iš visos buvo skirta ir panaudota  29,4 tūkst. litų, iš jų projekto „Vilnius 

Fashion Avenue“, kuriame dalyvavo DTF studentai išlaidoms padengti 12 tūkst. litų (2012 m. 10,0 

tūkst. litų), Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių vykdymo išlaidoms iš dalies padengti 14,8 

tūkst. litų ir prezidentinės stipendijos mokėjimui 2,6 tūkst. litų. 

ES paramos, tarptautinių projektų ir švietimo mainų plėtros finansavimas. Kolegija 2013 

metais vykdė ES paramos ir dalyvavo partnerystės teisėmis paramos projektų vykdyme. 

ES paramos projektams vykdyti buvo gauta 6574,6 tūkst. litų (2012 m. 6605,5 tūkst. litų) iš 

jų: Kolegijos vykdytiems projektams Švietimo ir mokslo ministerija pervedė 6212,4 tūkst. litų (2012 

m. 6326,6 tūkst. litų), projektų partneriai – 362,2 tūkst. litų (2012 m. 278,9 tūkst. litų).  

Švietimo mainų paramos fondas švietimo mainų plėtotę finansavo LLP/Erasmus NB lėšomis 

268,1 tūkst. litų (2012 m. 463,6 tūkst. litų) ir LLP/Erasmus EK lėšomis 1586,4 tūkst. litų (2012 m. 

1906,1 tūkst. litų).  

Veiklos pajamų lėšos. Kolegija 2013 m. gavo 8806,9 tūkst. litų teikiamų paslaugų pajamų 

(neįskaityta patalpų nuoma, kuri parodyta kitų teisėtai gautų lėšų dalyje) įmokų (2012 metais 9217,9 

tūkst. litų) palyginus su 2012 metais jos sumažėjo 411,0 tūkst. litų. 

Didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų įmokų dalis - studijų pajamų įmokos. 2013 

metais studentų, mokančių studijų kainą ir individualiųjų studijų studentų įmokos, mokesčiai už 

kreditus, pakartotinį egzaminų perlaikymą ir baigiamųjų darbų rengimą bei stojamoji studijų įmoka 

sudarė 5173,4 tūkst. litų (2012 m. 5767,3 tūkst. litų ). Studijų pajamų įmokos sumažėjo dėl studentų, 

mokančių studijų kainą, skaičiaus sumažėjimo. 
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Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidos padengti. Per 2013 metus 2676,7 tūkst. litų 

bendrabučiai gavo iš studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti (2012 m. 2538,2 

tūkst. litų).  

Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. Per 2013 metus Vilniaus kolegija gavo 

265,8 tūkst. litų įmokų iš mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos (2012 m. 226,6 tūkst. litų). Šios 

pajamos padidėjo dėl ankstesniais metais pradėtų vykdyti projektų finansavimo ataskaitiniais metais. 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. 2013 metais Vilniaus kolegijos uždirbtos kitų teikiamų 

paslaugų pajamos sudarė 691,0 tūkst. litų (2012 m. 685,8 tūkst. litų), iš jų už maitinimo paslaugas 

studentų valgyklose- 567,2 tūkst. litų (2012 m. 554,2 tūkst. litų), Simulith centro paslaugas 31,6 tūkst. 

litų (2012 m. 28,4 tūkst. litų), įvairias kitas paslaugas 92,2 tūkst. litų (2012 m.103,2 tūkst. litų). 

Veiklos pajamų lėšos buvo naudojamos pagal Akademinės tarybos apsvarstytą ir Kolegijos 

tarybos patvirtintą ir perskaičiuotą faktiniam lėšų surinkimui sąmatą (14 priedo 2 lentelė). 

Tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos. Užsienio valstybių finansuotų projektų 

vykdymui 2013 metais gauta 204,5 tūkst. litų (2012 m. 201,8 tūkst. litų), iš jų studentų stipendijoms 

Carol M. Gruodis fondas 2013 metais skyrė 14,6 tūkst. litų (2012 m. 11,4 tūkst. litų). 

Lėšos, gautos kaip parama. Kaip ir ankstesniais metais 6,0 tūkst. litų UAB „Fermentas“ skyrė 

paramą studentų stipendijoms, o UAB „Tele-2“ Ekonomikos fakultetui pervedė 7,0 tūkst. litų. Iš kitų 

paramos davėjų gauta 15,5 tūkst. litų. 

Kitos teisėtai gautos lėšos. Už negyvenamųjų patalpų nuomą 2013 metais buvo gauta 429,3 

tūkst. litų (2012 m. 461,6 tūkst. litų). Nuomos pajamos sumažėjo dėl dviejų labai naudingų nuomos 

sutarčių nutraukimo, grąžinus valstybei patikėjimo teise valdytas patalpas Didžiojoje gatvėje.  

Neįgaliųjų reikalų departamentas ataskaitiniais metais paramai neįgaliesiems studentams 

skyrė 95,3 tūkst. litų (2012 m. 74,7 tūkst. litų), 

           VMI 2%GPM                                                           0,9 tūkst. litų (2012 m. 0,9  tūkst. litų).  

           NMA prie ŽŪM                                                       7,6 tūkst. litų, 

           Įvairios kitos                                                            10,3 tūkst. litų, 

Mokesčiai už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas 909,2 tūkst. litų (2012 m.  909,4 tūkst. litų. 

Kolegijoje yra 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 2013 metus iš gyventojų ir negyvenamųjų 

patalpų nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas surinktos lėšos panaudotos minėtų 

paslaugų tiekėjų sąskaitoms apmokėti.  

 

 
37 pav. Vilniaus kolegijos 2012-2013 m. lėšų (tūkst. litų) struktūra 
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6.3.2. RACIONALUS ESAMŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 
 

 

Kolegija 2013 metais disponavo 48324,2 tūkst. litų (2012 m. 46948,4 tūkst. litų) iš įvairių 

šaltinių gautomis finansavimo ir uždirbtomis veiklos pajamų lėšomis.  

Lėšų struktūroje didžiausią lyginamąjį svorį sudarė valstybės biudžeto asignavimai 60,8 proc. 

(2012 m. 57,6 proc.). Antras pagal dydį lėšų šaltinis, kuris bendroje lėšų apimtyje sudarė 19,1 proc. 

(2012 m. 20,6 proc.), buvo Kolegijos uždirbtos veiklos pajamų lėšos. 

Iš projektinės veiklos gautos lėšos sudarė 17,9 proc.(2012 m.19,5 proc.). Metinį Kolegijos 

biudžetą papildė ir kitos teisėtai įgytos lėšos, sudarydamos 2,2 proc. (2012 m. 2,3 proc.) visų 2013 

metais gautų lėšų. 

Kolegijos valstybės biudžeto finansuojamos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos 

modernizavimo programos priemonės finansuoti kolegines studijas išlaidų struktūroje kaip ir 

ankstesniais metais didžiausią dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 

81,4% (2012 m. 82,3%),  lėšos skatinamosioms stipendijoms 6,8% (2012 m. 7,5%), prekių ir paslaugų 

naudojimui skirtos lėšos sąmatos struktūroje sudarė 11,8% (2012 m. 10,2 %). Palyginus su praėjusiais 

metais padidėjus baziniam finansavimui priemonės išlaidų struktūroje darbo apmokėjimo ir su juo 

susijusių išlaidų bei stipendijų lyginamasis svoris sumažėjo, o prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų 

lyginamasis svoris bendroje priemonės lėšų apimtyje padidėjo. 

Kaip ir ankstesniais metais valstybės biudžeto asignavimų ir Kolegijos uždirbtų veiklos 

pajamų sąmatose virš 59 proc. prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų sudarė komunalinės paslaugos. 

Nuolat neprognozuojamai didėjančios administravimo ir ūkio išlaikymo išlaidos dėl 

energetinių resursų ir prekių ir paslaugų kainų augimo darė neigiamą įtaką Kolegijos pagrindinės 

veiklos koleginių studijų vykdymui būtinos materialinės bazės stiprinimui ir atnaujinimui. Šiems 

tikslams 2013 metais buvo panaudota 417,7 tūkst. litų (2012 m. 671,0 tūkst. litų), pagrindinis 2013 m. 

turto įsigijimo šaltinis kaip ir 2011-2012 metais buvo ES paramos projektų lėšos. 

2013 metais iš viso naujai įsigyta nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto už 1359,8 tūkst. 

litų (2012 m. 5287,8 tūkst. litų). Nematerialiojo turto įsigyta už 494,3 tūkst. litų (2012 m. 499,7 tūkst. 

litų), ilgalaikio materialiojo turto už 402,2 tūkst. litų ( 2012 m. 5287,8 tūkst. litų).  

 Iš ES paramos projektų lėšų nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 532,8 

tūkst. (2012 m. 4793,6 tūkst. litų). 

 Bibliotekų fondas per ataskaitinius metus padidėjo 253,6 tūkst. litų (2012 m. 296,4 tūkst. litų 

(14 priedas 3 lentelė). 

 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Nepakankama Kolegijos Baltupių akademinio miestelio plėtra. 

Baltupių akademiniame miestelyje, kuriame yra įsikūrę 3 fakultetai - MTF, SPF ir VVF- iš esamų 7-

ių, nėra modernios centrinės bibliotekos. Siekiant efektyvaus studijų vykdymo ir studijų 

infrastruktūros valdymo būtina įrengti naują informacijos-komunikacijos centrą, taipogi į studijų 

miestelį iš Naujosios Vilnios atkelti PDF. 

2. Neproporcingai didelės Kolegijos pastatų šildymo išlaidos. 

Siekiant sumažinti Kolegijos pastatų šilumos energijos suvartojimą būtina renovuoti Kolegijos 

fakultetų ir studentų bendrabučių pastatus, tuo pačiu įgyvendinant energinį efektyvumą didinančias 

priemones. 

3. Nepakankamai efektyvus studentų maitinimo organizavimas ir patalpų valymo vykdymas 

Siekiant sutaupyti lėšų studijų infrastuktūros atnaujinimui būtina fakultetų valgyklų patalpas 

išnuomoti maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, o valymo paslaugas už mažesnę kainą viešųjų 

pirkimų būdu įsigyti iš švaros paslaugas teikiančių kompanijų. 

4. Netiesiogiai finansavimą sumažino nuolat didėjančios energetinių resursų kainos, kurios 

darė įtaką ir kitų prekių bei paslaugų kainų augimui.  
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2013 metais už šilumos, elektros energijos ir vandentiekio bei kanalizavimo paslaugas apmokėta 

5321,0 tūkst. litų arba 14 proc. valstybės biudžeto programos priemonės Finansuoti kolegines studijas 

ir Veiklos pajamų lėšų (2012 metais-4474,3 tūkst. litų arba 11,7 proc.). Kaip ir ankstesniais metais, 

Kolegijos poreikius tik minimaliai atitinkanti, didžioji dalis su studijomis ir infrastruktūros išlaikymu 

susijusių prekių ir paslaugų, kopijavimo darbams reikalingų prekių ir ryšių paslaugų buvo apmokėta 

iš Kolegijos uždirbtų veiklos pajamų lėšų. 

5. Pajamų įmokų lėšų naudojimas ne pagal paskirtį mažina investavimo galimybes į studijų 

bazės modernizavimą, naujos ir modernios laboratorinės įrangos įsigijimą, materialiųjų išteklių 

atnaujinimą, auditorijų aprūpinimą šiuolaikine įranga ir baldais, studentų gyvenimo sąlygų 

bendrabučiuose gerinimą. 

Kolegija šalia pagrindinės koleginių studijų vykdymo ir infrastruktūros išlaikymo veiklos kaip ir 

ankstesniais metais teikdama įvairias paslaugas uždirbo 19,1 proc. lėšų. Tačiau spręstina problema yra 

Kolegijai nebūdingos ir neatnešančios jokios ekonominės naudos veiklos, apimančios studentų 

bendrabučiuose esančių privatizuotų butų administravimą, atsiskaitymų už gyventojams trečiųjų 

asmenų suteiktas komunalines paslaugas apskaičiavimus bei nemokančių už paslaugas gyventojų 

skolų išieškojimus, keliančios papildomus rūpesčius lėšas gaunantiems, apskaitantiems ir 

administruojantiems padaliniams, nutraukimas. 
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1 PRIEDAS. KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 
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2 PRIEDAS. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS 

 

 

Kolegijos tarybos pirmininkas 

 

Vaclovas Šleinota – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ prezidentas. 
 

 

Kolegijos tarybos nariai 

 

1. Ričardas Rimkus, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas 

2. Tadas Goberis, UAB „Hewlett-Packard“ pardavimų direktorius 

3. Dr. Žymantė Jankauskienė, Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė, Sveikatos 

priežiūros fakulteto dekanė, docentė 

4. Vytautas Kudzys, UAB „DPD Lietuva“ generalinis direktorius 

5. Angelė Grasė Milevskienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei 

veiklai, lektorė 

6. Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos lektorė, Užsienio kalbų katedros vedėja 

7. Dr. Romanas Tumasonis, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto 

dekanas, docentas 

8. Algimantas Variakojis, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris 

9. Eduardas Vilkelis, Lietuvos verslo konfederacijos garbės narys 

10. Ana Žilėnienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja finansams, lektorė 
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3 PRIEDAS. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 

 

 

Akademinės tarybos pirmininkė 

 

Dr. Žymantė Jankauskienė, docentė 

 

 

Akademinės tarybos nariai 

 

1. Antanavičiūtė Ieva, SPF studentė  

2. Bagdzevičius Rimantas, lektorius 

3. Bartkutė Rasa, lektorė 

4. Biliūtė Aistė, VVF studentė 

5. Bogucevičienė Violeta, lektorė 

6. Dr. Bražiūnas Gintautas, docentas 

7. Daniliauskas Jonas, docentas, pripažintas menininkas 

8. Deika Edvardas, lektorius 

9. Dudovič Sabina, MEF studentė 

10. Dvarionaitė Eglė, PDF studentė 

11. Gruzdaitė Jolita, DTF studentė 

12. Dr. Kačinaitė–Vrubliauskienė Dalia, docentė 

13. Kaupienė Irena, lektorė 

14. Dr. Kozič Antoni, docentas 

15. Dr. Kubilienė Erika, docentė 

16. Kmitė Daiva, lektorė 

17. Liepienė Nijolė, lektorė 

18. Dr. Liučvaitienė Aušra, docentė 

19. Mačiežaitė Angelė, ATF studentė 

20. Mečėjienė Gitana, lektorė 

21. Milevskienė Angelė Grasė, lektorė 

22. Dr. Palaitytė Gražina, docentė 

23. Pikelienė Asta, lektorė 

24. Rasimavičienė Danutė, lektorė 

25. Rimdžius Nerijus, EIF studentas 

26. Rimkus Ričardas, EKF studentas 

27. Dr. Sarnauskas Vytautas, docentas 

28. Savulionis Dainius, lektorius 

29. Gudžiūnienė Zosė, lektorė 

30. Šulskienė Vilija, lektorė 

31. Dr. Tumasonis Romanas, docentas 

32. Vanagaitė Ramunė, lektorė 

33. Dr. Žukauskienė Milda, lektorė 
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4 PRIEDAS. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS 

 

Studentų atstovybės prezidentas 

Ričardas Rimkus, Ekonomikos fakultetas 

Studentų atstovybės viceprezidentas 

Darius Vizbaras, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

Studentų atstovybės socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė 

Reda Gruzdaitė, Agrotechnologijų fakultetas 

Studentų atstovybės LSP koordinatorius 

Dovidas Baranauskas, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

Studentų atstovybės laisvalaikio koordinatorė 

Petronėlė Asadauskaitė, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

Studentų atstovybės ryšių su visuomene koordinatorė 

Karolina Andrulytė, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

Studentų atstovybės rinkodaros koordinatorius 

Džiugas Baltrušaitis, Sveikatos priežiūros fakultetas 

Studentų atstovybės tarptautinių ryšių koordinatorius 

Robertas Ostroga, Ekonomikos fakultetas 

Studentų atstovybės finansininkė 

Miglė Razmytė, Ekonomikos fakultetas 

Studentų atstovybės administratorė 

Rūta Karbonskytė, Ekonomikos fakultetas 

Studentų atstovybės IT specialistas 

Dalius Adomėnas, Elektronikos ir informatikos fakultetas 

 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS TARYBA 

1. Ričardas Rimkus, Studentų atstovybės prezidentas; 

2. Greta Raščiauskaitė, Agrotechnologijų fakulteto SA pirmininkė; 

3. Ernestas Barščiauskas, Elektronikos ir informatikos fakulteto SA pirmininkas; 

4. Greta Aleknavičiūtė, Ekonomikos fakulteto SA pirmininkė; 

5. Titas Ukrinas, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto SA pirmininkas; 

6. Mykolas Fomkinas, Pedagogikos fakulteto SA pirmininkas; 

7. Raimonda Elijošaitytė, Sveikatos priežiūros fakulteto SA pirmininkė; 

8. Jurga Normantaitė, Verslo vadybos fakulteto SA pirmininkė. 
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5 PRIEDAS. 2013-2014 M. M. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 

Nr. 
 

Studijų kryptis 

Studijų programa Studijų 

kreditai 

Suteikiamas laipsnis, 

kvalifikacija Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas 

1. H600 Elektronikos ir 

elektros inžinerija 

653H61001 Elektronikos technika 210 Elektronikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 
2. H600 Elektronikos ir 

elektros inžinerija 

653H64001 Telekomunikacijos 210 Telekomunikacijų inžinerijos 

profesinis bakalauras 
3. H600 Elektronikos ir 

elektros inžinerija 

653H69002 Kompiuterių technika 210 Kompiuterių inžinerijos 

profesinis bakalauras 
4. I100 Informatika 653I10001 Programų sistemos 210 Informatikos profesinis 

bakalauras 
5. E100 Informatikos 

inžinerija 

653E10002 Informacijos sistemos 210 Informatikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 
6. E100 Informatikos 

inžinerija 

653E10005 Išmaniųjų įrenginių 

technologijos 

210 Informatikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 
7. E100 Informatikos 

inžinerija 

653E10007 Elektroninio verslo 

technologijos 

210 Informatikos inžinerijos  

profesinis bakalauras 
8. N300 Finansai 653N32002 Investicijos ir 

draudimas 

180 Investicijų ir draudimo 

profesinis bakalauras 
9. N300 Finansai 653N30003 Finansai 180 Finansų profesinis bakalauras 
10. N300 Finansai 653N31002 Bankininkystė 180 Bankininkystės profesinis 

bakalauras 
11. N400 Apskaita 653N44005 Buhalterinė apskaita 180 Buhalterinės apskaitos 

profesinis bakalauras 
12. L100 Ekonomika 653L17001 Verslo ekonomika 180 Ekonomikos profesinis 

bakalauras 
13. N500 Rinkodara 653N50001 Reklamos vadyba 180 Rinkodaros profesinis 

bakalauras 
14. N500 Rinkodara 653N50003 Reklamos vadyba 180 Rinkodaros profesinis 

bakalauras 
15. N200 Vadyba 653N23001 Įstaigų 

administravimas 

180 Vadybos profesinis bakalauras 

16. N200 Vadyba 653N23009 Įstaigų 

administravimas 

180 Vadybos profesinis bakalauras 

17. N100 Verslas 653N15001 Maitinimo verslo 

organizavimas 

180 Verslo profesinis bakalauras 

18. N100 Verslas 653N15002 Turizmo ir viešbučių 

administravimas 

180 Verslo profesinis bakalauras 

19. N100 Verslas 653N15003 Turizmo vadyba 180 Verslo profesinis bakalauras 
20. N100 Verslas 653N15004 Viešbučių ir 

restoranų vadyba 

180 Verslo profesinis bakalauras 

21. N100 Verslas 653N11002 Verslo vadyba 180 Verslo profesinis bakalauras 
22. N100 Verslas 653N12004 Tarptautinis verslas 180 Verslo profesinis bakalauras 
23. N100 Verslas 653N14001 Prekybos vadyba 180 Verslo profesinis bakalauras 
24. N100 Verslas 653N14005 Prekybos vadyba 180 Verslo profesinis bakalauras 
25. B800 Medicinos 

technologijos 

653B81001 Biomedicininė 

diagnostika 

180 Biomedicinos diagnostikos 

profesinis bakalauras, 

biomedicinos technologas 
26. B900 Medicina ir 

sveikata 

653B95001 Higieninė ir 

dekoratyvinė 

kosmetologija 

180 Grožio terapijos profesinis 

bakalauras 

27. B400 Mityba 653B41001 Dietetika 180 Dietetikos profesinis 

bakalauras, dietistas 
28. 

B700 Slauga 653B70003 
Bendrosios praktikos 

slauga 

210 Slaugos profesinis bakalauras, 

bendrosios praktikos 

slaugytojas 
29. 

B300 Reabilitacija 653B30001 Ergoterapija 
180 Reabilitacijos profesinis 

bakalauras, ergoterapeutas 



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

75 

30. 
B300 Reabilitacija 653B30002 Kineziterapija 

180 Reabilitacijos profesinis 

bakalauras, kineziterapeutas 
31. N200 Vadyba 653N20004 Agroverslo vadyba 180 Vadybos profesinis bakalauras 
32. 

H900 Inžinerija 653H93001 
Želdynai ir jų 

dizainas 

180 Kraštovaizdžio projektavimo 

profesinis bakalauras 
33. H800 Chemijos ir 

procesų inžinerija 
653H81001 

Cheminės analizės 

technologija 

180 Chemijos inžinerijos 

profesinis bakalauras 
34. 

F100 Chemija 653F18001 Cheminė analizė 
180 Analizinės chemijos profesinis 

bakalauras 
35. E400 Maisto 

technologijos 
653E42002 

Maisto produktų 

technologija 

180 Maisto produktų technologijų 

profesinis bakalauras 
36. 

D100 Ikiklinikinė 

veterinarinė medicina 
653D10001 Veterinarija 

180 Ikiklinikinės veterinarinės 

medicinos profesinis 

bakalauras, veterinarijos 

felčeris 
37. 

T900 Filologija 653T94001 
Lietuvių gestų kalbos 

vertimas 

180 Gestų kalbos profesinis 

bakalauras 
38. 

X100 Pedagogika 653X11003 
Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogika 

180 Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos profesinis 

bakalauras, pedagogas 
39. 

X100 Pedagogika 653X12003 
Pradinio ugdymo 

pedagogika 

240 Pradinio ugdymo pedagogikos 

profesinis bakalauras, 

pedagogas 
40. 

X100 Pedagogika 653X12007 
Pradinio ugdymo 

pedagogika 

180 Pradinio ugdymo pedagogikos 

profesinis bakalauras, 

pedagogas 
41. 

X100 Pedagogika 653X16004 Socialinė pedagogika 

180 Socialinės pedagogikos 

profesinis bakalauras, 

pedagogas 
42. 

W200 Dizainas 653W23001 Aprangos dizainas 
180 Mados dizaino profesinis 

bakalauras 
43. 

W200 Dizainas 653W23002 Šukuosenų dizainas 
180 Mados dizaino profesinis 

bakalauras 
44. W200 Dizainas 653W23007 Įvaizdžio dizainas 180 Mados dizaino profesinis 

bakalauras 
45. 

W300 Muzika 653W31002 Populiarioji muzika 
180 Muzikos atlikimo profesinis 

bakalauras 
46. 

W400 Teatras ir kinas 653W41001 
Pramoginis scenos 

menas 

180 Teatro profesinis bakalauras 

47. W400 Teatras ir kinas 653W41002 Muzikinis teatras 210 Teatro profesinis bakalauras 
48. 

X100 Pedagogika 653X14006 Šokio pedagogika 

180 Meno pedagogikos, šokio 

profesinis bakalauras, 

pedagogas 
49. 

N200 Vadyba 653N28004 
Kultūrinės veiklos 

vadyba 

180 Kultūros vadybos profesinis 

bakalauras 
50. J400 Polimerų ir 

tekstilės technologijos 

653J44004 Aprangos 

technologijos ir 

verslas 

210 Aprangos gamybos profesinis 

bakalauras 

 

 

 

 

 

  



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

76 

6 PRIEDAS. STUDENTŲ SKAIČIUS PAGAL KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS 2012 M. 

IR 2013 M. SPALIO 1 D. 

Programos pavadinimas 
Valstybinis 

kodas 

Studentų skaičius 

2012 m. 2013 m. 

NL I Iš viso NL I 

Iš 

viso 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Informacijos sistemos 653E10002 154 89 243 189 78 267 

Programų sistemos 653I10001 170 60 230 207 74 281 

Kompiuterių technika 653H69002 144 93 237 163 76 239 

Elektronikos technika  653H61001 143 90 233 141 76 217 

Telekomunikacijos 653H64001 161 59 220 119 48 167 

Išmaniųjų įrenginių technologijos 653E10005 55   55 89   89 

Elektroninio verslo technologijos 653E10007 30   30 49   49 

Programavimas kompiuteriams 65309P101   29 29       

Iš viso EIF 857 420 1277 957 352 1309 

Ekonomikos fakultetas 

Bankininkystė 653N31002 194 125 319 186 102 288 

Buhalterinė apskaita 653N44005 288 188 476 282 193 475 

Draudimas 653N32001 33   33       

Finansai 653N30003 101 103 204 100 91 191 

Investicijos ir draudimas 653N32002 63 22 85 91 30 121 

Verslo ekonomika 653L17001 94 44 138 94 52 146 

Iš viso EKF 773 482 1255 753 468 1221 

Verslo vadybos fakultetas 

Tarptautinis verslas 653N12004 184 71 255 282 99 381 

Prekybos vadyba 653N14005 85 64 149 108 64 172 

Viešbučių ir restoranų vadyba 653N15004 141 78 219 194 86 280 

Turizmo vadyba 653N15003 166 64 230 255 57 312 

Reklamos vadyba 653N50003 145 71 216 213 78 291 

Įstaigų administravimas 653N23009 96 72 168 139 90 229 

Verslo vadyba 653N11002 85 82 167 1 35 36 

Prekybos vadyba 653N14001 52 59 111   22 22 

Maitinimo verslo organizavimas 653N15001 34 59 93   20 20 

Turizmo ir viešbučių 

administravimas 

653N15002 

94 66 160 2 30 32 

Reklamos vadyba 653N50001 75 60 135 1 31 32 

Įstaigų administravimas 653N23001 56 35 91   20 20 

Iš viso VVF 1213 781 1994 1195 632 1827 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

Bendrosios praktikos slauga 653B70003 520   520 568   568 

Biomedicininė diagnostika 653B81001 100   100 96   96 

Dietetika 653B 41001 108   108 103   103 

Kineziterapija 653B30002 115   115 117   117 

Ergoterapija 653B30001 102   102 111   111 

Higieninė ir dekoratyvinė 

kosmetologija 

653B95001 

112 63 175 120 43 163 

Iš viso SPF 1057 63 1120 1115 43 1158 
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Agrotechnologijų fakultetas 

Veterinarija 653D10001 163   163 164   164 

Maisto produktų technologija 653E42002 90 94 184 83 90 173 

Cheminės analizės technologija 653H81001 59   59 32   32 

Cheminė analizė 653F18001       23   23 

Želdynai ir jų dizainas 653H93001 81 69 150 57 73 130 

Agroverslo vadyba 653N20004 44 46 90 31 43 74 

Iš viso ATF 437 209 646 390 206 596 

Pedagogikos fakultetas 

Pradinio ugdymo pedagogika 653X12007       27 13 40 

Pradinio ugdymo pedagogika 653X12003 93 43 136 48 11 59 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 653X11003 76 101 177 74 96 170 

Socialinė pedagogika 653X16004 82 82 164 71 57 128 

Lietuvių gestų kalbos vertimas 653T94001 53   53 55   55 

Iš viso PDF 304 226 530 275 177 452 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

Aprangos dizainas 653W23001 40 1 41 33 1 34 

Aprangos technologijos ir verslas 653J44004 64 35 99 68 29 97 

Įvaizdžio dizainas 653W23007 12   12 21   21 

Šukuosenų dizainas 653W23002 44 16 60 34 7 41 

Populiarioji muzika 653W31002 49   49 51   51 

Šokio pedagogika  653X14006 67   67 52   52 

Kultūrinės veiklos vadyba  653N28004 202 97 299 191 88 279 

Pramoginis scenos menas  653W41001 23   23 11   11 

Muzikinis teatras 653W41002 13   13 27   27 

Kostiumo dizainas 653W23003   12 12       

Siuvinių projektavimas ir gamyba 653J44003 1 8 9       

Iš viso MTF 515 169 684 488 125 613 

Iš viso Vilniaus kolegijoje 5156 2350 7506 5173 2003 7176 
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7 PRIEDAS. BENDROJO PRIĖMIMO Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2013 M. REZULTATAI 

 

1-as 

pag.
visi pag.

pagal 1-ą 

pag.

pagal 

visus pag.
pirmo paskutinio pirmo paskutinio

vf 37 331 40 17,93 6,44 17,93 6,44

vnf / st 4 17 0 – – – –

vnf 1 50 2 14,20 4,40 4,60 4,40

vf 20 118 10 15,93 9,87 15,93 9,87

vnf / st 0 4 0 – – – –

vnf 6 52 10 15,90 7,00 15,22 7,00

vf 55 444 67 15,86 6,54 15,86 6,54

vnf / st 3 34 0 14,29 14,29 – –

vnf 6 80 1 17,60 11,02 11,02 11,02

vf 40 224 29 16,80 8,00 16,80 8,00

vnf / st 3 26 1 14,29 8,60 8,60 8,60

vnf 8 76 8 15,80 6,26 15,80 6,26

vf 48 324 40 15,36 6,94 15,36 6,94

vnf / st 4 17 1 12,90 12,90 12,90 12,90

vnf 7 61 6 13,82 4,60 12,42 4,60

vf 32 141 15 15,06 7,80 15,06 7,80

vnf / st 1 17 0 – – – –

vnf 6 56 10 13,20 4,40 8,80 4,40

vf 16 271 19 15,91 7,28 15,91 11,46

vnf / st 0 12 0 – – – –

vnf 1 31 2 13,94 4,42 4,42 4,42

vf 13 153 8 16,35 6,60 16,35 6,60

vnf / st 1 11 0 – – – –

vnf 3 40 3 11,68 4,80 11,68 4,90

vf 83 497 66 19,18 11,16 19,18 11,16

vnf / st 0 31 0 – – – –

vnf 7 113 3 17,00 13,42 17,00 14,41

vf 58 226 28 19,49 9,63 19,49 10,36

vnf / st 1 25 1 16,11 16,11 16,11 16,11

vnf 23 101 5 17,03 15,06 16,66 15,17

Programų vf 16 104 14 17,98 11,24 17,98 11,24

(anglų kalba) vnf / st 0 8 0 – – – –

vnf 0 26 6 12,54 5,05 12,54 5,05

vf 22 185 28 16,56 6,62 16,43 6,62

vnf / st 1 12 0 – – – –

vnf 1 29 4 12,24 4,54 6,54 4,54

vf 35 357 58 19,84 6,48 19,84 6,48

vnf / st 3 21 1 9,47 9,47 9,47 9,47

vnf 3 54 5 15,55 5,20 15,55 5,20

vf 312 2513 332

vnf / st 15 152 2

vnf 26 444 29

vf 163 862 90

vnf / st 6 83 2

vnf 46 325 36

vf 475 3375 422

vnf / st 21 235 4

vnf 72 769 65

550 568 4379 1,03 7,96 491

vf 62 966 61 17,66 13,84 17,66 13,84

vnf / st 1 55 0 – – – –

vnf 5 155 7 17,90 7,66 13,44 7,66

vf 31 338 9 19,69 13,80 19,69 13,80

vnf / st 2 29 0 – – – –

vnf 10 120 16 16,92 4,60 16,92 4,60

vf 116 762 94 17,96 13,78 17,96 13,78

vnf / st 1 43 0 – – – –

vnf 10 153 10 18,16 9,90 14,48 12,74

vf 72 334 25 18,80 13,88 18,80 13,88

vnf / st 3 35 0 16,29 16,29 – –

vnf 32 157 40 18,80 4,60 18,80 6,27

1,62 7,97

35 1,23 13,91

Buhalterinė 

apskaita

NL 102 1,25 9,39

I 66

Iš viso EI fakultete: ▬ ▬

EKO NO MIKO S FAKULTETAS

Bankininkystė

NL 68 1,00 17,29

I

I 140 1,54 9,07

Iš viso:

Išmaniųjų 

įrenginių 

technologijos

NL 60 0,68 7,20

Iš viso:

NL 410 0,86 7,58

NL 20 0,80 6,90

Elektroninio 

verslo 

technologijos

NL 60 0,40 3,77

Programų 

sistemos

NL 60 1,50 10,68

I 30 2,73 11,73

Telekomunikac

ijos

NL 45 0,38 6,98

I 25 0,68 8,16

Kompiuterių 

technika

NL 60 0,98 6,70

I 30 1,30 7,13

Informacijos 

sistemos

NL 60 1,07 9,30

I 30 1,70 10,87

Elektronikos 

technika

NL 45 0,93 8,84

I 25 1,04 6,96

Priimta

Pakviestųjų per BP

konkursiniai balai

Priimtųjų per BP

konkursiniai balai

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Studijų 

programos 

pavadinimas

Studijų 

forma
Fin. pob.

Planuota 

priimti 

vf+vnf

Paduotų prašymų 

skaičius
Bendrasis konkursas
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1-as 

pag.
visi pag.

pagal 1-ą 

pag.

pagal 

visus pag.
pirmo paskutinio pirmo paskutinio

vf 82 853 35 17,74 14,90 17,74 14,90

vnf / st 0 53 0 – – – –

vnf 7 138 3 – – – –

vf 40 268 13 19,13 14,38 19,13 14,45

vnf / st 1 35 0 – – – –

vnf 8 100 19 19,70 5,60 19,70 5,80

vf 36 481 24 18,44 13,86 18,44 13,86

vnf / st 1 25 0 – – – –

vnf 2 71 11 15,64 4,60 13,66 4,80

vf 13 229 1 16,86 15,63 15,63 15,63

vnf / st 1 24 0 – – – –

vnf 8 80 11 13,88 4,40 13,88 5,00

vf 30 422 34 18,37 13,46 17,32 13,48

vnf / st 0 17 0 – – – –

vnf 4 84 1 15,36 15,20 15,20 15,20

vf 24 192 18 17,93 12,37 17,93 12,37

vnf / st 0 17 0 – – – –

vnf 7 70 7 12,76 5,20 12,76 5,20

vf 326 3484 248

vnf / st 3 193 0

vnf 28 601 32

vf 180 1361 66

vnf / st 7 140 0

vnf 65 527 93

vf 506 4845 314

vnf / st 10 333 0

vnf 93 1128 125

453 609 6306 1,34 13,92 439

vf 99 920 29 18,51 13,96 18,51 14,01

vnf / st 3 57 0 – – – –

vnf 6 190 19 16,06 5,92 14,40 5,92

vnf / st 11 52 2 19,28 15,79 19,28 17,96

vnf 25 177 33 17,93 4,80 15,79 4,80

vf 136 1295 38 18,01 13,82 18,01 13,90

vnf / st 5 94 0 – – – –

vnf 9 281 34 17,88 4,60 14,06 4,60

vnf / st 8 80 0 – – – –

vnf 31 228 33 15,79 4,40 15,79 4,40

vf 65 659 19 17,67 13,82 17,67 13,82

vnf / st 5 33 0 – – – –

vnf 9 159 20 15,88 5,56 14,34 5,56

vnf / st 2 51 0 – – – –

vnf 29 194 26 16,89 5,20 15,30 5,20

vf 142 1220 60 19,25 13,79 17,74 13,79

vnf / st 7 63 1 15,42 15,42 15,42 15,42

vnf 19 270 18 15,20 5,00 13,51 5,00

vnf / st 21 61 5 16,57 14,41 16,57 14,41

vnf 31 195 24 16,64 4,40 16,64 5,36

vf 150 1390 45 18,43 13,84 18,22 13,84

vnf / st 2 91 0 – – – –

vnf 20 314 44 17,72 4,40 14,58 4,40

vnf / st 3 67 0 – – – –

vnf 19 196 20 19,51 4,40 12,06 4,40

vf 21 170 12 19,51 14,68 19,51 14,68

vnf / st 1 20 0 – – – –

vnf 2 33 6 14,68 5,00 7,36 5,00

vf 99 828 73 17,22 13,78 17,22 13,78

vnf / st 3 73 0 – – – –

vnf 18 234 15 16,64 6,55 14,64 6,62

vf 82 436 23 18,80 14,15 18,80 14,15

vnf / st 3 37 0 – – – –

vnf 28 197 28 15,12 5,94 15,12 5,94

vf 36 208 21 18,16 13,90 18,16 13,90

vnf / st 0 10 0 – – – –

vnf 3 51 3 16,34 6,80 14,82 12,85

vf 748 6690 297

vnf / st 26 441 1

vnf 86 1532 159

vf 82 436 23

vnf / st 48 348 7

vnf 163 1187 164

vf 830 7126 320

vnf / st 74 789 8

vnf 249 2719 323

690 1153 10634 1,67 15,41 651

Iš viso:

Iš viso VV fakultete: ▬ ▬

Iš viso:

NL 466 1,85 18,59

I 224 1,31 8,80

I 50 2,26 13,40

Tarptautinis 

verslas (anglų 

kalba)

NL 25 1,56 10,76

Turizmo 

vadyba (anglų 

kalba)

NL 25 0,96 8,92

Tarptautinis 

verslas

NL 80 1,50 14,19

Turizmo 

vadyba

NL 90 1,91 19,94

I 40 0,55 6,58

Reklamos 

vadyba

NL 80 2,10 19,41

I 30 1,73 8,53

Prekybos 

vadyba

NL 40 1,98 21,28

I 26 1,19 9,42

Viešbučių ir 

restoranų 

vadyba

NL 76 1,97 21,97

I 40 0,98 7,70

VERSLO  VADYBO S FAKULTETAS

Įstaigų 

administravima

s

NL 50 2,16 23,34

I 38 0,95 6,03

Iš viso:

Iš viso EK fakultete: ▬ ▬

Iš viso:

NL 270 1,32 15,84

I 183 1,38 11,08

Verslo 

ekonomika

NL 32 1,06 16,34

I 24 1,29 11,63

11,85

Investicijos ir 

draudimas

NL 34 1,15 16,97

I 24 0,92 13,88

Finansai

NL 34 2,62 30,71

I 34 1,44

Priimta

Pakviestųjų per BP

konkursiniai balai

Priimtųjų per BP

konkursiniai balai
Studijų 

programos 

pavadinimas

Studijų 

forma
Fin. pob.

Planuota 

priimti 

vf+vnf

Paduotų prašymų 

skaičius
Bendrasis konkursas
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1-as 

pag.
visi pag.

pagal 1-ą 

pag.

pagal 

visus pag.
pirmo paskutinio pirmo paskutinio

vf 299 1000 131 19,24 14,94 19,24 14,94

vnf / st 12 128 0 17,49 17,49 – –

vnf 84 473 22 18,20 14,86 18,20 14,86

vf 76 706 31 19,34 16,60 19,20 16,67

vnf / st 0 42 0 – – – –

vnf 14 169 5 17,22 16,58 16,96 16,58

vf 74 853 31 18,72 15,44 18,48 15,44

vnf / st 5 74 0 – – – –

vnf 21 247 3 18,32 15,38 15,52 15,38

vf 32 500 34 18,62 15,28 17,66 15,36

vnf / st 3 38 0 – – – –

vnf 5 185 4 16,81 15,41 16,81 15,46

vf 320 1311 35 19,53 15,90 19,53 15,90

vnf / st 15 159 1 18,36 18,36 18,36 18,36

vnf 99 546 11 19,56 15,94 17,69 15,94

vf 259 1451 28 19,62 16,79 19,62 16,79

vnf / st 6 164 0 – – – –

vnf 86 609 13 19,82 16,81 19,82 16,81

vf 1060 5821 290

vnf / st 41 605 1

vnf 309 2229 58

vf 1060 5821 290

vnf / st 41 605 1

vnf 309 2229 58

330 1410 8655 4,27 26,23 349

vf 33 224 3 17,26 13,92 17,26 13,92

vnf / st 0 10 0 – – – –

vnf 2 50 9 14,10 5,76 12,60 6,24

vf 16 121 5 16,28 14,10 16,28 14,10

vnf / st 0 5 0 – – – –

vnf 6 43 9 15,19 4,79 15,19 4,80

vf 134 701 64 18,86 14,28 18,84 14,28

vnf / st 6 65 3 16,74 14,52 15,56 14,52

vnf 29 230 5 17,21 14,98 14,98 14,98

vf 21 157 20 17,96 12,40 17,96 12,40

vnf / st 1 10 0 – – – –

vnf 0 23 4 18,56 11,80 14,14 11,80

vf 52 418 34 15,62 6,78 15,62 7,11

vnf / st 2 23 0 – – – –

vnf 2 69 2 14,90 9,27 12,82 9,27

vf 68 218 26 20,41 7,20 20,41 7,20

vnf / st 1 29 0 – – – –

vnf 13 86 9 20,41 4,67 20,41 5,60

vf 24 219 12 15,54 6,95 14,04 6,95

vnf / st 0 10 1 9,20 9,20 9,20 9,20

vnf 5 42 4 10,90 5,20 6,16 5,20

vf 35 133 7 16,66 7,40 16,66 7,40

vnf / st 0 10 0 – – – –

vnf 18 59 20 17,54 4,45 17,54 4,56

vf 264 1719 133

vnf / st 9 118 4

vnf 38 414 24

vf 119 472 38

vnf / st 1 44 0

vnf 37 188 38

vf 383 2191 171

vnf / st 10 162 4

vnf 75 602 62

250 468 2955 1,87 11,82 237

vf 57 259 24 18,56 14,46 18,56 14,46

vnf / st 1 11 0 – – – –

vnf 2 18 4 16,14 6,12 13,40 6,12

vf 16 144 21 17,19 9,00 17,19 9,00

vnf / st 1 7 1 17,60 17,60 17,60 17,60

vnf 9 62 8 17,12 6,80 16,52 6,80

vf 30 81 14 18,08 10,20 18,08 10,20

vnf / st 6 18 0 – – – –

vnf 14 80 18 14,98 6,40 14,00 6,40

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogika

NL 30 0,87 7,10

I 25 2,00 7,16

PEDAGO GIKO S FAKULTETAS

Lietuvių gestų 

kalbos vertimas
NL 25 2,40 11,52

Iš viso:

Iš viso AT fakultete: ▬ ▬

Iš viso:

NL 170 1,83 13,24

I 80 1,96 8,80

Želdynai ir jų 

dizainas

NL 25 1,16 10,84

I 25 2,12 8,08

Maisto 

produktų 

technologija

NL 35 1,60 14,57

I 35 2,34 9,51

Veterinarija NL 65 2,60 15,32

Cheminė 

analizė
NL 25 0,88 7,60

AGRO TECHNO LO GIJŲ FAKULTETAS

Agroverslo 

vadyba

NL 20 1,75 14,20

I 20 1,10 8,45

Iš viso:

Iš viso SP fakultete: ▬ ▬

Kineziterapija NL 36 9,75 61,78

Iš viso: NL 330 4,27 26,23

Ergoterapija NL 36 1,11 20,08

Higieninė ir 

dekoratyvinė 

kosmetologija

NL 42 10,33 48,00

Biomedicininė 

diagnostika
NL 36 2,50 25,47

Dietetika NL 36 2,78 32,61

SVEIKATO S PRIEŽIŪRO S FAKULTETAS

Bendrosios 

praktikos 

slauga

NL 144 2,74 11,12

Priimta

Pakviestųjų per BP

konkursiniai balai

Priimtųjų per BP

konkursiniai balai
Studijų 

programos 

pavadinimas

Studijų 

forma
Fin. pob.

Planuota 

priimti 

vf+vnf

Paduotų prašymų 

skaičius
Bendrasis konkursas
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1-as 

pag.
visi pag.

pagal 1-ą 

pag.

pagal 

visus pag.
pirmo paskutinio pirmo paskutinio

vf 14 117 13 18,16 9,20 18,16 9,20

vnf / st 0 6 0 – – – –

vnf 7 56 3 17,46 8,02 15,35 8,02

vnf / st 0 6 0 – – – –

vnf 6 43 3 12,51 7,00 9,81 9,67

vf 7 138 13 16,37 9,81 16,37 9,81

vnf / st 1 17 0 – – – –

vnf 3 79 8 16,76 6,40 14,58 6,60

vf 12 63 3 15,00 9,00 15,00 9,00

vnf / st 0 10 0 – – – –

vnf 10 81 6 15,56 5,20 15,56 9,52

vf 94 658 71

vnf / st 3 41 1

vnf 21 215 23

vf 42 144 17

vnf / st 6 34 0

vnf 30 204 27

vf 136 802 88

vnf / st 9 75 1

vnf 51 419 50

170 196 1296 1,15 7,62 139

vf 26 131 6 21,50 18,12 21,50 18,48

vnf / st 2 17 0 – – – –

vnf 1 19 2 17,47 13,10 13,10 13,10

vf 46 102 4 21,36 18,02 21,36 18,02

vnf / st 3 18 0 – – – –

vnf 2 23 8 18,32 13,28 16,70 13,28

vf 28 158 1 19,20 19,20 19,20 19,20

vnf / st 2 15 0 – – – –

vnf 4 36 9 19,64 13,80 19,64 13,84

vf 15 116 14 18,26 6,54 18,26 8,84

vnf / st 1 7 1 12,56 12,56 12,56 12,56

vnf 0 23 5 11,62 5,20 11,62 9,20

vf 115 507 25

vnf / st 8 57 1

vnf 7 101 24

vf 115 507 25

vnf / st 8 57 1

vnf 7 101 24

85 130 665 1,53 7,82 50

vf 43 80 16 21,34 18,12 21,34 18,12

vnf / st 0 3 0 – – – –

vnf 0 6 0 – – – –

vf 21 49 15 20,51 14,12 20,51 17,04

vnf / st 0 2 0 – – – –

vnf 1 8 1 18,43 18,43 – –

vf 16 42 15 20,94 14,54 20,94 14,54

vnf / st 0 10 0 – – – –

vnf 1 10 1 20,26 17,48 20,26 20,26

vf 135 783 60 19,96 13,78 19,96 13,78

vnf / st 4 62 0 16,24 15,97 – –

vnf 9 157 11 16,36 7,92 14,52 7,92

vnf / st 8 25 1 18,45 15,88 15,88 15,88

vnf 16 83 25 18,87 4,60 18,87 4,60

vf 215 954 106

vnf / st 4 77 0

vnf 11 181 13

vf 0 0 0

vnf / st 8 25 1

vnf 16 83 25

vf 215 954 106

vnf / st 12 102 1

vnf 27 264 38

162 254 1320 1,57 8,15 145

vf 3134 22346 1502

vnf / st 109 1684 10

vnf 526 5717 362

vf 586 3275 234

vnf / st 76 674 10

vnf 357 2514 383

vf 3720 25621 1736

vnf / st 185 2358 20

vnf 883 8231 745

2690 4788 36210 1,78 13,46 2501 ▬

8,88

Iš viso:

Iš viso Vilniaus kolegijoje: ▬

Iš viso:

NL 1962 1,92 15,16

I 728 1,40

Iš viso:

Iš viso ME fakultete: ▬ ▬

Iš viso:

NL 126 1,83 9,62

I 36 0,67 3,00

Kultūrinės 

veiklos vadyba

NL 72 2,06 13,92

I 36 0,67 3,00

Muzikinis 

teatras
NL 16 1,38 3,69

Šokio 

pedagogika
NL 22 0,77 2,82

MENŲ FAKULTETAS

Populiarioji 

muzika
NL 16 2,69 5,56

Iš viso:

Iš viso DT fakultete: ▬ ▬

Aprangos 

technologijos ir 

verslas

NL 40 0,40 3,65

Iš viso: NL 85 1,53 7,82

Šukuosenų 

dizainas
NL 15 3,40 9,53

Įvaizdžio 

dizainas
NL 15 2,27 13,93

DIZAINO  IR TECHNO LO GIJŲ FAKULTETAS

Aprangos 

dizainas
NL 15 1,93 11,13

Iš viso:

Iš viso PD fakultete: ▬ ▬

Iš viso:

NL 105 1,12 8,70

I 65 1,20 5,88

Socialinė 

pedagogika

NL 30 0,37 7,80

I 25 0,88 6,16

Pradinio 

ugdymo 

pedagogika

NL 20 1,05 8,95

I 15 0,40 3,27

Priimta

Pakviestųjų per BP

konkursiniai balai

Priimtųjų per BP

konkursiniai balai
Studijų 

programos 

pavadinimas

Studijų 

forma
Fin. pob.

Planuota 

priimti 

vf+vnf

Paduotų prašymų 

skaičius
Bendrasis konkursas



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

82 

8 PRIEDAS. VILNIAUS KOLEGIJOS ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMO LYGIS LIETUVOS 

DARBO BIRŽOS DUOMENIMIS 

Studijų programa 

2010/2011 m.m. 2012/2013 m.m. 

Baigusių 

studijas 
skaičius 

Registruotų darbo 

biržoje skaičius 
2012-10-01 

Įsidarbinimo  

lygis, % 
2012-10-01 

Baigusių 

studijas 
skaičius 

Registruotų darbo 

biržoje skaičius 
2013-10 -01 

Įsidarbinimo  

lygis, % 
2013-10-01 

EIF 236 41 82,63 132 8 93,94 

1. Elektronikos technika  42 5 88,1 26 3 88,46 

2. Kompiuterių technika 56 15 73,21 15 0 100 

3. Programavimas kompiuteriams 31 7 77,42 31 1 96,77 

4. Informacijos sistemos  55 8 85,45 25 1 96 

5. Telekomunikacijos 52 6 88,46 35 3 91,43 

EKF 349 64 81,66 315 49 84,44 

6. Bankininkystė 82 18 78,05 93 14 84,95 

7. Buhalterinė apskaita  182 31 82,97 119 13 65,22 

8. Finansai 40 4 90 46 16 96,43 

9. Draudimo vadyba 45 11 75,56 28 1 82,76 

10.Verslo ekonomika - - - 29 5 87,44 

VVF 386 69 82,12 454 57 87,44 

11. Įstaigų ir įmonių administravimas 68 19 72,06 60 9 85 

12 Turizmo ir viešbučių 

administravimas 
96 21 78,13 115 20 82,61 

13. Maitinimo verslo organizavimas 47 3 93,62 51 2 96,08 

14. Verslo vadyba 78 13 83,33 94 9 90,43 

15. Prekybos vadyba 36 3 91,67 56 5 91,07 

16. Reklamos vadyba 61 10 83,61 78 12 84,62 

SPF 341 45 86,8 316 39 87,66 

17. Bendrosios praktikos slauga 122 5 95,9 131 5 96,18 

18. Kineziterapija 46 7 84,78 34 4 88,24 

19. Biomedicininė diagnostika 39 6 84,62 33 7 78,79 

20. Dietetika 41 9 78,05 35 9 74,29 

21. Ergoterapija 36 8 77,78 28 9 67,86 

22. Higiena ir dekoratyvinė 

kosmetologija 
57 10 82,46 55 5 90,91 

ATF 136 24 82,35 162 18 88,89 

23. Agroverslo vadyba 25 4 84 17 1 94,12 

24. Cheminės analizės technologija 11 1 90,91 19 2 89,47 

25. Veterinarija 25 5 80 45 4 91,11 

26. Želdiniai ir jų dizainas 46 11 76,09 39 5 87,18 

27. Maisto produktų technologija 29 3 89,66 42 6 85,71 

PDF 247 39 84,21 154 20 87,01 

28. Ikimokyklinis ugdymas 82 12 85,37 55 4 92,73 

29. Pradinio mokymo pedagogika 55 9 83,64 42 4 90,48 

30. Socialinė pedagogika 94 16 82,98 43 11 74,42 

31. Gestų kalba  16 2 87,5 14 1 92,86 

MTF 88 15 82,95 148 19 87,16 

32. Aprangos dizainas 20 9 55 9 1 88,89 

33. Šukuosenų dizainas 41 5 87,8 23 4 82,61 

34. Kostiumo dizainas 8 0 100 9 0 100 

35. Siuvinių projektavimas ir gamyba 19 1 94,74 8 1 87,5 

36. Kultūrinės veiklos vadyba 34 7 79,41 60 9 85 

37. Šokio pedagogika 11 2 81,82 22 3 86,36 

38. Populiarioji muzika 17 1 94,12 8 0 100 

39. Pramoginis scenos menas 10 2 80 9 1 88,89 

IŠ VISO  1855 309 83,34 1681 210 87,51 
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9 PRIEDAS. BAIGIAMIEJI DARBAI (UŽSAKOMIEJI DARBAI) PRITAIKYTI UŽSAKOVO, 

REGIONO AR VISOS ŠALIES RAIDAI 
 

 
 

Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė)
Studijų programa Darbo tema

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus

Kamilia Andrijevskaja
Maisto produktų 

technologija

Paukščių skerdimo linijos rekonstrukcija ūkininkės Danutos 

Andrijevskos naminių paukščių auginimo ir skerdimo ūkyje, 2013 

m. birželio mėn.

Danutos Andrijevskos 

naminių paukščių auginimo 

ir skerdimo ūkis

Jolita Dūdėnaitė
Maisto produktų 

technologija

Asortimento papildymas aukštesnės biologinės vertės 

bandelėmis UAB „Vilniaus duona“, 2013 m. birželio mėn.
UAB „Vilniaus duona“

Vilma Raišytė
Maisto produktų 

technologija

Sausainių asortimento plėtra naudojant naujų rūšių miltus 

L.Sadauskienės ĮI, 2013 m. birželio mėn.
L.Sadauskienės ĮI,

Veronika Verbickaja
Maisto produktų 

technologija

Medaus duonos gamybos įdiegimas UAB „Gurevita“, 2013 m. 

birželio mėn.
UAB „Gurevita“

Laura Noreikienė Agroverslo vadyba
Ramūno Noreikos ūkio turto valdymo procesų vertinimas, 2013 m. 

birželio mėn.
Ramūno Noreikos ūkis

Ina Čvokina 
Cheminės analizės 

technologija

Bakteriocinų, išskirtų iš pieno rūgšties bakterijų Lactobacillus 

sakei ir Pediococcus pentosaceus (KTU05-10) , tyrimas, 2013 m. 

birželio mėn.

UAB „Biocentras“

Eglė Kazinavičiūtė 
Cheminės analizės 

technologija

AB „Rokiškio sūris“ nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo 

įvertinimas pagal cheminės analizės rodiklius, 2013 m. birželio 

mėn.

AB „Rokiškio sūris“

Gintarė Milašiūtė 
Cheminės analizės 

technologija

Telšių rajono šulinių geriamojo vandens kokybės įvertinimas 

pagal cheminius rodiklius, 2013 m. birželio mėn.

UAB „Nepriklausoma 

tyrimų laboratorija“

Lina Vaitiekaitė 
Cheminės analizės 

technologija

Mikro ir makroelementų tyrimai medienos pelenuose, 2013 m. 

birželio mėn.
UAB „Labtarna“

Sandra Šukytė 
Cheminės analizės 

technologija
Durpių ekstraktų kokybės įvertinimas, 2013 m. birželio mėn. UAB „Durpeta“

Simona Kasauskaitė Želdynai ir jų dizainas
Šv. Kazimiero bažnyčios floristinis puošimas per Šv. Velykas 

Baltriškių k., Zarasų rajone, 2013 m. birželio mėn.
Savo lėšomis

Marius Misikas Želdynai ir jų dizainas
A. Poderio memorialinio muziejaus sklypo Salake, Zarasų rajone, 

sutvarkymo projektas, 2013 m. birželio mėn.

Seimo narys Algirdas 

Vapšys ir Salako miestelio 

seniūnas Renius Kisielius

Julija Liubin Želdynai ir jų dizainas
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto skaityklos interjero 

puošyba floristiniais objektais, 2013 m. birželio mėn.

Vilniaus kolegijos 

Agrotechnologijų 

fakultetas

Lilija Solovjova Želdynai ir jų dizainas
VĮ Trakų miškų urėdijos „Žeronių medelynas” reorganizacijos 

projektas Rūdiškių m., Gūdiškių g. 45, 2013 m. birželio mėn.

VĮ Trakų miškų urėdijos 

„Žeronių medelynas”

Svetlana Kolosovaitė
Siuvinių 

projektavimas ir 
Moteriško komplekto projektavimas, 2013 05 17, Vilnius

Agnė Damulevičienė, UAB 

"Shani" darbuotoja

Agnė Damulevičienė
Siuvinių 

projektavimas ir 
Moteriško puspalčio projektavimas, 2013 05 17, Vilnius UAB "Tuma" darbuotoja

Lilija Razumaitė
Siuvinių 

projektavimas ir 
Moteriško klasikinio palto projektavimas, 2013 05 17, Vilnius

UAB “Maxima” X773 

parduotuvės vadybininkė

Milda Lekavičiūtė

Siuvinių 

projektavimas ir 

gamyba

Vyriško komplekto projektavimas, 2013 05 17, Vilnius
UAB "Turamus" direktorius 

Eduardas Ševčenko

Asterijus Frolovas Telekomunikacijos
Optinės linijos Marijampolė – valstybinė siena projektavimas.              

2012 – 2013 m. m.
AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugas Sora Telekomunikacijos
Radviliškio rajono Raudondvario miestelio optinio tinklo 

projektavimas. 2012 – 2013 m. m.
TEO AB, LT

Vadimas Grušnys Telekomunikacijos 
Kelių policijos valdybos nuotolinio mokymo klasės 

projektavimas. 2012 – 2013 m. m.

Lietuvos Kelių policijos 

valdyba

Rytis Štreimikis Telekomunikacijos
UAB „Trasalis“ telekomunikacijų tinklo rekonstrukcija.                       

2012 – 2013 m. m.
UAB „Trasalis“

Jonas Jurevičius Telekomunikacijos Šviesolaidinio ryšio maketas. 2012 – 2013 m. m.
Telekomunikacijų 

laboratorija

Mantas Novikas Telekomunikacijos DVB – T  televizijos stendo tyrimas. 2012 – 2013 m. m.
Elektroninių sistemų 

laboratorija
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Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė)
Studijų programa Darbo tema

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus

Oleg Petrucin Kompiuterių technika Programuojamas variklio stendas. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Viačeslav Adamovič Kompiuterių technika Robotas valdomas per Bluetooth  sąsaja. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Viktoras Mackevičius Kompiuterių technika Skysčio lygio matuoklis. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Audrius Skolis Kompiuterių technika Mechatronikos modelio modernizacija. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Mindaugas Talačka Kompiuterių technika Ekologiškas oro šildytuvas. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Dmitrij Veršickij Kompiuterių technika Automatinis rūšiavimo įtaisas. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Donatas Kralikauskas Kompiuterių technika Elektroninio dviračio tyrimas ir modifikavimas. 2012 – 2013 m. m. EIF Mechatronikos centras

Adomas Kaunas
Elektronikos 

technikos

Logoperiodinis matuoklis optinių signalų intensyvumo santykio 

matavimui (maketas), 2013-01-25, Vilnius
UAB „Optronika“

Audrius Raišys
Elektronikos 

technikos

Nešiojamų lazerinių įrenginių skirtų fizioterapijai analizė ir tyrimas 

(maketas), 2013-01-25, Vilnius
UAB „Optronika“

Andrius Kamarauskas
Elektronikos 

technikos
Gręžimo mechatronikos stotis, 2013-01-25, Vilnius EIF Mechatronikos centras

Rolandas Kiseliauskas
Elektronikos 

technikos
Detalių tiekimo mechatronikos stotis, 2013-01-25, Vilnius EIF Mechatronikos centras

Julius Rupšys
Elektronikos 

technikos
Detalių rušiavimo mechatronikos stotis, 2013-01-25, Vilnius EIF Mechatronikos centras

Masoit German
Elektronikos 

technikos
Nuotekių siurblinės valdymas (maketas), 2013-01-25, Vilnius UAB „Vilniaus vandenys“

Korbutas Matas
Elektronikos 

technikos
Išmaniųjų posūkių modulis (maketas), 2013-01-25, Vilnius Autoserviso centras

Tadas Bešlovas
Programavimas 

kompiuteriams

Siuntų savitarnos terminalų aptarnavimo programa.                         

2012 – 2013 m. m.
UAB „Enersys“

Loreta Eimontaitė
Programavimas 

kompiuteriams

Interneto svetainė ,,Rytų partnerystės jaunimo forumas”.                     

2012 – 2013 m. m.
Užsienio reikalų ministerija

Kristina Voroneckaja Buhalterinė apskaita
Aplinkosauginiai mokesčiai ir jų taikymo ypatumai  uždarojoje 

akcinėje bendrovėje „Rūkas“, 2013-06-10 d., VIKO EKF.

Uždaroji akcinė bendrovė 

„Rūkas“

Neringa Želnytė Buhalterinė apskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Elmoris“ finansinių rezultatų 

analizė, 2013-06-10, VIKO EKF.

Uždaroji akcinė bendrovė 

„Elmoris“

Aretas Nakrušas Verslo ekonomika
Uždarosios akcinės bendrovės „Žaliasis namas“ verslo planas 

ekologiškų namų statybai,  2013-06-12, VIKO EKF.

Uždaroji akcinė bendrovė 

„Arginta“

Vykintas Lučiūnas Verslo ekonomika
Uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ investicijų į 

biokuro naudojimą vertinimas, 2013-06-12, VIKO EKF.

Uždaroji akcinė bendrovė 

„Širvintų šiluma“

Edita Tumaitė Draudimo vadyba

2012  m. Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos vertinimas 

Lietuvos draudimo rinkoje uždarosios akcinės draudimo brokerių 

bendrovės „Astrum Vitae“ pavyzdžiu.

UADBB „Astrum Vitae“

Grėtė Klovaitė
Įstaigų 

administravimo

Įmonių ir įstaigų turto valdymo tobulinimo galimybės taikant 

RFID technologiją, Vilnius UAB „Intac LT“
UAB „Intac LT“  

Severina 

Mačiulevičiūtė

Įstaigų 

administravimas

Archyvo bylų inventorizacija ir judėjimo kontrolė taikant  RFID 

technologiją UAB „Intac Lt“
UAB „Intac LT“  

Dovilė Kurmytė
Įstaigų 

administravimas

Rokiškio ra. Savivaldybės Obelių seniūnijos  programų jaunimui 

tobulinimas
Obelių seniūnija
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Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė)
Studijų programa Darbo tema

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus

Modestas Askerovas
Maitinimo verslo 

organizavimas

Viešbučio „Kempinski Hotel Cathedral Square“ restorano 

„Telegrafas“ socialinės atsakomybės stiprinimas, 2013- 06-20, 

VVF

Viešbutis „Kempinski Hotel 

Cathedral Square“

Gerda Kirsnytė
Maitinimo verslo 

organizavimas

Restorano „Kafenhauz“ pobūvių ir renginių organizavimo 

tobulinimas, 2013- 06-20, VVF
UAB ,,Žaliasis žiogas“

Aurelija Janulytė
Maitinimo verslo 

organizavimas

Kaimo turizmo sodybos „Žiogelis“ renginių organizavimo 

gerinimas, 2013- 06-20, VVF
UAB ,,Pramogų pilis“

Giedrė Jutaitė
Maitinimo verslo 

organizavimas

Restorano „La Boheme“ patiekalų kokybės gerinimas, 2013- 06-20, 

VVF
Savininkas M. Miškinis

Živilė Kaušakytė
Maitinimo verslo 

organizavimas

Baro ,,The Portobello”paslaugų pardavimo didinimas. 2013- 06-20, 

VVF
UAB ,,Omaras“

Indrė Beganskaitė
Maitinimo verslo 

organizavimas

Viešbučio „Park Inn by Radisson Vilnius North“ restorano 

lankytojų aptarnavimo gerinimas,  2012 m., VVF
UAB viešbutis ,,Lietuva“

Lina Leonavičienė
Maitinimo verslo 

organizavimas

Pobūvių ir renginių organizavimo tobulinimas UAB „Gilužio 

sodyba“, 2012 m., VVF
UAB „Gilužio sodyba“

Paulius Martinonis
Maitinimo verslo 

organizavimas

Anykščių miesto viešojo maitinimo įmonių kulinarinio paveldo 

tradicijų įdiegimo galimybės, 2012 m. , VVF

Anykščių m. turizmo 

centras

Domas Sabockis Reklamos vadyba Internetinio įrankio „Dragdis“ įvedimas į rinką. UAB „Dragdis“

Akvilė Polinskienė Reklamos vadyba UAB „Takvi pica“ prekės ženklo žinomumo didinimas. UAB „Takvi pica“

Dovilė Baltušytė Reklamos vadyba
Reklamos agentūros „Partizanas“ žinomumo didinimas tikslinėje 

auditorijoje
UAB „Partizanas“

Gabija Blažonytė Reklamos vadyba
Linos Brazau fotografijos studijos įvedimo į rinką reklamos 

kampanija.

Linos Brazau fotografijos 

studija

Paulius Morkūnas Reklamos vadyba UAB „BoardSports“ prekės ženklo įvaizdžio formavimas. UAB „BoardSports“

Laura Simniškytė Reklamos vadyba Reklamos ir spaudos įmonės „Re formus“ įvaizdžio kūrimas. UAB „Re formus“

Karolis Zaleckas Reklamos vadyba Naujo prekės ženklo „KEEK“ įvedimas į rinką. UAB „KEEK“

Akvilė Strelčiūnaitė Reklamos vadyba Unicef Lietuva naujo paramos projekto reklamos kampanija Unicef Lietuva

Diana Žukovska Reklamos vadyba UAB „Infoterminalas“ informacinių terminalų populiarinimas. UAB „Infoterminalas“

Giedrė Striogaitė Reklamos vadyba Ukmergės kultūros centro komunikacijos strategijos sukūrimas. Ukmergės kultūros centras

Tuinylaitė Justina
Turizmo ir viešbučių 

administravimas

Kelionių organizatoriaus ,,Senamiesčio gidas’’ nuolatinių 

ekskursijų plėtros perspektyvos
UAB ,,Senamiesčio gidas‘‘

Laura Skujytė Prekybos vadyba
UAB KOSMELITA parduotuvių tinklo EUROKOS vartotojų 

lojalumas 
UAB ,, Kosmelita”

Aidas Nakrošis Prekybos vadyba UAB ,, Minijos pyla” elektroninės prekybos diegimo galimybės UAB ,, Minijos pyla”

Rolandas Bukauskas Prekybos vadyba UAB  ,, Takeda” konkurencingumas Lietuvos rinkoje UAB ,, Takeda”

Vaida  Pavlikevičiūtė Verslo vadybos
UAB „Tempus Trans“ Kokybės vadybos sistemos diegimo 

tyrimas
UAB „Tempus Trans“
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10 PRIEDAS. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI, KURIUOSE 

VILNIAUS KOLEGIJA DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS  

Projekto pavadinimas Projekto kodas, trukmė, 

vykdytojas 

Bendra 

projekto vertė, 

Lt 

Projekto tikslas 

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V 

1. Biotechnologijos ir 

biofarmacijos specialistų 

rengimui ir MTEP veiklai 

skirtos infrastruktūros kūrimas 

bei atnaujinimas (BIOTEFA-

C/D) 

 

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-

003; 2010-03-03 –  

2013-06-30; 

Vilniaus universitetas 

25 891 214,00 Projekto tikslas – atnaujinti ir išplėtoti projekto partnerių 

biotechnologijos ir biofarmacijos  mokslų ir studijų infrastruktūrą, 

įsigyti MTEP, laboratoriniams darbams naudojamą įrangą. 

2010 / 2011 m. m. Vilniaus kolegijos Chemijos laboratorijai 

Cheminės analizės technologijos studijų programos vykdymui 

įsigyta įrangos už 391 725 Lt. Įranga įdiegta ir naudojama studentų 

darbuose. 

Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V 

2. Ugdymo karjerai ir karjeros 

stebėsenos infrastruktūros 

aukštosiose mokyklose plėtotė 

VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-

002; 2010-08-10 –  

2013-08-31; 

Vilniaus universitetas 

(Karjeros centras) 

5 882 352,94 Projekto tikslas – sukurti karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei 

išplėsti ir modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo 

materialinę bazę Lietuvos aukštosiose mokyklose. 2011 m. 

lapkričio 9 d. pasirašyta dvišalė sutartis tarp VU (projekto 

vykdytojo) ir Vilniaus kolegijos (Projekto partnerio) dėl projekto 

veiklos „Projekto partnerių aprūpinimas kompiuterine, programine, 

organizacine ir biuro įranga“ įgyvendinimo. 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K 

3. Vadybos ir verslo 

administravimo studijų krypties 

pirmosios pakopos programų 

tarptautinio konkurencingumo 

stiprinimas, skatinant 

tarpinstitucinę partnerystę bei 

diegiant inovatyvius mokymosi 

metodus 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-

061; 2010-04-01 –  

2012-11-30; 

Viešoji įstaiga 

Vilniaus 

universiteto 

Tarptautinio 

verslo mokykla 

973 573,43 Projekto tikslas – stiprinti vadybos ir verslo administravimo 

programų tarptautinį konkurencingumą. Akredituota Tarptautinio 

verslo studijų programa. Parengta praktinių užduočių valdymo 

metodika akcentuojant programinės įrangos SPSS (angl. — 

Statistical Package for the Social Science) panaudojimą dėstant 

Verslo matematikos, Kompiuterizuoto verslo valdymo ir Verslo 

informatikos dalykus. Parengti 8 mokymo priemonių komplektai 

Verslo studijų įvado, Rinkodaros tyrimų, Kokybės vadybos, 

Projektų valdymo, Tarptautinės  prekybos,  Profesinės praktikos, 

Baigiamosios praktikos, Baigiamojo darbo dalykams, akcentuojant 

SPSS prognozavimo metodikos taikymą. Parengtos 5 praktinės 

egzaminų užduotys šiems dalykams: Finansai, Sandėlių vadyba, 

Dokumentų valdymas, Transporto logistika, Logistikos pagrindai. 

Vyko bandomasis Tarptautinio verslo studijų programos 

įgyvendinimas. 

4. ATVERK – Ateities 

verslo komanda 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-

028; 2011-11-09 –  

2013-11-09; 

Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacija 

„Linpra“ 

2 620 227,00 Projekto tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijų, jų dėstytojų 

ir studentų glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos inžinerinės 

pramonės (mechatronikos, elektrotechnikos, elektronikos ir pan.) 

įmonėmis, didinant šio gamybos sektoriaus ilgalaikį  

konkurencingumą,   internacionalizavimą,   suteikiant studentams 

galimybes spręsti įmonių problemas, ugdant jų komandinį  

verslumą,  suteikiant  dėstytojams  šio  verslumo lavinimo įgūdžių 

realiomis verslo sąlygomis. Projekto metu numatyta  vykdyti 

neformalius studentams irdėstytojų mokymus, kurių metu jie 

realiai kurs produktų prototipus bei verslo planus Verslo ir 

techninės kūrybos centruose (VTKC). Konkuruos tarpusavyje 

Idėjų mugėje, dalyvaus imitaciniuose žaidimuose, stažuosis 

"Demola" studentų verslumo ugdymo centre Suomijoje. 

5. Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų verslumo 

gebėjimo ugdymas 

įgyvendinant tarptautinį 

studentų neformalaus 

verslumo ugdymo modelį 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-

024; 2011-11-14 –  

2013-11-14 

Visuomeninė 

organizacija 

Alytaus krašto 

verslininkų 

asociacija 

2 422 953,00 Projekto tikslas – skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 

verslumą įgyvendinant studentų inovatyvaus verslumo ugdymo 

modelį,  pagrįstą  adaptuotu  tarptautiniu  studentų  verslumo 

ugdymo   modeliu   „Spark   of   Enterprise“(liet.   „Verslumo 

kibirkštis“). Projekto dalyviams – 300 studentų ir 40 dėstytojų – 

numatyti praktiniai verslumo ugdymo užsiėmimai, dalyvavimas 

verslo idėjų konkursuose, studijų vizitai į užsienio šalies verslo 

įmones. 

6. Studentų verslumo 

ugdymas integruotuose 

mokslo, studijų ir verslo 

centruose (slėniuose) – 

START 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-

034; 

2011-11-09 –  

2013-11-09 

Viešoji įstaiga „KTU 

Regioninis mokslo 

parkas“ 

1 686 135,00 Projekto tikslas – ugdyti studentų verslumo gebėjimus 

įgyvendinant jų  neformalaus verslumo ugdymo modelį. Ypatingas 

dėmesys projekte skiriamas patirtiniam mokymuisi, kuomet 

įgyjama praktinės verslumo patirties, skatinamas verslumu 

grindžiamas mąstymas, ugdomi verslumo gebėjimai. Projekte bus 

naudojami šiuolaikiški studentų verslumo ugdymo metodai – 

atliekamas kompiuterinis modeliavimas, dalyvavimas verslo 

žaidimuose, kuriamos studentų įmonės, vykdomi projektai  ir 

darbas grupėse, organizuojami vizitai verslo įmonėse. 



Viln iaus  kolegi jos met inė ve iklos a taskai ta  2013  

87 

7. Studentų verslumo įgūdžių 

stiprinimas panaudojant 

Europinį verslumo ugdymo 

modelį EUROPRISE 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-

014; 

2011-11-09 –  

2013-11-09; 

Vilniaus 

prekybos, 

pramonės ir 

amatų rūmai 

1 541 029,00 Projekto tikslas – suteikti biomedicinos, fizinių, technologijos ir 

socialinių mokslų krypties studentams verslumo pagrindus, kad jie 

galėtų laboratorijose padarytus išradimus pritaikyti praktikoje, 

gebėtų teorines žinias panaudoti kurdami naujus inovatyvius ir 

tarptautinėje erdvėje konkurencingus produktus. Vykdant projektą 

bus pritaikytas ir įgyvendintas Norvegijoje sukurtas verslumo 

ugdymo modelis EUROPRISE, kuris skatins aukštųjų mokyklų 

tiksliųjų mokslų studentus patiems kurti savo verslą, steigti įmones, 

susikurti sau darbo vietas ir pasilikti Lietuvoje. 

8. Saulėtekio verslumo 

mokykla AdVenture 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-

032; 

2011-11-08 –  

2013-11-08; 

Viešoji įstaiga 

„Saulėtekio 

slėnis“ 

2 270 542,00 Projekto tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi Lietuvoje 

stiprinant ir ugdant studentų verslumo gebėjimus, kad verslo 

kūrimas būtų suvokiamas kaip dar viena galimos karjeros 

alternatyva. Projekto dalyviai turės galimybę perimti patirtį iš 

geriausių Lietuvos įmonių bei įgyvendinti savas verslo idėjas 

organizuojamuose mokymuose. 

Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V 

9. Aukštojo Mokslo I ir II 

pakopų Informatikos ir 

informatikos inžinerijos 

krypčių studijų Programų 

Atnaujinimas bei naujų 

sukūrimas ir įgyvendinimas 

(AMIPA) 

VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-

003; 

2010-09-01 –  
2013-10-26; 

Kauno technologijos 

universitetas 

4 100 000,00 Projekto tikslas – atnaujinti esamas ir sukurti naujas I ir II pakopų 

informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programas 

bei jas įgyvendinti VU, KTU, VGTU, VDU, MII, KK ir VK. 

Atnaujinant modulių turinius bus paruoštos mokomosios knygos ir 

mokymo(si) medžiagos pateiktys. 

10. Biotechnologijos ir 

biofarmacijos sektoriui 

reikalingų aukštos 

kvalifikacijos specialistų 

rengimo tobulinimas 

(BIOTEFA-A) 

VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-

009; 

2010-09-01 –  

2013-10-26; 

Vilniaus universitetas 

6 778 353,00 Projekto tikslas- atnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos 

mokslo, verslo ir pramonės plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei 

vientisųjų studijų programas, išbandyti šias programas ir 

patobulinti programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją stažuotėse, 

konferencijose ir dalykinės bei edukologinės kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. 

2011 m. atnaujinta studijų programa „Cheminės analizės 

technologija“: pertvarkytas studijų programos aprašas ir 

standartizuotoji dalis, atnaujintas specializacijos „Biocheminės 

analizės technologija“ dalykų turinys, parengta 14 dalykų metodinė 

medžiaga (konspektai, laboratorinių darbų aprašymai, savarankiško 

darbo užduotys). Atliktas atnaujintos studijų programos „Cheminės 

analizės technologija“ tarpinis ekspertinis vertinimas. 

Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V 

11. 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) 

VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-

001; 

2010-04-22 –  

2013-12-31; 

Vilniaus 

universitetas 

(Karjeros 

centras) 

10 743 937,00 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. 

Vykdant projektą, parengtas studentų karjeros valdymo paslaugų 

modelis. Parengtos ir ekspertų aprobuotos studentų karjeros 

valdymo paslaugų srities kokybės gairės, apimančios karjeros 

valdymo paslaugų ir priemonių kokybės, karjeros valdymo 

specialistų kompetencijų gaires ir karjeros valdymo specialisto 

etikos kodeksą. Parengta studentų karjeros valdymo kompetencijų 

ugdymo programa, aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistų 

profesinio tobulėjimo programa, karjeros vertinimo metodikų 

projektai, karjeros informacijos šaltinių klasifikatoriaus aprašas, 

karjeros informacijos šaltinių klasifikatoriaus vartotojo instrukcija 

bei karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) modelio 

projektas. 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V 

12. Nacionalinės Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studentų ir 

dėstytojų tarptautinės praktikos 

ir stažuočių sistemos sukūrimas 

ir įgyvendinimas 

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-

002; 

2010-11-30 –  

2013-05-30; 

Jungtinių tautų 

Vystymo programa 

2 949 164,00 Projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir 

konkurencingumą, sukuriant tarptautine partneryste pagristą 

studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo 

sistemą. 

Parengti moduliai: „Studentų tarptautinės praktikos“, „Dėstytojų 

tarptautinių stažuotės“ bei partnerių tinklo aprašas. Įvyko 3 

mokomieji vizitai į Ispaniją, Italiją ir Jungtinę Karalystę 

susipažinimui su gerąja tarptautinių partnerių tinklų kūrimo 

patirtimi. Vyko mokymai specialistams studentų parengimui 

tarptautinei praktikai bei pradėtas programinės įrangos tarptautinės 

praktikos / stažuočių organizavimo proceso automatizavimui 

kūrimas. 
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Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K 

13. Kauno ir Vilniaus kolegijų 

valdymo efektyvumo didinimas 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-

005; 

2010-03-08 – 

2012-12-31; 

Kauno kolegija 

1 392 461,30 Projekto tikslas – didinti Kauno ir Vilniaus kolegijų studijų sistemų 

efektyvumą ir konkurencingumą, tobulinant šių aukštųjų mokyklų 

vidaus valdymą. 

Į KK ir VK strategijas bus integruotas mokymosi visą gyvenimą 

aspektas, padidintas aukštųjų mokyklų tarybų vaidmuo, kas 

sąlygos valdymo efektyvumą, veiklos skaidrumą atskaitomybę. 

Šiuo projektu užtikrinama ilgalaikė dviejų didžiausių Lietuvoje 

kolegijų partnerystė, skatinant abipusiai naudingą 

bendradarbiavimą su socialiniais-ekonominiais partneriais bei 

suformuota abiems kolegijoms bendra strateginė studijų filosofija. 

14. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų formalizavimas 

Lietuvos aukštojo mokslo 

institucijose 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-

004; 

2012-05-17 –  

2014-05-17; 

Mykolo Riomerio 

universitetas 

1 328 906,00 Projektu siekiama perduoti projekto pareiškėjo įgytą patirtį 

Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, kurios įgyvendus projektą, 

prisidėtų prie neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo 

plėtros Lietuvoje. Pareiškėjo turima patirtis apima mokslinę ir 

praktinę patirtį. Teikiamu projektu siekiama sukurti kokybiškai 

naują paslaugą suaugusiems Lietuvos aukštojo mokslo 

institucijose, kurios galės vertinti ir formalizuoti suaugusiųjų 

neformaliojo mokymosi kompetencijas, įgytas ne akademinėje 

aplinkoje. Pagrindinis projekto tikslas – perduoti MRU įgytą patirtį 

vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytas kompetencijas kuriant tokio mokymosi vertinimo 

ir pripažinimo sistemą Lietuvoje.  

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V 

15. LieDM tinklo plėtra VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-

002  

2012-12-12 – 2014-04-12 

Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

993 699,9 LieDM tinklo prioritetas yra moderniomis informacijos ir 

telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo mokslo 

studijos, e-mokymosi plėtra, aukštųjų mokyklų partnerystė vykdant 

nuotolinį mokymą bei mokymąsi. Studijavimui el. būdu sukurta 10 

antrosios pakopos studijų programų, 3 pirmosios pakopos studijų 

programos, daugiau nei 3000 nuotolinio mokymosi kursų, kasmet 

organizuojama apie 800 vaizdo konferencijų, sukaupta daugiau 

kaip 6000 valandų vaizdo įrašų, skirtingose Lietuvos aukštosiose 

mokyklose įsteigtos vaizdo konferencijų studijos, nuotolinio 

mokymo klasės, techniniai centrai bei vaizdo filmavimo ir 

montavimo studijos. Visa ši infrastruktūra prisideda prie nuotolinių 

studijų populiarinimo ir teikimo Lietuvos aukštojo mokslo 

institucijose ir didina jų konkurentabilumą respublikinėje ir 

tarptautinėje rinkoje 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V 

16. Studijų prieinamumo 

užtikrinimas specialiųjų 

poreikių turintiems studentams 

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-

001; 2012-01-01 –  

2015-04-10; 

Valstybinis studijų 

fondas 

20 000 000,00 Projekto tikslas - paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo 

mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų 

mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.  

Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.2-SADM-01-V 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V 

17. Technologijų perdavimo 

gebėjimų ugdymas Lietuvos 

Slėnių mokslo ir studijų 

institucijose (TP-Uni) 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-

005; 

2011-12-22 –  

2014-06-21; 

Viešoji įstaiga 

"Saulėtekio slėnis" 

1 504 944,00 Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir 

organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti 

mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą. Pagrindinės sprendžiamos 

problemos: mokslo ir verslo bendradarbiavimo trūkumas, 

technologijų perdavimo žinių ir sistemos trūkumas, žemas Lietuvos 

verslo įmonių inovatyvumo lygis, nepakankamas 

mokslininkų/tyrėjų verslumo lygis. 

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-05-K 

18. Mokslininkų vietinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 

skatinimas bei kompetencijų 

ugdymas 

VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-

020; 

2012-07-24 – 

2014-07-23; 

Viešoji įstaiga 

„Mokslininkų sąjungos 

institutas“ 

360 155,00 Projekto tikslas yra "Skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų 

profesinį tobulinimąsi visuose karjeros etapuose ir didinti 

žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTTP srityje kokybine ir kiekybine 

prasme",  jam pasiekti iškelti 3 uždaviniai, kurių veiklos prisidės 

prie mokslininkų ir tyrėjų, dirbančių ĮS srityje, kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimo, mobilumo ir tarptautinio 

bendradarbiavimo skatinimo, taip pat NĮSP aktyvinimo. Projekto 

poveikis atneš teigiamus rezultatus, nes bus išspręsta problema – 

mažai aktyvi NĮSP veikla bei būtinas su ĮS dirbančių mokslininkų, 

tyrėjų bei mokslo institucijos narių tobulinimasis, kvalifikacijos bei 

žinių gilinimas, mobilumo skatinimas. 
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Vertintojų instrukcija. Metodinis leidinys.  UAB „Smalta“, 2013. 59 p. ISBN 978-609-95461-1-7 

 JARULĖ, Virginija; MISEVIČIŪTĖ, Inga; RADZIULIS, Kęstutis. Smulkiųjų gyvūnų slauga  

Metodinis leidinys. UAB Ciklonas, 2013. Tiražas 40. 56 p., ISBN 978-609-436-026-8 

 JARULĖ, Virginija; PAUKŠTĖ, Aivaras. Intervencinės veterinarinės medicininės pagrindai. 

Metodinis leidinys.  UAB Ciklonas, 2013. Tiražas 40. 56 p., ISBN 978-609-436-025-1 

PETKEVIČIENĖ, Laisvutė. Infekuotųjų ŽIV ir sergančiųjų AIDS maitinimasis. Metodinis leidinys 

Homo liber, Standartų spaustuvė, Vilnius; 200 egz., 80 p., ISBN 978-609-446-054-8. 

PETKEVIČIENĖ, Laisvutė. Sergančiųjų hipertonine liga maitinimasis. Metodinis leidinys. Homo 

liber, Standartų spaustuvė, Vilnius; 200 egz., 51 p., ISBN 978-609-446-050-0. 

Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VI-osios  mokslinės-praktinės konferencijos 

straipsnių rinkinys. UAB Ciklonas, 2013. Tiražas 80 egz., 124 p., ISSN 2029-2279 

Aprangos dizainas  ir gamyba: aktualijos ir naujovės.  Studentų konferencijos straipsnių rinkinys.  

Vilniaus kolegija, Ciklonas, 56 p., ISBN 978-609-436-027-5. 

Studijos kintančioje verslo aplinkoje, respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių 

rinkinys-pranešimų medžiaga. Sudarė BUČIENĖ Romantė. UAB Ciklonas, 191, p. 51 ISSN 2029-

2805 (print) ISSN 2029-2813 (online). 

Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos. II-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos 

straipsnių rinkinys. Sudarė PIKELIENĖ, Asta.  UAB Ciklonas, 2013, 474 p., ISBN 978-609-436-019-

0. 

Chemijos technologijų raida ir perspektyvos. Studentų ir dėstytojų konferencijos straipsnių rinkinys. 

Sudarė: ČERČIKIENĖ, Irena; ŽILIONYTĖ, Kristina. UAB Ciklonas, 2013. 30. 99 p. ISBN 978-

609-436-021-3. 

Maisto produktai – sauga ir kokybė. Studentų ir dėstytojų mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių 

rinkinys. Sudarė MILAŠIENĖ, Laimutė; ŠPAKOVSKAJA, Kristina.  UAB Ciklonas, 2013. 100. 175 

p. ISBN 978-609-436-020-6. 

 ГАДЕИКЕНЕ, Агне; ГРЕЙЧЮВЕНЕ, Антонина; КУШТАН, Габриэлла; САМУХОВАЙТЕ; 

Эгле; СЯПТИЛЬКЕНЕ, Виктория; ЧЯПОНИТЕ, Зита; ШИМЕНАИЙТЕ, Мингаиле. Основы 

культуры потребления. „Standartų spaustuvė“. 600, 157 p. ISBN 978-9955-783-05-3. 

PUMPUTIENĖ, Ingrida. Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas. Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos centras, Vilnius; 1000 egz., 216 p., ISBN 978-5-420-01718-0. 
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13 PRIEDAS. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 2012-2013 M. M. 
Eil. 

Nr. 

 

 
Programa Projekto Nr. Projekto pavadinimas Koordinatorius Šalis 

1 ATF 
Leonardo da 
Vinči 

2010-1-BG1-LEO05-
03085 

VALIDAID EQC.LTD Bulgarija 

2 ATF 
Leonardo da 

Vinči 

2011-1-GB2-LEO05-

05460 
INSIGHT Europartnership Agency JK 

3 ATF 
Youth in 
Action 

CY-11-22-2012-R2 Jaunimo komanda prieš nedarbą DOREA Kipras 

4 DTF Nordplus HE-2012_1a-29509 Nordapparel 
Tallinna 

Tehnikakõrgkool/UAS 
Estija 

5 DTF Erasmus IP 
LLP-
ERA/MT/IP/02/2009 

NANOCHEM Malta University Malta 

6 EIF Nordplus HE-2011_1a-25151 
Kokybės užtikrinimas aukštajame 
moksle II 

Turku University of 
Applied Sciences 

Suomija 

7 EIF Erasmus IP 
2012-1-PL-ERA10-

28996 "PROMAND" 
PROMAND 

University of Economy 

in Bydgoszcz 
Lenkija 

8 EIF Erasmus IP 
LLP-ERA-IP-2012-

LT-0769 
WISDOM Vilniaus kolegija Lietuva 

9 EKF Erasmus IP 
LLP-ERA-IP-2012-
LT-0770 

ECACEE Vilniaus kolegija Lietuva 

10 EKF Erasmus IP 
2012-2-PL1-ERA10-

28988 
INTERATE 

The University of 

Economy 
Lenkija 

11 EKF Nordplus NPHZ-2013/10118 
Projektas - Nordplus Horizontal 2013 - 
Boldic open learning resources online 

(OLRO) 

SE-SVERD Švedija 

12 PDF Comenius 
528103-LLP-1-2012-
1-PT-COMENIUS-

CNW 

ICTWAYS 
ISEP Porto aukštoji 

mokykla 
Portugalija 

13 SPF Erasmus IP 
2010/LLP/ERAMOB-

IP/10 

Tarpdisciplininė lėtinėmis ligomis 

sergančiųjų priežiūros ir priežiūros 
gyvenimo pabaigoje programa 

University College 

Arteveldehogeschool 
Belgija 

14 SPF Erasmus IP 

177201-LLP-1-2010-

1-UK-ERASMUS-

ENWA 

Dietistai, užtikrinantys švietimą, 
mokymą ir profesijos kokybę 

University of Plymouth JK 

15 SPF Erasmus IP 
2012/LLP/ERAMOB-

IP/08 

Vartojamo maisto kokybė ir socialinė 

atskirtis 
Thomas More Kempen  Belgija 

16 VVF Erasmus IP 
LLP-ERA-IP-2012-

LT-0776 

Vidutinių įmonių socialinės 

atsakomybės strategijos 
Vilniaus kolegija Lietuva 

17 VVF Erasmus IP 
2012-1-BE3-ERA10-

06082 

Etikos kodas (Ethicod) 2020 viešbučių, 

svetingumo paslaugų ir turizmo vadybai 

Artezio Planteno 
taikomųjų mokslų 

universitetas  

Belgija 

18 VVF Erasmus IP 
2012-1-DK1-ERA10-

05464 
Žalioji darnioji ekonomika 

Šiaurės Danijos 

universitetinis koledžas 
Danija 

19 VVF Erasmus IP 
LLP-LDV-TOI-12-
AT-0003 

E-virtuvė – interaktyvaus mokymosi 
modelis profesinio bendravimo 

gebėjimams ugdyti ir tarpkultūriniam 

supratimui skatinti svetingumo 
paslaugų sektoriuje 

Unternehmensberatung 
Heffeter  

Austrija 

20 PDF Erasmus IP E11INA10 

Ankstyvasis amžius: atradimai, 

mokymasis ir kūryba, pasitelkiant visus 
pojūčius 

Haute Ecole Namur-

Liège-Luxembourg 
Belgija 

21 PDF Erasmus IP 

2A5AF519-C2A3-

49C9-8DEB-
5F05009E54F3 

Talentingi vaikai ir talentingi 

mokytojai: kompetencijos, lankstumas 
ir kultūra 

Balıkesir Üniversitesi Turkija 

22 PDF Erasmus IP IP-2012-012 Mokytojo identitetas Europoje 
University College 

Sjælland 
Danija 

23 VIKO Erasmus 

LLP-ERA-MOB-

2012-LT-0817 Erasmus mobilumas Vilniaus kolegija Lietuva  

24 
Simulith 

centras  

Leonardo da 
Vinči, 

naujovių 

perkėlimas 

LLP-LDV-TOI-

2011-LT-0090   
Privalomas mokymas verslo 

praktinio mokymo firmose (VPMF) 

profesinio ugdymo institucijose 

Vilniaus kolegija Lietuva 

25 
Simulith 

centras 

Leonardo da 
Vinči, 

naujovių 

perkėlimas 

LLP-LdV-TOI-

2012-LT-0109 
Verslo praktinio mokymo firmų 

(VPMF) vadovų rengimo programa 
Vilniaus kolegija Lietuva 
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14 PRIEDAS. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS 

14.1 lentelė. Vilniaus kolegijos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (Finansuoti 

kolegines studijas) programos 2013 metų sąmatos vykdymas, tūkst. litų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Išlaidų pavadinimas Asignavimų 

planas 

Gauti 

asignavimai 

Kasinės 

išlaidos 

Išlaidos 29174,1 29174,1 29174,1 

Darbo užmokestis 18124,4 18124,4 18124,4 

Soc. draudimo įmokos 5613,2 5613,2 5613,2 

% bendroje išlaidų apimtyje  81,4 81,4 81,4 

Prekių ir paslaugų naudojimas 3426,8 3426,8 3426,8 

Spaudiniai 300,0 300,0 300,0 

Kitos prekės 215,8 215,8 215,8 

Ilgalaikio turto remontas 188,0 188,0 188,0 

Komunalinės paslaugos 2251,0 2251,0 2251,0 

Kitos paslaugos 472,0 472,0 472,0 

% bendroje išlaidų apimtyje 11,8 11,8 11,8 

Stipendijos 2009,7,0 2009,70 2009,7 

% bendroje išlaidų apimtyje 6,8 6,8 6,8 

Iš viso  29174,1 29174,1 29174,1 
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14.2 lentelė. Pajamų įmokų 2013 metų sąmatos vykdymas, tūkst. litų 

Išlaidų pavadinimas Metinė sąmata Gauta įmokų Kasinės išlaidos 

Išlaidos 9777,2 8818,5 8789,4 

Darbo užmokestis 3163,5 2957,5 2935,4 

Soc. draudimo įmokos 982,7 889,1 882,1 

Medikamentai 6,0 4,8 4,8 

Ryšių  paslaugos 177,0 159,0 159,0 

Transporto išlaikymas 114,0 70,0 70,0 

Apranga ir patalynė 16,0 15,9 15,9 

Spaudiniai 190,0 71,4 71,4 

Kitos prekės 1010,0 1009,3 1009,3 

Komandiruotės 40,0 36,7 36,7 

Ilgalaikio turto remontas 410,0 370,2 370,2 

Kvalifikacijos kėlimas 18,0 17,3 17,3 

Komunalinės paslaugos 3100,0 2681,3 2681,3 

Kitos paslaugos 540,0 530,0 530,0 

Darbdavių socialinė parama 10,0 9,0 9,0 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 420,0 417,7 417,7 

Pastatai ir statiniai     

Mašinos ir įrengimai 270,0 263,2 263,2 

Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinė programinė įranga 

155,0 152,1 152,1 

Kitas nematerialusis turtas 5,0 2,4 2,4 

Iš viso 10197,2 9236,2 9207,1 
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14.3 lentelė. 2013 metais naujai įsigyto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto sąrašas 

Pavadinimas Kiekis Suma Lt 

Nematerialusis turtas    

Skaitmeninio prieigos tinklo simuliavimo programa  5106,20 

Plačiajuosčių tinklų simuliavimo programa  19454,38 

Telekomunikacijų tinklo simuliavimo programa  3920,40 

GSM tinklo architektūros ir protokolų sistema  11102,96 

Vidinė studijų kokybės vadybos sistema  292941 

Saugos sertifikatas su laikmena 16 2394,00 

Programinė įranga JAWS 14 3 10290,00 

Programinė įranga Win Taker Voice 3 1800,00 

Programinė įranga Super Nova Magnifier 2 4000,00 

Programinė įranga SPSS Campus Standart  13310,00 

Licencija Microsoft Desktop Education  122937,21 

Licencija Microsoft Exchange Server Standart  279,51 

Licencija Microsoft SOL Server Standart 2 2833,82 

Licencija Microsoft Windows Server Datac 1 1139,82 

Licencija Mikrosoft Windows Server Standart 5 949,85 

Licencija Microsoft Lync Server Standart 1 1355,20 

Licencija Microsoft System Center Standart 1 492,47 

Nematerialusis turtas iš viso  494306,82 

Materialusis turtas   

Kompiuterių tinklo komutacinė spinta 4 60805,14 

Tinklo komutatoriai HP2620-48 Switch 16 46812,48 

Tinklo kelvedys Catalyst 1 25642,30 

Tinklo kelvedžio moduliai 2 8992,72 

Transiveris10GBASE LRSFP 2 15117,74 

Stalas laboratorinis 9 16141,40 

Spinta laboratorinė 1 2560,36 

Traukos spinta 1 10912,99 

Vienakanal.reguliuoj.tūrio pipečių komplektas 1 4176,92 

Purtyklė su priedais Witeg 1 4510,88 

Kaitlentė Witeg 2 2816,88 

Multifunkcinis įrenginys UTAX CD5140L 9 25809,30 

Mechaninė maišyklė su priedais Witeg                  1 1754,50 

Kondicionierius GW240 1 4823,06 

Kondicionierius Dantex 24SRCN 1 4823,06 

Vejapjovė KLIPPO Cornet 1 2290,00 

Šuns fantomas 1 12417,64 

Vežimėlis šokiams Phantera 2 25010,00 

Automatinis kelio užtvaras 1 3500,00 

Išmanusis televizorius su staliuku Samsung 1 7005,90 

Vaizdo kamera Sony HDR 3 5146,38 

Daugiafunkcinis aparatas Xerox Work 1 11390,33 

Daugiafunkcinis aparatas CDC 5626L 1 2870,84 

Daugiafunkcinis aparatas Work Centre3325 1 1573,00 

Kompiuteris HP Elite 8300 Ai Touch 2 6579,98 

Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude 2 7007,11 

Kompiuteris HP CompaqPro 6300 SFF i5-34 1 5360,30 

Tarnybinė stotis Dell PowerEdge R210 1 3545,30 
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Biuro baldai 28 44953,51 

Projektorius ASK ProximaE 1655W 1 20458,58 

Projektorius Proxima 53307W 1 7435,42 

Materialusis turtas iš viso  402244,00 

Pastato K. Jasinskio g. keltuvo įrengimas  9634,0 

Bendrabučių atnaujinimo darbai  200011,28 

Pastatų atnaujinimo darbai iš viso  209645,28 

Bibliotekos fondas  253642,71 

Naujai įsigyta ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo 

turto iš viso 

 1359838,89 

Iš jų pagal šaltinius   

ES paramos lėšos   459289,84 

ES projektų valstybės biudžeto lėšos  73462,19 

ES projektų Kolegijos indėlis  16972,85 

Valstybės biudžeto programų lėšos  367075,67 

Veiklos pajamų lėšos  430114,87 

Kitos lėšos  12923,47 
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Maketavo Laima Miežienė, viršelio autorė Regina Kosmovski, Vilniaus kolegija. 
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