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Nuo 2009 m. reitinguojamos visos Lietuvos 
valstybinės ir nevalstybinės kolegijos. 
2012 m. trečiąjį kartą Vilniaus kolegija 
tapo reitingo nugalėtoja.

Kolegijos studentų, dėstytojų ir 
administracijos darbuotojų tarptautiniai 
mainai vyksta su 124 užsienio 
aukštosiomis mokyklomis iš 28 šalių.

Šiandien Kolegija:

• didžiausia valstybinė kolegija Lietuvoje, 
užimanti koleginių studijų lyderės poziciją;

• turi 8 fakultetus, vykdomos 48 studijų 
programos;

• rengia socialinių, fi zinių, biomedicinos, 
technologijos, humanitarinių mokslų ir menų 
studijų sričių specialistus;

• studijuoja daugiau nei 8 tūkst. studentų, dėsto 
470 dėstytojų, 49 iš jų mokslo daktarai;

• atsakingai rengia ir pristato visuomenei naujas 

studijų programas.

KOLEGIJA ĮSTEIGTA 
2000 METAIS SUJUNGUS 
AKADEMIŠKAI STIPRIAS 
VILNIAUS MIESTO 
AUKŠTESNIĄSIAS 
MOKYKLAS. JOS TAPO 
FAKULTETAIS. ATSKIRŲ 
FAKULTETŲ VEIKLA 
ILGESNĖ NEI 70 METŲ.
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Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020 m. parengta įgyvendinant projektą „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo 

efektyvumo didinimas“, (projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-005) pagal 2007–2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ veiksmų programos 

2-ojo prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. rengimo grupė:

Angelė Grasė Milevskienė (grupės vadovė), Marija Danutė Aukštuolienė, Violeta Bogucevičienė, Gintautas Bražiūnas, Stasys Bučys, 

Nemira Dirmontaitė, Aldona Gaižauskienė, Beata Gervickaitė, Birutė Gostevičienė, Zosė Gudžiūnienė, Žymantė Jankauskienė, Nijolė 

Kašėtienė, Irena Kaupienė, Eugenijus Kojelis, Vytautas Lauciūnas, Nijolė Liepienė, Rita Liepuonienė, Vaidas Liubinas, Asta Pikelienė, 

Jolanta Preidienė, Saulius Preidys, Giedrė Radzevičiūtė, Danutė Rasimavičienė, Zita Skutulaitė, Vida Sušinskienė, Valdemaras Šoblinskas, 

Romanas Tumasonis, Ona Žigutienė, Ana Žilėnienė.



Vilniaus kolegija įsteigta 2000 m. Iki 2004 m. 

Kolegija plėtėsi prisijungdama buvusias 

aukštesniąsias mokyklas ir reorganizuodama 

studijų centrus į fakultetus. Per ketverius 

metus studentų skaičius padidėjo nuo 3 

tūkst. iki beveik 11 tūkst. 2004 – 2010 m. buvo 

tobulinama Kolegijos struktūra ir valdymas, 

formuojamas įvaizdis, stengiamasi suvienodinti 

studijų sąlygas visuose fakultetuose. Per 

šiuos metus Kolegija įsitvirtino pirmame 

populiariausių Lietuvos aukštųjų mokyklų 

trejetuke ir, pagal studentų priėmimo rezultatus, 

aplenkė daugelį universitetų. Nuo 2005 m. 

dalyvavimas bendrajame priėmime kartu su 

universitetais (LAMA BPO) buvo rimtas dar 

jaunos aukštosios mokyklos jėgų išbandymas. 

Sparčiai plėtėsi tarptautiniai ryšiai. Dėstytojai 

ir administracija įgijo patirties rengdami ir 

dalyvaudami ES struktūrinių fondų projektuose.

Sėkminga veikla neliko nepastebėta. Žinių 

ekonomikos forumas 2007 m. Vilniaus kolegiją 

pripažino pažangiausia metų įmone, „(...) kuri 

savo veikloje kuria naujas žinias, savo pavyzdžiu 

įkvepia aplinkinius ir verčia visuomenę tobulėti“. 

Tai pirmas kartas, kai tokį apdovanojimą pelnė 

aukštoji mokykla. Ta proga Kolegiją pasveikino 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 

Adamkus.

 

Naujasis dešimtmetis visiems kelia dar 

sudėtingesnių uždavinių, kurie, visų pirma, 

susieti su Lietuvos demografine „duobe“ 

ir ekonominės krizės padariniais. Turėsime 

derinti savo žingsnius su sudėtinga 

Lietuvos ekonomine ir socialine raida, 

tačiau taip pat turėsime užtikrinti pasiektą 

kokybę, išlikdami patikima Lietuvos ir 

Europos aukštojo mokslo erdvės dalimi. 

Tai tikrai nelengvas uždavinys, bet Vilniaus 

kolegijos bendruomenė niekada neieškojo 

lengviausių kelių.

Tikiu, kad remdamiesi šiuo strateginiu 

dokumentu racionaliau paskirstysime ir 

veiksmingiau panaudosime savo intelektą 

bei materialųjį turtą, toliau visi kartu 

sėkmingai įgyvendinsime Vilniaus kolegijos 

misiją.

Kolegijos direktorius

Dr. Gintautas Bražiūnas
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VILNIAUS 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 Eu ropos aukštojo mokslo erdvę.

VILNIAUS KOLEGIJOS mISIJA

Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą įgijusius 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.
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BENDRUOmENIšKUmAS

VISUOTINUmAS

NUOSEKLUmAS

PROfESIONALUmAS

Kolegialumas, komandinis darbas, 
nuomonės laisvė, abipusė pagarba

Lygios galimybės, paslaugų 
prieinamumas, tolerancija, pagarba 
kitoms kultūroms

Atvirumas, skaidrumas, 
sąžiningumas, atsakingumas

Veiksmingas ir našus, klientų poreikius 
atitinkančių paslaugų teikimas 
institucijos viduje ir jos išorėje

AKADEmINIS PRANAšUmAS
žinios, akademinė laisvė, 

nepriklausomas kritinis požiūris, 
kūrybiškumas, novatoriškumas, 

tarptautinis pripažinimas
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VILNIAUS KOLEGIJOS VERTyBĖS
Neatsiejama Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. dalis yra vertybės. 
2008 m. buvo nustatytos pagrindinės Kolegijos vertybės, kurios apima kokybę, kompetenciją, 
pagarbą ir toleranciją kitiems, bendruomeniškumą, pozityvumą, socialinę atsakomybę, patikimumą, 
dvasinį bendrumą, kūrybiškumą, inovatyvumą.

Vertybės kristalizavosi ilgainiui, jų raida vyko siekiant tapti savo srities profesionalais, vykstant 
kolektyviam vadovybės ir kitų darbuotojų darbui.  

Kolegijos vertybės yra pastovios ir ilgalaikės, jomis pagrįsti visi mūsų kasdienio darbo ir ateities 
plėtros principai. Vertybės glaudžiai tarpusavyje susijusios ir vienodai svarbios – jos kuria Kolegijos 
kultūrą. 

Profesionalumas, bendruomeniškumas, nuoseklumas ir subalansuota darna 
papildo ir sustiprina institucijos akademinį pranašumą, kuris ateityje taps pagrindu 
įgyvendinant visus Vilniaus kolegijos plėtros tikslus iki 2020 m.
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ATVIRUmAS 
•	 Aktyvus Vilniaus kolegijos dalyvavimas 

Lietuvos bei Europos aukštojo mokslo 
raidos procese. 

•	 Aktyvėjantis abipusis Vilniaus kolegijos, 
visos Lietuvos visuomenės, regiono ir 
vietos bendruomenių bendravimas.

•	 Didėjančios galimybės neįgaliesiems 
bei nepakankamai visuomenėje 
atstovaujamoms žmonių grupėms 
studijuoti Vilniaus kolegijoje. 

•	 Didėjantis Vilniaus kolegijos studentų, 
dėstytojų ir tyrėjų mobilumas.

•	 Intensyvėjantis bendradarbiavimas su 
verslo bendruomene bei struktūrinės 
partnerystės skatinimo priemonių 
užtikrinimas.

•	 Didėjantis informacijos prieinamumas 
apie Europinio lygmens aukštojo mokslo 
profesijos studijas Vilniaus kolegijoje bei 
institucijos veiklos pasiekimus. 

STUDIJų mODERNIzAVImO  
PRINcIPAI VILNIAUS KOLEGIJOJE 
2012–2020 m.
Nuolatinis aukštojo mokslo profesijos studijų tobulinimas ir prieinamumo didinimas Vilniaus 
kolegijoje užtikrins nuoseklų mokymo(si) visą gyvenimą strategijos įgyvendinimą. Vilniaus kolegija, 
ateinančio dešimtmečio veikloje vadovaudamasi Europos aukštojo mokslo (studijų, tyrimų ir 
inovacijų) modernizavimo Komunikato nuostatomis, nustato 2012–2020 m. teikiamų profesijos studijų 
modernizavimo prioritetus:  

KONKURENcINGUmAS
•	 Aukšti absolventų studijų baigimo rezultatai.

•	 Lietuvoje ir užsienyje įgytų kvalifikacijų 
pripažinimo Vilniaus kolegijoje tobulinimas.

•	 Vilniaus kolegijos absolventų žinių bei praktinių 
profesinių įgūdžių tiesioginis atitikimas darbo 
rinkos poreikiams.

•	 Vilniaus kolegijos teikiamų studijų programų 
tarpdiscipliniškumo plėtra. 

BESImOKANTI ORGANIzAcIJA
•	 Veiksmingesnių kokybės užtikrinimo mechanizmų 

kūrimas ir diegimas Vilniaus kolegijoje.

•	 Įvairiapusių Vilniaus kolegijos institucinio 
finansavimo šaltinių užtikrinimas, efektyvus 
ir racionalus esamų materialiųjų išteklių 
panaudojimas.

•	 Stiprėjanti Vilniaus kolegijos institucinė 
autonomija ir atskaitingumas.

•	 Stiprėjanti strateginė lyderystė institucijoje.

•	 Veiksmingas profesionalaus dėstymo, rezultatyvios 
mokslo taikomosios ir meninės veiklos skatinimas.  

•	 Sąsajų tarp aukštojo mokslo, tyrimų bei inovacijų 
stiprinimas, kūrybiškumo puoselėjimas.
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VILNIAUS KOLEGIJOS SIEKINIAI 2020 m.
Vilniaus kolegija iki 2020 m. įgyvendins šiuos siekinius:
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•	 Kolegija yra pripažinta nacionalinė lyderė, 
teikianti šiuolaikiškas profesinio aukštojo mokslo 
studijų programas, atitinkančias nūdienos darbo 
rinkos poreikius.

•	 Teikiamos aukštos kokybės, lanksčios ir 
modernios studijos, skatinančios savarankišką 
mokymąsi visą gyvenimą, kritinį mąstymą ir 
užtikrinančios studentų karjeros galimybę.

•	 Studijos yra orientuotos į studentų lūkesčius.

•	 Sukurta palanki edukacinė aplinka.

•	 Vykdoma taikomoji mokslinė veikla ir 
plėtojamas profesionalus menas atitinka darnios 
visuomenės plėtros principus.

•	 Kolegija išlaiko ir pritraukia geriausius 
specialistus, kuriems yra artimos Vilniaus 
kolegijos vertybės. Jiems sudaroma galimybė 
siekti profesinės karjeros ir asmeninio 
tobulėjimo. 

•	 Kolegija palaiko glaudžius ryšius su partneriais 
Lietuvoje ir užsienyje, taip užtikrinama Vilniaus 
kolegijos lyderystė Lietuvos koleginio aukštojo 
mokslo sektoriuje ir integracija į Europos 
aukštojo mokslo erdvę.

•	 Plėtojamas lygiateisis darbuotojų ir studentų 
bendradarbiavimas puoselėjant kultūrą 
institucijos, kurioje vertinamas profesionalumas, 
tolerancija ir socialinis teisingumas. 



POLITINIAI VEIKSNIAI

Per praėjusį dešimtmetį Europos aukštojo mokslo erdvė buvo vystoma atsižvelgiant į intelektinį, mokslinį ir 

kultūrinį Europos paveldą ir siekius bei nuolat bendradarbiaujant vyriausybėms, aukštojo mokslo institucijoms, 

jų studentams ir darbuotojams, darbdaviams ir kitiems partneriams. Bolonijos procesu buvo siekiama didesnio 

aukštojo mokslo sistemų suderinamumo ir palyginamumo, lengvesnių galimybių studijuojantiesiems būti 

mobiliais, o institucijoms – pritraukti studentus ir dėstytojus iš kitų šalių. Aukštasis mokslas modernizuojamas 

įgyvendinant Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires. Kuriamos nacionalinės 

kvalifikacijų sandaros, sudarančios Europos aukštojo mokslo erdvę ir grindžiamos mokymo(si) rezultatais. 

Nacionalinės kvalifikacijų sandaros kūrimas yra svarbus žingsnis įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą 

nuostatas. Siekiant didinti mokymo(si) rezultatų skaidrumą ir pripažinimą Bolonijos procesas paskatino naudoti 

diplomo priedėlį ir Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemą. Bolonijos deklaracijoje ir vėliau nustatyti 

tikslai ir jų įgyvendinimas tebėra aktualūs ir šiandien.

Bolonijos proceso šalių ministrai, atsakingi už aukštąjį mokslą, konferencijoje Liuvene (Belgija) 2009 m. 

apžvelgė Bolonijos proceso pasiekimus ir nustatė kito dešimtmečio Europos aukštojo mokslo erdvės 

prioritetus. Per dešimtmetį iki 2020 m. Europos aukštasis mokslas turi tapti esminiu indėliu kuriant tikrai 

kūrybingą ir inovatyvią žinių Europą. Senstant Europos visuomenei tai galima pasiekti tik maksimaliai 

panaudojant visų savo piliečių talentus ir gebėjimus, visiškai įtraukiant juos į mokymąsi visą gyvenimą. 

Globalizacija ir sparti technologijų raida Europos aukštajam mokslui yra didžiulis iššūkis ir iš to kylančios 

galimybės, reiškiančios kitokius teikėjus, kitokius besimokančiuosius ir naujus mokymo(si) būdus. Į 

besimokantįjį orientuotos studijos ir mobilumas padės studentams ugdytis būtinus besikeičiančiai darbo 

rinkai gebėjimus ir įgalins tapti aktyviais ir atsakingais piliečiais.

Svarbiausias aukštojo mokslo srities teisės aktas yra Mokslo ir studijų įstatymas. Jis apibrėžia aukštojo mokslo 

institucijų veiklos gaires bei sąlygas ir nustato pagrindinius mokslo ir studijų vykdymo principus. Būtent šio 

teisės akto nuostatų pakeitimai lemia aukštojo mokslo reformos pradžią šalyje. Esminės reformos kryptys yra 

šios: studijų prieinamumo didinimas, nauja finansavimo sistema, kitoks aukštojo mokslo institucijos valdymas, 

studijų kokybės gerinimas. Mokslo ir studijų įstatymas remiasi LR Vyriausybės programa. Jo pagrindas – 

2007 m. birželio 14 d. pasirašytas parlamentinių politinių partijų susitarimas dėl mokslo ir studijų sistemos 

reformos principų. Mokslo ir studijų sistema turi būti pertvarkoma vadovaujantis išteklių koncentravimo bei 

efektyvaus naudojimo, autonomijos, atsakomybės ir atskaitomybės, valstybės reguliavimo, racionalumo bei 

veiksmingumo, laisvos konkurencijos, asmeninio suinteresuotumo, mokslo ir studijų tinklo gerinimo principais. 

Valstybės dokumentuose keliami tikslai, kad kuo daugiau šalies gyventojų įgytų kokybišką aukštąjį išsilavinimą, 

būtų tenkinamas asmenų, norinčių tobulintis, žinių poreikis, būtų užtikrinama visuomenės pažanga.
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VILNIAUS KOLEGIJOS 
APLINKOS PEST ANALIzĖ 



EKONOmINIAI VEIKSNIAI

Per pastaruosius metus šalies ekonomikai teko patirti didžiulį nuosmukį. 2010 m. pasirodžius pirmiesiems 

Lietuvos ekonomikos stabilizacijos ženklams imta aktyviai svarstyti, kokia bus ūkio raida recesijai pasibaigus. 

Lietuvos situaciją rodo tarptautinių tyrimų apie šalių konkurencingumą rezultatai. Autoritetingojo Pasaulio 
ekonomikos forumo 2011 m. ataskaitoje Lietuvai skirta 44 vieta iš 142 valstybių (2009 m. – 53 vieta). Išskirtos 

kelios mūsų šalies silpnybes (skliaustuose atitinkama Lietuvos pozicija): apmokestinimo mastas ir poveikis 

(124), valstybės biudžeto subalansavimas (123), valdžios reguliavimo našta (111), valdžios sektoriaus 

išlaidavimas (104), „protų nutekėjimas“ (111), visuomenės pasitikėjimas politikais (110).

Plėtojant šalies ūkį pagal žinių visuomenės kūrimo reikalavimus didės aukščiausios kvalifikacijos specialistų 

poreikis. Vilniaus kolegijos finansinė būklė labai priklauso nuo visos šalies makroekonominių rodiklių. 

Pagrindinis šalies aukštojo mokslo institucijų veiklos ir plėtros finansavimo šaltinis yra nacionalinis biudžetas. 

Būtent nacionalinio biudžeto išlaidos užtikrina šalies švietimo sektoriaus egzistavimą. Vieno studento studijoms 

šalyje tebeskiriama nuo 3 iki 10 kartų mažiau lėšų nei daugelyje kitų ES šalių. Aukštosioms mokykloms 

įgyjant vis didesnę autonomiją tikimasi, kad jos tenkins visuomenės poreikius ir bus jai atskaitingos. Valstybės 

finansavimas išliks svarbiausias prioritetas užtikrinant vienodą aukštojo mokslo prieinamumą ir tolesnę darnią 

autonomiškų aukštųjų mokyklų plėtrą. Daugiau dėmesio bus skiriama naujų ir įvairių finansavimo šaltinių ir 

metodų paieškai.

Lietuvai tapus ES nare labai svarbiu veiksniu Lietuvos ekonomikai ir aukštojo mokslo sektoriui yra ES 

struktūrinių fondų parama bei efektyvus šios paramos naudojimas. Švietimui ir mokslui iš 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos Lietuvai, kurią sudaro daugiau negu 23 mlrd. Lt, numatyta 3 398,84 mln. Lt.  

2007–2013  m. laikotarpis artėja prie pabaigos, o naujo periodo ES paramos prioritetai nėra apibrėžti, tad 

sudėtinga įvertinti aukštojo mokslo finansavimo perspektyvą. Bet kuriuo atveju ES ir kitų tarptautinių projektų 

bei privačiojo sektoriaus lėšos bus šaltiniai, kuriais Vilniaus kolegija privalo veiksmingai pasinaudoti.

SOcIALINIAI VEIKSNIAI

Visuomenė vis aiškiau suvokia aukštojo mokslo privalumus ir būtinybę investuoti į žmogiškuosius 

resursus, kurie yra modernios visuomenės sukūrimo garantas. Nemažėjantys konkursai į paklausias studijų 

programas yra šio suvokimo išraiška. Apie 70 % vidurinių mokyklų abiturientų toliau tęsia studijas aukštosiose 

mokyklose. Akcentuojamos vienodos aukštojo mokslo prieinamumo ir įgijimo galimybės. Aukštojo mokslo 

prieinamumas turėtų būti didinamas didinant nepakankamai atstovaujamų grupių galimybes studijuoti ir 

sudarant joms tinkamas sąlygas pabaigti studijas. Visuomenė vis labiau supranta taikomosios mokslinės veiklos 

ir eksperimentinės plėtros darbų svarbą plėtojant šalies ūkį, stiprinant jo konkurencingumą ir inovatyvumą, 

kuriant naujas darbo vietas. Šias nuostatas patvirtina Nacionalinis susitarimas siekiant ekonominės ir socialinės 

pažangos, visuomeninės organizacijos „Žinių ekonomikos forumas“ įsikūrimas. Šios organizacijos narė yra ir 

Vilniaus kolegija.

2009 m. įsigaliojusi Lisabonos sutartis padeda siekti socialinių tikslų. Joje nustatyta, kad formuodama 

politiką ir imdamasi veiksmų ES atsižvelgs į siekį didinti užimtumą. Pagrindiniai Lietuvos užimtumo politikos 

uždaviniai yra nustatyti Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje. 
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Tačiau uždavinių įgyvendinimą apsunkina sulėtėjęs Lietuvos ekonomikos vystymasis. Dėl šios priežasties 

2011 m. nedarbo lygis šalyje buvo 15,4 %. Vis dėlto įgytas aukštojo mokslo išsilavinimas yra didžiausias 

garantas susirasti darbą. Pastaruoju metu mažiausią dalį (10,6 %) Lietuvos bedarbių sudaro asmenys, įgiję 

aukštąjį išsilavinimą. Vidurinį ar žemesnį išsilavinimą įgiję asmenys sudaro net 78 % visų bedarbių. 2011 m. 

Vilniaus kolegiją baigusių 15,88 % absolventų buvo registruoti Lietuvos darbo biržoje. Tikimybė tapti bedarbiu 

sumažėja, jeigu įsigyjama darbo rinkai reikalinga profesija.

Kasmet mažėjantis abiturentų kiekis lemia mažėjantį norinčiųjų studijuoti skaičių. Prastėjanti šalies 

demografinė situacija (žr. 1 pav.) darys įtaką abiturentų skaičiui. Dėl šios priežasties mažės studentų priėmimas 

į Vilniaus kolegiją.

Ekonominė krizė taip pat paaštrino demografinę Lietuvos padėtį, paskatino „protų nutekėjimą“. Sunki 

finansinė šeimų padėtis ir nedarbas paskatino jaunimo emigraciją. 2011 m. savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 

53,8 tūkst. emigrantų. Šios tendencijos lemia Kolegijos nuostatą ruošti išmanančius savo dalyką, paklausius ir 

konkurencingus darbo rinkos specialistus. Siekiant šio tikslo keliamas Kolegijos prestižas, kuris garantuoja jai 

finansavimą. Siekdama geriausių rezultatų Kolegija prisideda prie bendros Lietuvos respublikos ekonominės ir 

socialinės gerovės kūrimo.

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1 pav. Gimstamumas Lietuvoje
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TEchNOLOGINIAI VEIKSNIAI

Europos Sąjungos priimtoje strategijoje „Europa 2020“ itin didelis dėmesys skiriamas švietimo sistemai. 

„Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio ES ekonomikos augimo strategija. Strategijos programose 

numatomos priemonės visų pakopų išsilavinimo prieinamumui gerinti, jaunimo užimtumui didinti, taip pat 

užtikrinti švietimo kokybinius reikalavimus, skatinti informacinių technologijų bei inovacijų diegimą.

Sparčiai kintant pasauliui, norima, kad ES ekonomika taptų pažangi, tvari ir integrali. Šie trys vienas kitą 

papildantys prioritetai turėtų ES valstybėms narėms padėti pasiekti didelį žmonių užimtumą, našumą ir 

socialinę įtrauktį. ES užsibrėžė penkis didelius užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties ir klimato bei 

energetikos sričių tikslus ir pasiryžo juos pasiekti iki 2020 m. Kiekviena valstybė narė nusistatė nacionalinius šių 

sričių tikslus. Strategija grindžiama konkrečiais ES ir nacionalinio lygmenų veiksmais. 

Besikeičianti verslo ir komunikacijų aplinka, nuolat augantys profesionalaus informavimo reikalavimai, 

naujausios technologinės informacijos perdavimo bei komunikacijos skvarbos galimybės svarbios aktyvinant 

bendruomenę, skleidžiant aktyvios, inovatyvios, kuriančios Kolegijos reputaciją. Žinių visuomenės plėtra 

šalyje kelia naujus informacinių technologijų taikymo Kolegijoje reikalavimus ir formuoja naujus uždavinius. 

Informacinės technologijos leidžia beveik neribotai išplėsti aukštojo mokslo prieinamumą šalies gyventojams, 

pagreitinti reikalingos informacijos paiešką.

Globalizacija, didėjantis gyvenimo tempas kelia problemų žmonėms, siekiantiems išsilavinimo ar savo 

kvalifikacijos tobulinimo. Tai skatina plėtoti nuotolines studijas, kurių pagrindinis tikslas – teikti mokymo(si) 

paslaugas ten, kur žmogus dirba ir gyvena, ir tuomet, kai jis gali mokytis. Nuotolinis mokymas(is) tampa svarbia 

mokymo(si) visą gyvenimą principų įgyvendinimo priemone.

Skaitmeninės bibliotekos, suteikiančios technologijomis grindžiamas informacines paslaugas, apimančios 

organizuotas žinių sankaupas, turinčias skaitmeninę ir elektroninę formas ir prieinamas vartotojams 

skaitmeniniuose ir elektroniniuose portaluose yra ypač svarbios suteikiant studijų procesui kokybiškumo ir 

vertingumo. 

Informacinės technologijos padeda tobulesniais metodais rinkti duomenis, rodiklius, įvertinti aukštosios 

mokyklos realiuosius išteklius, būtinus vertinant studijų rezultatus. Tai leis įvertinti, kaip sekasi vykdyti 

uždavinius, užsibrėžtus socialinėje, užimtumo, mobilumo, taip pat kitose srityse, ir bus apžvalgų ir tolesnių 

gairių nustatymo pagrindas.
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Vilniaus kolegijos SSGG analizė buvo atliekama dviem etapais. Pirmoji SSGG analizės sesija įvyko 2010 m. 

birželio 6 d., kai Kolegijos veiklą vertino direktorius, jo pavaduotojai ir centrinės administracijos darbuotojai, 

tiesiogiai susiję su integruotos plėtros strategijos formulavimu (iš viso 16 asmenų). Vykstant antrajai sesijai 

2010 m. birželio 28 d. ir liepos 1 d. Kolegijos SSGG analizę atliko fakultetų katedrų vedėjai (iš viso 34 asmenys). 

2010 m. liepos 2 d. įvyko baigiamoji trečioji sesija. Kolegijos veiklą analizavo ir vertino fakultetų dekanai ir 

prodekanai (iš viso 16 asmenų). Praktinių seminarų dalyviai buvo padalinti į 4 asmenų darbo grupes, kurios 

seminaro pabaigoje pristatė bendrai sutartas išvadas visiems dalyviams. Praktinio mokymo sesijoms vadovavo 

aukštosios mokyklos veiklos strateginio planavimo ekspertas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 

rektorius dr. Nerijus Pačėsa.

Antrasis Vilniaus kolegijos SSGG analizės rengimo etapas įvyko 2011 m. sausio 26 d. Vilniaus kolegijos 

Verslo vadybos fakultete. Pagrindinis praktinio seminaro tikslas buvo aptarti Kolegijos veiklos stiprybes, 

silpnybes, galimybes ir grėsmes. Seminare dalyvavo visos akademinės institucijos bendruomenės nariai: 

fakultetų deleguoti studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai (iš viso 63 asmenys). Pirmoje renginio 

dalyje į 9 darbo grupes pasidaliję dalyviai atliko intensyvaus komandinio darbo užduotis, o antrojoje seminaro 

dalyje savo įžvalgas pristatė visai susirinkusiųjų auditorijai. Praktiniam seminarui vadovavo Vilniaus kolegijos 

Verslo vadybos fakulteto dekanė, Europos aukštųjų verslo ir kalbų mokyklų tinklo SPACE prezidentė Danutė 

Rasimavičienė.

Seminaro dalyviai buvo itin aktyvūs, atviri. Pateikta daug idėjų, kurios ateityje padės spręsti valdymo, 

komunikacijos, studijų proceso, mokslinės veiklos, infrastruktūros, tarptautinio bendradarbiavimo, darbuotojų 

ir dėstytojų kvalifikacijos kėlimo klausimus. 

VILNIAUS KOLEGIJOS 
STIPRyBIų – SILPNyBIų – 

GALImyBIų – GRĖSmIų (SSSG) 
ANALIzĖ
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STIPRyBĖS
•	 Užsienio partneriai, socialiniai dalininkai ir 

Lietuvos darbdaviai  Kolegiją vertina teigiamai 
ir ja pasitiki. 

•	 Teikiamų studijų programų įvairovė, 
išskirtinumas, paklausa ir darbo rinkos poreikių 
atitikimas. 

•	 Studijų procesas orientuotas į Europinį studijų 
lygį bei praktinę taikomąją veiklą.

•	 Intensyvus studijų tarptautinimas plėtojant 
projektinę veiklą, akademinius mainus bei 
kuriant jungtines studijų programas.

•	 Baigusiems profesinio bakalauro studijas 
absolventams sudaromos sąlygos toliau tęsti 
magistrantūros studijas Lietuvos ir užsienio 
universitetuose.

•	 Užtikrinamos mokymo(si) visą gyvenimą 
sąlygos teikiant perkvalifikavimo bei 
kvalifikacijos tobulinimo programas.

•	 Aukštas Kolegijos absolventų 
konkurencingumas įsitvirtinant darbo rinkoje.

•	 Kolegijos valdymo struktūra orientuota į 
dinamišką raidą, tobulėjimą, demokratijos 
puoselėjimą.

•	 Plėtojama kokybės kultūra, bendruomenės 
nariai susitelkę įgyvendina strateginius 
Kolegijos vystymosi tikslus.

•	 Aktyvi studentų ir dėstytojų meninė – 
kultūrinė veikla Lietuvoje ir pasaulyje.

•	 Galimybė gyventi Kolegijos bendrabučiuose 
lengvina studentams tenkančią ekonominę 
naštą. 

•	 Pritraukiamos išorės investicijos padeda 
modernizuoti Kolegijos studijų infrastruktūrą.

•	 Tolygi ir darni Kolegijos raida kuriant Baltupių 

akademinį miestelį.

SILPNyBĖS
•	 Į Kolegiją įstojusių studentų mokymo(si) 

motyvacija ir pasirengimas studijoms 
aukštojoje mokykloje dažnai yra 
nepakankamas.

•	 Dėl modulių užsienio kalbomis stokos 
institucija nepakankamai pasirengusi 
vykdyti studijų programas užsienio 
kalba.

•	 Kolegijos darbuotojai nepakankamai 
moka užsienio kalbų. 

•	 Per maža IT technologijomis teikiamų 
mokymo(si) paslaugų, nuo tolinių 
studijų modulių apimtis.

•	 Nepakankamai lanksti ištęstinių studijų 
organizavimo sistema.

•	 Nepakankamai išnaudotos 
bendradarbiavimo galimybės su 
universitetais ir kitais socialiniais 
dalininkais. 

•	 Dideli valdymo kaštai dėl Kolegijos 
padalinių teritorinio nevientisumo 
Vilniaus mieste ir rajone.

•	 Nepakankamas informacijos 
technologijų taikymas valdant.

•	 Nepakankamai efektyvi  vidinė 
Kolegijos komunikacija.

•	 Nepakankamai tobulos darbuotojų 

skatinimo ir karjeros valdymo sistemos.
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GALImyBĖS
•	 Puoselėjant aukštą kokybės kultūrą tapti 

elitine kolegija. 

•	 Pritraukiant ES ir kitų paramos fondų 
investicijas užtikrinti papildomą 
institucijos finansavimą.

•	 Pasinaudojant įvairiapuse Kolegijos ir kitų 
šalių aukštųjų mokyklų patirtimi parengti 
paklausias naujas bei patobulinti esamas 
studijų programas.

•	 Bendradarbiaujant su universitetais 
plėtoti mokslo taikomąją veiklą.

•	 Plėtoti neformaliai įgytų kompetencijų 
įvertinimo ir formalizavimo sistemą. 

•	 Patobulinti Kolegijos informacijos 
valdymo sistemą.

•	 Pritraukti nuolatinių studijų studentų iš 
užsienio šalių.

•	 Įkurti verslo inkubatorių ir skatinti 
studentų verslumą.

•	 Sudaryti studentams galimybę studijuoti 
gretutines bei tarpkryptines studijų 
programas.

•	 Atsižvelgus į poreikį parengti nuotolinių 
studijų programas emigrantams iš 
Lietuvos.

•	 Plėtoti tęstines podiplomines studijas.

GRĖSmĖS
•	 LR aukštojo mokslo politikos nestabilumas.

•	 Santykinai mažėjantis Kolegijos finansavimas 
iš valstybės biudžeto.

•	 Lietuvos akademinio jaunimo skaičiaus 
mažėjimas.

•	 Gilėjanti šalies demografinė krizė.

•	 Konkurencijos stiprėjimas šalies ir Europos 
aukštojo mokslo erdvėje.

•	 Kitų kolegijų filialų steigimas Vilniuje. 

•	 Kolegijoje dirbančių dėstytojų perėjimas 
dirbti į universitetus ar į verslo aplinką.

•	 Netolygi darbdavių parama vykdant 
specialistų rengimą.

•	 Nepakankamas koleginio sektoriaus prestižas 
Lietuvoje. 
 



VILNIAUS KOLEGIJOS 
VEIKLOS STRATEGINIAI 
TIKSLAI IR Jų 
įGyVENDINImO 
UžDAVINIAI 
Vilniaus kolegija, užtikrindama mokymo(si) visą gyvenimą sąlygas, 
2012–2020 m. sieks šių strateginių tikslų:



TEIKTI AUKščIAUSIOS KOKyBĖS  
PROfESIJOS STUDIJAS. 

VySTyTI KOLEGIJOS VEIKLOS 
TARPTAUTIšKUmą.

PLĖTOTI mOKSLO TAIKOmąJą VEIKLą  
IR PROfESIONALųJį mENą.

TOBULINTI KOLEGIJOS AKADEmINIO 
PERSONALO KOmPETENcIJAS.

TOBULINTI KOLEGIJOS STUDIJų IR TAIKOmųJų 
mOKSLO TyRImų INfRASTRUKTūRą.

DIDINTI INSTITUcIJOS VALDymO 
VEIKSmINGUmą. 
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TIKSLAS

TEIKTI AUKščIAUSIOS KOKyBĖS 
PROfESIJOS STUDIJAS

1/
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Studijų kokybės gerinimas yra vienas iš prioritetinių Kolegijos tikslų. Kolegijoje vykdomos studijų programos 

yra nuolat tobulinamos, studijų procesas modernizuojamas plečiant e-mokymo(si) galimybes, plėtojama 

studentų karjeros konsultavimo sistema. Kolegijos pripažinimą rodo geri studentų priėmimo rezultatai.

2011 m. buvo septintieji metai, kai Kolegija dalyvavo bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

Bendrasis priėmimas vyko į 45 aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 24 kolegijas) pagal vieningą kolegijų ir 

universitetų atrankos kriterijų sistemą. Antrus metus prašymai dalyvauti bendrojo priėmimo konkursuose buvo 

teikiami internetu LAMA BPO interneto svetainėje. 

2011 m. Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 3017 stojančiųjų (žr. 2 pav.). 

Vilniaus kolegija, laimėjusi 1846 studijų krepšelius, buvo antroje vietoje tarp visų bendrajame priėmime 

dalyvavusių aukštųjų mokyklų (žr. 3 pav.).

Bendrojo priėmimo metu pateikti 5086 prašymai pirmuoju pageidavimu, 43977 prašymai – pagal visus 

pageidavimus. Iš viso priimti 2655 studentai: 1846 į valstybės finansuojamas, 809 į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas. 

Vilniaus kolegija iš 20 aukštųjų mokyklų, kurias stojantieji pirmuoju pageidavimu nurodė dažniausiai, užima 

antrą vietą (žr. 4 pav.).

2011 m. spalio 1 d. Vilniaus kolegijoje buvo vykdomos 48 visų studijų sričių koleginių studijų programos: 

humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų ir menų. Visos studijų programos 

akredituotos ir įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą išorinio vertinimo planą Kolegijoje atliekama studijų programų 

savianalizė ir nustatyta tvarka teikiama išoriniam vertinimui. Siekdama užtikrinti studijų kokybę, Kolegija nuolat 

atnaujina studijų programas. 

2011 m. parengtos trys studijų programos anglų kalba – tarptautinis verslas, turizmo vadyba, programų 

sistemos.

2011 m. spalio 1 d. Kolegijoje studijavo 8022 studentai (iš jų – 8001 koleginių studijų studentai ir 21 

Masažuotojo pagrindinio profesinio mokymo programos mokiniai). Nuo 2004 m. studentų skaičius mažėjo. 

Pagrindinė studentų skaičiaus mažėjimo priežastis – sumažėjęs studentų priėmimas. Studentų skaičiaus kitimo 

tendencija atsispindi 5 paveiksle.
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3 pav. Aukštosios mokyklos pagal gautų studijų krepšelių skaičių 2011 m.
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2 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta aukštoji mokykla (Vilniaus kolegija ir universitetai).
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5 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2007–2011 m. spalio 1 d.
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4 pav. Pirmuoju pageidavimu dažniausiai nurodyta aukštoji mokykla (universitetai ir kolegijos).
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2011 m. spalio 1 d. daugiausia studentų studijavo Verslo vadybos fakultete – 2069, Elektronikos ir 

informatikos fakultete – 1357, Ekonomikos fakultete – 1355, Sveikatos priežiūros fakultete – 1126, Pedagogikos 

fakultete – 701, Agrotechnologijų fakultete – 670, Menų fakultete – 424, Dizaino ir technologijų fakultete – 299 

studentai.

2011 m. daugiausia studentų, t.y. 56,42 % visų Kolegijos studentų, studijavo socialinių mokslų studijų 

srities programas, technologijos mokslų studijų srities programas studijavo 18,24 % visų Kolegijos studentų, 

biomedicinos mokslų studijų srities programas studijavo 15,24 %, meno studijų srities programas studijavo 

4,26 % visų Kolegijos studentų. Mažiausiai studentų studijavo fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų 

srities programas, kadangi Kolegijoje vykdoma po vieną šių sričių studijų programą.

2011 m. spalio 1 d. nuolatinių studijų programas studijavo 5277, o ištęstines – 2724 Kolegijos studentai. 

2011 m. iš studijuojančiųjų sąrašų buvo išbraukta 14,71 % studentų. Pagrindinės išbraukimo priežastys 

yra nepažangumas (42 % visų išbrauktųjų) ir savo noru nutrauktos studijos (32 % visų išbrauktųjų). 26 % visų 

išbrauktųjų sudaro asmenys, kurie nutraukė studijas dėl kitų priežasčių (neatvyko po akademinių atostogų, 

nelankė paskaitų, pakeitė studijų programą ir išvyko į kitą kolegiją, nevykdė finansinių įsipareigojimų). 

2011 m. Kolegiją baigė 1839 studentai. Profesinio bakalauro diplomai su pagyrimu įteikti 13 studentų (0,7 % 

visų absolventų).

Studentams siūlomi nuotoliniai savarankiškų studijų moduliai. Dėstytojų parengti studijų moduliai įdiegti 

ir naudojami Kolegijos virtualaus mokymo aplinkos tinklapyje https://moodle.viko.lt. Sveikatos priežiūros 

fakultetas naudoja tarptautinio projekto metu sukurtą elektroninio kompendiumo produktą: http://leonardo.

spf.viko.lt/action/main?lang=lt. Jame skelbiami nuotoliniai moduliai ir testai.

Virtualia mokymo(si) aplinka „Moodle“ naudojasi apie 170 dėstytojų ir daugiau nei 2800 studentų. Kolegijoje 

nuotoliniam mokymui(si) naudojamos dvi mini vaizdo konferencijų studijos.

Kolegijos studentams yra teikiama finansinė parama: mokamos skatinamosios stipendijos, vienkartinės 

socialinės išmokos, premijos, tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams, teikiamos 

paskolos, suteikiama parama neįgaliesiems, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, 

provaikaičiams. 2011 m. iš stipendijų fondo Kolegijos studentams išmokėta 1 453,6 tūkst. litų skatinamųjų 

stipendijų, vienkartinių socialinių išmokų ir premijų. 
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2011 m. buvo skirtos 8 vardinės stipendijos: 3 studentams paskirtos Prezidento Antano Smetonos 

stipendijos, 3 studentai gavo Carol Martin Gruodis fondo stipendijas, 3 studentai – UAB „Fermentas“ („Thermo 

Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys) vardines stipendijas. 

2011 m. Valstybinis studijų fondas (toliau – VSF) 977 studentams paskyrė socialines stipendijas, kurios 

sudaro daugiau nei 2 mln. 100 tūkst. litų. 

2011 m. rudenį VSF skyrė paramą 13 Kolegijoje studijuojančių išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, 

vaikaičių, provaikaičių.

2011 m. studentų paskolų prašymai studijų įmokoms mokėti, studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms 

buvo patenkinti 100 %. Paskolas gavo 281 studentas. 

2011 m. Vilniaus kolegijoje mokėsi 53 studentai su negalia. 2011 m. jiems suteikta 78 650,8 tūkst. litų 

finansinė parama iš valstybės biudžeto lėšų.  

Visi pageidaujantys Kolegijos studentai aprūpinami bendrabučiais.

Sudarytos studentų savivaldos sąlygos, tenkinami studentų saviraiškos poreikiai. Fakultetuose ir 

bendrabučiuose sudarytos sąlygos naudotis kompiuterine technika ir internetu. 

Karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas studentams teikia Karjeros centras. Konsultuojama dėl 

praktikos ir darbo vietų, suteikiama žinių apie karjeros planavimą, situaciją darbo rinkoje. 

Kolegija, siekdama plėtoti ryšius su visuomene, įvairiomis formomis teikia informaciją žiniasklaidai, 

besidominčiomis aukštuoju mokslu institucijoms ir pavieniams asmenims. Taip formuojama Kolegijai 

palanki aplinka. Vilniaus kolegija su visuomene komunikuoja ir socialiniuose tinkluose – sukurtas ir nuolat 

atnaujinamas Kolegijos puslapis socialiniame tinkle Facebook.
Vilniaus kolegijos teikiamų studijų aukšta kokybė bus užtikrinama sprendžiant toliau išvardytus uždavinius.
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UžDAVINIAI

1.1. TOBULINTI NAUJO STUDENTų KONTINGENTO fORmAVImą(SI) 
UžTIKRINANT PAžANGIą IR TVARIą KOLEGIJOS RAIDą. 

Naujo studentų kontingento formavimui(si) ir toliau bus skiriamas prioritetinis dėmesys. Priimamų studentų 

skaičius bus atsakingai planuojamas atsižvelgiant į demografinius procesus, darbo rinkos raidos tendencijas, 

absolventų įsidarbinimą, priėmimo į Kolegiją ir kitas šalies aukštąsias mokyklas rodiklių analizę, studentų 

pasitraukimo iš studijų skaičių, pedagoginio personalo ir infrastruktūros išteklius bei jų plėtros galimybes. 

Siekiant didinti ištęstinių studijų populiarumą, bus stengiamasi sudaryti didesnes galimybes rinktis 

studijavimo būdą, plėtoti nuotolines studijas. Moderni prieiga prie studijų šaltinių padės užtikrinti galimybę 

studijuoti nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, darbinės veiklos ir šeimyninės padėties. 

Toliau planuojama tobulinti potencialių stojančiųjų ir jų aplinkos konsultavimo ir informavimo sistemą, 

apimančią įvairias komunikacijos strategijas. Didesnis dėmesys bus skiriamas specialiam stojančiųjų 

orientavimui, padėsiančiam pasirinkti studijų sritį.

Bus siekama pritraukti Kolegijoje studijuoti kuo daugiau studentų iš užsienio valstybių. Įgyvendinant šį 

uždavinį bus plečiama studijų programų užsienio kalba pasiūla, rengiamos jungtinės studijų programos su 

užsienio aukštojo mokslo institucijomis.

1.2. ATNAUJINTI IR RENGTI NAUJAS STUDIJų PROGRAmAS, TENKINANčIAS 
šALIES EKONOmIKOS, SVEIKATOS PRIEžIūROS, šVIETImO, KULTūROS IR 
DARBO RINKOS POREIKIUS.

Viena svarbiausių studijų kokybės užtikrinimo sąlygų yra šiuolaikiškų, kompetencijomis grįstų studijų 

programų, orientuotų į visuomenės poreikius, vykdymas.

Rengiant naujas studijų programas didžiausias dėmesys bus kreipiamas ne tik į šiandienos, bet ir į 

ateities darbo rinkos reikalavimus, grindžiamus taikomaisiais ir fundamentaliaisiais atitinkamos profesijos 

raidos tyrimais. Studijų programų turinį bus siekama suderinti su naujausiais mokslo, meno ir technologijų 

pasiekimais, šalies ir ES vystymosi strateginėmis gairėmis. Didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas aktyviam 

darbdavių ir Kolegijos absolventų dalyvavimui rengiant ir atnaujinant studijų programas. 

Studijų programas bus siekiama sudaryti taip, kad jose išryškėtų glaudūs tarpdalykiniai ryšiai, padėsiantys 

studentui visapusiškai spręsti realias veiklos pasaulio problemas.

Planuojama plėsti pasiūlą gretutinių studijų programų, kurias baigusiesiems bus suteikiamas dvigubas 

kvalifikacinis laipsnis. Taip studentas įgis platesnį išsilavinimą, bus išplėstos jo įsidarbinimo galimybės ir 

gebėjimai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Didelis dėmesys bus skiriamas nuolatiniam studijų programų tobulinimui, kad siekiami studijų rezultatai, 

mokymosi bei vertinimo būdai užtikrintų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtotę studijuojant. Bus 

siekiama užtikrinti, kad studentų pasiekimai būtų vertinami pagal iš anksto patvirtintus ir paskelbtus kriterijus, 

o vertinimas suteiktų efektyvų grįžtamąjį ryšį ir skatintų studijuojančiųjų tobulėjimą. 

Kolegijoje bus ugdomi kompetentingi profesionalai, kūrybiški, gebantys kritiškai mąstyti, dirbti komandoje, 
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etiški visuomenės nariai. Didelis dėmesys bus skiriamas bendrųjų kompetencijų ugdymui(si), kadangi 

bendrosios kompetencijos ne tik didina absolvento įsidarbinimo galimybes, bet ir yra svarbios darniam 

asmenybės vystymui(si) ir profesiniam tobulėjimui. Didesnis dėmesys bus skiriamas verslumo ugdymui(si), 

studentų verslumo skatinimui. 

Kaip viena svarbiausių studijų programos kokybės prielaidų bus sukurta veiksminga studijų programų 

vadybos sistema: aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos vykdymą ir priežiūrą, užtikrinta, kad duomenys 

apie programos įgyvendinimą bus renkami ir analizuojami periodiškai, taip pat veiksmingai panaudojami 

vidinio ir išorinio vertinimo rezultatai tobulinant programą, į programos vertinimo ir tobulinimo procesus 

įtraukiami socialiniai dalininkai. Bus nustatytas vidinės studijų programų savianalizės periodiškumas ir 

metodika. 

1.3. GERINTI STUDIJų ADmINISTRAVImą IR IšPLĖSTI STUDIJų PASLAUGų 
TEIKImą, UžTIKRINANT ATVIRą IR PALAIKANčIą mOKymO(SI) APLINKą.

Siekiant užtikrinti atvirą ir palaikančią mokymo(si) aplinką, siekiama įdiegti naują studijų organizavimo 

modelį, grindžiamą į studentus orientuotomis studijomis. Šis inovatyvus studijų modelis skatins dėstytojų 

ir studentų bendravimą bei bendradarbiavimą, padės ugdyti(s) studentų kritinį mąstymą. Įgyvendinant į 

studentus orientuotų studijų paradigmą, bus laikomasi principo, kad studentas nėra tik paslaugos gavėjas, bet 

ir proceso dalininkas, atsakingas už savo mokymą(si). Į studentus orientuotos studijos reikalauja, kad studentas 

atsidurtų studijų programų kūrimo ir vykdymo centre.

Didelis dėmesys bus skiriamas studentų savarankiškoms studijoms, skatinančioms savivaldumą ir 

autonomišką raidą, nuolat didėjančią atsakomybę ir įsipareigojimus bei studijų motyvaciją. Dar labiau išaugs 

visiems studentams prieinama akademinė parama: aktyvinamas konsultavimas, skiriami kuratoriai, pateikiama 

įvado į studijas informacija. Toliau išlieka svarbi studentų adaptacijos, savijautos ir lūkesčių stebėsena bei 

analizė. 

Toliau bus plėtojamas studijų modelis, leisiantis studentui rinktis studijų būdus ir individualius mokymo(si) 

stilius bei patirtį – susidaryti tvarkaraštį ir asmeninį studijų planą: keisti studijų programos dalykų išdėstymą, 

rinktis dėstytoją, dalį studijų programos dalykų studijuoti nuotoliniu būdu, rinktis studijavimo tempą. Šis 

modelis sudarys geresnes studijų sąlygas studentams, derinantiems darbą su studijomis arba kai vaikų 

auginimas ar kitos aplinkybės neleidžia lankyti paskaitų nustatytu grafiku. Tai leistų individualizuoti ir 

gabiausiųjų studentų studijas. 

Vilniaus kolegija – atvira naujovėms aukštojo mokslo institucija, siekianti kiek įmanoma tobulinti studijų 

proceso virtualaus judumo galimybes. Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra, e-mokymo(si) 

aplinkos patikimumo didinimas taps prioritetine veiklos sritimi plėtojant akademines paslaugas studentams. 

Bus siekiama, kad nuotolinio mokymo(si) plėtra apimtų ne tik galimybių nuolat studijuoti patogiu laiku, 

patogioje vietoje ir patogia sparta didinimą, bet ir nuotolinio mokymo(si) kursų kuratorių skyrimą.  

Siekiant užtikrinti kokybiškų studijų sąlygas ir prieinamumą studentams su negalia, bus kuriama jų 

specialius poreikius atitinkanti aplinka.

Naujas mokymo(si) modelis pareikalaus didelių struktūrinių ir vertybinių institucinio lygmens pokyčių – 

studentų, dėstytojų, studijų administratorių, institucijos vadovų, taip pat materialiųjų išteklių, infrastruktūros 

optimizavimo. 
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1.4. TOBULINTI mOKymO(SI) VISą GyVENImą PASLAUGų TEIKImą.

Įgyvendindama mokymo(si) visą gyvenimą koncepciją, Kolegija ir toliau sieks tobulinti ir plėsti mokymo(si) 

paslaugas asmenims, atsižvelgdama į jų gebėjimus ir poreikius. Ši veikla bus planuojama, kryptingai vystoma 

siekiant tiksliau nustatyti mokymo(si) poreikius, sudaryti sąlygas asmenims tobulinti turimą kvalifikaciją ir įgyti 

naujų kompetencijų, didinančių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo rinkoje galimybes. Didelis dėmesys bus 

skiriamas mokymo(si) visą gyvenimą paskatos, paramos, konsultavimo ir orientavimo  sistemos sukūrimui. 

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį bus ir toliau glaudžiai bendradarbiaujama su darbdaviais, plėtojama regioninė, 

nacionalinė ir tarptautinė partnerystė. Taikant nuotolinį ir kitus modernius studijų būdus bus užtikrinama 

galimybė studijuoti asmenims, derinantiems studijas ir darbą.

Kolegija sieks plėtoti studijų atnaujinimo galimybes asmenims, dėl skirtingų priežasčių pasitraukusiems 

iš aukštojo mokslo, didinti studijų patrauklumą ir prieinamumą, įgyvendindama neformaliuoju suaugusiųjų 

švietimo būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą ir tobulindama profesinio rengimo sistemoje įgytų 

kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. 

1.5. PLĖTOTI VEIKSmINGą VIDINę STUDIJų KOKyBĖS UžTIKRINImO SISTEmą.

Kolegija, stiprindama savo poziciją šalies aukštojo mokslo sistemoje ir aktyviai integruodamasi į Europos 

aukštojo mokslo erdvę, siekia sukurti ir įgyvendinti nuolatinį kokybės gerinimą numatančią strategiją. 

Prioritetiniu uždaviniu tampa atsakomybės ir atsiskaitomumo prieš studentus, jų tėvus, absolventus, 

darbdavius didinimas. Vienas iš studijų kokybės užtikrinimo tikslų yra siekis užtikrinti visuomenės pasitikėjimą 

Kolegijos teikiamais laipsniais ir kvalifikacija. 

Studijų kokybės užtikrinimas aprėpia įvairiapusius aspektus, pagal kuriuos vertinamas sąlygų, suteikiamų 

asmens saviugdai plėtoti ir kvalifikacijai įgyti, tinkamumas. Šie aspektai apima institucijos misijos ir tikslų 

tinkamumą, administravimo efektyvumą, studentų priėmimo ir paramos jiems organizavimo sistemos 

efektyvumą, studentų akademinį, profesinį ir asmeninį tobulėjimą, pedagoginio personalo kvalifikacijos 

tinkamumą ir jos tobulinimą, materialiųjų išteklių tinkamumą ir pakankamumą, išorinių ryšių plėtojimą ir 

naudingumą, studijų kokybės užtikrinimo sistemos efektyvumą. 

Atsakomybės ir atsiskaitomumo didinimas diegiant kokybės užtikrinimo sistemas pats savaime dar 

negarantuoja studijų kokybės gerėjimo. Gerinant kokybę visiems bendruomenės nariams bus itin svarbu 

diegti kokybės kaip vertybės sampratą. Kokybės užtikrinimas taps bendradarbiavimo procesu, įtraukiančiu 

visas suinteresuotųjų grupes, skatinančiu kūrybiškumą, asmeninę atsakomybę, iniciatyvą, inovacijų kūrimą ir 

diegimą. 

Bus siekiama, kad efektyvi studijų kokybės užtikrinimo sistema būtų pagrįsta sistemingu informacijos 

rinkimu, analize ir naudojimu siekiant studijų kokybės. Vertinimas apims įvairius aspektus, turinčius įtakos 

studijų kokybei, ir atspindės įvairių grupių atstovų nuomones. Vertinimo rezultatai bus skelbiami visai Kolegijos 

bendruomenei. 

Kaip viena svarbiausių kokybės užtikrinimo prielaidų bus skatinamas aktyvesnis studentų dalyvavimas 

įvairiose veiklose: atliekant studentų poreikių ir nuomonės tyrimus, institucijos įsipareigojimų studentams 

deklaravimą ir studentų dalyvavimą stebėsenoje. Bus skiriamas didesnis dėmesys asmeninio mokymo(si) 

proceso kontrolės galimybei – studijų turinio, formų, studijų tempo, mokymo(si) vietos ir pan. pasirinkimo 

galimybėms, studentų kritinio mąstymo ugdymui(si). 
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1.6. TEIKTI KOKyBIšKAS KARJEROS VALDymO PASLAUGAS.

Nuolat besikeičiant situacijai darbo rinkoje studentams būtina pasirengti sėkmingai karjerai. Karjeros 

valdymo paslaugos bus teikiamos kryptingai, gerinant psichologinę studentų savijautą, padedant geriau 

pažinti save ir suvokti karjeros galimybes, jausti didesnį pasitenkinimą studijomis bei darbine veikla. Didelis 

dėmesys bus skiriamas informacijos sklaidai apie karjeros valdymo žinių naudą. 

Siekiant ugdyti studentų gebėjimą įsidarbinti bus siekiama didinti studentų (ypač studijas pradedančiųjų ir 

absolventų) motyvaciją domėtis aukštosios mokyklos teikiamomis galimybėmis tinkamai pasirengti profesinei 

veiklai. Planuojama užtikrinti karjeros valdymo paslaugų teikimo tęstinumą, palaikyti glaudžius ryšius su 

švietimo institucijomis.

Dinamiška ir sparčiai kintanti šiuolaikinė darbo rinka reikalauja iniciatyvių, kūrybingų, kompetentingų ir 

atsakingų darbuotojų, gebančių konkuruoti ir visaverčiai dalyvauti organizacijos veikloje. Atsižvelgus į šias 

tendencijas bus stengiamasi suteikti studentams žinių, kaip susirasti darbą pagal specialybę, prisitaikyti prie 

organizacijos reikalavimų ar pradėti nuosavą verslą, kaip nuolat tobulinti kvalifikaciją, gilinti turimas žinias 

ir įgūdžius, kokių veiksmų imtis patyrus nesėkmę, kaip pasirūpinti savimi ir tolesne darbine ateitimi, kad 

absolventai netaptų darbo biržos klientais, ilgalaikiais bedarbiais. 

Efektyvi karjeros valdymo paslaugų teikimo sistema apims sistemingą informavimą apie darbo rinkos 

pokyčius, pagalbą ieškant darbo. Bus teikiamos teorinės žinios, būtinos karjeros valdymo kompetencijoms 

ugdyt(is), organizuojami praktiniai karjeros valdymo įgūdžių lavinimo(si) užsiėmimai, visiems studentams 

prieinamos asmeninės konsultacijos karjeros klausimais. Siekiant užtikrinti sklandų absolventų įsiliejimą į darbo 

rinką, padidinti studentų įsidarbinimo rodiklius, bus konsultuojama pasirenkant profesinės karjeros kryptį, 

padedama įsivertinti asmenybės stiprybes ir tobulintinas savybes, numatant konkrečius darbo paieškos būdus, 

sudarant asmeninį karjeros planą ir priimant tinkamą karjeros sprendimą. 

Bus plėtojama absolventų karjeros stebėsenos sistema, kuri palengvins visuomenės informavimą apie 

Kolegijos absolventų karjerą ir pasiekimus darbo rinkoje baigus studijas, gerins bendradarbiavimą su 

darbdaviais, personalo paieškos ir atrankos vykdytojais, stiprins jų pasitikėjimą teikiamų studijų kokybe, plės ir 

gerins stojančiųjų informavimą ir apie studijų turinį ir apie atitinkamas galimybes darbo rinkoje pabaigus tam 

tikrą studijų programą.
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TIKSLAS

VySTyTI KOLEGIJOS VEIKLOS 
TARPTAUTIšKUmą

2/



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.

Per dešimtį gyvavimo metų Kolegija nemažai pasiekė tarptautiškumo srityje: subūrė patvarų užsienio 

partnerių tinklą, dalyvauja keliose pagrindinėse aukštojo mokslo institucijas vienijančiose tarptautinėse 

organizacijose ir jų tarybose, pati organizuoja šių organizacijų bei kitas tarptautines konferencijas, yra 

pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Europos Sąjungos ir kitų šalių aukštojo mokslo institucijomis, kasmet 

vykdo gausybę tarptautinių projektų, keičiasi studentais ir dėstytojais.

2012 m. duomenimis, Vilniaus kolegija yra pasirašiusi daugiau nei 100 LLP/Erasmus programos dvišalių 

sutarčių su užsienio aukštojo mokslo institucijomis. Pasirašytos atskiros dvišalės bendradarbiavimo sutartys 

su Baltarusijos, Gruzijos, Kazachijos ir kitų šalių universitetais. Kolegija yra šių tarptautinių organizacijų ir 

tinklų narė: Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos EURASHE, Europos aukštųjų vadybos ir verslo 

administravimo krypties mokyklų tinklo SPACE, Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklo ENPHE, 

Europos meno institutų lygos ELIA, Europos veterinarijos felčerių asociacija VETNET ir CDIO Iniciatyvos tinklas. 

Pabrėžtina, jog Kolegijos darbuotojai užima svarbias daugumos šių organizacijų valdybų pareigybes. 

Per pastaruosius devynerius metus pagal įvairias programas studijuoti į užsienio aukštojo mokslo institucijas 

ir/ar atlikti praktikas užsienio įmonėse iš viso išvyko daugiau nei 900 studentų. Daugiau nei 1100 dėstytojų ir 

personalo darbuotojų vyko dėstymo vizitų ir stažuočių (žr. 6 ir 7 pav.).

Nuo 2000 m. pagal Erasmus programą studijuoti į Vilniaus kolegiją atvyko daugiau nei 200 užsienio 

studentų, paskaitas skaitė beveik 400 užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų.

Vertinant Kolegijos tarptautinę veiklą, be išvardytų pasiekimų derėtų paminėti ir trūkumus, kurie stabdo 

tolesnę tarptautiškumo plėtrą: nepakankamas programų užsienio kalbomis pasirinkimas, kursų užsienio 

kalbomis pasirinkimo stoka, dėstytojų pasirengimo dirbti daugiakultūrėje aplinkoje ir užsienio kalbos žinių 

nepakankamumas, projektų ir programų įvairovės trūkumas, tobulintina infrastruktūra.

Naujas Kolegijos raidos etapas siejamas su studijų tarptautiškumo svarbos akcentavimu ir visų padalinių 

bendru darbu siekiant tobulinti šią veiklos sritį. 
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7 pav. Kolegijos dėstytojų mobilumas 2003–2011 m.
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6 pav. Kolegijos studentų mobilumas 2003–2012 m.
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UžDAVINIAI

2.1. PLĖTOTI TARPTAUTINES STUDIJAS.

Tarptautinių studijų organizavimas susijęs su šiuolaikinių programų užsienio kalba parengimu ir vykdymu 

bei su plačiomis akademinio personalo kompetencijomis. Siekiant įgyvendinti šį uždvinį būtina ne tik parengti 

modernių programų užsienio kalba, bet būtina optimizuoti institucijos valdymą, studijų organizavimą, 

studentų paramos sistemą bei studijų infrastruktūrą.

Tarptautinių studijų organizavimas susijęs ir su studijų formų lankstumu bei tarptautine partneryste. 

Pastaruoju metu itin populiari tampa jungtinių studijų forma. Siektina, jog jungtinės studijos būtų prieinamos 

kiekvieno Vilniaus kolegijos fakulteto studentams.

2.2. PLĖTOTI STUDIJų PROcESO TARPTAUTIšKUmą.

Studijų proceso tarptautiškumas pirmiausia yra nukreiptas į vietinio studento kompetencijų didinimą 

ir poreikius. Kartu tai yra žingsnis, padedantis pritraukti daugiau užsienio studentų. Studijų proceso 

tarptautiškumas yra vienas iš institucijos teikiamų studijų kokybės indikatorių.

Plečiant Kolegijos studijų tarptautiškumą, kiekviename Kolegijos fakultete būtina parengti mažiausiai 

1 semestro trukmės, 30 ECTS apimties laisvai pasirenkamų dalykų ar modulių, dėstomų užsienio kalbomis. Tai 

atveria plačias tarpdisciplininių studijų, bendradarbiavimo su partneriais galimybes. Pažymėtina šių modulių 

lankstaus teikimo galimybė. Studentams turi būti sudarytos sąlygos pasirinkti arba semestro trukmės studijas 

užsienio aukštojoje mokykloje, arba semestrą studijuoti pasirinktą kursą užsienio kalba savo mokymosi 

institucijoje. Tikslinga organizuoti tarptautines savaites, intensyvius kursus tiek mokslo metais, tiek vasarą. 

Plėtojant studijų proceso tarptautiškumą būtina suteikti kuo daugiau galimybių studentams tobulinti(s) 

užsienio kalbų žinias. Siektina, jog studijuodami Vilniaus kolegijoje studentai turėtų galimybių išmokti 2 

užsienio kalbas. 

Studijų tarptautiškumui įvertinti Europos komisija yra įsteigusi ECTS/DS kokybės etiketės apdovanojimą. 

2010 m. Vilniaus kolegijai suteikta DS kokybės etiketė, kuria įvertinta Kolegijos diplomo priedėlio kokybė. 

Dabartinė Kolegijos siekiamybė – gauti ir ECTS kokybės etiketę, kuri yra visų Kolegijos studijų ir jų 

tarptautiškumo rodiklis.

Bus siekiama stiprinti ir dar vieną tarptautiškumą skatinantį veiksnį – užsienio tyrėjų, mokslininkų ir dėstytojų 

pritraukimą. 
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2.3. PLĖTOTI TARPTAUTINIų PARTNERIų TINKLą.

Tarptautinės veiklos kokybei užtikrinti būtina atlikti strateginį partnerystės vertinimą. Būtina sukurti sistemą 

ir metodus, kurie leistų įvertinti partnerystės prioritetus, kryptis, ilgalaikiškumą ir abipusę naudą.

Siekiant sėkmingai plėtoti tarptautinius ryšius bei pritraukti studijuoti visą studijų programą užsienio 

valstybių studentus, būtina vystyti partnerystę su Azijos, Afrikos šalių aukštojo mokslo institucijomis, įmonėmis, 

įvairiomis tarpinėmis organizacijomis. Ši plėtra turėtų būti vykdoma pirmiausia įvertinus šių organizacijų lygį 

bei patikimumą. Taip pat siektina užmegzti ryšius su Amerikos, Australijos ir Okeanijos šalių aukštojo mokslo 

institucijomis bei įmonėmis, siekiant plėtoti bendrą akademinę, mokslinę – praktinę ir projektinę veiklas.

Ateityje reikėtų toliau plėtoti narystę tarptautinėse asociacijose ir profesiniuose tinkluose. Siektina, jog 

Vilniaus kolegija būtų atstovaujama visose pagrindinėse Europos aukštojo mokslo asociacijose, o kiekvienas 

fakultetas aktyviai dalyvautų savo pagrindinės studijų programos specialistus vienijančioje tarptautinėje 

profesinėje organizacijoje.

2.4. PLĖTOTI STUDENTų IR PERSONALO AKADEmINį mOBILUmą.

Studentų akademinis ir praktikų mobilumas yra vienas iš studijų kokybės rodiklių. Tai rodo studentų 

pasirengimą konkuruoti tarptautinėje studijų ir darbo rinkoje.

Kolegijai būtina toliau nuosekliai ir strategiškai plėtoti personalo, ypač akademinio, mobilumą, nustatant 

vykstančiųjų, vykimo šalių ir institucijų mobilumo prioritetus. 

2.5. PLĖTOTI INfORmAcIJOS APIE KOLEGIJOS TARPTAUTINę VEIKLą 
SKLAIDą.

Būtina parengti informacijos sklaidos tarptautiniu lygmeniu strategiją, identifikuoti tikslines grupes, sudaryti 

veiksmų planus bei numatyti įgyvendinimo rodiklius. Būtina dalyvauti tarptautinėse studijų mugėse, parodose, 

ypač tose šalyse, kurios aktyviai siūlo savo studentams rinktis visas studijas užsienio šalyse. Taip pat būtina 

išnaudoti kitas potencialias organizacijas, galinčias padėti vykdyti informacijos sklaidą, pvz., Lietuvos atstovybes 

užsienyje, ambasadas, tarptautines prekybos ir kitas asociacijas, mobilų personalą bei studentus, bendras 

Lietuvos aukštųjų mokyklų iniciatyvas. Bendras, tikslinis, gerai organizuotas kolektyvinis ir individualus Lietuvos 

aukštųjų mokyklų dalyvavimas parodose, kituose tarptautiniuose renginiuose, yra reikšminga veikla, galinti 

pakelti Lietuvos aukštojo mokslo eksporto, tarptautiškumo, matomumo ir prestižo lygį.
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Mokslas yra pagrindinis ekonomikos ir visuomenės naujovių, nuo kurių priklauso konkurencingumas šalyje 

ir tarptautinėje erdvėje, šaltinis. Mokslo plėtra ir laimėjimai lemia ekonominę ir socialinę pažangą, nuo mokslo 

laimėjimų priklauso žmonių gyvenimo kokybė. 

Moksliniai tyrimai, konsultacinė ir meninė veikla Vilniaus kolegijoje kol kas neužima deramos prioritetinės 

vietos. Per pastaruosius kelerius metus Kolegijoje kasmet vidutiniškai buvo atliekama apie 100 tyrimų, susijusių 

su mokymo proceso, profesinio rengimo, darbo rinkos poreikio problemomis. 

Publikacijos yra pagrindinis mokslinės veiklos vertinimo kriterijus. 2008–2011 m. Kolegijos dėstytojai 

vidutiniškai per metus paskelbė 35–45 straipsnius periodiniuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. 

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

apibendrinama dalyvavimo projektuose rezultatai, kasmet publikuojama 15–20 Kolegijos dėstytojų straipsnių. 

Leidybinė Kolegijos veikla taip pat nėra aktyvi. 

Pastaraisiais metais mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos kito (2008 m.–268 000 tūkst.  Lt, 

2009 m.–151 000 tūkst. Lt, 2010 m.–479 000 tūkst. Lt, 2011m.–489 000 tūkst. Lt. Tokį pokytį lemia užsakomieji 

tyrimai, organizuojami tobulinimo(si) kursai. 

Meninę veiklą kaip sudėtinę aukštosios mokyklos veiklos dalį, dažniausiai inicijuoja asmeninės atskirų 

dėstytojų meninės inspiracijos, o ne strateginiai institucijos tikslai. Kita vertus, meno veikla palyginti neseniai 

Lietuvos aukštojo mokslo yra prilyginta mokslinei veiklai, todėl meninės veiklos vertinimo tradicijos nėra iki 

galo susiformavusios. 

Vilniaus kolegijos mokslo taikomosios veiklos ir profesionalaus meno strategijos tikslas – moksliniais 

tyrimais, technologijomis ir inovacijomis prisidėti prie regiono ir šalies plėtros, kurti žinių visuomenę, paremtą 

nacionalinėmis ir tarptautinėmis geros praktikos patirtimis, plėtoti profesionalų meną. Mokslinė ir meninė 

veikla Kolegijoje turėtų būti plėtojama remiantis aktualumo, tarptautiškumo ir tarpdiscipliniškumo principais. 
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UžDAVINIAI

3.1. KURTI mOKSLO TAIKOmAJAI VEIKLAI IR PROfESIONALIAm mENUI 
PALANKIą APLINKą, KURI SKATINTų TARPINSTITUcINį IR TARPTAUTINį 
BENDRADARBIAVImą VyKDANT mOKSLINIUS TyRImUS BEI mENINES 
VEIKLAS.

Darbo motyvacija, perspektyva ir geras vertinimas yra pagrindiniai Kolegijos sėkmingos mokslo taikomosios 

veiklos garantai. Kolegija numato tobulinti mokslo ir meninės veiklos valdymo sistemą, kuri padės užtikrinti 

asmens ar asmenų grupės kūrybiškumo, iniciatyvo, entuziazmo ir veikimo laisvę. 

Mokslo taikomosios veiklos ir profesionaliojo meno stebėsenos sistema yra būtina strategijos įgyvendinimo 

vertinimo prielaida. Stebėsenos sistema padeda siekti bendro Kolegijos tikslo vertinant ir informuojant apie 

veiklos rezultatus, efektyviai planuojant ir naudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Bus siekiama gerinti 

mokslo taikomosios ir meninės veiklos stebėsenos sistemą.

Institucijos veiklos rezultatų vertinimo sistema yra pagrindinis taikomosios ir meninės veiklos įgyvendinimo 

instrumentas. Tarptautinėje erdvėje mokslinę produkciją charakterizuoja publikavimo ir patentavimo bei 

licencinės veiklos rodikliai. Paprastai daugiausiai publikuoja mokslo institutai ir universitetai. Kolegijos didelį 

dėmesį skiria eksperimentinei, konsultacinei veiklai. Dėl šios priežasties kolegijose publikacijų kiekio rodiklis 

negali būti taikomas visuotinai.  Nacionaliniu mastu nėra suderinti vertinimo kriterijai. Kolegija aktyviai 

dalyvaus kuriant koleginio sektoriaus mokslinės ir profesionaliojo meno veiklos vertinimo sistemą, tobulins šios 

veiklos vertinimą instituciniu ir fakultetų lygmeniu.   

Politikai, spręsdami mokslo ir meninės veiklos finansavimo problemą, privalo rasti atsakymus į klausimus, 

ką finansuoti, kokius finansavimo prioritetus pasirinkti, kaip finansuoti, kokiu būdu skirstyti lėšas mokslui ir 

menui, kad būtų užtikrinta atskaitomybė ir lėšų naudojimo veiksmingumas. Vilniaus kolegija, vadovaudamasi 

bendrosiomis mokslo veiklos finansavimo nuostatomis, tobulins šios veiklos finansinių lėšų paskirstymą. 

Konkursinis finansavimas teikia galimybę tiksliau įvertinti mokslinės ir meninės veiklos sąnaudas, skatina 

dėstytojus kryptingiau planuoti mokslinę ir meninę veiklą, bendradarbiauti ir konkuruoti tarpusavyje. Tai 

sukuria prielaidas aukštesnei mokslinių tyrimų ir meninės veiklos kokybei. Kolegijoje bus sukurtos konkursinės 

mokslinės ar meninės veiklos finansavimo prielaidos aktyvia mokslo ar meno veikla užsiimantiems dėstytojams 

ir menininkams.  

Dėstytojų paskaitinė ir nepaskaitinė veikla turi būti vertinama pagal Kolegijos / fakulteto / katedros 

prioritetus, pareigybinius reikalavimus, asmeninius dėstytojo gebėjimus bei interesus. Atestuojant dėstytoją 

būtina vertinti ne tik jo bendrą veiklą, bet ir planų įgyvendinimo lygį. Todėl Kolegijoje būtina optimizuoti ir 

formalizuoti dėstytojų paskaitinės ir nepaskaitinės veiklos santykį.

Atskirų katedrose ar fakultetuose vykdomų tyrimų jungimas į programas integruoja skirtingų mokslo sričių 

ir krypčių žinias, stiprina mokslines kompetencijas, padeda išvengti temų dubliavimo, didina mokslinių žinių 

sklaidą. Plėtojant Kolegijos mokslo taikomąją veiklą bus taikomas programinis principas.



38 39

3.2. PLĖTOTI mOKSLO TAIKOmąJą VEIKLą IR PROfESIONALų mENą, 
ATSIžVELGIANT į KOLEGIJOS, REGIONO, šALIES POREIKIUS. 

Mokslo taikomųjų tyrimų, kaip vieno iš Kolegijos prioritetų, planavimas yra viena iš pagrindinių sėkmingos 

veiklos prielaidų. Prioritetiniai Kolegijos tyrimai:  

•	 socialinės srities tyrimai, kuriais remiantis plėtojamas studijų procesas, gerinama studijų kokybė bei 

didinama akademinio personalo kompetencija; 

•	 darbo rinkos poreikio, verslo aplinkos tyrimai, reikšmingi šalies ūkiui, pirmiausia toms ūkio šakoms, 

kurios vyrauja regione; 

•	 technologijų srities tyrimai, orientuoti į specializuotas intelektinio darbo tematikas, bei agrocheminės 

krypties tyrimai; 

•	 tyrimai, vykdomi dalyvaujant tarptautinėse programose ar konkrečiuose projektuose ir padedantys 

integruotis į Europos mokslo erdvę. 

Kolegijos moksliniai kolektyvai ir menininkų grupės, vykdančios savo veiklą, daugeliu atvejų integruoja 

studijas ir mokslą arba kultūrinę veiklą, apjungia kelių padalinių pajėgas, veiklą vykdo kaip projektą. Kolegijoje 

bus skatinamas tarpfakultetinis ir tarpdisciplininis mokslo taikomosios veiklos vykdymas. 

Mokslo, meno ir ūkio ryšių stiprinimas yra prioritetinė Kolegijos veiklos sritis. Mokslo instituciją galima laikyti 

stipria taikomosios veiklos požiūriu, jeigu ji gali panaudoti tyrimų rezultatus ar savo kompetenciją praktiškai, 

t. y. gauna Lietuvos ar užsienio ūkio subjektų ar valstybės taikomųjų užsakymų. Kolegija stiprins valstybės 

valdymo institucijų, švietimo ir kultūros įstaigų, įmonių užsakomosios veiklos paiešką. 

Viena iš mokslo ir verslo stiprinimo priemonių yra mokslo ir technologijų parkai bei menų inkubatoriai. 

Šių integracinių struktūrų pagrindinis tikslas yra didinti regiono ar tam tikros teritorijos konkurencingumą, 

skatinant savo narių kokybės ir inovacijų kultūrą, organizuojant žinių ir technologijų perdavimą iš jų sukūrimo 

taškų į įmones ir rinką, aktyviai skatinant naujų inovatyvių bendrijų, įmonių kūrimąsi. Lietuvoje jau veikia 9 

technologiniai parkai, 9 meno inkubatoriai. Vilniaus kolegija aktyviai bendradarbiauja su Visorių technologiniu 

parku. Ši veikla ateityje bus  plečiama ir aktyvinama. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtoje koncepcijoje integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 

plėtra siekiama sukurti tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolius, paspartinti žinių 

visuomenės kūrimąsi ir sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus. Jau yra įkurti 5 

integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai. Vilniaus kolegija numato bendradarbiauti ir, remdamasi savomis 

kompetencijomis, dalyvauti slėnių veikloje.
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3.3. DIDINTI mOKSLINį IR mENINį KOLEGIJOS POTENcIALą SIEKIANT 
AUKšTų mOKSLINĖS IR mENINĖS VEIKLOS PRODUKcIJOS VERTINImO 
REzULTATų. 

Mokslininkų judumas yra viena iš kompetencijos didinimo, mokslinių ir meninių ryšių užmezgimo prielaidų. 

Taip galima susirasti perspektyvių veiklos nišų. Bendra veikla suartina tautas ir gerina jų tarpusavio supratimą, 

pasireiškia sinergetinis efektas dėl skirtingų kultūrų, tradicijų ir mąstymo stilių įvairovės. Kolegijoje bus 

skatinamas tiek patyrusių, tiek tarptautinės patirties stokojančių dėstytojų ir menininkų judumas, dalyvavimas 

stažuotėse užsienyje, tarptautinėse konferencijose. 

Užsienio kalbų mokėjimas yra šiuolaikinio mokslo pasaulio būtinybė. Kolegijos dėstytojai bus skatinami 

mokytis užsienio kalbų, remiamas jų tobulinimasis.   

Nuolatinis Kolegijos dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų, mokslo tiriamosios bei meninės veiklos kompetencijų 

stiprinimas yra neatsiejama institucijos mokslinio ir meninio potencialo didinimo prielaida. Bus stiprinamas 

mokslinės ir meninės veiklos kvalifikacijos tobulinimas, skatinamos dėstytojų doktorantūros studijos . 

Studentai – būsimasis mokslo potencialas. Jo formavimas prasideda jau studijuojant. Kolegijos vadovybė 

rems dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą, studentų mokslinių draugijų kūrimąsi ir skatins jų veiklą. 

Nedidelės ribotų išteklių šalys, tokios kaip Lietuva, siekdamos ekonomikos augimo, pirmiausiai turi 

orientuotis į globaliai kuriamų žinių konfigūravimą ir panaudojimą. Būtina įsijungti į tarptautinius tyrimus. Be 

to, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, programose kelia šalies prestižą ir yra mokslui ir menui teikiamos 

finansinės paramos šaltinis. Kolegija skatins dėstytojų įsijungimą į Europos aukštojo mokslo ir Europos 

mokslinių tyrimų erdvę, į Europos Komisijos, Europos Sąjungos Bendrosios programos projektus.

3.4. UžTIKRINTI IR PLĖTOTI mOKSLO žINIų, TAIKOmOSIOS IR mENINĖS 
VEIKLOS SKLAIDą REGIONINIU, NAcIONALINIU IR TARPTAUTINIU LyGIU.  

Mokslo taikomosios veiklos sklaida apima mokslo produkcijos – straipsnių mokslo žurnaluose, mokslo 

populiarinimo leidiniuose – publikavimą bei konsultacinę veiklą. Kolegijos dėstytojai ir tyrėjai bus skatinami 

publikuoti straipsnius tarptautiniuose žurnaluose ir šalies mokslo leidiniuose, skelbti atvirose prieigose. Kolegija 

rengs aukšto lygio tarptautines konferencijas. Menininkai ir atlikėjai garsins Kolegijos vardą prestižiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose.    

Vadovėliai, mokomosios knygos bei kita metodinė medžiaga yra svarbi studijų proceso dalis. Kolegijoje bus 

stiprinama leidybinė veikla. 

Konsultacinė veikla – tai kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokomųjų, praktinių seminarų organizavimas, 

teisinių aktų, projektų, programų ekspertavimas, regiono įmonių, įstaigų ir organizacijų bei Lietuvos institucijų 

konsultavimas. Kolegijos dėstytojai, pasitelkę turimas kompetencijas ir gebėjimus, aktyviai plėtos šią veiklą. 

Atliekant tyrimus ar vykdant projektus būtina laikytis įstatymų numatytų etikos principų ir reikalavimų. 

Jei tyrimo ar projekto tiriamosios grupės ar pats tyrimo objektas yra jautrus etiniu požiūriu, būtinas etikos 

komisijos sutikimas. Numatoma puoselėti mokslinių tyrimų etikos kultūrą.  
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Plečiant Kolegijos akademinio personalo kompetencijas iki 2020 m. numatoma vadovautis Europos 

Komisijos dokumentais (komunikatais), atsižvelgti į kitų aukštųjų mokyklų patirtį ir remtis Kolegijos esamos 

situacijos analizės tendencijomis.

Europos Komisijos 2011 m. rugsėjo 20 d. 567 komunikate „Europos aukštojo mokslo sistemų 

modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas“, teigiama, kad „Europos aukštojo 

mokslo pertvarkymas ir modernizavimas priklauso nuo dėstytojų ir mokslininkų kompetencijos ir motyvacijos. 

Norint, kad Europa parengtų, pritrauktų ir išlaikytų kvalifikuotus aukštųjų mokyklų darbuotojus, reikia užtikrinti 

geresnes darbo sąlygas, įskaitant skaidrią ir sąžiningą įdarbinimo tvarką, kokybiškesnį pirminį rengimą ir tęstinį 

kvalifikacijos kėlimą, geresnį pasiekimų mokymo ar mokslinių tyrimų srityje pripažinimą.“  

Kolegijos vystymosi garantas yra žmogiškieji ištekliai. Akademinio personalo valdymas apima darbuotojų 

parinkimą, paskirstymą, darbo turinio nustatymą, veiksmų koordinavimą, koregavimą ir nukreipimą, 

darbuotojų poreikių analizę, veiklos rezultatų vertinimą, darbuotojų mokymą, ugdymą, motyvavimą, 

įtraukimą priimant sprendimus. To bus siekama keliant personalo kvalifikaciją, užtikrinant karjerą, skatinant 

bendruomenės narius, diegiant inovatyvius studijų metodus, atnaujinant personalą, užtikrinant deramą atlygį 

už darbą, gerinant darbo aplinką ir sąlygas. 

Vilniaus kolegijoje pagal 2011 m. spalio mėn. 1 d. duomenis dirbo 959 darbuotojai, iš jų 478 dėstytojai (žr. 8 

pav.). Akademinio personalo pasiskirstymas pagal užimamas pareigas 2011 m.: 51 docentas, tai sudaro 10,67 % 

nuo bendro dėstytojų skaičiaus, 398 lektoriai – 83,27 % ir 29 asistentai – 6,1 %. 62 dėstytojai yra įgiję mokslų 

daktaro laipsnį, tai sudaro 12,97 % nuo bendro dėstytojų skaičiaus. 

Pastaruoju metu ryškėja dėstytojų „jaunėjimo“ tendencija. Lyginant su ankstesniais metais daugėja 

dėstytojų iki 40 m., mažėja dėstytojų, vyresnių nei 60 m. Dėstytojų iki 40 m. yra 35 %, o dėstytojų, vyresnių nei 

60 metų, yra 20 % nuo bendro dėstytojų skaičiaus. Dėstytojų amžiaus vidurkis mažėja nuo 48,3 metų (2007 m.) 

iki 46,5 metų (2011 m.).  

Vilniaus kolegijoje dirba dėstytojų praktikų, universitetų bei kitų studijų ir mokslo institucijų darbuotojų. 

2010–2011 m. m. Kolegijoje dirbo 120 dėstytojų praktikų, 40 – universitetų dėstytojų, 28 iš kitų mokslo ir 

studijų institucijų ir 1 iš užsienio institucijos. 

Nuolat auga dėstytojų, studijuojančių doktorantūroje, skaičius (žr. 9 pav.). 2011 m. doktorantūroje studijavo 

22 dėstytojai. Daktaro disertacijas apgynė 4 dėstytojai. 

Kolegija yra neatsiejama nuo Europoje vykstančių procesų, nuo pasaulio raidos perspektyvų, technologijų, 

socialinės ir kultūrinės plėtros, moderniųjų ekonomikos ir valdymo modelių įsisavinimo. Institucijos darbų 

sėkmę ir kokybę lems personalo kompetentingumas, atsakingumas, kūrybingumas ir atvirumas bei 

visuomenėje vyraujančios vertybės. 

Kolegija, norėdama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotą akademinį personalą, sieks užtikrinti dėstytojams 

reikiamą akademinę aplinką ir paramą, sudaryti galimybes dalyvauti stažuotėse, konferencijose, seminaruose, 

palaikyti ir plėsti mokslinę ir meninę kompetencijas, kelti kvalifikaciją, mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, 

sudarys sąlygas skleistis pažangai svarbioms asmens vertybinėms nuostatoms, tapti imlia asmenybe ir aktyviu 

visuomenės nariu, tapti aktyviu ir visaverčiu europinės studijų ir mokslo erdvės dalyviu.

Kolegijos akademinio personalo struktūros optimizavimo, kvalifikacijų tobulinimo, personalo motyvacinio 

potencialo didinimo, bendruomenės tapatumo ir santykių su partneriais stiprinimo bus siekiama vykdant 

toliau išvardytus uždavinius.
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8 pav. Kolegijos personalas 2011 m.

9 pav. Doktorantūroje studijuojančių dėstytojų skaičius.
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UžDAVINIAI

4.1. SUBALANSUOTI AKADEmINIO PERSONALO SUDĖTį, ATSIžVELGIANT į 
KOLEGIJOS STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLUS.

Siekiant akademinio personalo sudėties racionalumo būtina tobulinti dėstytojų parinkimo ir įdarbinimo 

procedūras, sudarant galimybes pritraukti geriausius, kritiniu mąstymu pasižyminčius dėstytojus ir 

mokslininkus. Tai leistų maksimaliai aprūpinti studijas tiek mokslinius laipsnius turinčiais dėstytojais, tiek 

dėstytojais, turinčiais pakankamai praktinės patirties, bei užtikrinti tolygų pasiskirstymą studijų srityse ir net 

studijų kryptyse. Tobulindama konkurso eiti dėstytojo pareigas procedūras, Kolegija turi vadovautis atvirumo ir 

skaidrumo principais, siekti dermės tarp personalo plėtros ir studijų bei taikomųjų mokslinių tyrimų plėtros. 

Akademinio personalo sudėties racionalumo Kolegija turi siekti ne tik tobulindama konkurso eiti dėstytojo 

pareigas procedūras, bet ir taikydama moderniosios personalo vadybos sistemą – darbuotojų ugdymas(is), 

jų įtraukimas priimant sprendimus. Siektina visapusiškai ugdyti(s) darbuotojus, atsižvelgiant į darbuotojams 

keliamus reikalavimus, į darbuotojų siekius, polinkius bei galimybes, sudaryti sąlygas racionaliai panaudoti 

darbuotojus, siekiant užtikrinti turimo darbuotojų potencialo panaudojimą bei vystymą(si). Būtina periodiškai 

vykdyti personalo poreikio ir funkcijų analizę atsižvelgiant į Kolegijos ir atskirų fakultetų specifiką bei pačios 

Kolegijos raidą, diegti karjeros valdymo sistemą, padedančią sieti darbuotojų karjeros lūkesčius su Kolegijos 

tikslais ir poreikiais, ugdyti(s) Kolegijos pedagogus, kurie propaguotų žmogiškąsias vertybes, suteiktų 

studentams galimybių siekti asmeninės, profesinės ir organizacinės sėkmės.

4.2. OPTImIzUOTI INTEGRALIą IR LANKSčIą PEDAGOGINIO PERSONALO 
KVALIfIKAcIJOS KĖLImO VISą GyVENImą SISTEmą. 

Kolegijos akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo sistema turi leisti atskleisti ir puoselėti 

inovatyvumą ir kūrybingumą, kritinį mąstymą, verslumą, skatinti pažangą ir lyderystę, pilietinę gyvenseną. Ji 

turi sukurti erdvę atvirai, kūrybingai ir pilietiškai asmenybei.

Būtina plėtoti tęstinį ir nuolatinį akademinio personalo kvalifikacijos kėlimą ir investuoti į tai. Akademinio 

personalo kvalifikacijos tobulinimo sistema turi padėti dėstytojams plėtoti jų kompetencijas, lavinti gebėjimus, 

gilinti ir plėsti žinias bei tobulinti meistriškumą. Visa tai būtina realizuojant Vilniaus kolegijos tikslus ir 

uždavinius. Taip pat dėstytojams turi būti suteikta galimybė įgyti naujų kompetencijų ir gebėjimų, plečiančių 

profesinės karjeros perspektyvas. 

Akademinis personalas bus skatinamas tobulinti dalykinę, metodinę ir mokslinę kompetencijas: atnaujinti, 

gilinti ir plėsti profesines žinias, lavinti dėstymo ir mokslinės tiriamosios, meninės veiklos gebėjimus, mokytis 

ugdyti verslumą ir geriau suprasti verslo pasaulį, mokytis užsienio kalbų, gilinti naudojimosi informacinėmis 

technologijomis gebėjimus. Būtina gerinti pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo, pasiekimų, studijų, 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir praktikos bei jų integracijos pripažinimą. Tai turi objektyviai atsispindėti vertinant 

dėstytojų veiklą atestacinėse komisijose.
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Efektyvinant akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo sistemą privalu taikyti įvairias kvalifikacijos 

kėlimo formas: stažuotes užsienio ir šalies mokslo ir studijų institucijose, stažuotes gamybinėse įmonėse ir 

organizacijose, kursus, seminarus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginius, kviesti kompetentingus šalies ir 

užsienio personalo vadybininkus, suteikti dėstytojams kūrybinių atostogų.

Kolegija, suprasdama nuolatinio keitimosi ir mokymo(si) būtinybę, turi sukurti efektyvią darbuotojų 

mokymo(si) poreikio nustatymo ir planavimo sistemą, įdiegti automatizuotą personalo kvalifikacijos 

tobulinimo apskaitos sistemą.

4.3. DIDINTI AKADEmINIO PERSONALO mOTyVAVImO SISTEmOS 
VEIKSmINGUmą.

Kolegija, suformavusi akademinį personalą, turi stengtis išlaikyti kompetentingus, atsakingus, kūrybingus 

darbuotojus. Norint tai pasiekti, vienas iš pagrindinių akademinio personalo politikos tikslų yra dėstytojų 

motyvacijos, kuri yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių darbuotojų veiklos rezultatus, stiprinimas, 

skatinimas veikti taip, kad darbuotojai ir institucija pasiektų išsikeltus tikslus ir būtų patenkinti kiekvieno 

asmens poreikiai. 

Būtina tobulinti akademinio personalo motyvacijos modelį, kuris skatintų darbuotojus tobulėti, siekti 

geresnių darbo rezultatų, didintų jų lojalumą, patenkintų dėstytojų profesinio augimo poreikius. Tai ateityje 

garantuotų didesnį dėstytojų darbo užmokestį, aukštesnį statusą, prestižą ir pagarbą. 

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pedagoginio darbuotojo vertinimui, kurį būtina vykdyti bent vieną kartą per 

metus. Labai svarbu sistemingai vykdyti akademinių darbuotojų lojalumo ir motyvacijos tyrimus, kurie padėtų 

išsiaiškinti, kas skatina dėstytojus puikiai dirbti, vienaip ar kitaip elgtis. 

Akademinio personalo motyvacijos modelio priemones reikia diferencijuoti, atsižvelgiant į kvalifikaciją, 

mokslinę, meninę kompetenciją, aktyvų dalyvavimą Kolegijos bendruomenės veikloje. Svarbu numatyti 

veiksmingus finansavimo mechanizmus ir efektyvinti diferencijuoto darbo užmokesčio už išskirtinius 

pasiekimus sistemą, planuoti ir numatyti patrauklias karjeros perspektyvas, plėtoti socialinės paramos 

priemones, užtikrinti geresnes darbo sąlygas bei taikyti nepinigines skatinimo formas. 

4.4. STIPRINTI KOLEGIJOS AKADEmINĖS BENDRUOmENĖS TAPATUmą, KAD 
KIEKVIENAS JOS NARyS GERAI žINOTų INSTITUcIJOS TIKSLUS IR PRISIDĖTų 
PRIE Jų įGyVENDINImO.

Būtina ieškoti susitarimo, siekiant bendruomeniškumo ir pasitikėjimo kultūros. Tik tuomet bus galima 

prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už institucijoje vykstančius pokyčius ir būti atsakingais Kolegijos 

šeimininkais. Bendruomenė turėtų būti susitelkusi, savivaldi, norinti ir gebanti kurti bendrą ateitį, kur kiekvienas 

turėtų galios spręsti problemas ir siekti pažangos. Bendruomenės sutelktumas ir savivaldumas, visuomeninis 

aktyvumas ir pripažinimas reikštųsi per įvairias veikiančias tarybas, komitetus, vietines organizacijas, strateginių 

dokumentų rengimo darbo grupes, dalyvavimą asociacijose, net ir nesusijusiose su profesine veikla.
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Stiprinant akademinės bendruomenės tapatumą turėtų dominuoti atsakinga, tolerantiška ir plačiai 

prieinama Kolegijos viešoji erdvė, įtraukianti akademinės bendruomenės narius ir įvairias jos grupes. Viešoji 

erdvė turėtų būti atvira, skaidri, o bendruomenės vertę kurianti informacija – visapusiška, išsami, įrodymais 

grįsta ir kokybiška. Viešojoje erdvėje privalo būti gerbiamas asmens orumas, toleruojamos skirtingos 

nuomonės ir įsitikinimai. Siektina, kad vyrautų bendruomenės poreikis dalyvauti viešojoje komunikacijoje 

gerbiant tolerancijos, pilietiškumo ir demokratijos vertybes, būtų ugdoma ir puoselėjama kritikos ir debatų 

kultūra.

Geras akademinio personalo informuotumas turėtų būti sudėtinė valdymo dalis, todėl labai svarbus 

informacijos tikslumas, savalaikiškumas, sklaidos kokybė, kuriai įtakos turi didėjantys informacijos srautai, 

susiję su struktūriniais Kolegijos pokyčiais bei pokyčiais išorinėje aplinkoje. Akademinės bendruomenės narių 

pasiekimai garsina ne tik kiekvieną asmeniškai, bet ir jo kolegas, visą Kolegijos bendruomenę. Tai reikėtų 

vertinti kaip Kolegijos pristatymą visuomenei, įvaizdžio kėlimą ir išskirtinumo formavimą.

4.5. PLĖSTI AKADEmINIO PERSONALO BENDRADARBIAVImą SU 
SOcIALINIAIS DALININKAIS, SIEKIANT PAGERINTI TEIKIAmų PASLAUGų 
KOKyBę, Jų PRIEINAmUmą IR VISAPUSIšKUmą.

Plėtojant akademinio personalo bendradarbiavimą su studijų ir mokslo institucijomis, darbdavių 

organizacijomis, asociacijomis, darbo rinkos įmonėmis bus siekiama aukštesnės dėstytojų kompetencijos, 

studijų, taikomosios mokslinės, meninės veiklos kokybės. 

Kolegija, plėtodama bendradarbiavimo su socialiniais dalininkais sistemą, turi siekti, kad bendradarbiavimas 

vyktų socialinio dialogo pagrindu, būtų grindžiamas sutartimis, nuolatos analizuojama ir vertinama socialinio 

bendradarbiavimo būklė. 

Europos Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. 158 komunikate „Naujoji universitetų modernizavimo partnerystė. 

ES forumas Universitetų ir įmonių dialogas“ ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų ir įmonių 

bendradarbiavimui, taip pat ir stiprinant akademinio personalo kompetencijas, o ypač verslumo ugdymo(si) 

kompetenciją. Komunikate teigiama, kad sėkmingiausiai žinios ir patirtis tarp aukštųjų mokyklų ir įmonių 

cirkuliuos tada, kai bus sukurta bendroji bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo sistema. Atsižvelgiant į 

tai bus plėtojama partnerystė ir bendradarbiavimas su verslu, ieškoma naujų papildomų bendradarbiavimo 

formų, įskaitant partnerystės ir bendrus projektus bei asmenų mainus, sudaromos galimybės mokytis ugdyti 

verslumą ir geriau suprasti verslo pasaulį.  

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bus vykdomas keičiantis informacija ir įgyta patirtimi, siekiant 

pagerinti teikiamų informavimo ir konsultavimo paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir visapusiškumą apie darbo 

rinkos struktūros, profesijų turinio ir poreikių kaitą, profesijų bei kvalifikacijų įgijimo kelius, darbo pobūdžio ir 

karjeros galimybes vietiniame, regioniniame bei nacionaliniame lygmenyje. Būtina suaktyvinti viešųjų ryšių 

veiklą ir užtikrinti objektyvų ir savalaikį informacijos apie esminius Kolegijos veiklos pokyčius, bendruomenės 

gyvenimo įvykius pateikimą socialiniams dalininkams. 
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Infrastruktūrinė plėtra yra vienas iš esminių institucijos plėtros veiksnių. Šiandienis aukštasis mokslas 

negali efektyviai funkcionuoti be modernių informacinių technologijų ir šiuolaikiškos materialinės bazės, 

užtikrinančios palankią studijų, mokslo taikomųjų tyrimų ir meno plėtrą. 

Ypatingas dėmesys iki 2020 m. numatomas skirti Vilniaus kolegijos Baltupių akademinio miestelio 

racionaliam plėtojimui. Centrinio miestelio teritorijoje bus koncentruojami Kolegijos fakultetų pastatai, 

studijų ir meninės veiklos potencialas. Didinant Kolegijos valdymo efektyvumą numatoma keletos fakultetų 

pastatuose įsikūrusią centrinę institucijos administraciją perkeltį į renovuotą pastatą Saltonišių g. 58.

Infrastruktūros plėtros finansavimą numatoma gauti iš įvairių šaltinių: valstybės investicijų programos, 

valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo programų bei privačių investuotojų. ES investicijos bus 

pritraukiamos vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Kadangi iš valstybės biudžeto gaunamas 

finansavimas yra nepakankamas savalaikei studijų infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, numatoma kuo 

efektyviau išnaudoti Kolegijos turimą turtą siekiant generuoti studijų aplinkos modernizavimui reikiamas lėšas.

Tobulinti Kolegijos studijų, ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir meno plėtros infrastruktūrą bus siekiama 

sprendžiant toliau išvardytus uždavinius.
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UžDAVINIAI

5.1. įKURTI KOLEGIJOS AKADEmINį mIESTELį BALTUPIUOSE.

Strateginis ir, finansine prasme, ambicingiausias Vilniaus kolegijos uždavinys, lemiantis tolesnę institucijos 

raidą – įkurti Kolegijos akademinį miestelį Baltupiuose. Fakultetų koncentracija bendroje teritorijoje turėtų 

sudaryti fizines prielaidas tolesnei Kolegijos padalinių funkcinei pertvarkai, pagerintų fakultetų sąveiką. 

Baltupių akademiniame mietelyje puoselėjama šiuolaikiška studijų bazė leis sėkmingai realizuoti Kolegijos 

misiją bei taps visos Kolegijos vizitine kortele. 

Kolegijos akademinio miestelio kūrimas(is) bus pradėtas rekonstruojant Vilniaus kolegijos 2010 m. įgytą 

pastatą Didlaukio g. 82 ir pritaikant jį Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetų veiklai. Ateityje, parengus 

Baltupių akademinio miestelio neužstatytų teritorijų detalųjį planą, planuojama pastatyti naują auditorijų 

korpusą, įskaitant naują Informacijos centrą – modernią biblioteką. Akademinio miestelio teritorijoje veiks 

sporto salės, bibliotekos skaityklos, valgyklos, Menų fakulteto mokomojo teatro ir šokių salės, studentų 

bendrabučiai. Studentai galės gyventi ir studijuoti išleisdami mažiau pinigų transportui ir negaišdami laiko 

kelionei į fakultetą. Šalia akademinių pastatų esančios žalios erdvės kurs malonią, sveiką ir saugią rekreacinę 

aplinką.

Agrotechnologijų fakultete, Buivydiškėse, toliau tobulinant biomedicinos ir technologijos mokslų 

infrasruktūrą, numatoma įrengti naują biotechnologijų laboratoriją, maisto produktų technologijų praktinio 

mokymo centrą, ES standartus atitinkančias gyvūnų sveikatingumo laboratorijas ir jas aprūpinti šiuolaikine 

įranga. 

5.2. RAcIONALIAI NAUDOTI IR EfEKTyVIAI TOBULINTI KOLEGIJOS 
INfRASTRUKTūRą, UžTIKRINANT INTENSyVIą STUDIJų, TAIKOmųJų 
mOKSLINIų TyRImų IR SOcIALINę PLĖTRą.

Siekiant užtikrinti racionalų ir efektyvų Vilniaus kolegijos turto naudojimą ir vykdomą valstybės 

nekilnojamojo turto atnaujinimo programą, numatoma sukurti ergonomiškas darbo vietas bei geras studijų 

sąlygas visiems Kolegijos dirbantiesiems ir studijuojantiesiems. Bus siekiama nuosekliai renovuoti Kolegijos 

pastatus, jų energetines sistemas, modernizuoti šiluminius mazgus, pakeisti langus ir apšiltinti sienas. Taip pat 

bus užtikrinama racionali ir kokybiška pastatų, inžinerinių komunikacijų ir teritorijų eksploatacija. Lygiagrečiai 

bus puoselėjama Kolegijos aplinka, kuriamos rekreacinės zonos, turima infrastrukrūra pritaikoma neįgaliesiems.

Esminis Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų infrastruktūros atnaujinimas vyks įsigyjant modernią 

mokomąją ir laboratorinę įrangą. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Vilniaus kolegijos 

elektronikos inžinerijos, informatikos inžinerijos bei informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės 

modernizavimas“ iki 2012 m. pabaigos numatoma atnaujinti visų Ekonomikos ir informatikos fakulteto 

laboratorijų ir mokymo centrų įrangą, baldus, įsigyti naują IT įrangą. Įgyvendinant kitą ES struktūrinių 

fondų finansuojamą projektą „Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos 

infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)“ numatoma įsigyti cheminės analizės vykdymui svarbią 

šiuolaikišką laboratorinę įrangą.
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Vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Kraštotvarkos studijų krypties praktinio mokymo 

ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas“ numatoma 2012 m. rekonstruoti Agrotechnologijų 

fakulteto Lauko laboratoriją, pastatyti naują modernų šiltnamį, Mokomojo augyno teritorijoje įrengti mokomąjį 

– praktinį centrą su visiškai įrengtomis medelyno dalimis bei augalų kolekcijomis. Tai tiesiogiai prisidės prie 

studentų praktinių įgūdžių tobulinimo(si) bei Kolegijos tarptautiškumo didinimo. Bus tobulinama kolekcinio 

augyno struktūra, plečiamas asortimentas, siekiama, kad tai būtų puiki vieta studentams pažinti augalus, įgauti 

praktiknių įgūdžių veisiant ir prižiūrint medelynus. 

Infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas tiesiogiai prisidės prie studentų praktinių įgūdžių 

tobulinimo(si) bei fakulteto tarptautiškumo didinimo, nes atnaujintoje studijų praktinėje bazėje praktiką galės 

atlikti Kolegijos studentai ir pagal Erasmus mainų programą studijuojantys užsienio studentai. Mokomojoje 

studijų praktinėje bazėje bus sudarytos sąlygos atlikti užsakomuosius mokslo taikomuosius tyrimus.

5.3. KURTI IR PLĖTOTI INfORmAcIJOS TEchNOLOGIJOmIS PAREmTą 
INfORmAcIJOS APDOROJImą BEI JOS mAINUS KOLEGIJOS VIDUJE IR 
IšORĖJE.

Informacinių ir skaitmeninių technologijų plėtra – tai šiuolaikinis mokslo ir technologijų plėtros variklis. 

Greitaveikių skaitmeninės komunikacijos tinklų, jungiančių akademines mokslo ir studijų institucijas, 

sukūrimas ir plėtra atveria naujų mokslinių tyrimų ir studijų sričių efektyvaus bendradarbiavimo galimybių. 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tinklo plėtra pagal LITNET-GEANT programą numatoma sparčiai plėtoti. 

Informacijos technologijų pažanga ir kryptingas jų naudojimas teikia galimybių radikaliam studijų ir mokslinių 

tyrimų procesų atnaujinimui. 

Kolegijos informacijos technologijų naudojimo specifiką lemia geografinis fakultetų administracinių pastatų 

ir bendrabučių išsidėstymas. Aštuoni fakultetų administraciniai pastatai ir tiek pat bendrabučių yra skirtingose 

Vilniaus miesto vietose. Todėl informacinių mainų pagrindą sudaro sukurta ir nuolat plėtojama informacijos 

technologijų taikymo infrastruktūra. Kompiuterių tinklas plėtojamas didinant duomenų perdavimo Kolegijos 

padaliniuose esančių vietinių kompiuterių tinklų greitaveiką, gerinant perduodamos informacijos saugą. Visų 

fakultetų vietinių kompiuterių tinklai, panaudojant optinio kabelio technologijas, yra prijungti prie LITNET 

tinklo. Visos kompiuterizuotos darbo vietos per LITNET tinklą turi kokybišką prieigą prie interneto. Kolegijoje 

įdiegtos NAGIOS sistemos, skirtos tinklo paslaugų pasiekiamumo stebėjimui, papildomos posistemės, kurios 

leidžia operatyviai pateikti informaciją apie trikdžius tinklo segmentų, tinklo tarnybinių stočių ir paslaugų 

administratoriams. Plečiama serverių ir tinklo segmentų apkrovos stebėjimo sistemos CACTI taikymų apimtis. 

CACTI sistema leidžia stebėti procesoriaus užimtumą, procesų skaičių, duomenų srauto dydį, paketų vėlinimą 

ir vėlinimo pasiskirstymą, diskinės atminties sunaudojimą, prisijungusių vartotojų skaičių, gautų užklausų 

skaičių, neaptarnautų užklausų skaičių, tam tikru momentu aktyvių naudotojų skaičių ir kt.  

Kiekviename Kolegijos padalinyje yra veikiantys vietiniai kompiuterių tinklai, padalyti į mažesnius 

fragmentus. Visą Kolegijos kompiuterių tinklą sudaro 1379 kompiuterizuotos darbo vietos. Auditorijose, 

konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuota daugiau nei 150 stacionarių daugialypės terpės įrenginių. 

Elektronikos ir informatikos fakultete įdiegta SUN terminalinė sistema su 60 darbo vietų, pritaikytų mokymui(si) 

pagal naujas technologijas. Ekonomikos fakultete veikia virtualus bankas.
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Toliau vykdomas bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų projektas. 2011 m. gruodžio mėnesį Vilniaus 

kolegijoje pradėta teikti EDUROAM paslauga. EDUROAM paslauga – tai tarptinklinio ryšio paslauga, 

leidžianti skirtingoms projekte dalyvaujančioms organizacijoms naudotis vieninga bevielio ryšio vartotojų 

autentifikavimo sistema. Bevielės prieigos tinklas bus plečiamas iki visiškos visų Kolegijos pastatų aprėpties.

Kompiuterių tinklo technologiniai ištekliai suteikia galimybę dalį jų panaudoti IP telefonijai, kuri šiuo metu 

jungia daugiau nei 200 telefonų abonentų. 

Kolegijoje įdiegta virtuali mokymo(si) aplinka „Moodle“, kuria naudojasi apie 60% dėstytojų. Kaip 

papildoma nuotolinio mokymo(si) priemonė įrengtos dvi mini vaizdo konferencijų studijos, prijungtos prie 

LieDM tinklo.

Nuolatos vykdomas Kolegijos elektroninio pašto dėžučių administravimas, kūrimas, keitimas, naikinimas, 

kitų savybių keitimas. Teikiama išsami konsultacija vartotojams nustatant ir naudojant elektroninį paštą. 

Elektroninio pašto vartotojams, įdiegus programą „Outlook Web Access“ sudarytos sąlygos pasiekti savo 

pašto dėžutę visame pasaulyje iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos, turinčios prieigą prie interneto. 

Studentams įdiegta pašto sistema „Roundcube“ leidžia greitai ir patogiai siųsti, skaityti ir tvarkyti elektroninius 

pranešimus iš bet kurios kompiuterizuotos vietos tiek namuose, tiek Kolegijoje, tiek viešose interneto 

prieigose. 

Platų Kolegijos mokymo programų spektrą aptarnauja naudojama įvairi programinė įranga. Pagrindinę dalį 

sudaro įranga, skirta studentų mokymui(si). Be jau gerai žinomų Microsoft, Oracle, Lotus, Unix, Sybase, Borland, 

Linux ir kitų programinės įrangos produktų naudojama daug specializuotų programų, pavyzdžiui, Steinberg 

WaveLab, skirta komponuti muzikos kūrinius, aranžuoti ir užrašyti natomis, Optitex, skirta automatizuotam 

drabužių konstravimui, Matlab, skirta laboratorinių tyrimų matavimo duomenų apdorojimui, SPSS, skirta 

statistinių duomenų apdorojimui, ir daug kitų programų.

Buhaltrinei apskaitai ir personalo valdymui naudojamos kelios buhalterinės apskaitos programos: STEKAS 

– apskaita ir darbo užmokesčio bei personalo duomenų apdorojimo programos STEKAS – alga. Studentų 

finansai tvarkomi naudojant STEKAS Plus posistemę. 

Skirtingose kompiuterizuotose darbo vietose instaliuota daugiau nei 60 skirtingų pavadinimų taikomųjų 

kompiuterinių programų.

Informacijos technologijų plėtros Kolegijoje pagrindas – laisva prieiga prie mokymo procesui reikalingos 

informacijos, pažangi vidinė informacinė aplinka, kokybiška prieiga prie išorinių informacijos šaltinių šalyje ir 

užsienyje. 

Siekiant šio tikslo, būtina plėtoti duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą, periodiškai atnaujinti 

kompiuterių tinklo technologinę įrangą, plėtoti ryšio priemonių naudojimą, kurti ir diegti naujas informacines 

sistemas ir posistemes bei kartu su dabar naudojamomis sistemomis integruoti į vieningą visaapimančią 

informacinę sistemą.

Studijų, valdymo ir administravimo informaciją būtina maksimaliai perkelti į elektroninę erdvę ir užtikrinti 

kompleksinį informacinių paslaugų teikimą. Svarbu nuolat analizuoti naudojamų informacinių sistemų 

funkcionalumą ir, pagal galimybes, integruoti jas, sudarant galimybę jų vartotojams atlikti tarpusavio 

informacijos mainus. Plėtojant IT infrastruktūrą reikia sukurti ir įdiegti centralizuotą elektroninę duomenų 

saugyklą. Svarbus žingsnis bus sukurti elektroninių dokumentų bazę, kuri leis apskaityti studentų 

diplominius darbus ir vykdyti plagijavimo patikrą. Būtina diegti dokumentų valdymo sistemą, kuri leistų 

sukurti e-administravimo paslaugas. Tai kompiuterinėmis priemonėmis pagrįsta organizacijos valdymo 

dalis, apimanti procedūras, pagal kurias rengiamos veiklos programos, keičiamasi informacija, reguliuojami 

procesai ir tikrinama, kiek vykdoma veikla atitinka planus bei užduotis. Be to, siūloma vystyti Vilniaus kolegijos 
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bendruomenės portalo idėją. Numatoma, jog visos paslaugos ir informacija bus pasiekiama per vieną prieigos 

vietą.

Reikėtų siekti maksimaliai išnaudoti duomenų perdavimo vaizdu ir balsu bei kitomis priemonėmis tinklo 

išteklius. 

Būtina nuolat plėtoti organizacines IT naudojimo priemones, suteikiančias galimybes studentams, 

dėstytojams ir darbuotojams naudotis kitų šalies ir tarptautinių organizacijų informacija. 

5.4. įRENGTI mODERNIą KOLEGIJOS BIBLIOTEKą IR cENTRINį ARchyVą.

Naujosios centrinės bibliotekos įrengimas yra būtinas informacinei infrastruktūros plėtrai. Šiuolaikiškai 

įrengta biblioteka, kurią planuojama įkurti Baltupių akademinio miestelio teritorijoje, tenkintų ne tik 

akademinės bendruomenės poreikius, bet sukurtų palankią viso akademinio proceso informacinę terpę.

Kolegijos biblioteką sudaro Centrinė biblioteka ir 8 fakultetų bibliotekos. Fakultetų teritorinis nevientisumas 

– problema, trukdanti optimizuoti bibliotekos veiklą ir taupyti išteklius. Kolegijos centrinė biblioteka, 

neturėdama tinkamų patalpų, taip pat negali kokybiškai vykdyti numatytų uždavinių.

Bibliotekos vidinė infrastruktūra yra pakankamai gera – fakultetų bibliotekose sukurtos jaukios ir patogios 

darbo vietos bibliotekos personalui ir vartotojams, įrengtos bendrosios bei reikalinga technika aprūpintos 

interneto skaityklos; turima spausdinimo, dauginimo įranga padeda išplėsti paslaugų pasiūlą vartotojams. 

Nuo 2003 m. bibliotekoje įdiegta ir kas dveji metai atnaujinama Bibliotekų informacinė sistema (BIS) Aleph 

500. Veikia Komplektavimo, Katalogavimo, Leidinių, Paieškos moduliai, galima prieiga prie Statistikos modulio.

Pagrindinį bibliotekos fondą sudaro knygos, tačiau biblioteka prenumeruoja ir studijų programas 

atitinkančius periodinius leidinius įvairiomis kalbomis. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) 

laimėjo ES SF projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (2009–2012), tad 

Kolegijos bibliotekos vartotojai turi priegą prie pasaulinių elektroninių duomenų bazių. Šis projektas pratęstas 

2012– 2015 m., todėl vienas iš svarbiausių bibliotekos uždavinių išlieka vartotojų mokymas naudotis šiais 

ištekliais.  

Plečiantis elektroninei leidybai, ateityje, priklausomai nuo pokyčių Kolegijos studijų programose, numatoma 

keisti fondų turinį bei kokybę, mokyti ir skatinti vartotojus naudotis elektroniniais ištekliais, keisti bibliotekos 

infrastruktūrą, mažinant saugyklų plotus ir, plečiant mokymo(si) – poilsio zonas, moderniai suplanuotas erdves, 

pritaikytas individualiam darbui ar kolektyvinėms užduotims atlikti. 

Ateityje taip pat bus nuolatos atnaujinama bibliotekoje esanti informacijos technologijų įranga, numatoma 

įsigyti modernią knygų išdavimo – grąžinimo įrangą, apsaugos vartus atviruose fonduose, apmokyti personalą 

dirbti modernioje bibliotekoje, nuolat kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją.

Kolegijos biblioteka numato maksimaliai išnaudoti visas BIS Aleph 500 teikiamas galimybes, taip pat pradėti 

vykdyti Cirkuliacijos modulį, diegti atnaujinamus BIS Aleph 500 produktus, įdiegti ir sukurti Kolegijos dėstytojų 

publikacijų duomenų bazę (PDB) bei dalyvauti kitose Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) 

veiklose, palaikant Lietuvos virtualios bibliotekos kūrimo uždavinius bei LABT plėtrą. 

Biblioteka atstovauja Kolegijai ir dalyvauja Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros 

mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos mokslinių bibliotekų 

asociacijos (LMBA), Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA) veikloje. Bus toliau plėtojamas bibliotekos 

tarptautiškumas, bendradarbiavimas su užsienio partneriais.

Renovavus Saltoniškių g. 58 esantį Vilniaus kolegijos administracijos pastatą, numatoma jame įkurti centrinį 

Kolegijos archyvą.
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TEISINĖ BAzĖ

Vilniaus kolegijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (2009 m., 

2012m.), Vilniaus kolegijos Statutas (2011 m.), kiti Lietuvos Respublikos ir Kolegijos teisės aktai. Kolegijos 

valdymo organai yra Kolegijos taryba ir Akademinė taryba, taip pat vienasmenis valdymo organas – Kolegijos 

direktorius. Patariamasis direktoriaus organas yra direktoratas, kurio sudėtį nustato direktorius.

Pagal Statutą įgyvendinti pagrindiniai aukštosios mokyklos valdymo pokyčiai – Kolegija pertvarkyta į 

viešąją įstaigą. 2009 m. priimto Mokslo ir studijų įstatymo 2012 m. priimti pakeitimo ir papildymo įstatymai 

įteisina Akademinę tarybą kaip akademinių reikalų instituciją, o Kolegijos tarybą orientuoja būti strateginius, 

finansinius ir ūkio klausimus sprendžiančia institucija.

KOLEGIJOS VALDymO STRUKTūRA

Vilniaus kolegiją sudaro Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, 

Agrotechnologijų, Pedagogikos, Dizaino ir technologijų, Menų fakultetai, katedros, laboratorijos ir studijų 

proceso ir infrastruktūros aptarnavimui būtini centrai, tarnybos bei skyriai. Fakultetams vadovauja dekanai. 

Fakultetuose veikia savivaldos institucijos – Fakultetų tarybos. Vilniaus kolegijos dėstytojai dirba fakultetuose 

veikiančiuose pagrindiniuose studijų ir mokslo tiriamojo bei metodinio darbo padaliniuose – katedrose. 
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žmOGIšKIEJI IšTEKLIAI

Vilniaus kolegijoje 2011 m. sausio 1 d. dirbo 984 darbuotojai, iš jų 493 dėstytojai, 118 pedagoginio 

personalo darbuotojų, 108 studijas aptarnaujantys darbuotojai, 265 administracijos ir infrastuktūros 

darbuotojai. Dėl Kolegijos teritorinio nevientisumo neišvengiama funkcijų dubliavimo, kuris ypač ryškus 

vykdant padalinių ūkinį aptarnavimą – šį faktą iliustruoja santykinai didelis infrastruktūros darbuotojų skaičius.

fINANSINIAI IšTEKLIAI

Vilniaus kolegijos pagrindinius finansinius išteklius sudaro valstybės biudžeto lėšų programa ir teikiamų 

paslaugų įmokų lėšomis finansuojama Specialioji švietimo plėtros programa. 2010 m. valstybės biudžeto lėšų 

finansavimas sudarė tik 78,3 %, lyginant su 2008 m., kai buvo pasiektas geriausias nuo 2006 m. finansavimo 

lygis. Tokį sumažėjimą lėmė dėl ekonominio sunkmečio paskelbta valstybės biudžeto lėšų taupymo programa. 

2009 m. buvo mokslo ir studijų finansavimo reformos metai, kai studentams, nuo 2009 m. įstojusiems į 

valstybės finansuojamas vietas, buvo įvestas lėšų skyrimas „krepšelio“ principu. 

Valstybės biudžeto ir teikiamų paslaugų įmokomis finansuojamų programų lėšos, tenkančios vienam 

studentui, įvertinus ir studentų skaičiaus mažėjimą, sumažėjo beveik 7 %. 2011 m. lėšų kiekis, tenkantis 

vienam studentui, lyginant su 2009 m., sumažėjo 11 % (žr. 10 pav.). Kolegijos vienam studentui tenkančių lėšų 

dinamika pavaizduota 11 pav.

Didžiausią finansavimo šaltinių dalį 2006–2011 m. sudarė valstybės biudžeto lėšos – 61%, Kolegijos 

teikiamų paslaugų pajamų įmokų programos lėšos sudarė 26%, ES ESF fondų ir tarptautinių projektų vykdymo 

lėšos Kolegijos finansiniuose šaltiniuose sudarė 6%, studentų finansinės paramos, bendrabučių atnaujinimo 

programų, finansuotų Valstybės studijų fondo, lėšos – 6%, kitos teisėtai gautos lėšos – 1% (žr. 12 pav.).

Vilniaus kolegijos valstybės biudžeto programos išlaidų struktūroje didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio 

išlaidos, darbdavio socialinė parama ir socialinio draudimo įmokos – iš viso 86,6%, skatinamųjų stipendijų lėšos 

– 6,4%. Sumažinus bazinį finansavimą, prekių ir paslaugų naudojimui skirtos lėšos sąmatos struktūroje sudaro 

tik 7,0 %. 

Didžioji prekių ir paslaugų išlaidų dalis padengiama iš Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų. Šios 

išlaidos programos struktūroje sudaro net 43,7% .

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto iš Kolegijos teikiamų paslaugų programos lėšų buvo įsigyta už 

994,4 tūkst. Lt, tai sudaro tik 1,8% Kolegijos naudojamo turto vertės.
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10 pav. Kolegijos veiklos finansavimas Valstybės biudžeto ir 

Specialiosios švietimo programų lėšomis 2006–2010 m.

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.
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12 pav. Kolegijos finansavimo šaltiniai 2010 m.
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fIzINIAI IšTEKLIAI 

Valstybės patikėjimo teise valdomas ir naudojamas nematerialusis ir materialusis turtas, kurio 

nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vertė 2838,6 tūkst. Lt, t.y keturis kartus mažesnė už balansinę 

vertę, investuotas formuojant viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos savininko kapitalą.

Nepateisinamai sumažintas valstybės biudžeto lėšų programos finansavimas sumažino ir taip menkas turto 

renovavimo ir atnaujinimo iš Kolegijos uždirbtų už teikiamas paslaugas įmokų galimybes, todėl studijų procese 

naudojama pasenusi laboratorinė įranga ir įrengimai. 

Vilniaus kolegija yra viena iš VŠĮ Visorių informacinių technologijų parko dalininkių.

Ūkinis inventorius, kurio turto rinkos vertė 3638,8 tūkst. Lt, t.y du kartus mažesnė už balansinę vertę, taip pat 

investuotas formuojant viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos savininko kapitalą. 

Kolegijai tapus viešąja įstaiga nekilnojamasis turtas, kurio vertė 26872,5 tūkst. Lt, perduotas valdyti, naudotis 

ir disponuoti pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui.

PLANAVImO SISTEmA

Vilniaus kolegijos planavimo sistemą sudaro viešai paskelbtas Strateginis veiklos planas 2009–2013 m. bei 

pagal programinį principą sudaromas kasmetis biudžetas. Strateginės reikšmės projektų vykdymui sudaromas 

Kolegijos centralizuotas fondas, o kitos biudžeto lėšos paskirstomos fakultetams ir padaliniams.  

APSKAITOS TINKAmUmAS 
Vilniaus kolegijos apskaita organizuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais (VSAFAS), Kolegijos apskaitos vadovu bei buhalterinių sąskaitų planu.

Ataskaitos yra skelbiamos Vilniaus kolegijos interneto puslapyje.

RyšIų SISTEmA

Vilniaus kolegijoje įdiegtas ir užregistruotas kaip savarankiškas vietinis kompiuterių tinklas, kompiuterizuotos 

visos darbo vietos, veikia kompiuterių klasės. Visi darbuotojai turi galimybę naudotis interneto ir elektroninio 

pašto paslaugomis. 

VIDAUS KONTROLĖ IR AUDITAS

Visapusę Kolegijos veiklos priežiūrą ir gerinimą užtikrina Kokybės valdymo ir Vidaus audito skyriai.

Vilniaus kolegijos valdymo veiksmingumas bus didinamas sprendžiant toliau išvardytus uždavinius.



UžDAVINIAI

6.1. TOBULINTI KOLEGIJOS VALDymO SISTEmą, SIEKIANT INSTITUcIJOS 
VEIKLOS EfEKTyVUmO.

Vilniaus kolegijos integruota plėtros strategija 2011–2020 m. ir jos įgyvendinimo planas yra parengti Kolegijai 
iš biudžetinės įstaigos tapus viešąja įstaiga. Kolegijos strateginio planavimo ir valdymo nuostata turi tapti 
principu, kuris padėtų sukurti optimalų valdymo modelį ir sudarytų sąlygas organizacinio ir valdymo 
potencialo vystymui(si).

Siekiant sumažinti valdymo kaštus, atsirandančius dėl teritorinio Kolegijos nevientisumo ir kai kurių funkcijų 
dubliavimo, būtina atlikti padalinių atliekamų funkcijų analizę ir nustatyti jų vietą Kolegijos valdymo struktūroje. 
Šį darbą planuojama pradėti nuo Baltupių akademinio miestelio ir ūkio valdymo struktūros optimizavimo. 

Šiuolaikinio gyvenimo pokyčiai reikalauja, kad valdomoji sistema būtų pajėgi prisitaikyti prie nuolat 
besikeičiančios aplinkos sąlygų ir tinkamai reaguoti į kylančius naujus iššūkius, todėl Vilniaus kolegija turi tapti 
nepertraukiamai besimokančia organizacija, orientuota į strateginių gebėjimų ugdymą ir plėtotę. 

Dideliu iššūkiu Vilniaus kolegijai taps demografinė „duobė“, kuri pareikalaus naujų vadybos sprendimų .

6.2. SIEKTI EfEKTyVAUS fINANSINIų IšTEKLIų NAUDOJImO, įGyVENDINANT 
KOLEGIJOS TIKSLUS IR UžDAVINIUS. 

Nepakankamas vykdomų programų finansavimas verčia skaidriai ir efektyviai naudoti esamus ir įgyvendinti 

naujus materialinių ir finansinių išteklių valdymo mechanizmus, kurie užtikrintų:

•	 efektyvų ir racionalų valstybės biudžeto, ES paramos lėšų, privataus verslo sektoriaus finansinių išteklių 
ir kitų teisėtai gautų lėšų valdymą ir naudojimą;

•	 padalinių teikiamų paslaugų įvairovės plėtrą;
•	 efektyvią turto valdymo teisinę ir administracinę sistemą; 
•	 vidaus audito ir finansų kontrolės metodologiją ir jos praktiką, orientuotą į išteklių teisėtą, ekonomišką, 

efektyvų ir rezultatyvų naudojimą; 
•	 personalo, dirbančio finansų kontrolės ir vidaus audito srityse, administracinių gebėjimų stiprinimą; 

•	 buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų teisingumą.

6.3. DIEGTI IR TOBULINTI DARBUOTOJų mOTyVAVImO SISTEmą.

Nors Vilniaus kolegijos vykdomų programų asignavimų didžioji dalis tenka darbo užmokesčiui ir su juo 
susijusioms išlaidoms, 2010 m. vidutinis visų kategorijų darbuotojų darbo užmokestis buvo net 273 litais 
mažesnis už šalies vidutinį atlyginimą.

Naujai kuriama finansinio motyvavimo sistema turėtų skatinti paties darbuotojo iniciatyvą ir pareigą ieškoti 
jam naudingų problemų sprendimo būdų ir nukrypti nuo įprastinių veiksmų rutinos.

Motyvavimo sistemoje kaip vienas iš pagrindinių papildomo darbo apmokėjimo šaltinių turėtų būti ES 
paramos projektų rengimo skatinimas ir sąlygų veiklai šiuose projektuose sudarymas, dalyvavimas įvairiuose 
tarptautiniuose ir kituose projektuose.

Vilniaus kolegijai tapus viešąja įstaiga, kuriama, o vėliau bus nuolat tobulinama, darbuotojų darbo 
apmokėjimo, skatinimo ir lavinimo sistema, kuri leis pritraukti Kolegijoje dirbti jaunus, perspektyvius asmenis. 

Taip pat bus siekiama didinti intelektualiąją veiklą vykdančių darbuotojų aukštą socialinį statusą visuomenėje.
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STRATEGIJOS įGyVENDINImAS 
IR KOKyBĖS UžTIKRINImAS

Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, reikalaujančios kiekvienai aukštojo mokslo institucijai „turėti vidinę 

studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo 

nuostatomis ir pačios aukštosios mokyklos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija“, kelia poreikį iš 

naujo įvertinti studijų kokybės užtikrinimo procesus ir kurti bei diegti naują vidinę studijų kokybės užtikrinimo 

sistemą, paremtą tarptautiniais kokybės vadybos standartais. 

Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos pagrindiniai tikslai: apibrėžti atsakomybę, įgaliojimus, 

bendradarbiavimą su vidinėmis ir išorinėmis suinteresuotosiomis šalimis, valdyti dokumentaciją, užrašyti 

ir saugoti duomenis apie atlikto darbo kokybę, atlikti periodinius patikrinimus, tobulinti sistemą, ugdyti(s) 

darbuotojus, sistemingai didinti Kolegijos konkurencingumą.

Vilniaus kolegija yra parengusi kokybės gerinimo strategiją, fakultetuose parengti veiklos kokybės 

tobulinimo planai, nustatytos administracijos darbuotojų atsakomybės kokybės vadybos sistemoje. 

Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistema remiasi:

•	 Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020 m.;

•	 Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatomis;

•	 Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategija;

•	 Europos nuostatomis ir gairėmis siekiant užtikrinti vidinę aukštųjų mokyklų veiklos kokybę;

•	 Europos aukštojo mokslo erdvės suformuluotomis 2010–2020 m. studijų sistemos kaitos kokybinės 
nuostatos (Liuveno komunikatas).

Kokybės valdymas apibrėžiamas universaliu metodu „planuok – daryk – tikrink – veik“. Ciklas prasideda 

nuo tobulinimo priemonių planavimo. Planuotos priemonės įgyvendinamos. Įgyvendinus tikrinamas gautas 

rezultatas. Jei rezultatas tinkamas, veikiama identifikuotu metodu. Tačiau jeigu rezultatas netenkina, ciklas 

pradedamas nuo pradžių.
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misija, vizija ir vertybės lemia Kolegijos organizacinę struktūrą ir veda prie strateginių tikslų, kurie apibrėžia 
pageidaujamą veiklą. šie tikslai matuojami rodikliais, nustatant konkrečias siekiamas reikšmes. Savo ruožtu 
rodikliai siejami su iniciatyvomis, kurių imamasi, kad būtų pasiekiamos konkrečios rodiklių reikšmės, 
užtikrinamas judėjimas užsibrėžtų tikslų link. Iniciatyvos yra išteklių paskirstymo ir koordinavimo pagrindas, 
galiausiai virstančios konkrečių veiksmų programa.
Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti darbo rinkos 
poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida.
Tarptautinį pripažinimą pasiekusi aukštoji mokykla, sėkmingai besiintegruojanti į bendrą Europos aukštojo 
mokslo erdvę.
 

DARyTI

NAcIONALINĖ IR TARPTAUTINĖ VILNIAUS KOLEGIJOS VEIKLOS APLINKA

VEIKLOS PROcESAI

PLANAVImAS

PAGRINDINIAI PROcESAI: 

•	 Studijos ir mokymasis visą gyvenimą;
•	 mokslo ir (arba) meno veikla;
•	 Poveikis regionų ir visos šalies raidai.  

PAGALBINIAI PROcEAI:

•	 Strateginio valdymo procesas;
•	 žmogiškojo kapitalo valdymas;  
•	 materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas.



TOBULĖTI

mONITORINGAS IR VERTINImAS

VySTymASIS

Vertinant Kolegijos veiklos sritis, analizuojamos ir įvertinamos jos sąsajos su atitinkamais strateginio valdymo 
komponentais. Vidinė kokybės užtikrinimo sistema įgyvendinama atliekant savęs vertinimą, kurio svarbus 
etapas yra savianalizė. Prieš imantis savianalizės, suplanuojamas savęs vertinimo procesas, renkami ir 
sisteminami duomenys. Kolegijoje atliekamas vidinis skirtingų padalinių įvairių veiklos sričių rodiklių lyginimas. 
Taip pat lyginami Kolegijos ir kitų aukštųjų mokyklų veiklos rodikliai.

KRITINIAI SĖKmĖS VEIKSNIAI:

•	 Kolegijos autonomijos ir socialinės atsakomybės dermė;
•	 Tyrimai ir vystymasis, inovacijos ir regioninis vystymasis;
•	 Studijų efektyvumas;
•	 Kompetencijų, personalo ir finansų valdymas;
•	 Vertinamųjų veiklos sričių tarpusavio sąveika ir dermė;
•	 Viešai skelbiami veiklos principai ir jų pagrindu nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai veiklos rodikliai.

mETODAI IR PROcEDūROS:

•	 Studijų tobulinimas, studijų programų kokybės užtikrinimas, racionalus studentų 
pasiekimų vertinimas, paramos studentams užtikrinimas;

•	 Struktūros pokyčių atitiktis studijų, tyrimų ir (arba) meno veiklos poreikiams;
•	 Procesų valdymas, sprendimų priėmimo veiksmingumas, atsakomybės pasiskirstymas ir 

atskaitomybė, išteklių paskirstymas, suinteresuotų šalių įtraukimas;
•	 žmonių išteklių poreikių analizė, atitiktis strateginio plano įgyvendinimui, kvalifikacijos 

tobulinimas, įtraukimas priimant sprendimus;
•	 Akademinės etikos nuostatos ir jų užtikrinimo procedūros;
•	 Lėšų naudojimo racionalumas;
•	 materialiųjų išteklių (infrastruktūros) valdymas. 

TIKRINTI



šIE RODIKLIAI SUfORmUOTI ATSIžVELGUS į KOLEGIJOS 
VERTyBES IR VIzIJą IKI 2020 m. EfEKTyVIą INSTITUcIJOS 

VEIKLą LEmIA KOKyBĖS UžTIKRINImO SISTEmA, mOKymO(SI) 
VISą GyVENImą STRATEGIJA BEI VALDymO, STUDIJų IR 

 žmOGIšKųJų IšTEKLIų VALDymO PROcESAI.
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PAKVIESTųJų STUDIJUOTI į KOLEGIJą mOTyVAcIJOS RODIKLIS:
Pakviestųjų studijuoti pageidavimų eilės numerių suma padalinta iš pakviestųjų studijuoti skaičiaus – 3,0.

įSIDARBINAmUmAS:
Ankstesniais metais baigusių ir įsidarbinusių absolventų dalis – 93,0 %.

PASITRAUKUSIųJų Iš STUDIJų LAIPSNIS:
Studentų išvykimas (nubyrėjimas) – 12,0 %. 

STUDIJų BAIGImAS:
Profesinio bakalauro laipsnio studijas baigusių studentų proporcija – 60 %. 

STUDIJų PROGRESAS:
Studentų pirmaisiais ir antraisiais studijų metais surinkusių mažiausiai po 45 kr. – 75 %. 

STUDENTų NUOmONĖ APIE DĖSTOmUS DALyKUS:
Dėstymo ir dėstomo dalyko kokybės grįžtamojo ryšio apklausos klausimyne „puikiai“ ir „gerai“ įvertinta 1/2 
atsakymų. 

NEfORmALAUS mOKymO PASLAUGų TEIKImO LyGIS:
Neformalaus mokymo paslaugų gavėjų ir studijuojančių profesinio bakalauro studijų programas studentų 
santykis 1/3. 

KOLEGIJOS ABSOLVENTAI, DALyVAVę KVALIfIKAcIJOS TOBULINImO PROGRAmOSE: 
Absolventai, tobulinę kvalifikaciją pagal mokymo(si) visą gyvenimą programas, sudaro 5% einamųjų metų 
absolventų laidos. 

TARPTAUTINIS mOBILUmAS:
Išvykusių studentų skaičius kasmet padidėja ne mažiau nei 10 %.
Išvykusių – atvykusių studentų santykis ne didesnis nei 3:1. 
Išvykusių dėstytojų ir personalo darbuotojų skaičius kasmet padidėja ne mažiau nei 8 %. 
Atvykusių dėstytojų ir personalo darbuotojų skaičius kasmet padidėja ne mažiau nei 5 %. 

PUBLIKAcIJų SKAIčIUS:
Publikacijų dalis, tenkanti vienam dėstytojo etatui, – 0,3. 

PERSONALO KVALIfIKAcIJA:
Dėstytojai, įgiję mokslo / meno daktarų laipsnius, – 14 %. 

VILNIAUS KOLEGIJA IKI 2020 m. NUmATĖ LEmIAmUS VEIKLOS SĖKmĖS 
VEIKSNIUS IR RODIKLIUS: 

LEmIAmI VEIKLOS SĖKmĖS 
VEIKSNIAI IR RODIKLIAI

Europos aukštojo mokslo erdvėje suformuluotose 2010–2020 m. laikotarpio studijų sistemos 
kaitos kokybinėse nuostatose (Liuveno komunikatas) akcentuojama, kad „tobulesniais metodais ir 
plačiau renkami duomenys padės įvertinti, kaip sekasi vykdyti uždavinius, užsibrėžtus socialinėje, 
užimtumo, mobilumo, taip pat kitose srityse, ir bus apžvalgų ir tolesnių gairių nustatymo 
pagrindas.“
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VILNIAUS KOLEGIJOS INTEGRUOTOS 
PLĖTROS STRATEGIJOS IKI 2020 m. 
įGyVENDINImO STEBĖSENA
Vilniaus kolegijos strateginio planavimo sistemą sudaro:

•	 Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020 m.;

•	 Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo planas iki 2020 m.

Kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo planas iki 2020 m., apimantis darnią visų fakultetų 

plėtrą, parengtas vadovaujantis Kolegijos misija, vizija, svarbiausiais studijų modernizavimo prioritetais, plėtros 

tikslais ir uždaviniais, numatytais Vilniaus kolegijos integruotoje plėtros strategijoje iki 2020 m.

Kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo stebėsena – procesas, kurio metu 

vertinamas strategijos įgyvendinimo progresas. Kolegijos direktoriaus paskirta stebėsenos grupė prižiūri 

integruotos plėtros strategijos ir veiksmų plano (iki 2020 m.) vykdymą: analizuoja pasiektus rezultatus, 

problemas ir iššūkius, atsirandančius įgyvendinant veiksmų planą, fiksuoja gerąją patirtį, atsisako 

nepasiteisinusios praktikos bei teikia pasiūlymų, kaip pasiekti geresnių rezultatų.

Pasikeitę Kolegijos veiklos prioritetai bei stebėseno metu surinkta informacija leidžia koreguoti integruotą 

plėtros strategiją ir veiksmų planą, juos tikslinti arba keisti.

Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo plano iki 2020 m. vykdymo pažangos 

rezultatai kasmet pristatomi Kolegijos direktoriaus metinėje ataskaitoje. Ataskaita svarstoma Kolegijos taryboje, 

galutinė ataskaita tvirtinama Kolegijos akademinėje taryboje.
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Nuo 2009 m. reitinguojamos visos Lietuvos 
valstybinės ir nevalstybinės kolegijos. 
2012 m. trečiąjį kartą Vilniaus kolegija 
tapo reitingo nugalėtoja.

Kolegijos studentų, dėstytojų ir 
administracijos darbuotojų tarptautiniai 
mainai vyksta su 124 užsienio 
aukštosiomis mokyklomis iš 28 šalių.

Šiandien Kolegija:

• didžiausia valstybinė kolegija Lietuvoje, 
užimanti koleginių studijų lyderės poziciją;

• turi 8 fakultetus, vykdomos 48 studijų 
programos;

• rengia socialinių, fi zinių, biomedicinos, 
technologijos, humanitarinių mokslų ir menų 
studijų sričių specialistus;

• studijuoja daugiau nei 8 tūkst. studentų, dėsto 
470 dėstytojų, 49 iš jų mokslo daktarai;

• atsakingai rengia ir pristato visuomenei naujas 

studijų programas.

KOLEGIJA ĮSTEIGTA 
2000 METAIS SUJUNGUS 
AKADEMIŠKAI STIPRIAS 
VILNIAUS MIESTO 
AUKŠTESNIĄSIAS 
MOKYKLAS. JOS TAPO 
FAKULTETAIS. ATSKIRŲ 
FAKULTETŲ VEIKLA 
ILGESNĖ NEI 70 METŲ.

VILNIAUS 
KOLEGIJOS 
INTEGRUOTOS 
PLĖTROS 
STRATEGIJA 
IKI 2020 m.


