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1. KOLEGIJOS VIZIJA

Atvira naujov ms, lanksti, nuolatos besimokanti auk toji mokykla, harmoningai derinanti
darbo rinkos poreikius su perspektyvi  socialini , fizini , humanitarini , biomedicinos,
technologijos moksl  bei meno studij  sri  raida.

Institucija, puosel janti d stytoj  ir student  k rybingum , pagr st  auk tos kokyb s
reikalavimais.

Tarptautin  pripa inim  pasiekusi auk toji mokykla, s kmingai besiintegruojanti  viening
Europos auk tojo mokslo erdv .

2. KOLEGIJOS MISIJA

Rengti auk  neuniversitetin  i silavinim  turin ius informatikos, elektronikos, pramon s,
chemijos in inerijos, informatikos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, visuomen s
sveikatos, reabilitacijos, slaugos, veterinarin s medicinos, kra totvarkos, filologijos, edukologijos,
dail s, muzikos, teatro studij  kryp  specialistus, tenkinan ius Vilniaus regiono bei visos
Lietuvos ekonominius ir socialinius poreikius.

Laiduoti modern  ir Europos standartus atitinkant  studij  proces  aktyviai
bendradarbiaujant su veiklos pasaulio atstovais.

Ugdyti bendruosius student  geb jimus bei pilietines vertybi  nuostatas, b tinas kolegijos
absolvent  darbui ir t stin ms studijoms.

Siekdama gyvendinti savo misij , Kolegija kelia sau tokius pagrindinius tikslus:
1) sudaryti s lygas asmeniui gyti auk  i silavinim  ir profesin  kvalifikacij ;
2) rengti Lietuvos Respublikai auk tos kvalifikacijos specialistus, atitinkan ius Lietuvos kio

reikmes ir naujausi  technologij  ir mokslo lyg ;
3) pl toti Vilniaus regionui reikaling  taikom  mokslin  veikl  ir tyrimus, teikti atitinkamas

konsultacijas vietos vald ios ir kio subjektams;
4) sudaryti s lygas t stiniam mokymuisi, talkinti kio subjektams organizuojant asmen

profesin s kvalifikacijos tobulinim  ir perkvalifikavim ; gyvendinti mokymosi vis
gyvenim  princip ;

5) ugdyti vietimui ir kult rai imlius specialistus, geban ius dirbti spar ios technologij  kaitos
lygomis, pasirengusius integruotis  Lietuvos ir tarptautin  bendrij .

3. KOLEGIJOS VALDYMAS

 Kolegija iki iol nuolatos pl si, atsi velgiant  pl tr  buvo ir yra reguliariai
reorganizuojama Kolegijos administracin  valdymo strukt ra. 2003 metais buvo kurtas
centralizuotas kio valdymo ir komercijos skyrius, prapl stas Tarptautini  ry  ir marketingo
skyrius, 2004 metais buvo kurta Studij  tarnyba, Men  studij  centras reorganizuotas  Men
fakultet .

iuo metu aktualiausia centrin s administracijos problema yra ta, kad ji yra per ma a. Jos
dydis prakti kai nesikeit  nuo to laiko, kai kolegij  sudar  4-5 fakultetai iki pat dabar, kai yra 8
fakultetai, o student  – vir  10 000. B tina i pl sti Studij  tarnyb , vedant etat mogaus, kuris

 atsakingas u  kolegijos mokslo tiriam  veikl . Tarptautini  ry  skyrius bei Personalo
skyrius tur  b ti prapl sti po vien  etat . Verta pagalvoti apie atskir  Investicini  projekt  skyri ,
kurio u duotis b  rengti parai kas ES Strukt riniams fondams bei koordinuoti visos kolegijos
investicinius,  infrastrukt ros pl tr  nukreiptus projektus.

Centrinis administravimo aparatas i  esm s dar irgi n ra prisitaik s administruoti tokio
dyd io kolegijai. Kai kurie skyriai turi b ti i pl sti, turi b ti racionaliai paskirstytos funkcijos bei

duotys, sukurta efektyvi komunikacija tarp atskir  grand . Kolegijos valdymas dar n ra
galutinai nusistov s ir yra tobulintinas. Tai yra s lygota vis  pirma to fakto, kad kolegijos pl tra
yra besit siantis procesas.
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1 pav. Kolegijos valdymo strukt ra
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 Siekiant racionalizuoti valdymo proces , b tina gyvendinti kai kurias priemones: tobulinti
skatinimo ir sankcij  taikymo sistem  kolegijoje, u tikrinti greit  ir teising  informacijos sklaid
kolegijoje ir jos padaliniuose, diegti IP telefonij , toliau tobulinti kolegijos intranet , maksimaliai
elektronizuoti komunikacij , vesti elektronin  dokument  cirkuliacij , nuolatos ma inant
popierini  dokument  kiek , taipogi siekti, kad visuose kolegijos padaliniuose darbuotoj
atsakomyb  ir funkcijos b  paskirstytos tolygiai, konsultuoti  kolegijos padalinius diegiant juose
kokyb s valdymo sistem .

Kolegijos savivalda galina realizuoti iniciatyv , kylan  i emiausi  grand , i  pavieni
moni  – student  ar d stytoj . Kolegijos Steigiamoji taryba - auk iausia savivaldos institucija,

kuri vykdo Kolegijos tarybos funkcijas. J  sudaro 15 asmen : 5 kolegijos darbuotojai bei 10
socialini  partneri  atstov . Steigiamosios tarybos nari  s ra as pateikiamas 1 priede. Kolegijos
Akademin  taryba – auk iausia akademin s savivaldos institucija. Kolegijos Akademin  taryb
sudaro 39 nariai. Akademin s tarybos nari  s ra as pateikiamas 2 priede.

   2 pav. Kolegijos savivaldos strukt ra
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Student  interesams kolegijoje atstovauja Student  atstovyb (toliau – SA). SA yra
savaranki ka visuomenin  VIKO student  ne pelno siekianti organizacija, juridinis asmuo, turintis
finansin , organizacin  ir teisin  savaranki kum , s skait  banke, antspaud  su pavadinimu bei kit
simbolik . SA yra atsakinga u  studento pa ym jim  i davim  studentams.

Auk iausia VIKO SA valdymo institucija yra konferencija, SA darb  organizuoja SA
Prezidiumas, o SA atstovauja Prezidentas. Student  atstovyb s nari  s ra as pateikiamas 3 priede.
Fakultet  SA nariai dalyvauja Fakultet  taryb  veikloje, o VIKO SA prezidentas Marius Jack nas
yra kolegijos Steigiamosios tarybos narys. VIKO SA yra Lietuvos student  asociacij  s jungos
(LSAS) nar .

4. STUDIJ  PROGRAMOS IR STUDENTAI

Vilniaus kolegija yra did iausia Lietuvoje auk tojo neuniversitetinio mokslo institucija,
rengianti auk  neuniversitetin  i simokslinim  turin ius specialistus. Kolegijoje 2001 - 2004
met  laikotarpiu student  skai ius i augo nuo 5373 iki 10333 student , t. y. 92,3 %. 2001 – 2003
metais student  skai iaus did jim  s lygojo vis nauj  studij  centr  ir fakultet  prijungimas prie
kolegijos, o 2004 metais didel  student  skai  l  kolegijos ir si lom  studij  program
populiarumas, student  skai ius i augo 4% palyginus su 2003 metais.
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3 pav. Bendras student  skai ius kolegijoje 2001 - 2004 m.

 Vilniaus kolegijoje studijos organizuojamos pagal ias studij  sritis: humanitarini
moksl , meno, socialini  moksl , fizini  moksl , biomedicinos moksl  ir technologijos moksl .
Socialini  moksl  studij  sritis, kurioje studijuoja 5548 studentas, t. y. 54 % vis  student , bei
technologijos moksl  studij  sritis, kurioje studijuoja 2189 studentai, t. y. 21 % vis  student , yra
populiariausios ir 2004 metais.  17 studij  kryp , kurios pateiktos 1 lentel je, populiariausia yra
vadyba ir verslo administravimas (4316 studentai), taip pat populiarios edukologijos (948
studentas), slaugos (712 studentai), pramon s in inerijos (660 studentai) bei elektronikos in inerijos
(611 studentai) studij  kryptys.

1 lentel
Student  skai ius studij  srityse ir kryptyse

Studij  sritis Studij  kryptis Studij  programa vykdoma Student  skai ius
Humanitarini  moksl   Filologija PDF 70

 viso 70
Muzika MEF 132
Dail PDF, DTF 294Meno
Teatras MEF 147

 viso 573
Vadyba ir verslo administravimas EKF, VVF, B SC, MEF 4316
Ekonomika EKF 284Socialini  moksl
Edukologija PDF 948

 viso 5548
Fizini  moksl Informatika EIF 592

 viso 592
Biomedicinos moksl   Visuomen s sveikata SPF 413
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Studij  sritis Studij  kryptis Studij  programa vykdoma Student  skai ius
Reabilitacija SPF 177
Slauga SPF 712
Veterinarin  medicina SC 59

 viso 1361
Elektronikos in inerija EIF 611
Informatikos in inerija EIF 544
Chemijos in inerija SC, DTF 204
Kra totvarka SC 170

Technologijos moksl

Pramon s in inerija DTF 660
 viso 2189

 VISO 10333

4 pav. Kolegijos student  skai ius studij  srityse
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iandien Vilniaus kolegijoje yra 8 fakultetai: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos,
Verslo vadybos, Sveikatos prie ros, Pedagogikos, Dizaino ir technologij , Men  bei
Agrotechnologij . Nuo 2004 m. liepos 1 d.  Men  studij  centras buvo reorganizuotas  Men
fakultet , o nuo 2005 m. sausio 1 d. Buivydi ki em s kio studij  centras –  Agrotechnologij
fakultet .
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5 pav. Student  skai ius kolegijoje pagal studij  formas 2001 - 2004 m.

Dienin  studij  forma Neakivaizdin  studij  forma Vakarin  studij  forma

 Tiek 2002, tiek 2003 ir 2004 metais daugiausia student  studijavo neakivaizdine studij
forma. Toki  tendencij  nul  tai, jog nuo 2002 met  Vilniaus kolegija prad jo vykdyti
individuali sias studij  programas, kurios vykdomos neakivaizdine studij  forma. Tik Sveikatos
prie ros fakultete individualiosios studijos vykdomos ir vakarine studij  forma. Taigi ateityje
student  skai ius neakivaizdin se studijose tur  ma ti.
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6 pav. Student  skai ius fakultetuose ir studij  centre 2002-2004 metais
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2004 metais palyginus su 2003 metais padid jo Verslo vadybos, Pedagogikos bei Men
fakultetuose. Kituose fakultetuose ir studij  centre bendras student  skai ius iek tiek suma jo.

7 pav. Student  skai ius fakultetuose ir studij  centre 2004 metais
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Visuose fakultetuose ir studij  centre vykdomos dienin s ir neakivaizdin s studijos, o
Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos bei Sveikatos prie ros fakultetuose vykdomos ir
vakarin s studijos. Elektronikos ir informatikos fakultete (EIF) studijuoja 1747 studentai;
Ekonomikos  fakultete (EKF) – 1549; Verslo vadybos fakultete (VVF) – 2120; Sveikatos prie ros
fakultete (SPF) – 1302; Buivydi ki em s kio studij  centre (B SC)  – 1090; Pedagogikos
fakultete (PDF) – 1062; Dizaino ir technologij  fakultete (DTF) – 1000;  Men  fakultete (MEF) –
463. Pagal kolegijos statistinius duomenis galima teigti, kad daugiausia student  studijuoja Verslo
vadybos, Elektronikos ir informatikos bei Ekonomikos fakultetuose.

4.1. NEUNIVERSITETIN S STUDIJOS

Kolegijoje vykdoma 40 neuniversitetini  studij  program  2003/2004 m. m.,
populiariausios i  j ios: buhalterin  apskaita, bendrosios praktikos slauga, programavimas
kompiuteriams, verslo vadyba, siuvini  projektavimas ir gamyba, turizmo ir vie bu
administravimas, maitinimo verslo organizavimas, telekomunikacijos, kompiuterin  technika,
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staig  ir moni  administravimas, finansai, ikimokyklinis ugdymas. Kiekvienais metais studij
programos tobulinamos ir modernizuojamos.

Norint s kmingai konkuruoti auk tojo mokslo rinkoje, neatid liotinos svarbos u daviniu
tampa studij  ir institucijos veiklos kokyb s u tikrinimas.

Kolegijoje pl tojamas studij  kokyb s vertinimas, diegiama vidin  kokyb s u tikrinimo
sistema, kuri remiasi visuotin s kokyb s vadybos modeliu. Suformuota kokyb s politika, tikslai,
parengta kokyb s knyga ir kokyb s proced ros. Tai  kokyb  orientuotas institucijos vadybos

das, pagr stas vis  jos nari  dalyvavimu, siekiant ilgalaik s s km s ir naudos visiems savo
bendruomen s nariams bei visuomenei. Tai sud tinga vadybos sistema su tiesioginiais ir
gr tamaisiais ry iais, organizuotais taip, kad b  u tikrinta paslaugos kokyb s tobulinimo
tendencija. Tai procesas be pabaigos – kiekvienas  bendruomen s narys orientuotas 
nepertraukiam  proceso tobulinim .

Savianaliz  – kokyb s u tikrinimo sistemos pagrindas. Rengiantis Kolegijos akreditacijai ji
atlikta visuose lygmenyse: bendruomen s nario (d stytojo, darbuotojo, studento), katedros,
fakulteto. Atliktas Kolegijos vidinis veiklos vertinimas – savianaliz . Savianaliz s suvestin
pristatyta ekspertams i oriniam Kolegijos vertinimui.

2 lentel
Student  skai ius auk tosiose neuniversitetin se studijose

Student  skai ius skirtingais metais pagal studij
formas (d/ n /v )Eil.

Nr. Programos pavadinimas
Valstybinis
programos

kodas 2001 metai 2002 metai 2003 metai 2004  metai
1. Programavimas kompiuteriams 65309P101 186/135/102 247/420/157 233/352/179 183/225/184
2. Elektronikos technika 65301T201 113/54/- 149/164/- 140/170/- 146/113/-
3. Telekomunikacijos 65301T204 -/-/- 62/-/- 105/135/- 155/197/-
4. Kompiuterin  technika 65307T101 110/35/- 141/218/- 158/226/- 167/190/-
5. Informacijos sistemos 65307T105 -/-/- -/-/- 32/35/- 91/63/33
6. Bankininkyst 65304S101 86/131/- 144/255/- 142/191/- 109/175/-
7. Buhalterin  apskaita (EKF) 65303S113 170/209/- 242/487/- 275/432/- 313/411/-
8. Draudimo vadyba 65303S102 31/30/- 56/76/- 82/86/- 113/94/-
9. Finansai 65303S103 84/131/- 104/291/- 136/218/- 120/214/-
10. staig  ir moni  administravimas 65303S116 109/-/104 161/132/120 126/92/135 137/47/140
11. Maitinimo verslo organizavimas 65303S105 120/150/- 136/266/- 112/289/- 88/315/-
12. Reklamos vadyba 65303S106 87/-/- 143/23/- 168/-/- 180/-/36
13. Turizmo ir vie bu

administravimas
65303S117 115/30/- 167/164/- 182/204/- 183/256/-

14. Verslo vadyba (VVF) 65303S121 141/215/- 223/495/- 207/428/- 203/370/-
15. Prekybos vadyba 65303S170 -/-/- -/-/- 32/32/- 56/109/-
16. Biomedicinin  diagnostika 65310B102 68/-/- 116/-/37 129/21/39 100/58/-
17. Dietologija 65310B108 -/-/- 31/-/- 57/-/24 77/-/-
18. Higienin  ir dekoratyvin

kosmetologija
65310B106 -/-/- 31/-/- 60/62/- 88/90/-

19. Bendrosios praktikos slauga 65311B103 125/-/- 243/-/176 325/121/167 407/220/85
20. Kineziterapija 65311B209 30/-/- 63/-/27 92/-/14 93/-/-
21. Ergoterapija 65311B203 -/-/- -/-/- 34/-/- 63/-/-
22. Buhalterin  apskaita (B SC) 65303S113 68/145/- 114/378/- 136/338/- 107/394/-
23. Verslo vadyba (B SC) 65303S121 69/-/- 127/57/- 175/89/- 167/79/-
24. Veterinarija 65312B101 35/-/- 41/9/- 61/35/- 59/-/-
25. eldiniai ir j  dizainas 65304T201 36/-/- 59/49/- 82/75/- 90/80/-
26. Maisto produkt  technologija 65305T104 -/-/- -/-/- 33/34/- 57/57/-
27. Dail s ir technologij  pedagogika 65302M107 -/-/- 30/-/- 54/-/- 44/-/-
28. Gest  kalba 65304H114 -/-/- 25/-/- 50/-/- 70/-/-
29. Ikimokyklinis ugdymas 65307S106 -/-/- 30/45/- 56/78/- 77/231/-
30. Pradinio ugdymo pedagogika 65307S107 -/-/- 30/51/- 61/71/- 75/141/-
31. Socialin  pedagogika 65305S210 -/-/- 30/-/- 87/34/- 140/98/-
32. Lietuvi  kalbos ir literat ros

pedagogika
65307S109 -/-/- -/-/- 32/-/- 59/-/-
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Student  skai ius skirtingais metais pagal studij
formas (d/ n /v )Eil.

Nr. Programos pavadinimas
Valstybinis
programos

kodas 2001 metai 2002 metai 2003 metai 2004  metai
33. Aprangos dizainas 65304M106 -/-/- 30/-/- 57/10/- 78/8/-
34. Siuvini  projektavimas ir

gamyba
65308T206 -/-/- 60/92/- 104/283/- 137/363/-

35. ukuosen  dizainas 65302M108 -/-/- 33/-/- 55/32/- 77/63/-
36. Chemin s analiz s technologija 65305T102 -/-/- 31/-/- 52/-/- 69/21/-
37. Muzikos pedagogika 65301M105 -/-/- -/-/- 23/-/- 44/20/-
38. Populiarioji muzika 65301M107 -/-/- -/-/- 17/11/- 32/22/-
39. okio pedagogika 65303M101 -/-/- -/-/- 20/18/- 35/99/-
40. Kult rin s veiklos vadyba 65303S167 -/-/- -/-/- 33/33/- 56/72/-

Bendras student  skai ius per metus 1875/1265/114 3676/3252/360 4015/4235/558 4545/4895/478

Bendras vis  studij  form  student  skai ius 3254 7288 8808 9918

 Vilniaus kolegijoje auk  neuniversitetini  studij  student  skai ius kiekvienais metais
did ja. 2001-10-01 pagal auk  neuniversitetini  studij  programas studijavo 3254 studentai,
2002-10-01 student  skai ius i augo iki 7288, 2003-10-01 auk tojo i silavinimo siek  jau 8808
studentai, o 2004-10-01 – 9918 studentai. Per paskutiniuosius metus neuniversitetini  studij
student  skai ius i augo beveik 13 %.

Nevienod  studij  program  paklaus  lemia tiek i oriniai, tiek vidiniai veiksniai. I oriniai
veiksniai, tai:

1. Nevienodas vairi  specialist  poreikis darbo rinkoje. Pavyzd iui, ekonomikos, vadybos
ir verslo administravimo studij  kryp  programos i lieka populiarios, kadangi turi paklaus  darbo
rinkoje; eldini  ir j  dizaino, aprangos dizaino, ukuosen  dizaino studij  program  populiarumas
pastebimai did ja, kadangi kei iasi gyvenimo kokyb s samprata, visuomen s vartojimo pro iai,
did ja paslaug  poreikis.

2. Darbo rinkoje paklausios chemin s analiz s technologijos studij  programos
nepopuliarum  tarp stojan  s lygoja profilinis mokymas mokykloje, informacijos apie karjeros
galimybes stoka.

3. alies socialin -ekonomin  situacija, t. y. visuomen je susiformav s skirtingas po ris 
specialyb s presti , karjeros siekimo galimybes, u darb  (pavyzd iui, nedaug pageidaujan
studijuoti biomedicinos moksl  studij  srities programas).

4. B simo darbo patrauklumas, darbo s lygos.
5.  Pana  studij  program  vykdymas kitose regiono bei alies auk tosiose mokyklose.
6. Did jantis bendras pri mimas  auk sias mokyklas bei ma jantis vidurini  mokykl

abiturient  skai ius.
7. Specialist  poreikio darbo rinkoje tyrim  nebuvimas (kai kuri  specialist  u sakovai,

pavyzd iui, Sveikatos apsaugos ministerija, neturi ai kios mogi  i tekli  poreikio planavimo
strategijos).

Vidiniai veiksniai, s lygojantys nevienod  program  paklaus :
1. Naujai sukurtoms programoms dar tr ksta populiarumo (pvz., dietologijos, ergoterapijos,

maisto produkt  technologijos).
2. Kai kuri  studij  program  pasirinkim  s lygoja tradici kai susiformav  veiksniai: stipri

programos apr pinimo materialin  baz , kvalifikuotas pedagoginis personalas, l to
susidom jimas iomis studij  programomis nema ja.

 Baigusiems auk tesni sias studijas absolventams individuali  (i lyginam ) studij
programas 2004 metais vykd  visi Kolegijos fakultetai bei studij  centras. Individuali  auk
neuniversitetini  studij  student  skai ius per metus suma jo nuo 1968 student  2003-10-01 iki
1713 student  2004-10-01, t. y. 13 %, ir ateityje numatoma  student  skai iaus ma jimo
tendencija.
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4.2. AUK TESNIOSIOS STUDIJOS

Vilniaus kolegija dar vykdo ir auk tesni  studij  programas, ta iau kiekvienais metais 
program  ir studijuojan  skai iai ma ja, nes student  pri mimas nutrauktas. 2002/2003 m.m.
Vilniaus kolegijoje buvo 23 auk tesni  studij  programos, 2003/2004 m.m. – 17, o 2003/2004
m.m. jau liko tik 10 auk tesni  studij  program , kurios priklauso v liausiai prie Kolegijos
prijungtiems fakultetams, t. y. Pedagogikos, Dizaino ir technologij  bei Men . Auk tesniosiose
studijose studijuoja 394 studentai, t.y. 65,5 % ma iau nei 2003/2004 m.m. – tuomet auk tesniosiose
studijose studijavo 1143 studentai.

3 lentel
Student  skai ius auk tesniosiose studijose

Student  skai ius skirtingais metais pagal
studij  formas (d / n)Eil.

Nr. Programos pavadinimas
Valstybinis
programos

kodas 2002 metai 2003 metai 2004  metai
1. staig  administravimas 503034601 24/- -/- -/-
2. Buhalterin  apskaita 503034401 75/207 -/106 -/-
3. Kineziterapija 503072604 56/- 25/- -/-
4. Slauga 503072303 186/- 92/- -/-
5. Medicinin  laboratorin  diagnostika 503072501 28/- -/- -/-
6. Higiena 503072301 21/- 27/- -/-
7. Dietologija 503072601 48/- 31/- -/-
8. Higienin  ir dekoratyvin  kosmetika 503081503 60/- 22/- -/-
9. Masa as 503072602 22/- -/- -/-
10. em s kio komercija 503062106 36/- -/- -/-
11. eldiniai ir dizainas 503062202 34/- -/- -/-
12. Veterinarija 503064001 25/- 27/- -/-
13. Pradinio mokymo pedagogika 503014401 63/209 22/131 -/46
14. Ikimokyklinis ugdymas 503014301 52/250 30/133 -/59
15. Socialin  pedagogika 503076203 60/- 50/- -/-
16. Lietuvi  kalbos pedagogika 503014501 75/- 22/- 22/-
17. Dail s ir darb  pedagogika 503014603 28/- 22/- -/-
18. Chemin s analiz s technologija 503052401 26/- 41/- -/-
19. Drabu  dizainas 503021403 -/- 23/- 24/-
20. Kirpimas ir ukuosen  modeliavimas 503081502 42/- 50/- -/-
21. Siuvini  konstravimas 503054204 -/- 33/86 26/42
22. Siuvini  technologija 503054205 -/- -/170 -/92
23. Buitini  paslaug  technologija 503081404 13/- -/- -/-
24. Fotografijos technologija 503021302 45/- -/- -/-
25. okio pedagogika 503014601 -/- -/- 13/-
26. Muzikos pedagogika 503014604 -/- -/- 14/-
27. Kult rin s veiklos administravimas 503081201 -/- -/- 10/34
29. Laisvalaikio ir pramog  organizavimas 503081202 -/- -/- 12/-

Bendras student  skai ius per metus 1019/666 517/626 121/273
Bendras vis  studij  form  student  skai ius 1685 1143 394

2004 m. Sveikatos prie ros fakultete prad ta vykdyti profesini  studij  programa
masa uotojo profesijai gyti, kuri  studijuoja 21 studentas. Programa skirta reg jimo negali
turintiems asmenims.

5. NEFORMALUS SUAUGUSI  MOKYMAS

Kolegija suaugusi  profesin  mokym  vykdo, tur dama LR vietimo ir mokslo
ministerijos licencij  suaugusi  profesiniam mokymui. Kiekvienais metais Lietuvos darbo bir a
teikia profesinio mokymo program  prioritetines kryptis bei prognozuojamas did iausias
sidarbinimo galimybes pagal specialybes.



14

Pl tojant neformaliojo vietimo profesin  mokym , Ekonomikos fakultetas rengia
neformalaus suaugusi vietimo programas: Buhalterin s apskaitos pagrindai,  Buhalterin
apskaita mon se. Programos yra registruotos Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo
program  s vade.

Kiekvienais metais Kolegija dalyvauja Vilniaus darbo bir os organizuojamame konkurse
pagal neformalaus suaugusi vietimo programas „D l mokymo bedarbiams ir darbuotojams,
sp tiems apie atleidim  i  darbo paslaug  pirkimo“. Ekonomikos fakulteto teikiamos programos

laimi konkursus. Sveikatos prie ros fakultetas kasmet dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos
organizuojamame kvalifikacijos tobulinimo program  konkurse.

Teikiant neformaliojo t stinio mokymo programas, atsi velgiama  u sakovo poreikius ir
pageidavimus bei kolegijos galimybes. Kolegijos fakultetuose ir studij  centre organizuotuose
trumpalaikiuose kursuose suaugusiems k  kvalifikacij  1298 klausytojai. Daugiausiai toki  kurs
buvo organizuota Sveikatos prie ros ir Pedagogikos fakultetuose bei Buivydi ki em s kio
studij  centre, b tent juose buvo sulaukta ir daugiausiai klausytoj , atitinkamai 328, 429 ir 427
klausytojai.

4 lentel
Neformalias programas i klausiusi  klausytoj  skai ius

Eil.
Nr. Programos pavadinimas Fakultetai Trukm ,

val.
Klausytoj

skai ius
1. Buhalterin  apskaita EKF 360 73
2. Buhalterin s apskaitos pagrindai EKF 360 24

 viso EKF 97
3. Vie bu kio tarnybos darbo organizavimas VVF 8 17

 viso VVF 17
4. Klasikinio masa o pagrindai SPF 72 11
5. Kraujo bandini mimo i  venos metodai ir priemon s SPF 12 9
6. Sveikatos mokymo ir bendrosios slaugos pagrindai SPF 40 28
7. Kineziterapijos ir ergonomikos pagrindai SPF 72 21
8. Segmentinis-refleksinis masa as SPF 72 12
9. Rizikos veiksni taka moni  maitinimuisi SPF 6 245
10. Riebios odos prie ra SPF 6 156
11. Slaugos studij  skaidrumas integruojantis  Europos erdv SPF 12 298
12. Kepen  lig  laboratorin  diagnostika SPF 8 399
13. Aktual s klausimai aku erijoje SPF 8 142
14. Aktual s klausimai patologijos laboratorij  veikloje SPF 8 306

 viso SPF 328
15. Apskaitos svarba kininko kyje SC 8 28
16. Ekologinio em s kio gamybos taisykli  reikalavim gyvendinimas SC 32 103
17. Kompiuterinis ra tingumas ir informacini  technologij

panaudojimas SC 40 147

18. Kooperacija ir kooperatyv  steigimas SC 24 17
19. Nederling , ekologi kai jautri  saugom  teritorij emi  tvarkymas ir

naudojimas SC 155 28

20. kininko kio finansai ir apskaita SC 38 31
21. kininko kio veiklos apskaita paprast ja sistema SC 40 44
22. kinink  ir kit  kaimo gyventoj  verslumo ugdymas SC 8 13
23. em s kio kooperacijos mokymo programa SC 21 16

 viso B SC 427
24. Tarptautinis seminaras “Pedagoginio darbo kokyb , mokymo(si)

tikslai ir praktikos dokumentavimas PDF 8 45

25. Dvimet s konsultant  rengimo programos 3-ioji sesija PDF 40 26
26. Respublikin  konferencija “Projekt  metodas – galimybi  metodas” PDF 8 274
27. T vai – neatsiejama ugdymo proceso dalis PDF 6 36
28. Dvimet s konsultant  rengimo programos 4-oji sesija PDF 46 23
29. PDF taikom  tyrim  – d stytoj  projekt  forumas PDF 4 25

 viso PDF 429
 viso kolegijoje 1298
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6. STUDENT  PRI MIMO RODIKLIAI

6.1. KONKURSAS
2003 metais pagal pirm  pageidavim  paduoti 5870, o pagal visus pageidavimus 21514

pra ym . Priimta 2914 student . 2004 metais pagal pirm  pageidavim  pra ym  skai ius padid jo
10 %, t.y. iki 6444, o pagal visus pageidavimus – 9,5 %, t.y. iki 23560 pra ym . I augo ir priimt
studijuoti student  skai ius, t.y. priimta 2933 student . Taigi 2004 m. priimta 19 student  daugiau,
nei 2003 m., o vidutinis konkursas i augo nuo 6,79 iki 8,07. Tai liudija augant  kolegijos
populiarum  abiturient  tarpe.

5 lentel
Stojimo  kolegij  konkurso rezultatai

Stojusi  ir priimt  skai ius
2003 m. 2004 m.

Paduota pra ym
pagal

Konkursas
pagal

Paduota pra ym
pagal

Konkursas
pagal

Fakultetas/
studij
centras

1-
pageidav.

Visus
pageid.

1-
pageid.

Visus
pageid.

Priimta
1-

pageidav.
Visus

pageid.
1-

pageid.
Visus

pageid.

Priimta

Dienin  studij  forma
EIF 761 2676 2,47 9,81 315 771 2661 2,57 8,87 301
EKF 797 3543 4,84 20,28 252 823 3788 3,43 15,78 242
VVF 1264 5858 4,27 21,87 284 1593 6709 5,31 22,36 304
SPF 320 1124 1,39 5,42 255 360 1330 1,5 5,54 243

SC 167 759 0,96 4,31 192 137 555 0,76 3,08 180
PDF 450 1450 1,87 6,33 211 357 1428 2,04 8,16 175
DTF 154 300 1,1 2,09 159 213 427 1,42 2,85 172
MEF 158 331 1,86 3,51 87 183 265 2,29 3,31 84

 viso 4071 16041 2,34 9,2 1755 4437 17163 2,66 10,31 1680
Neakivaizdin  studij  forma

EIF 222 740 1,48 4,93 161 216 708 1,37 4,48 158
EKF 391 1338 2,38 7,98 192 422 1451 1,88 6,45 225
VVF 519 1670 2,5 8,23 228 553 1944 2,45 8,6 226
SPF 41 105 1,37 3,5 34 75 123 2,27 3,73 33

SC 179 543 1,19 3,62 164 167 474 1,06 3 128
PDF 111 267 1,23 2,97 96 165 446 1,3 3,51 127
DTF 138 199 1,12 1,7 128 122 177 1,31 1,9 93
MEF 61 116 1,04 1,74 62 50 83 0,75 1,24 66

 viso 1662 4978 1,54 4,33 1065 1770 5406 1,63 4,97 1086
Vakarin  studij  forma

EIF 59 170 0,98 2,83 62 93 335 0,94 3,38 99
VVF 78 325 2,6 10,83 32 144 656 2,12 9,65 68

 viso 137 495 1,79 6,83 94 237 991 1,42 5,93 167
 viso

kolegijoje
5870 21514 1,89 6,79 2914 6444 23560 2,21 8,07 2933

2.6610.31
1.63

4.97
1.42 5.93

0
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15

Dienin
studij  forma

Vakarin
studij  forma

8 pav. Stojimo konkursas 2004 metais

1-as pageidavimas Visi pageidavimai



16

 student  pri mimo  Vilniaus kolegij  2004 m. konkurso rodikli  pagal atskiras studij
formas galima teigti, kad did iausias konkursas vyko tarp stojan , pasirinkusi  dienin  studij
form : 2,66 pagal pirm  pageidavim , 10,31 – pagal visus ( is) pageidavimus. Nema i
konkursiniai rodikliai ir tarp pageidaujan  studijuoti neakivaizdine studij  forma: 1,63 pirmu
pageidavimu, 4,97 – pagal visus pageidavimus pretenduojantys  vien  studij  viet . Neatsilieka
konkursas vakarin je studij  formoje, kuri  pirmu pageidavimu rinkosi 1,42, o pagal visus
pageidavimus - 5,93 stojantieji.

2004 met  stojimo rezultatus pagal studij  formas palyginus su 2003 met  rezultatais,
galima teigti jog suma jo stojimo konkursas  vakarines studijas, ta iau konkursas  dienines ir
neakivaizdines studijas padid jo.
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3.04 2.86
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9 pav. Konkursas  dienines studijas 2001 - 2004 metais

EIF EKF VVF SPF SC PDF DTF MEF

2004 metais stojimo konkursas palyginti su 2003 metais i augo  Verslo vadybos, Sveikatos
prie ros, Pedagogikos bei Dizaino ir technologij  fakultetus. Stojimo konkursas  kitus fakultetus
ir studij  centr  suma jo. Populiariausi i lieka Verslo vadybos ir Ekonomikos fakultetai, kur
stojimo konkursai atitinkamai 22,36 ir 15,78  vien  viet . Ma iausi konkursai i lieka Dizaino ir
technologij  fakultete (2,85),  Buivydi ki em s kio studij  centre (3,08) bei Men  fakultete
(3,31).

6.2. STOJUSI  GYVENAMOJI VIETA

Vilniaus kolegija yra stambiausia Lietuvos kolegija, ir nors studentai yra priimami i  visos
Lietuvos (visi pageidaujantys VIKO studentai apr pinami bendrabu iais), kolegija labai ai kiai
orientuojasi b tent  Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono specifinius poreikius, kuri  patenkinimas

tikrint  bendro regiono konkurencingumo lygio pak lim .
Kiekvienais metais tarp naujai stojusi  did iausi  dal  sudaro Vilniaus apskrities

gyventojai. Jie sudaro 72,7 % stojusi . Taip pat tarp stojusi  yra: i  Utenos apskrities – 6,6 %,
 Panev io apskrities – 6,2 %, i  Alytaus apskrities – 4,2 % vis  stojusi .

 2004 m. stojusi  i  Vilniaus apskrities suma jo 4,2 %. Taigi Vilniaus kolegija atlieka ne
tik regionin s kolegijos misij , ta iau yra patraukli ir kit  apskri  potencialiems studentams.
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10 pav. stojusi  gyvenamoji vieta (apskritys)
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7.  STUDENT  PA ANGA

7.1. KELIAMIEJI STUDIJ  REZULTATAI ( 2004 07 01 )

2003 m. kolegijos pa ymi  vidurkis buvo – 7,56. 2003 m. vidurkis pakilo iki 7,7.
Pa angiausi studentai Pedagogikos ir Sveikatos prie ros fakultetuose, kur pa ymi  vidurkis
atitinkamai 8,5 ir 8,2. emiausias pa ymi  vidurkis yra Ekonomikos – 7, 2 ir Elektronikos ir
informatikos – 7,27 fakultetuose.

Daugiausiai nepa angi  student  yra Verslo vadybos fakultete – 277 studentai. Tai nul
didelis nepa angi  student  skai ius neakivaizdin se studijose – 175 student . Taip pat didelis
nepa angi  student  skai ius yra Ekonomikos bei Elektronikos ir informatikos fakultetuose,
atitinkamai 162 ir 166 studentai. B tent iuose trijuose fakultetuose did iausias ir nepa angumo
rodiklis: EIF – 21,84 %, EKF – 17,4 % ir VVF – 19,4 %. Ma iausias nepa angumo rodiklis yra
Pedagogikos fakultete, t.y. tik 4,84 %.

 6 lentel
Keliamieji studij  rezultatai

Keliamieji studij  rezultatai pagal studij  formas (d / n / v)Fakultetai ir studij
centras Student  skai ius

(laik. egz. sesij ) Pa ymi   vidurkis Nepa angi
student  sk. Nepa ang. %

Elektronikos ir informatikos 375 / 271 / 114 7,15 / 7,29 / 7,38 64 /73 / 29 17,06 / 26,94 / 25,44
Ekonomikos 407 / 524 / - 7,4 / 7 /- 28 / 134 / - 6,9 / 25,6 / -
Verslo vadybos 712 /613 / 103 7,76 / 7,34 / 7,34 77 / 175 / 25 10,81 / 28,55 / 24,27
Sveikatos prie ros 554 / 161 / - 7,79 / 8,6 / - 42 / 1 / - 7,6 / 0,62 / -
Buivydi ki em s kio 382 / 351 / - 7,0 / 7,7 / - 42 / 17 / - 10,99 / 4,84 / -
Pedagogikos 450 / 625 / - 8,3 / 8,7 /- 22 / 30 / - 4,9 / 4,8 / -
Dizaino ir technologij 187 / 159 / - 7,98 / 7,99 / - 17 / 17 / - 9,1 / 10,69 / -

 viso
Elektronikos ir informatikos 760 7,27 166 21,84
Ekonomikos 931 7,2 162 17,4
Verslo vadybos 1428 7,48 277 19,4
Sveikatos prie ros 715 8,2 43 6,01
Buivydi ki em s kio 733 7,35 59 8,05
Pedagogikos 1075 8,5 52 4,84
Dizaino ir technologij 346 7,9 34 9,83
Bendras kolegijos 5988 7,7 793 13,24

2002/2003 m. m. bendras kolegijos nepa angumo rodiklis buvo 14,23 %, o pa ymi
vidurkis 7,6, 2003/2004 m. m. kolegijos nepa angumo rodiklis suma jo 1 procentiniu punktu, t. y.
iki 13,24 %, o pa ymi  virdurkis padid jo iki 7,7 balo.
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7.2. STUDIJ  BAIGIMO REZULTATAI

2004 metais Vilniaus kolegij  baig  2804 studentai, t. y. 14 % daugiau nei 2003 metais, i  j
740 studentai baig  auk tesni  studij  programas, t. y. taip pat beveik 8 % daugiau nei 2003
metais.

7 lentel
Studij  baigimo rezultatai

Baigusi  studijas skai ius
(d / n / v) Pa ymi  vidurkis (d / n / v)

Studij  programos pavadinimas
 viso  j  su

pagyrimu
Baigiamieji

darbai
Baigiamieji
egzaminai

Auk tosios neuniversitetin s studijos
Elektronikos technika 27 / 62 /- - 7,37 / 8,09 / - -
Kompiuterin  technika 22 / 50 / - - 8,3 / 8,61 / - -
Programavimas kompiuteriams 58 / 136 / 12 - 8,74 / 8,57 / 8,88 -
Bankininkyst 52 / 56 / - - - 7,3 / 6,3 / -
Buhalterin  apskaita 64 / 141 / - 4 / - / - - 8,5 / 8,7 / -
Finansai 39 / 61 / - 2 / 1 / - 8,3 / 7,8 / - -
Draudimo vadyba 21 / 5 / - 1 / - / - 9,1 / 7,8 / - -
staig  ir moni  administravimas 38 / 61 / 21 1 / 1 / - 8,05 / 8,38 / - -

Maitinimo verslo organizavimas 33/ 60 / - - 7,70 / 7,98 / - -
Reklamos vadyba 37 / - / - 2 / - / - 7,49 / - / - -
Turizmo ir vie bu  administravimas 41 / 23 / - - 8,52 / 8,57 / - -
Verslo vadyba 47 / 137 / - 1 / - / - 7,94 / 7,58 / - -
Kineziterapija 24 / - / 12 2 / - / 3 9,3 / - / 9,1 8,4 / - / -
Biomedicinin  diagnostika 48 / - / 34 - / - / 3 8,8 / - / 8,6 8,5 / - / -
Dietologija - / - / 19 - - / - / 8,1 -
Bendrosios praktikos slauga - / - / 150 - / - / 5 - / - / 8,4 -
Higienin  ir dekoratyvin
kosmetologija

- / 26 / - - / 1 / - - / 9,1 /  - -

Buhalterin  apskaita ( . .) 45 / 68 / - - / 2 / - - 8,0 / 7,9 / -
Verslo vadyba ( . ) 41 / 14 / - - 8,0 / 7,9 / - -

eldiniai ir j  dizainas 13 / 9 / - - 8,0 / 8,3 / - -
Veterinarija 12 / 21 / - - - 9,0 / 8,0 / -
Pradinio ugdymo pedagogika - / 44 / - - - / 8,14 / - -
Ikimokyklinis ugdymas - / 79 / - - - / 7,28 / - -
Siuvini  projektavimas ir gamyba - / 91 / - - - / 8,42 /- -
Aprangos dizainas - / 10 / - - - / 8,6 / - -

 viso 662 / 1154 / 248 13 / 5 / 11 8,3 / 8,2 / 8,6 8,3 / 7,7 / -
Auk tesniosios studijos

Slauga 86 / - / - 11 / - / - 8,1 / - / - 8,7 / - / -
Kineziterapija 25 / - / - 5 / - / - 8,96 / - / - 8,4 / - / -
Higienin  ir dekoratyvin  kosmetika 28 / - / - - 8,6 / - / - -
Dietologija 27 / - / - - - 7,2 / - / -
Masa as 21 / - / - 7 / - / - - 8,7 / - / -
Pradinio mokymo pedagogika 24 / 76 / - 1 / - / - - 7,6 / 7,3 / -
Ikimokyklinis ugdymas 22 / 69 / - - - 6,3 / 8,2 / -
Socialin  pedagogika 29 / - / - 6 / - / - - 9,4 / - / -
Lietuvi  kalbos pedagogika 18 / - / - - - 7,9 / - / -
Dail s ir darb  pedagogika 21 / - / - - - 7,8 / - / -
Drabu  dizainas 24 / - / - - 8,0 / - / - -
Siuvini  konstravimas 29 / 42 / - 2 / - / - 8,09 / 8,33 / - -
Siuvini  technologija 30 / 64 / - - 8,05 / 8,62 / - -
Chemin s analiz s technologija 20 / - / - 2 / - / - 9,10 / - / - -
Kirpimas ir ukuosen  modeliavimas 22 / - / - - 8,82 / - / - -

okio pedagogika 15 / - / - - - 8,7 / - / -
Muzikos pedagogika 29 / - / - - - 8,5 / - / -
Kult rin s veiklos administravimas 12 / 7 / - - 8,1 / 8,3 / - -

 viso 482 / 258 / - 34 / - / - 8,42 / 8,41 / - 8,1 / 7,8 / -
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Baigusi  studijas skai ius
(d / n / v) Pa ymi  vidurkis (d / n / v)

Studij  programos pavadinimas
 viso  j  su

pagyrimu
Baigiamieji

darbai
Baigiamieji
egzaminai

 viso kolegijoje 1144 / 1412 / 248 47 / 5 / 11 8,4 / 8,3 / 8,6 8,2 / 7,8 / -
 viso 2804 63 8,4 8

Daugiausiai baigimo diplom teikta Sveikatos prie ros fakultete, t.y. 500 student . Verslo
vadybos fakultete teikti 498, Ekonomikos fakultete - 439, Pedagogikos fakultete – 382 diplomai.
Absolvent  laidas taip pat tur jo ir kiti fakultetai bei studij  centras: Elektronikos ir informatikos
(367), Dizaino ir technologij  (332) bei Men  (63) fakultetai bei Buivydi ki em s kio studij
centra (223). 2004 metais tik baigiamuosius darbus ra  Elektronikos ir informatikos, Verslo
vadybos bei Dizaino ir technologij  fakultet  studentai. Kit  fakultet  ir studij  centro studentai
ra  baigiamuosius darbus ir laik  baigiamuosius egzaminus priklausomai nuo j  baigiamos studij
programos.
 Studentai, baig  studijas su pagyrimu, 2001 metais sudar  2,73 %, 2002 metais - 2,26 %,
2003 metais - 2,96 %, o 2004 metais – 2,25 % vis  baigusi  studijas skai iaus, t.y. 63 studentai.
Student  pa angumas paskutiniaisiais metais suma jo. 2004 metais, kaip ir 2003 metais,
daugiausiai baigusi  su pagyrimu yra Sveikatos prie ros fakultete, t.y. 37 studentai, taip pat 8
studentai Ekonomikos ir 7 Pedagogikos fakultetuose.

11 pav. Student , baigusi  studijas su pagyrimu, skai ius
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 Baigiam  darb  bal  vidurkis 2004 metais lyginant su 2003 metais Buivydi ki em s
kio studij  centre ir Dizaino ir technologij  fakultete suma jo, kituose fakultetuose jis i augo. is

rodiklis labiausiai suma jo Buivydi ki em s kio studij  centre nuo 8,36 iki 8,05 balo, o
labiausiai i augo – Elektronikos ir informatikos fakultete, t. y. nuo 8,15 iki 8,41. Auk iausias
baigiam  darb  bal  vidurkis yra Sveikatos prie ros fakultete (8,7), o ma iausias – Pedagogikos
fakultete – 7,7 balo.

12 pav. Baigiam  darb   vertinimas
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13 pav. Baigiam  egzamin  vertinimas
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Baigiam  egzamin  bal  vidurkis suma jo Ekonomikos fakultete, t.y. nuo 7,99 iki 7,6
balo. Ta iau Sveikatos prie ros fakultete is rodiklis pakilo 0,31 balo, t.y. nuo 7,99 iki 8,3 balo.
Auk iausias baigiam  egzamin  bal  vidurkis yra Men  fakultete (8,6), o emiausias –
Ekonomikos fakultete – 7,6 balo.

7.3. STUDENT  I BRAUKIMAS I  STUDENT  S RA

 Student ,i braukt  i  studijuojan  s ra , kolegijoje nuo 13 % 2001/2002 m. m. i augo
iki 16% 2002/2003 m. m., ta iau 2003/2004 m. m. bendras student  i vykimas suma jo 2
procentiniais punktais, t. y. iki 14 %.

Daugiausiai student  nubyr jo Elektronikos ir informatikos fakultete, t.y. 392 studentai. 
rodikl  nul  student  nepa angumas.  Taip pat didelis student  nubyr jimas palyginti su bendru
student  skai iumi yra Pedagogikos fakultete (119 studentai) bei B SC (196 studentai). ia gan
didel  student  nubyr jim  s lygojo student  nepa angumas ir student  i braukimas j  pa
pra ymu.

8 lentel
vykusi  student  skai ius pagal i vykimo prie astis

braukt  student  skai ius
Dienin  studij

forma
(4532 stud. )

Neakivaizdin
studij  forma
(4861 stud. )

Vakarin  studij
forma

(558 stud. )

 viso
( 9951 stud. )

Student  i braukimo i
studijuojan  s ra

prie astys
Stud.sk. % Stud. sk. % Stud. sk. %- Stud.sk. %

1. D l nepa angumo: 495 11 462 10 108 19 1065 11
2. I braukti pa  pra ymu: 44 1 83 2 - - 127 1
3. Pakeit  studij  form ,
program  ar mokykl :

42 1 38 1 2 0,4 82 1

4. Kitos prie astys: (negr o
po akademini  atostog ,
nelank , pa eid  Kolegijos
statut  )

51 1 38 1 - - 89 1

 viso 632 14 621 13 110 20 1363 14

 Tiek 2002/2003 m. m., tiek ir  2003/2004 m. m. daugiausiai student  i braukiama
vakarin se studijose, nors is rodiklis suma jo nuo 40 % 2001/2002 m. m. iki 18% 2002/2003 m.
m., bet v l padid jo 2 procentiniais punktais 2003/2004 m. m., t. y. iki 20 %. Dienin se ir
neakivaizdin se studijose student  i braukt  i  studijuojan  s ra  rodiklis 2003/2004 m. m.
palyginus su 2002/2003 m. m. suma jo, t. y. nuo 16 % iki 14 % dienin se studijose ir nuo 15 % iki
13 % neakivaizdin se studijose.

14 pav. Student , i braukt  i  studijuojan  s ra , procentas 2001 -
2004 metais
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Pagrindin  dienini  studij  student  i braukimo prie astis visuose fakultetuose ir studij
centre yra nepa angumas. D l ios prie asties daugiausiai i braukta student  EIF (78,39 % vis

braukt ) ir B SC (71,4 % vis  i braukt ),  kituose fakultetuose - apie 50% vis  i braukt .
l nepa angumo i braukiami ne tik akademines skolas turintys studentai, nesugebantys studijuoti
l nevienodo pasiruo imo lygio, nemok jimo sistemingai ir savaranki kai dirbti, bet ir tie, kuriems

tr ksta motyvacijos studijuoti pagal pasirinkt  studij  program , kurie nesuderina  studij  ir darbo,
l eimynini  aplinkybi .

l pana  prie as  studentai nutraukia studijas ir savo pra ymu. Tai antroji pagal
da num  student  i braukimo i  studijuojan  s ra  prie astis. Daugiausia d l ios prie asties
student , nutraukian  studijas kolegijoje, yra DTF (37,65% vis  i braukt ), o EIF jie sudaro
ma iausi  skai  tarp i braukt  (8,01 %).

Kitos student  i braukimo i  studijuojan  s ra  prie astys: studentai kei ia studij
form , program , mokykl , negr ta po akademini  atostog , nelanko paskait , praktikum . D l 
prie as  nubyr  studentai sudaro vidutini kai 13 % vis  i braukt .

 Pamin tina, kad pirmame kurse studentai i braukiami d l motyvacijos stokos ar
nesugeb jimo studijuoti, o v lesniuose – d l nes kmingo bandymo derinti darb  su studijomis,
pasikeitus eimynin ms aplinkyb ms, esant sunkiai materialinei b klei.

Neakivaizdine studij  forma studijuojantys studentai taip pat da niau i braukiami d l
nepa angumo  (EIF, SPF, B SC, EKF), o VVF ir DTF pagrindin  student  neakivaizdinink
skai iaus ma jimo prie astis – studij  nutraukimas pa  pageidavimu.

Beveik visi vakarine studij  forma studijuojantys studentai buvo i braukti d l nepa angumo
(apie 90 % vis  i braukt ).

15 pav. Student  i braukimo i  studijuojan  s ra  prie astys
2004 metais
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braukti pa  pra ymu

Pakeit  studij  form , program  ar
mokykl
Kitos prie astys

2002/2003 m. m. daugiausiai student  i braukta d l nepa angumo –  58 % vis  i braukt
student , 2003/2004 m. m. is procentas padid jo iki 78 %, taip pat i augo vis  kolegijos student
at vilgiu i braukt  d l nepa angumo student  skai ius nuo 9 % 2002/2003 m. m. iki 11 %
2003/2004 m. m. 2003/2004 m. m. ma iau student  buvo i brauti, nes pakeit  studij  form ,
program  ar mokykl , taip pat savo pra ymu i braukt  student  skai ius.

7.4. 2003 MET  ABSOLVENT SIDARBINIMAS

Absolvent sidarbinimas yra vertinamas pagal Lietuvos darbo bir os pateiktus duomenis.
2001 metais sidarbino 94,5 %, 2002 metais - 91,7 %, 2003 metais – 89,42 %, o 2004 metais –
95,52 % baigusi  studijas prie  metus student . Taigi sidarbinimo lygis pradeda augti, tai rodo, jog
Vilniaus kolegijos studij  programas baig  studentai yra paklaus s darbo rinkoje. Daugiausia
sidarbino Ekonomikos fakulteto absolvent  – 97,63 %, palyginti su 2003 metais sidarbinimo lygis
augo 3,5 proc. punktais, t.y. nuo 94,13 %, ma iausiai sidarbino Pedagogikos fakulteto absolvent

– 91,58 %, nors io fakulteto absolvent sidarbinimo lygis pakilo 9,5 proc. punktais.
Remiantis Lietuvos darbo bir os duomenimis padid jo vis  Kolegijos fakultet  ir studij

centro absolvent sidarbinimo lygis: Sveikatos prie ros fakulteto nuo 92,15 % 2003 m. iki 94,68
% 2004 m., Elektronikos ir informatikos fakulteto nuo 91,64 % 2003 m. iki 97,6 % 2004 m., Verslo
vadybos fakulteto nuo 92,03 % 2003 m. iki 95,25 % 2004 m., Dizaino ir technologij  fakulteto nuo
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86,85 % 2003 m. iki 96,61 % 2004 m., o Buivydi ki em s kio studij  centro nuo 83,15 % 2003
m. iki 94,75 % 2004 m.

9 lentel
Absolvent sidarbinimo lygis

Studij  programa
Baig  studijas

2003-07-01,
skai ius

registruota
darbo bir oje
2004-03-01,

skai ius

sidarbinimo
lygis,

%

1. Programavimas kompiuteriams 153 6 96,08
2. Kompiuterin  technika 71 - 100
3. Elektronikos technika 67 1 98,51

 viso EIF 291 7 97,60
4. Bankininkyst 124 4 96,78
5. Buhalterin  apskaita 232 8 96,55
6. Finansai 135 - 100
7. Draudimo vadyba 16 - 100

 viso EKF 507 12 97,63
8. staig  ir moni  administravimas 90 6 93,33
9. Turizmo ir vie bu  administravimas 53 8 84,91
10. Maitinimo verslo organizavimas 76 1 98,68
11. Verslo vadyba 220 8 96,36
12. Reklamos vadyba 45 - 100

 viso VVF 484 23 95,25
13. Bendrosios praktikos slauga 239 5 97,91
14. Higiena 21 4 80,96
15. Biomedicinin  diagnostika 61 5 91,81
16. Dietologija 20 6 70,0
17. Kineziterapija 54 1 98,15

 viso SPF 395 21 94,68
18. staig  administravimas 22 7 68,18
19. Buhalterin  apskaita 308 10 96,75
20. em s kio komercija 52 1 98,08
21. eldiniai ir j  dizainas 34 3 91,18
22. Veterinarija 22 2 90,91

 viso B SC 438 23 94,75
23. Pradinio mokymo pedagogika 95 5 94,74
24. Ikimokyklinis ugdymas 132 6 95,45
25. Socialin  pedagogika 29 7 75,86
26. Lietuvi  (negimtosios) kalbos pedagogika 17 5 70,59

 viso PDF 273 23 91,58
27. Fotografijos technologija 18 - 100
28. Chemin s analiz s technologija 9 1 88,89
29. Kirpimas ir ukuosen  modeliavimas 16 - 100
30. Drabu  dizainas 18 3 83,33
31. Siuvini  technologija 66 - 100
32. Siuvini  konstravimas 23 1 95,65
33. Higienin  ir dekoratyvioji kosmetologija 27 1 96,3

 viso DTF 177 6 96,61
 viso 2565 115 95,52

2004 metais net septyni  studij  program  (kompiuterin s technikos, finans , draudimo
vadybos, reklamos vadybos, fotografijos technologijos, kirpimo ir ukuosen  modeliavimo bei
siuvini  technologijos) absolventai sidarbino 100 %.
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8. MOGI KIEJI I TEKLIAI

8.1. STUDENT  SKAI IUS VIENAM D STYTOJO ETATUI

Vadovaujantis vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruod io 24 d. sakymu Nr. ISAK-1881
„D l valstyb s biud eto l  valstybin ms kolegijoms laikinosios paskirstymo tvarkos“ vienam

stytojo etatui tenkant  santykin  student  skai  pagal studij  sritis ir kryptis buvo siekiama
priartinti prie normini  dyd  optimizuojant studij  proces  bei vykdant ias priemones:

• buvo per rimi dalyk  studij  planai, ma inant kontaktini  ir didinant studento
savaranki ko darbo valand  skai ;

• didinamas srautini  paskait  skai ius;
• tobulinama d stytoj  etat  sudarymo tvarka.

 10 lentel
Student  skai iaus vienam d stytojo etatui rodiklis

Nr. Studij  kryptis Norminis koeficientas Vienam d stytojo etatui tenkantis
santykinis student  skai ius

1. Visuomen s sveikata 13 13
2. Reabilitacija 13 13
3. Slauga 13 14
4. Veterinarin  medicina 11 11
5. Filologija 7 7
6. Dail  (mokytojai) 8 8
7. Dail  (ne mokytojai) 6 6
8. Muzika (mokytojai) 6 5
9. Muzika (ne mokytojai) 6 2
10. Teatras 7 7
11. Informatika 13 13
12. Ekonomika 15 15
13. Vadyba ir verslo

administravimas 15 16

14. Edukologija 14 14
15. Elektronikos in inerija 11 11
16. Informatikos in inerija 11 12
17. Kra totvarka 11 11
18. Chemijos in inerija 11 10
19. Pramon s in inerija 11 11

Daugumoje studij  kryp  vienam d stytojo etatui tenkantis santykinis student  skai ius
atitinka normatyvus. Slaugos, vadybos ir verslo administravimo, informatikos in inerijos studij
kryp  programose is rodiklis yra geresnis u  norm , tuo tarpu muzikos, chemin s in inerijos
studij  krypties  programose dar tobulintinas.

8.2. D STYTOJ  KVALIFIKACIJA

8.2.1. D STYTOJ  I SILAVINIMAS, U IMAMOS PAREIGOS, MOKSLO LAIPSNIS

Vilniaus kolegijoje dirba 1023 darbuotojai, i  j  420 d stytojai ir 65 d stantys
administracijos darbuotojai. Taigi pagrindin je darboviet je dirba 366, o nepagrindin je – 119

stytojai. Ple iantis kolegijai ir did jant student  skai iui – did ja ir d stytoj  skai ius. Bendras
stytoj  skai ius per metus i augo beveik 3 %, pagrindin je darboviet je dirban  d stytoj

skai ius suma jo 8 %, o nepagrindin je - i augo 72 %. 2004 met  gegu s ir bir elio m nesiais
buvo vykdoma d stytoj  atestacija ir konkursas docento, lektoriaus arba asistento pareigoms u imti.
Taigi Kolegijoje 2004-10-01 dirbo 69 docentai, 371 lektorius bei 45 asistentai, i  j  365 turi auk

silavinim  iki reformos, 14 yra bakalaurai ir 105 magistrai. Kolegijoje dirba 39 mokslo daktarai,
palyginti su 2003 m. j  skai ius i augo 22 %. Daugiausiai mokslo daktar  dirba Elektronikos ir
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informatikos (8) bei Men  (7) fakultetuose. Tai s lygojo mokslo daktar , dirban  kolegijoje kaip
nepagrindin je darboviet je, skai iaus padid jimas 67 %, t.y. nuo 15 iki 25.

11 lentel
stytoj  i silavinimas, u imamos pareigos ir mokslo laipsnis

Rodiklis stytojai, dirbantieji pagrindin je
darboviet je (PD)

stytojai, dirbantieji
nepagrindin je darboviet je

stytoj  skai ius 366 119
silavinimas:

auk tasis (iki reformos) 276 89
bakalaurai 9 5
magistrai 80 25

Pareigyb :
docentai 47 22
lektoriai 287 84

asistentai 32 13
Mokslo laipsnis:

daktarai 14 25

Vilniaus kolegijoje paskaitas skaito ir d stytojai, pakviesti i  universitet  bei kit vietimo
institucij , Lietuvos ir u sienio moni  bei organizacij . Palyginti su 2003 metais, 2004 metais
kvie iam  dirbti d stytoj  skai ius suma jo 18 %. Ypa  suma jo (27 %) kvie iam  d stytoj
skai ius i  praktin s veiklos, t.y. nuo  74 iki 54.

12 lentel
Kvie iam  d stytoj  skai ius

Praktin s veiklos Universitet Kit vietimo institucij sienio moni  ir
organizacij

54 27 19 -

Pagrindin s su pedagoginiu personalu susijusios problemos:
• Patyr  praktikai atsisako d styti kai kuri  kryp  studij  program  (pavyzd iui,

informatikos in inerijos, informatikos, ekonomikos ir kt.) specializacij  dalykus bei dalykus
profesinei kompetencijai gyti, kadangi  sri  profesionalai yra paklaus s darbo rinkoje, kurioje
jiems sudarytos geresn s darbo apmok jimo s lygos. Pavyzd iui, reklamos vadybos, gest  kalbos
studij  programose dirba nema ai d stytoj , turin  praktinio darbo patirt , kuriems Kolegija n ra
pagrindin  darboviet . D l ios prie asties i kyla daugiau problem  u tikrinant studij  programos
gyvendinimo kokyb .

• Priimti  pedagogin  darb  jaunus ir perspektyvius specialistus sunkiai pavyksta, nors laisv
stytoj  etat  konkursai skelbiami i  anksto ir pakartotinai, pavyzd iui, informatikos in inerijos,

vadybos ir verslo administravimo ir kt. Jaun  specialist  netenkina darbo u mokes io dydis.
• Ne visi praktik  vadovai praktik  baz se (ligonin se) turi pakankamai pedagogini ini  ir

.

8.2.2. D STYTOJAI (PD), STUDIJUOJANTYS MAGISTRANT ROJE IR
DOKTORANT ROJE

2003 m. magistrant roje studijavo 15 d stytoj , o doktorant roje – 8 d stytojai, 2004 m.
magistrant roje studijavo taip pat 15, o doktorant roje – 6 d stytojai.

13 lentel
Studijuojantys d stytojai

stytojo vardas,
pavard

Fakultetas /
st. centras

Studij
prad ia Pakopa Universitetas Mokslo / studij  kryptis

R. Tumasonis EIF 2002 Doktorant ra VU Informatika
J. Nork nien  EIF 2002 Doktorant ra VU Tikimybi  teorija matematin

statistika
R. Narkevi ius EIF 2001 Magistrant ra VPU Socialin  pedagogika
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stytojo vardas,

pavard
Fakultetas /
st. centras

Studij
prad ia Pakopa Universitetas Mokslo / studij  kryptis

R. Drejeris VVF 2004 Doktorant ra VGTU Vadyba ir administravimas
K. Sama onok VVF 2004 Doktorant ra VU Socialin  psichologija
R. Ba iulyt VVF 2003 Magistrant ra VPU Edukologija
M. Liaudenskis VVF 2003 Magistrant ra VU Sociologija
D. Baltr nait  VVF 2003 Magistrant ra LTU Vie as administravimas
L. Gaigalait  VVF 2003 Magistrant ra VU Angl  kalbotyra
G. Brazdauskait  VVF 2003 Magistrant ra VU Angl  kalbotyra
R. Kubertavi ien  VVF 2003 Magistrant ra VPU Meno istorija
M. Smelevi SPF 2003 Magistrant ra VU Edukologija (specialioji

pedagogika)
R. Kondratien  B SC 2003 Doktorant ra VPU Edukologija
J. Pie kuvien  B SC 2003 Magistrant ra VPU Socialiniai mokslai
L. Labanauskas B SC 2004 Magistrant ra LTU Europos s jungos politikos ir

administravimo programa
L. Statauskien  DTF 1998 Doktorant ra VPU Edukologija
A. Jakuba DTF 2003 Magistrant ra VPU Dail  (dail s istorijos edukologija)
E. utautien  DTF 2003 Magistrant ra VPU Dail  (dail s istorijos edukologija)
J. Povilauskien  DTF 2003 Magistrant ra KTU Technologijos mokslai
M. Tanana DTF 2004 Magistrant ra VPU Socialiniai mokslai
R. Barauskait  DTF 2004 Magistrant ra KTU Technologijos mokslai

Daktaro disertacijas 2004 metais apgyn :
1. G. Bra nas. Aktinoid altinio kiekybin s analiz s ir identifikavimo metod  pl tra.

Fizikos institutas (Fizika).
2. S. Makselien . Hezichast  kontroversija v lyvojoje Bizantijoje: filosofinis ir teologinis

aspektai. Vytauto Did iojo universitetas / Kult ros, filosofijos ir meno institutas (humanitariniai
mokslai, filosofija).

8.2.3. D STYTOJ  (ETATINI ) AM IUS

 vis  kolegijos d stytoj , daugiausiai pagal savo am  2004 metais priklauso 55-59
am iaus intervalui, t.y. 18 % d stytoj . Palyginus su 2003 metais padid jo vyresni  nei 65 metai

stytoj  skai ius 2 proc. punktais, t. y. nuo 11 iki 17, ta iau padid jo ir jaunesni  nei 29 metai
stytoj  skai ius nuo 24 iki 27.

14 lentel
stytoj  pasiskirstymas pagal am

Iki 25
m.

25-29
m.

30-34
m.

35-39
m.

40-44
m.

45–49
m.

50-54
m.

55-59
m.

60-64
m. 65 ir > viso

EIF - 3 10 3 3 1 5 14 10 4 53
EKF - - 2 1 3 9 4 8 6 1 34
VVF 2 4 5 3 4 9 9 10 8 3 57
SPF 1 1 4 2 7 6 6 10 7 1 45

SC 1 7 2 4 7 5 2 3 4 3
PDF 2 - 4 2 6 7 7 5 9 - 42
DTF - 3 2 2 8 8 9 9 5 4 50
MEF 1 2 1 6 6 12 11 6 1 1 47

 viso
2004-10-01 7 20 30 23 44 57 53 65 50 17 366
Lyginamieji
svoriai, % 2 5 8 6 12 16 14 18 14 5 100

 viso 2003-
10-01 2 22 30 24 46 48 47 59 51 11 340
Lyginamieji
svoriai, % 1 6 9 7 14 14 14 17 15 3 100
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9. D STYTOJ  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2003/2004 m. m. d stytojai k  savo dalykin  ir pedagogin  kvalifikacij  trumpalaikiuose
kursuose ir seminaruose. Informacij  apie kursus, seminarus, konferencijas gauna katedros. Be to,
informacija skelbiama d stytoj  kambariuose. Kiekvien  mokslo met  prad ioje d stytojai pildo
kvalifikacijos tobulinimo kurs  u sakymo lapus, nurodydami pageidaujam  tematik , kuri
pasirenka atsi velgdami  d stomo dalyko turin . Dal  kvalifikacijos tobulinimo kurs  finansuoja
Kolegija. Katedros svarsto, kuriuos d stytojus tikslinga si sti  kvalifikacijos tobulinimo renginius.
Patobulin  kvalifikacij , d stytojai pateikia informacij  savo katedr  kolegoms.

Kolegijos d stytojai per 2003/2004 m. m. skait  29 prane imus tarptautin se ir 75
republikin se konferencijose ir seminaruose, taip pat j  straipsniai yra publikuojami mokslo
leidiniuose (10 straipsni ), specializuotose leidiniuose (32 straipsniai) ir kituose leidiniuose.
Detalesn  informacija apie Kolegijos d stytoj  dalyvavim  konferencijose ir seminaruose bei j

leistus straipsnius pateikiama 4 priede.
Dalykin s kvalifikacijos tobulinimas daro tak  studij  programose numatyt  dalyk

stymo turiniui, vadovavimui baigiamiesiems darbams (diplomantams si lomos aktualesn s
temos). Pedagogin s kvalifikacijos tobulinimas svarbus taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi
metodus, efektyvinant vertinimo sistem  bei taikom  tyrim  metodologij .

Kvalifikacijos tobulinimas leid ia d stytojams gyti nauj ini , susipa inti su pedagogikos,
metodikos naujov mis, surinkti informacij  ir j  taikyti d stant dalyk . gytas inias d stytojai
pritaiko, rengdami metodin  med iag  bei atlikdami taikomuosius tyrimus. Dalyvaudami
autoriniuose seminaruose, kursuose, konferencijose, d stytojai turi galimyb  pasidalinti darbo
patirtimi, i kelti problemas, tr kumus, diskutuoti ir si lyti j  sprendimo b dus.
 U sienyje ir Lietuvoje sta avosi 91 kolegijos d stytojas (5 priedas), t. y. 21 % daugiau nei
2002/2003 m. m., i  j  u sienyje – 60, Lietuvoje – 31. D stytojai, gr  i  sta uo  arba
komandiruo  u sienio alyse, gij  patirties ir nauj  kompetencij , inicijuoja nauj  studij
program  k rim , esam  studij  ir dalyk  program  tobulinim . Pavyzd iui, Elektronikos ir
informatikos fakultete sukurta Informacijos sistem  programa, pertvarkyta ir i  naujo perregistruota
Programavimo kompiuteriams studij  programa, pasirengta kai kuriuos dalykus d styti angl  kalba.

stytojai, dirbantys vairiose darbo grup se ir komisijose u  kolegijos rib , inicijavo kai
kuri  Kolegijoje realizuojam  studij  program  paklausos ir kokyb s tyrimus, pvz., prekybos
vadybos studij  programos paklausos tyrim .
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10. TAIKOMOJI MOKSLO VEIKLA

Spar iai kintan ioje visuomen je vis labiau yra akcentuojama investicij  mokslo taikom
veikl , kaip  prioritetin  visuomen s raidos krypt , svarba. Suvokiant tai ir vadovaujantis Auk tojo
mokslo statymu kolegijoje planuojama ir vykdoma mokslo taikomoji, metodin  veikla. Kiekvienais
metais sudaromas kolegijos mokslo taikomosios, metodin s veiklos planas, kur  tvirtina kolegijos
direktorius.

Mokslo taikomoji, metodin  veikla kolegijoje suprantama kaip eksperimentiniai ir teoriniai
pa inimo darbai, mokslo iniomis ir praktine patirtimi pagr sta veikla, kurios paskirtis pasiekti
specifinius praktinius tikslus arba spr sti u davinius. Pagrindin s ios veiklos formos ir
produktyvumo rodikliai yra: prane imai mokslin se–praktin se konferencijose, vadov li  ir kit
mokom  knyg  leidyba, mokslo taikomieji tyrimai, ekspertin  veikla, konsultacijos regiono ir
Lietuvos institucijoms ir kt.

Kolegijoje 2003/2004 m. m. organizuotos 6 d stytoj  ir 7 student  mokslin s, praktin s
konferencijos.

2003-2004 m. m. i leista mokslini , praktini  konferencij  med iaga:
• Konferencijos “Pedagog  rengimo aktualijos ir perspektyvos”, vykusios Vilniaus kolegijos

Pedagogikos fakultete 2004 m. baland io 23 d., med iaga. – Vilnius. – ISBN 9955-519-29-0.
• Tarptautin s konferencijos „Slaugos studij  skaidrumas integruojantis  Europos erdv “,

vykusios Vilniaus kolegijos Sveikatos prie ros fakultete 2004 baland io 22-23 d., med iaga. –
Vilnius. – ISBN 9955-519-30-4.

• Student  mokslin s konferencijos „Studijos – investicija  verslo ateit “, vykusios 2004 m.
gegu s 19 d., med iaga. – Vilnius. 2004.

15 lentel
Kolegijoje organizuotos mokslin s, praktin s konferencijos

Konferencijos pavadinimas Laikas ir vieta Organizatoriai
STYTOJ  KONFERENCIJOS

Verslo situacija Lietuvoje ir j  lemiantys veiksniai 2004-04-14,
Alytaus kolegija

VIKO Marketingo katedra, Alytaus
kolegija, VGTU

Tarptautin  konferencija „Slaugos studij
skaidrumas integruojantis  Europos erdv ”

2004-04-22 –
23, SPF, VIKO

SPF, Slaugos katedra ir Rygos medicinos
kolegija.

“Lietuvos parkai” 2003-05-29,
SC, VIKO

Kra totvarkos katedra

Pedagog  rengimo aktualijos ir perspektyvos 2004-04-23,
PDF, VIKO

Ugdymo metodik  katedra

Pedagogin s praktikos vadovas – profesini
kompetencij  ugdytojas ir vertintojas

2004-02-26,
PDF, VIKO

Ugdymo metodik  katedra

Ataskaitin  ITMIS (informacin s technologijos
mokslui ir studijoms) konferencija

2003-12-19,
EIF, VIKO

Vilniaus kolegija, ITMIS valdyba

STUDENT  KONFERENCIJOS
Studijos – investicija  verslo ateit 2004-05-19,

EKF, VIKO
Ekonomikos katedra, Buhalterin s
apskaitos katedra, Finans  ir draudimo
katedra, Bankininkyst s katedra, EKF
student  atstovyb

Verslas ir vadyba ‘ 2004 2004-04-22,
EKF, VIKO

VIKO student  atstovyb  ir EKF student
atstovyb

Per od io gyvast  ir dvasi  (ma oji konferencija,
skirta kitatau iams , besimokantiems fakultete).

2004-05-27,
EKF, VIKO

Humanitarini  ir socialini  moksl  katedra

Bendra mogi  vertybi  sklaida iuolaikin je
visuomen je

2004-04-22,
VVF, VIKO

VIKO Verslo vadybos fakultetas,
Humanitarini  ir socialini  moksl  katedra

Vaistiniai ir prieskoniniai augalai sodybose 2004-05-27,
SC, VIKO

Kra totvarkos katedra

Chemin s technologijos raida ir perspektyvos 2004-05-14,
DTF, VIKO

Chemijos katedra

rybingiausias ateities mokytojas (konkursas) 2004-05, MEF,
VIKO

Muzikos pedagogikos katedra
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Tyrimai ir konsultavimas Vilniaus kolegijoje yra sud tin s mokslo taikomosios, metodin s
veiklos dalys. Vilniaus kolegijos taikom  tyrim  ir konsultavimo strategij  lemia  tiek vidiniai,
tiek i oriniai faktoriai. Deramos studij  kokyb s u tikrinimas, mokslo ir studij  vienov s principo
gyvendinimas, visuomen s ir valstyb s poreikio tenkinimas, nauj  specialist  rengimo nuostat
gyvendinimas reikalauja sisteminio po rio  tyrim  ir konsultavimo pl tr .

Vilniaus kolegijoje planuojamos ir gyvendinamos tyrim  ir konsultavimo temin s kryptys
apr pia ne tik Vilniaus regiono ir visos Lietuvos mon ms bei organizacijoms aktualias problemas,
bet ir  vairius studij  kokyb s kolegijoje klausimus.

Vilniaus kolegijos tyrimai ir konsultavimas orientuoti  rink , kuriai yra rengiami b simieji
specialistai, ir  studij  kokyb s vertinim .

Vilniaus kolegijoje vykdom  tyrim  klasifikacija:
• Edukaciniai tyrimai: pirm  kurs  student  charakteristik  analiz s, student  interes

analiz s, studij  program  poreikio, studij  program  turinio, studij  metod , mokymosi strategij
kaitos, d stymo inovacij , d stytoj  metodin s veiklos rezultatyvumo ir kt.;

• Profesinio rengimo ir darbo rinkos poreiki  tyrimai: specialist  poreikio, absolvent
imtumo, specialist sidarbinimo, specialist  rengimo standart , profesini  kompetencij ,

darbdavi  ir kt.;
• Veiklos kokyb s u tikrinimo ir vertinimo: studij  program  paklausos, studij  program ,

studij  organizavimo ir studij  kokyb s, praktinio mokymo veiksmingumo, socialini  partneri
vaidmens, vertinant studij  kokyb , fakulteto bendruomen s mikroklimato ir kt.

• moni  u sakomieji tyrimai: technologij  inovacij  diegimas gamyboje ir moni
darbuotoj  kvalifikacijos tobulinimo, dizaino naujovi  pl tra ir kt.;

• Marketingo tyrimai.
Atlikti tyrimai ir j  rezultatai naudingi:

• tobulinant esamas studij  programas: kei iamas program  turinys, atskir  dalyk  apimtis
(kreditais), profesin s veiklos praktik  strukt ra ir trukm , d stom  dalyk  turinys;

• rengiant naujas studij  ir specializacij  programas.
• Specialist  paklausos ir pasi los darbo rinkoje tyrimas yra svarbiausias pagrindimas

rengiant naujas studij  programas ir ruo iant specialistus.
• Konsultavimas:
• Dalykinis ir metodinis socialini  partneri  (praktik ) konsultavimas;
• Mokymosi vis  gyvenim  prielaid  k rimas.

Taikomieji tyrimai ir konsultavimas yra planuojami ir atliekami katedrose, j  kolegijoje yra
32, Pedagogini  studij  kaitos centre bei Regioninio emdirbi  t stinio profesinio mokymo centre.
Kiekviena katedra pasirenka konkre ias tyrim  kryptis, atsi velgdama  verslo akas, kurioms
rengiami specialistai, aplink  bei vadovaudamasi socialini  partneri  poreikiais ir u sakymais.
Tyrimus, kurie atspindi studij  kokyb  bei student  paruo im  b simai profesijai (specialist
parengimui) atlieka visos katedros.

Kolegijoje stebima bendra tendencija – tyrim  ir konsultacij  daug ja, j  kokyb  ger ja,
tyrim  tikslai tampa kryptingesni. Sutvirt jus mokymo institucijos pozicijoms auk tojo mokslo
sistemoje, prasipl  bendradarbiavimo su socialiniais, tarp j  ir u sienio, partneriais galimyb s,

stytojai gijo didesn s dalykin s bei pedagogin s patirties. Tod l konsultacij  poreikio ir pasi los
santykis auga kolegijos naudai.

10.1. PARENGTOS MOKYMO IR MOKYMOSI  PRIEMON S

Kolegija, siekdama gerinti studij  kokyb , skatina kokybi  mokymo priemoni , skirt
auk  mokykl  studentams, rengim  ir leidyb . 2003/2004 m. m. i leistos 29 mokomosios
knygos, parengti 164 Kolegijoje d stom  dalyk  konspektai. Smulkesn  informacija apie
2003/2004 metais i leistus vadov lius ir mokymo priemones pateikta 6 priede.

vietimo ir mokslo ministerija 2003 m. patvirtino Premij  u  auk tojo mokslo vadov lius
nuostatus. Vilniaus kolegija dalyvavo konkurse d l premij  u  auk tojo mokslo vadov lius ir teik
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stytoj  parengtus vadov lius Auk tojo mokslo vadov li  atrankos komisijai. Paskatinamoji
premija suteikta V. Karenauskaitei (Sveikatos prie ros fakulteto d stytojai) ir Vilniaus
universiteto d stytojams S. Bagdonui, G. Streckytei, J. Butrimaitei bei R. Rotomskiui u  mokom
knyg  “Biomedicinos fizika”.

Kartu su UAB “Ciklonas” nuo 2001 m. yra organizuota e-leidyba. Studentai gali u sisakyti
Vilniaus kolegijoje parengt  leidin  internetu (www.skaityk.lt).
 Taip pat parengta metodin s, dalomosios med iagos ir kit  mokymo ir mokymosi
priemoni , kuri  skai ius pateiktas 20 lentel je.

16 lentel
Kitos mokymosi ir mokymo priemon s, parengtos d stytoj

Priemon s pavadinimas EIF EKF VVF SPF SC PDF DTF MEF viso
Metodiniai nurodymai 17 10 4 4 11 9 32 1 88
Dalomoji med iaga 19 135 49 23 16 113 130 4 489
Skaidr s ( rinkinys ) ir
PowerPoint pateiktys

13 16 9 13 13 11 22 - 97

Laboratoriniai maketai 7 - - - 1 - - - 8
rengta laboratorij 2 - 1 1 1 - 2 - 7

Nuotolini  studij  moduliai 5 - 1 - - 2 - - 8
Mokomieji stendai 4 - 2 - - 10 7 - 23

 viso 67 161 66 41 42 145 193 5 720

10.2. KONSULTACIN  IR EKSPERTIN  VEIKLA

Vilniaus kolegijoje konsultacin  veikla yra produktyvi. Tai atspindi atskir  Vilniaus
kolegijos fakultet  konsultacin s veiklos rezultatai. 2003/2004 m. m. buvo vykdytos 79
konsultacijos, apie kurias informacija pateikta 7 priede.

Elektronikos ir informatikos fakultete kiekvienais metais kvalifikacij  tobulina apie 500
vairi moni  ir organizacij  atstov . Vien per  met  sausio – kovo m nesius Elektronikos ir

informatikos fakultete kompiuterin s grafikos pagrind  ir dirbti su kitomis taikomosiomis
programomis mok si 132 profesini  technikos mokykl  pedagog , buvo konsultuojami moni  ir
organizacij  specialistai Projekt  rengimo ir valdymo sistem  panaudojimo klausimais, darbo su
Project Server ir Project Web Access pagrindais.

Ekonomikos fakulteto konsultacin je veikloje aktyviausiai dalyvavo Buhalterin s apskaitos,
Finans  ir draudimo katedr  d stytojai. Finans  ir draudimo katedros ved ja Kazimiera
Petrauskien  jau antri metai konsultuoja Valstyb s kontrol s darbuotojus biud etin s apskaitos
klausimais.

Ple iantis ry iams su socialiniais partneriais, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete
pereinama prie tyrim , orientuot  rink . Konsultuojami verslo moni  darbuotojai, kaip steigti
mones, organizuoti veikl , tapus ES nare.

Sveikatos prie ros fakultete aktyviausiai konsultacin je veikloje dalyvavo Slaugos
katedros d stytojai. Jie atliko 12 konsultacij , orientuot  i orin  aplink , Kineziterapijos katedra
atliko 5 konsultacijas, Biomedicinin s diagnostikos katedra – 3 konsultacijas. Fakulteto d stytojai
nuolat konsultuoja asmens sveikatos prie ros staig  personal  slaugos, reabilitacijos, visuomen s
sveikatos klausimais.

Pagal speciali em s kio ir kaimo pl tros paramos program  (SAPARD) Buivydi ki
em s kio studij  centre sik s Regioninio emdirbi  t stinio profesinio mokymo centras vykd
emdirbi  teorinius ir praktinius t stinius mokymus, kuri  metu d stytojai konsultavo emdirbius

ekonomikos, buhalterin s apskaitos, ekologin s emdirbyst s, kompiuterinio ra tingumo ir kitais
klausimais.

 Pedagogikos fakulteto Pedagogini  studij  kaitos centro vadov  Vitalija Gra ien
konsultavo 10 Vaikyst s pedagogikos centr  tema ,,Projekt  metodas”. D stytoja Z. alkauskien
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,,Volung s” pradin je mokykloje psichologijos klausimais konsultuoja mokinius, t vus, mokytojus
ir kt.

2003-2004 m. m. Dizaino ir technologij  fakulteto d stytojai dalyvavo konsultacin je
veikloje, orientuotoje  i or s vartotojus kaip konsultantai ir ekspertai. Siuvini  gamybos katedros

stytojai dalyvavo diegiant technologines naujoves siuvimo mon se, tobulinant darbuotoj
kvalifikacij , teik  praktines rekomendacijas gamybos kokyb s klausimais (UAB ,, vytis”- pagal
tri al  sutart , UAB ,,Vilkma”). Dizaino katedros d stytojai aktyviai sijung  konsultacin
ekspertin  veikl  pl todami menin  ugdym  Lietuvoje (projektas ,,Nauja trajektorija”- praktin s
konsultacijos Lietuvos dail s pedagogams ir moksleiviams), vystydami menin  projektin  veikl

ukuosen , aprangos naujovi  pristatymai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose,
renginiuose, parodose,  televizijos  laidose).

Kolegijos d stytojai dirba vietimo ir mokslo ministerijos sudarytose darbo grup se, rengia
norminius dokumentus, vykdo ekspertin  veikl , apie kuri  informacija pateikta 8 priede.

Vykdant d stytoj  atestacijas ir konkursus vertinamas d stytojo dalyvavimas taikomojoje
mokslin je veikloje, akcentuojant, kad dalyvavimas ioje veikloje ir tyrimuose yra svarbus
auk tosios mokyklos d stytojo kompetencij rodantis faktorius.

stytojai skatinami  savo atliekamus tyrimus traukti studentus, taip racionalizuojant j
baigiam  darb  tematikos pasirinkim  bei gyvendinant taikomosios mokslin s ir akademin s
veiklos integracij .
 Aktyvinama katedr , kaip pagrindini  taikomosios mokslin s veiklos ir tyrim  centr  bei
ios veiklos ir tyrim  vystymo kolegijoje vizijos k , veikla.

11. MATERIALIEJI I TEKLIAI

11.1. PATALPOS

Kabinet  ir auditorij  skai ius Vilniaus kolegijoje yra pakankamas. iuo metu yra 20
srautini  auditorij  (viet  skai ius 1689), ta iau d l studij  organizavimo proces  optimizavimo,
did jant srautini  paskait  skai iui, jau iamas srautini  auditorij  stygius. Papildomai reikia sukurti
srautini  auditorij :

Elektronikos ir informatikos fakultete 2;
Ekonomikos fakultete 1;
Pedagogikos fakultete 1;
Verslo vadybos fakultete 1;
Buivydi ki em s kio studij  centre 1;
Dizaino ir technologij  fakultete 2.

17 lentel
Vilniaus kolegijos patalpos

Rodikliai EIF EKF VVF SPF SC PDF DTF MEF  viso
Bendras plotas, m2 8679 3427,51 9093 11261,69 10577 3465,76 19334 3097 68938
Mokymo patalp  plotas i  viso, m2 2773 2169,68 4475 6178 6460 1538 9061,44 1317 33972
Srautini  auditorij  skai ius /
viet  skai ius 4 / 265 4 / 340 5 / 330 2 / 460 3 / 180 1 / 70 1 / 44 - 20 / 1689

Sporto sal s plotas, m2 196 185,65 621 650 288 154,15 165 - 2260
Viet  bendrabutyje skai ius 284 230 452 - 195 270 612 230 2273
Viet  valgykloje skai ius 100 100 100 245 100 72 48 30 795

11.2. INFORMACINI  TECHNOLOGIJ RANGA

Sud tin  materiali  i tekli  dalis yra informacini  technologij  taikymas mokymui.
Visuose fakultetuose kompiuteriai jungti  lokalius kompiuteri  tinklus, sujungtus  viening
kolegijos kompiuteri  tinkl , o pastarasis prijungtas prie Lietuvos mokslo ir studij  kompiuteri
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tinklo. Toks technologinis sprendimas leid ia kolektyviai naudoti kompiuteri  tarnybini  sto  bei
prieig  prie interneto ir elektroninio pa to resursus ir juos taupiau panaudoti. Kitas racionalaus IT
panaudojimo pavyzdys yra naudojamos kompiuteri  technin s rangos paskirstymas tarp padalini .
Kadangi reikalavimai kompiuteri rangos parametrams skirtingose darbo vietose yra skirtingi, 3-4
metus naudota ranga perkeliama  tas darbo vietas, kur reikalavimai jos parametrams yra emesni,
tokiu b du prailginamas rangos panaudojimo laikas.

Pl tojant kolegijos globalaus kompiuteri  tinklo infrastrukt , per 3 metus keturi  fakultet
lokal s kompiuteri  tinklai buvo prijungti prie interneto panaudojant optin  ry , o pagrindin s
prieigos prie interneto greitaveika pasiek  1 GB/s. Per global  kolegijos kompiuteri  tinkl  816
darbo viet  turi prieig  prie interneto. Trijuose bendrabu iuose veikia centralizuotos prieigos prie
interneto, per kurias iuo metu prijungti 125 kompiuteriai.

18 lentel
Informacini  technologij ranga

Kompiuteri  skai ius
 j :

viso Mokymo
tikslams

Adminis-
tracijai

Kompiuteri
sk. 100-ui
student

Kompiuteriai,
prijungti prie

interneto

Multimedia
projektoriai

Grafopro-
jektoriai

Vaizdo
grotuvai

VIKO
Administracija 72 10 62 - 72 1 - -

EIF 343 293 50 40 221 4 14 2
EKF 186 145 21 22 145 1 16 3
VVF 127 124 3 15 127 3 26 1
SPF 72 53 19 6 62 1 20 4

SC 105 71 34 15 82 1 16 2
PDF 44 29 15 6 44 2 5 3
DTF 75 60 15 15 52 2 7 1
MEF 21 7 14 3 11 - - -
 viso

kolegijoje 1045 792 233 17 816 15 104 16

11.3. BIBLIOTEKOS

2003 met  ruden  Vilniaus kolegijos biblioteka buvo reformuota – sujungtos vis  6 fakultet
ir studij  centro bibliotekos (nuo 2004-07-01 prijungta ir dalis Men  fakulteto bibliotekos).
Elektronikos ir informatikos fakulteto patalpose kurta centrin  biblioteka, kurios funkcijos –
centralizuotai komplektuoti ir tvarkyti bibliotekos fond  bei organizuoti elektronin  katalog ,
kontroliuoti bibliotekai skirtas l as.  Kolegijos biblioteka sigijo 3 licencijas, leid ian ias dirbti su
integruota bibliotekine sistema ALEPH 500. Tokiu b du biblioteka dalyvauja kuriant viening
kolegij  bibliotek  elektronin  katalog  ir sijungia  Lietuvos auk  mokykl  bibliotek  tinkl . 

 katalog  suvedami visi anks iau ir naujai sigyti dokumentai. Jau suvesta per 16 000
bibliografini ra  ir is skai ius spar iai auga.

vyko poky iai fakultetuose bei studij  centre likusiose bibliotekose: pakito j
administravimas, komplektavimo bei katalogavimo principai, vis pla iau naudojamos naujausios
technologijos (kuriamas elektroninis katalogas,  u sakymai atliekami internetu, elektroniniu pa tu ir
pan.).

Nuo 2004-01-01 bibliotekos fondas komplektuojamas centralizuotai. Naudodamasi M.
Ma vydo nacionalin s bibliotekos bibliotekininkyst s ir bibliografijos centro nuolat papildomais
bibliografiniais s ra ais, biblioteka u sako visus kolegijos studij  program  vykdymui tinkan ius
leidinius, i leistus Lietuvos auk tosiose mokyklose bei kitose leidyklose. Fondas komplektuojamas
ir leidiniais u sienio kalbomis. Visoms studij  programoms biblioteka u sako periodinius leidinius
lietuvi  bei u sienio kalbomis, o 19 pavadinim  periodini  leidini  u sienio kalbomis nuomojama

 Lietuvos technikos bibliotekos. Bibliotekos fondas nuolat papildomas Kolegijos d stytoj
leistais leidiniais bei metodine med iaga, taip pat kolegijos bibliotekai skirta parama.

Kolegijos bibliotekos fond  sudaro apie 223,5 t kst. fiz. vnt. vairi  dokument . Spar iai
auga  elektronini  dokument   fondas. Apie racional  fondo panaudojim  byloja MM patvirtintas
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fondo apyvartos rodiklis,  kurio koeficientas m  bibliotekoje yra 1,34, t.y. kiekviena bibliotekos
knyga vidutini kai per metus buvo paimta skaitytoj  daugiau nei 1 kart .  Per metus skaitytojams
buvo i duota apie 300 t kst. vairi  dokument . Pasteb ta, kad didesn  pus io skai iaus sudaro
periodini  leidini  bei elektronini  dokument  i duotis. Skaitytojai bibliotekoje apsilank  306

kst. kart  arba vidutini kai kiekvienas skaitytojas apsilank  po 38,8 karto ( MM patvirtintas
lankomumo rodiklis). Per metus biblioteka sigijo  per 8 t kst. nauj  dokument vairiose
laikmenose, vidutini kai po 1,08 dokumento 1 skaitytojui. Dokumentams sigyti 2003 m. biblioteka

leido 174,5 t kst. lit , t.y. vidutini kai 1 studentui buvo skirta 17,54 Lt.
Fakultet  ir studij  centro bibliotekose daugelio studij  program  vykdymui literat ros

pakanka.  Ta iau jos tr ksta naujai vestiems studij  moduliams, kadangi rinkoje  leidini  tiesiog
ra ar yra nepakankamai (Gest  kalbos, ukuosen  dizaino studij  programos ir pan.).

 Per ataskaitin  laikotarp  Kolegijos bibliotekoje duris atv  nauja 14 viet  skaitykla DTF,
nauja interneto skaitykla VVF bei reformuota EIF biblioteka. EIF bibliotekoje rengta nauja 30
viet  bendroji skaitykla, o buvusioje skaitykloje – 15 viet  interneto skaitykla. Vis  fakultet  bei
studij  centro bibliotekose studentai turi galimyb  naudotis internetu. Kolegijos bibliotekoje yra 64
kompiuterizuotos darbo vietos, ta iau j  nepakanka. Reik  kiekvienoje bibliotekoje tur ti j  bent
po 10. Kai kuriuose fakultetuose yra per ma os skaityklos (DTF, EKF). Vidutini kai Kolegijos
bibliotekoje 100-ui skaitytoj  tenka 3 vietos skaitykloje.

iemet reformuotoje EIF bibliotekoje nupirkti nauji baldai, atlikti remonto darbai, DTF
bibliotekoje suremontuota  nauja skaitykloje, centrin  biblioteka apr pinta nauja technine ranga
(kompiuteriais, spausdintuvu), EIF ir VVF bibliotekos gavo papildomai kompiuteri  studentams
darbui internete. Daugelyje fakultet  ir studij  centro bibliotek  sudarytos puikios s lygos
studentams bei personalui.
 Artimiausi bibliotekos tikslai – pl sti bibliotekin  program  ALEPH 500, t siant
elektroninio katalogo k rimo darbus bei diegiant  naujus ios programos modulius (serialini
leidini , cirkuliacijos ir kt.). B tina pagerinti v liau prisijungusi  fakultet  bibliotek  lyg
bibliotekos vidurkio, toliau pl toti technin  baz , apr pinant fakultet  bibliotek  personal  nauja
kompiuterine ranga darbui su ALEPH 500 programa. Reik  papildyti internetines skaityklas
kompiuteriais, skirtais skaitytojams, bei pagal galimybes juos atnaujinti, diegti modernias skaitytoj
aptarnavimo formas bei paslaugas.
 Biblioteka turi savo puslap  Kolegijos interneto svetain je. Kolegijos biblioteka yra 2004
metais kurtos Lietuvos kolegij  bibliotek  asociacijos nar . Artimiausiu metu, diegus cirkuliacijos
modul , bus galimas bibliotekos dokument  u sakymas internetu.

19 lentel
Bibliotek  rodikliai

Rodikliai EIF EKF VVF SPF SC PDF DTF MEF  viso
Plotas, m2 270 119,2 300 400 299 146,82 217,48 194,4 1946,9
Darbo viet  skai ius skaitykloje 42 26 70 62 35 45 24 20 324
Vienai vietai skaitykloje tenkan
student  skai ius

50,10 57,3 26,6 21,6 31,2 12,48 41,4 25 31,89

Kompiuterizuot  darbo viet
skai ius skaitykloje

15 10 10 13 10 5 3 3 69

Vienai  kompiuterizuotai vietai
tenkan  student  skai ius

140,27 149 248 122 109,5 112,4 331 172 149,75

Registruot  skaitytoj  skai ius: 2104 1627 2167 1420 1202 1120 1175 680 11495
 - student 1770 1490 1862 1316 1098 966 993 516 10011
 - d stytoj  ir darbuotoj 148 86 119 89 71 97 103 134 847
 - kit  fakultet  ir i or s klient 186 51 186 15 33 57 79 30 637
Apsilankym  bibliotekoje skai ius 32155 120469 70634 62800 69 766 34220 36484 28247 454775
Vienam skaitytojui / studentui
tenkan  apsilankym  skai ius

15,28/
16,44

74 3260 /
37,93

44 / 46,7 58 / 63,7 30,55 /
31,65

31,1 / 36,7 55 39,56 / 45,43

Bibliotekos dokument  fondas
(fiz.vnt./pavad.):

47418 /
11408

23972 /
13154

31946 /
10253

40615 /
6846

31 098 /
9828

27173 /
6118

21266 /
6102

60910 /
7213

284398 /
70922

- knygos ( fiz.vnt./pavad.) 47252 /
11403

23890 /
13086

29224 /
10101

39562 31 070 /
9810

26177 /
5962

21127 /
6053

694 / 316 218996 /
56731

- periodika (pavad.) 64 82 / 68 55 59 44 24 35 18 381
- kiti dokumentai (CD,FD, MC ir
kt.) (fiz.vnt.)

166 - 44 181 28 972 139 41392 42922

Vienam skaitytojui / studentui
tenka dokument  (fiz.vnt.)

22,54 /
24,24

16,1 14,74 /
17,16

28,6/30 25,8 / 28,4 24,26 /
25,14

18,1 / 21,42 118 24,74 / 28,4

sigyta dokument  einamaisiais 1302 / 620 / 329 1767 / 290 1037 / 233 1325 / 367 796 / 488 1180 / 521 943 / 366 8970 / 3262
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Rodikliai EIF EKF VVF SPF SC PDF DTF MEF  viso
metais (fiz.vnt./pavad): 668
- knyg  ( fiz.vnt./pavad.) 1297/663 538 / 261 1530 / 285 1026 / 229 1324 / 366 743 / 450 1147 / 510 334 / 297 7939 / 3061
- spec.periodini  leidini
(liet.k./u s.k.)

21/24 42 / 6 39 / 7 11 / 4  30 / 8 12 / 3 15 / 9 10 / 5 180 / 66

- kit  dokument  ( CD,FD, MC ir
kt.)  (fiz.vnt.)

27 - - - 1 29 33 123 213

Gauta parama mokslo metais
(fiz.vnt./pavad.)

50/18 23 / 11 100 / 8 261 / 7 155 / 113 35 / 13 69 / 46 90 / 64 783 / 280

sigyta dokument  vienam
skaitytojui / studentui eina-
maisiais metais (fiz.vnt)

0,64/0,69 0,4 0,81 / 0,95 0,72 / 0,76 1,10 / 1,21 0,7 / 0,7 1,0 / 1,19 1,8 0,78 / 0,9

Dokument  i duotis einamaisiais
metais (fiz.vnt.):
- knygos

50054

14940

72677 79586

69258

90263

54352

55 822

36 643

45902

41198

58348

28774

28611 481263

- periodika 34439 10075 35312 19 171 2496 29488
- kiti dokumentai (CD,FD,MC ir
kt.)

675 253 599 8 2208 86

Vienam skaitytojui i duot
dokument  skai ius

23,79 44,66 36,73 63,5 46,44 41,3 49,66 42 41,87

Bibliotekos fondo vert  (Lt) 171968 273684 259910 161485 141 346 89081 133228 71195 1301897
Panaudotos l os dokumentams
sigyti einamaisiais metais (Lt)

41688,75 29920,07 36310,86 15719 27 335,73 16249,99 30753,56 7582 205560

Teko l  vienam studentui
apr pinti mokomaisiais ir
informaciniais dokumentais (Lt)

21,31 20,08 19,50 11,71 24,96 15,03 30,97 14,7 19,89

Nepaprastosios bibliotekos
laidos

11 713 11713

 Palyginus su 2002/2003 metais, 2003/2004 m. m. vienai darbo vietai, tiek paprastai, tiek
kompiuterizuotai, skaitykloje tenkan  student  skai ius suma jo atitinkamai 13 % ir 24 %.
Bibliotekos dokument  fondas skai iais i augo labai ne ymiai, arba kai kuriais atvejais net
suma jo, - taip yra tod l, kad bibliotekos nura  didelius kiekius moraliai pasenusios literat ros ir
vadov li , kurie netinkami mokymui/si, o tik u ima saugyklose viet . Ta iau realiai dokument
fondas buvo papildomas naujai sigytais dokumentais, t. y. 2003 m. buvo sigyta 10129 vnt.
dokument  u  149 t kst. Lt., o 2004 m. 8970 vnt. dokument  u  205,56 t kst Lt.

11.4. PRAKTINIO MOKYMO BAZ

Mokomosios praktikos vykdomos fakultet  praktinio mokymo centruose, laboratorijose bei
kompiuteri  klas se, apr pintose reikalinga ranga. Kolegijoje yra rengta 40 laboratorij  ir veikia
10 praktinio mokymo centr , taip pat verslo praktini  firm  SIMULITH centras. Dalies laboratorij
technin rang  reik  atnaujinti (pvz., EIF elektronikos matavim  laboratorijoje). 2004 m. buvo
rengta ir atidaryta nauja Duonos ir kit  konditerijos gamini  kepimo laboratorija Buivydi ki
em s kio studij  centre, taip pat Siuvimo praktik  centras Dizaino ir technologij  fakultete.

20 lentel
Praktinio mokymo centr  ir laboratorij  skai ius Kolegijoje.

Fakultetas / Studij  centras Praktinio mokymo centr  skai ius Laboratorij  skai ius
Elektronikos ir informatikos 1 14
Ekomonikos 1 -
Verslo vadybos 5 4
Sveikatos prie ros - 5
Buivydi ki em s kio 1 5
Pedagogikos - 2
Dizaino ir technologij 2 10

 viso 10 40

11.4.1. KOLEGIJOS RY IAI SU DARBDAVIUS ATSTOVAUJAN IOMIS
ORGANIZACIJOMIS

Bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujan iomis organizacijomis tinklas formuojamas
remiantis abipusiais interesais ir sudarant ilgalaikes sutartis. Kolegijos fakultetai bendradarbiauja su
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verslo moni  asociacijomis, r mais, mon mis, staigomis ir organizacijomis. Numatomi
bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujan iomis ir kitomis organizacijomis tikslai, sritys,
formos.

Kolegijos bendradarbiavimas su darbdavius atsovaujan iomis organizacijomis turi
akivaizd  privalum  tiek darbdaviams, tiek Kolegijos d stytojams, tiek ir b simiems
darbuotojams - kolegijos absolventams. Tokie ry iai yra vienas i moni  apsir pinimo
kvalifikuotais specialistais b .

21 lentel
Svarbiausios Kolegijos ir darbdavi  bendradarbiavimo formos

Bendradarbiavimo formos Apra ymas
Dalyvavimas, rengiant
specialistus

•tai tiesioginis ir netiesioginis darbdavi  dalyvavimas specialist  rengime;
darbdaviai vadovauja student  praktikoms, vadovauja diplominiams darbams
ir dalyvauja j  gynime, rengia studij  programas, dalyvauja, nustato
reikalavimus specialistams ir t.t.

• moni  darbuotojai patys kelia savo kvalifikacijas Kolegijoje, kvie iasi
stytojus seminarams, darbuotoj  kvalifikacijos k limui.

Darbdavi  dalyvavimas,
darbinant specialistus,

organizuojant praktikas

•darbdaviai kreipiasi  Kolegij  ie kodami jaun  specialist .
•Kolegija kreipiasi  darbdavi  organizacijas, ie kodama praktik  viet  darbui

realiomis s lygomis.
vair s projektai, tyrimai,

(abipus s) konsultacijos
• mon s ir Kolegija bendradarbiauja abipusiai naudingais pagrindais rengdamos

projektus, pasira ydamos bendradarbiavimo sutartis, organizuodamos bendrus
tyrimus ir t.t.

Susiformav  ry iai duoda pagrind  rastis pirmoms dviems bendradarbiavimo formoms.
2003/2004 m. m. 40 studij  program  studentai tur jo galimyb  atlikti praktik  realiomis

lygomis. Fakultetai ir studij  centras yra sudar  sutartis student  praktik  pravedimui su daugiau
kaip 600 vairi moni , organizacij , vie staig .

Vilniaus kolegija, drauge su Vilniaus kolegijos student  atstovybe 2003 m. lapkri io 18 d.
steig  vie staig  „Vilniaus kolegijos student  karjeros centras”. Pagrindiniai Centro tikslai yra:

• organizuoti ir vykdyti Vilniaus kolegijos student  praktikos ir darbo viet  paie kos
programas;

• vykdyti Vilniaus kolegijos student  atrank  praktikos ir darbo vietoms u imti;
• organizuoti konkursus, konferencijas, apmokymus ir seminarus;
• populiarinti Vilniaus kolegijos ruo iamus specialistus darbo rinkoje;
• bendradarbiauti su darbdavius vienijan iomis organizacijomis ir s jungomis;
• pl toti ry ius su pana  veikl  vykdan iomis organizacijomis.

Karjeros centras per metus surado 47 praktikos vietas, 5 darbo vietas (studentai darbinti
pagal specialyb ) bei suorganizavo 4 ekskursijas studentams mones.

12. PARAMA STUDENTAMS

Studentams teikiama socialin  parama: mokamos stipendijos, vienkartin s materialin s
pa alpos ir premijos, turintiems na lai io status  – na lai io stipendija. Studentai, kuri eimos
pajamos ma os (pateikus pa ymas apie darbing eimos nari  pajamas) vien  kart  per semestr
gali gauti vienkartin  materialin  param . Pa alpos skiriamos pagal nuostatus: artim , eimos
nari  mirties atveju, nuostoliams atlyginti, sutuoktuvi  proga, tarptautini  projekt  dalyviams.

Pagal student  poreik  u tikrinama galimyb  gyventi bendrabutyje. Visi i  kit  miest
atvyk  studentai apr pinami gyvenamomis vietomis Kolegijos bendrabu iuose. Bendrabu iuose i
viso yra 2504 vietos. Socialiai remtiniems studentams taikomos mokes io u  gyvenim
bendrabutyje lengvatos.  Sudaroma galimyb  u  studijas mok ti dalimis, i imties tvarka ma inama
moka u  studijas, studijuojantiems valstyb s nefinansuojamose vietose.

Vadovaujantis LR Vyriausyb s ir Lietuvos valstybinio mokslo ir studij  fondo nutarimais
studentams konkurso tvarka yra suteikiamos studij  paskolos gyvenimo i laidoms ir studij
mokoms (23 lentel ).
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22 lentel
Paskolos studentams

Fakultetas, studij  centras Pageidavusi  gauti
paskolas student  sk.

Gavusi  paskolas
student  skai ius

Skirta l  (t kst. Lt)

2003 m. 2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m. 2004 m.
1 2 3 4 5 6 7

Paskolos studij mokoms mok ti
Elektronikos ir informatikos fakultetas 15 44 14 40 37,5 38
Ekonomikos fakultetas 20 37 17 34 28 34
Verslo vadybos fakultetas 21 44 19 27 40 40,5
Sveikatos prie ros fakultetas 16 24 14 16 33 28,5
Buivydi ki em s kio studij  centras 12 29 10 23 27 41,5
Pedagogikos fakultetas 9 11 7 10 17,5 27,5
Dizaino ir technologijos fakultetas 10 23 8 20 30,5 26,5
Men  studij  centras - 2 - 2 2 9

 viso: 103 214 89 172 215,5 245,5
Paskolos gyvenimo i laidoms

Elektronikos ir informatikos fakultetas 82 107 70 84 167,5 191,5
Ekonomikos fakultetas 90 123 72 86 164,5 173
Verslo vadybos fakultetas 154 124 56 77 215,5 229
Sveikatos prie ros fakultetas 57 57 55 50 92,5 131,5
Buivydi ki em s kio studij  centras 45 56 35 40 99 119
Pedagogikos fakultetas 18 30 12 19 43 67
Dizaino ir technologijos fakultetas 28 45 12 25 44 69,5
Men  studij  centras 2 6 2 6 4 22

 viso: 476 548 314 387 830 1002,5

Nuo 2003 met  studentai gali gauti dviej  r  paskolas: paskolas studij mokoms mok ti
ir paskolas gyvenimo i laidoms. Padid jus student  skai iui 2003 m. paskol  gyvenimo i laidoms
pageidavo jau 476 studentai, 2004 m.  student  skai ius i augo 15 %. Paskolas gyvenimo

laidoms 2003 m. gavo 314 student , o 2004 m. 23 % daugiau, t.y. 387 studentai, tai s lygojo
skiriam  l  padid jimas nuo 830 t kst. Lt. 2003 m. iki 1002,5 t kst. Lt. 2004 m. Paskol  studij
mokoms 2003 m. pageidavo 103, o 2004 m.  student  skai ius i augo daugiau nei dvigubai, t. y.

iki 214 student . ias paskolas 2003 m. gavo 89 studentai, o 2004 m. dukart daugiau student , t. y.
172 studentai. Paskol  studij mokoms mok ti fondas 2003 m. sudar  215,5 t kst. Lt., o 2004 m.
jau 245,5 t kst. Lt.

17 pav. L os, skirtos paskoloms studentams 2002 - 2003 m., t kst. Lt.
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Studentai premijuojami u  aktyv  dalyvavim  fakultet  ir kolegijos studenti kuose
renginiuose, sporto var ybose, aktyvi  student  atstovyb s veikl . Sudarytos s lygos student
savivaldai, tenkinami student  savirai kos poreikiai.
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Studentams sudarytos s lygos naudotis kompiuterine technika ir internetu. Interneto
svetain je skelbiami studij  grafikai, tvarkara iai ir kita svarbi informacija. Norint i siai kinti, kaip
program  tikslus ir u davinius suvokia studentai yra organizuojamos student  anketin s apklausos
fakultetuose ir studij  centruose.

Kai kuriuose Vilniaus kolegijos fakultetuose organizuojamos studijos ne galiesiems.
Sveikatos prie ros regos negali  turintiems studentams parengti konspektai Brailio ra tu,
bibliotekoje rengtos darbo vietos su padidinamaisiais stiklais, visiems negali  turintiems
studentams suma intas fizinis kr vis, valgykloje gaminami dietiniai patiekalai. Pedagogikos
fakultete sudarytos s lygos kur  mokymuisi, silpnaregiams studentams naudojamos
diferencijuotos atsiskaitymo programos.

Studentai informuojami apie galimybes sidarbinti visuomet, kai yra gaunami kokie nors
pasi lymai i moni  ir organizacij , palaikomi ry iai su Vilniaus miesto darbo bir a. Informacija
apie sidarbinimo galimybes patalpinama skelbim  lentose. Studentai informuojami apie staigose
rengiamas atvir  dur  dienas. Socialini  partneri  atstovai, ie kantys sau darbuotoj , atvyksta 
fakultetus ir studij  centrus susitikti su studentais, paai kinti apie sidarbinimo ir karjeros
perspektyvas.

12.1. STUDENT  MENO, SPORTO IR PROFESINIAI PASIEKIMAI

Kolegijos studentams yra sudarytos s lygos savirai kai, veikia dain  ir oki  kolektyvai,
aktyvi student  sportin  veikla.

Kolegijos ansamblis VORUTA – tai lietuvi  liaudies muzikos instrument  orkestras ir oki
grup . Koncertams programos sudaromos i  populiariausi  lietuvi  scenini  bei folkloro oki ,
liaudi kos muzikos ir iuolaikini  kompozitori  k rini . VORUTA daug koncertuoja ne tik
Vilniuje ar Lietuvoje, bet ir u sienio alyse. Taip pat kolegijoje veikia Pedagogikos fakulteto
mergin  choras, Men  fakulteto mergin  choras bei mi rus d iazo choras “Gospels Spirituals”. ie
kolektyvai 2004 m. vasar  dalyvavo dain  ir oki vent je “Gaudeamus XIV” Rygoje. iuo metu
buriamas mi rus Kolegijos choras.

Kolegija turi dvi vyr  krep inio komandas: VIKO/Baltik garant ir VIKO2, kurios dalyvauja
Vilniaus miesto “Sostin s” taur s turnyre. Kolegijos vyr  rinktin aid ia Lietuvos student
krep inio lygoje, kurioje 2004 m. II pogrupio var ybose u  II viet , o Lietuvos kolegij
var ybose u  III viet .

Kolegijos vyr  futbolo komanda dalyvauja Lietuvos student  futbolo lygos var ybose,
kuriose 2004 m. Vilniaus zonos var ybose u  IV viet , o Lietuvos kolegij  var ybose futbolo
komanda buvo pirma.

Kolegijos sportininkai dalyvauja ir tarptautin se var ybose. Draugi kose rungtyn se su
Rygos bankininkyst s auk tosios mokyklos komandomis Kolegijos vyr  krep inio ir futbolo
rinktin s i kovojo pirm sias vietas, mergin  krep inio rinktin  II viet . Tarptautiniame
“Draugyst s” turnyre tarp Minsko, Maskvos, Sankt Peterburgo, Ufos ir Jurjev Polskij koled
Kolegijos vyr  krep inio ir mi ri stalo teniso komandos tapo nugal tojomis.

Rankinio komanda Eastcon/Vilniaus kolegija s kmingai aid ia Lietuvos moter  rankinio
lygoje.

Kolegijos studentai taip pat s kmingai atstovauja Kolegij  specialybiniuose konkursuose.
2004 m. vasario 26 d. Respublikin se elektros ir elektronikos in inerijos studij  krypties kolegij
student  mechatronikos var ybose EIF komanda u  I viet . 2004 m. gegu s 25-28 d. vyko
tarptautin s atvirosios Baltijos mechatronikos var ybos. Jose dalyvavo 10 Europos auk
mokykl  (universitet  ir kolegij ) komand . EIF komanda u  III viet . Respublikiniame
auk  mokykl  Jaunojo verslininko konkurse Kolegijos komanda u  III viet .
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13. I ORINIAI RY IAI

13.1. BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS

Europiniai procesai – Lisabonos strategija, Bolonijos procesas, bendros Europos auk tojo
mokslo erdv s (EHEA – European Higher Education Area) ir bendros Europos tyrim  erdv s
(ERA – European Research Area) k rimas takoja kolegijos strategijos formavim , studij
program  rengim , diplomo pried lio diegim . Reik minga, kad Vilniaus kolegija pirmoji diegia
diplomo pried , ir b tent pagal Vilniaus kolegijos parengt  diplomo pried  yra rengiama tipin
diplomo pried lio forma kolegijoms.

Bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujan iomis organizacijomis tinklas formuojamas
remiantis abipusiais interesais ir sudarant ilgalaikes sutartis. Kolegijos fakultetai bendradarbiauja su
verslo moni  asociacijomis, r mais, mon mis, staigomis ir organizacijomis. Numatomi
bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujan iomis ir kitomis organizacijomis tikslai, sritys,
formos.

Bendradarbiaujama rengiant studij  programas, organizuojant praktikas, vertinant student
inias ir praktinius ius, darbinant absolventus, keliant d stytoj  ir moni  darbuotoj

kvalifikacij , kei iantis moksline informacija bei praktine patirtimi, vykdant bendrus ar moni
sakomuosius mokslo taikomuosius tyrimus, konsultuojant darbdavius, rengiant norminius

dokumentus, organizuojant sta uotes, teikiant materialin  param .
Vilniaus kolegija bendradarbiauja su visomis, o bendradarbiavimo sutartis turi pasira iusi su

daug Lietuvos auk  mokykl . 2004 metais Kolegija pasira  bendradarbiavimo sutartis su
iomis auk tosiomis mokyklomis:

• Kauno technologijos univesiteto Dizaino ir technologij  fakultetu;
• Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakultetu;
• Vilniaus Gedimino technikos universitetu;
• Tren ino Aleksandro Dub eko universitetu (Slovakija)
• Tarptautiniu koled iu (Kipras);
• Minsko valstybiniu radiotechnikos koled u (Baltarusija);
• Pinsko valstybiniu auk tojo mokslo koled iu prie Baltarusijos valstybinio banko

(Baltarusija).
 bendradarbiavim  su alies vietimo bei mokslo institucijomis atsakingi fakultet

dekanai. Katedros ioje srityje bendradarbiauja pagal savo kuruojam  studij  krypt , j  veikla
numatoma katedr  veiklos planuose, o fakti kai atlikti darbai –  d stytoj  ir katedr  veiklos
ataskaitose.

Vilniaus kolegija yra viena i  vie osios staigos “Visori  informacini  technologij  parkas”
steig  bei viena i  Baltijos edukacini  technologij  instituto (BETI) steig .

Bendradarbiavimas su auk tojo mokslo institucijomis spartina kolegijos integravimosi
procesus  bendr  Lietuvos bei Europos auk tojo mokslo erdv .

13.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE

Kolegijos tarptautinio bendradarbiavimo tinklas pl tojamas nuosekliai, traukiant naujus
kolegijos padalinius bei apimant naujas studij  programas. Dalyvaudami tarptautin se programose,
Vilniaus kolegijos d stytojai gyja specialyb s ini , turi galimyb  u megzti nauj  ry , pasidalinti
dalykine ir pedagogine patirtimi su u sienio kolegomis. Studentai akademini  main  metu gyja
teorini  bei praktini , kalbin s ir kult rin s patirties. Glaud iai bendradarbiaujant mokymo
institucijoms bei verslo pasaulio ir socialini  partneri  atstovams, perimant u sienio partneri
ger  patirt , tobulinamos studij , dalyk  programos ir taip gerinamas vis  studij  sri  student
rengimas, didinamos j sidarbinimo galimyb s, kyla d stytoj  kvalifikacija.

2003/2004 m.m. Vilniaus kolegija dalyvavo iose ES programose:
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• Socrates/Erasmus,
• Socrates/Erasmus tematini  tinkl  projekte (TNP),
• Socrates/Grundtvig,
• Leonardo da Vin i.

Socrates Erasmus programa

2003/2004 m.m. buvo 5-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo Socrates/Erasmus programoje
metai. Projekto Nr. 63246-IC-1-2002-1-LT-ERASMUS-EUC-1. 2003/2004 m.m. parai koje
trauktos ios studij  kryptys: edukologija, ekomonika, vadyba ir verslo administravimas,
informatika, elektronikos in inerija, informatikos in inerija, kra totvarka, reabilitacija ir slauga.

Parai ka pateikta ir gautas finansavimas ioms veiklos sritims:
• stytoj  mobilumui,
• Student  mobilumui.

2003/2004 m.m. Vilniaus kolegija Socrates/Erasmus programos partneri  s ra  sudar :
1. Institute of Technology, Sligo (Airija);
2. GMIT - Galway - Mayo Institute of Technology (Airija);
3. Technicum Wien (Austrija);
4. University of Applied Sciences and Technologies, Salzburg (Austrija);
5. Arteveldehogeschool (Belgija);
6. Haute Ecole Paul-Henri Spaak (Belgija);
7. Katho - Katholieke Hogeschool Zuid - West - Vlaanderen (Belgija);
8. Katholieke Hogeschool Leuven (Belgija);
9. Tietgen Business College (Danija);
10. Universita Degli Studi de Sannio (Italija);
11. Bell College (Jungtin  Karalyst );
12. Central Ostrobothnia Polytechnic (Suomija);
13. Pohjois-Savo Polytechnic (Suomija);
14. Seinajoki Polytechnic Finnish School of SME Business Administration (Suomija);
15. Instituto Politécnico de Beja (Portugalija);
16. University of the Federal Armed Forces Munich (Vokietija).

 viso 2003/2004 m.m. pagal Socrates/Erasmus program  bendrauta su 16 u sienio
mokymo institucij  i  9 Europos S jungos ali . 23 lentel je pateikiamas partneri  pasiskirstymas
pagal alis.

                                                                                                   23 lentel
Vilniaus kolegijos partneri  pasiskirstymas pagal alis

alis Partneri  skai ius
Airija 2
Austrija 2
Belgija 4
Danija 1
Italija 1
Did ioji Britanija 1
Suomija 3
Portugalija 1
Vokietija 1

 viso 16

Lyginant su pra jusiais dalyvavimo programoje metais, d stytoj  mobilumas absoliu iais
skai iais padid jo, ta iau gyvendinimo procentas pakankamai ma as. Pagrindin s prie astys –
dalyk  Vilniaus kolegijoje ir partneri  institucijose neadekvatumas, d stytoj  u sienio kalbos ini
bei d stytoj  iniciatyvos stoka.
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Student  mobilumas absoliu iais skai iais padid jo, ta iau gyvendinimo procentas iek tiek
suma jo. Tai daugiausia l  studij  program  nesuderinamumas, Kolegijos darbuotoj
nelankstumas skaitant student  i  u sienio parsive tus studij  rezultatus, taip pat pakankamai
ma as studij  finansavimas bei papildom  valstyb s biud eto l  paskirstymo v lavimas.

Paveiksluose emiau pateikiama, kiek planuota ir i si sta student  bei d stytoj  visais 4-iais
dalyvavimo Socrates/Erasmus programoje metais.
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18 pav. Vilniaus kolegijos Erasmus student  mainai
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19 pav. Vilniaus kolegijos Erasmus d stytoj  mainai

Planuotas Erasmus d stytoj  skai ius si st  Erasmus d stytoj  skai ius

2003/2004 m.m. pagal Socrates/Erasmus program  studijuoti  Vilniaus kolegij  atvyko 2
sienio studentai ir 5 d stytojai. Visi atvyk  studentai studijavo Verslo vadybos fakultete. Erasmus

student  i  u sienio pri mimas vis dar kelia nema ai problem , kuri  pagrindin s prie astys yra:
1. Kurs  ar atskir  dalyk , d stom  u sienio kalba, nebuvimas;
2. stytoj  nepasirengimas dirbti su u sienie iais;
3. Prastos d stytoj  u sienio kalbos inios.

Vertinant Socrates/Erasmus programos vykdym , reik  i skirti du aspektus:
1. Vilniaus kolegijos d stytoj  ir student  Erasmus mainai auga. D stytojai ir studentai

gyt  patirt  vertina palankiai.
2. sienio student  atvykimui studijuoti  Vilniaus kolegij  dar n ra tinkamai

pasiruo ta.

Socrates/Erasmus TNP

2003/2004 m.m. Vilniaus kolegija sijung  Socrates/Erasmus tematini  tinkl  projekt  Nr.
110060-CP-1-2003-1-DE-ERASMUS-TNPP „ERIC – European Resources for Intercultural
Communication“. Vilniaus kolegija dalyvauja technologij  ir verslo paprogram je „TECH/BUS
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STUDIES“. 2003/2004 m. m.  projekto veikloje dalyvavo Tarptautini  ry  ir marketingo skyriaus
ved ja, lektor  Jolanta Preidien .

Leonardo da Vin i programa

2003/2004 m. m. Vilniaus kolegija koordinavo iuose Leonardo da Vin i programos
projektuose:
E/03/A/F/EX-150125
Touremprende
Tipas: Mobilumas / Mainai
Koordinatorius: Florida centre de Formatio, Cataroia, Valecia (Ispanija)
Partneriai: Vilniaus kolegija
Trukm : 2003 - 2004

LT/03/EX/1/0500
Profesional s iai ir geb jimai kuriant multimedia e.mokymosi priemones speciali
poreiki mon ms
Tipas: Mobilumas / Mainai
Koordinatorius: Vilniaus kolegija
Partneriai: KTU Informacini  technologij  pl tros institutas;

Kauno ne galiojo jaunimo u imtumo centras;
Vitalis GmbH (Vokietija)

Projekto trukm : 2003 06 01 – 2004 05 31

LT/03/EX/1/0495
Sen  ir pagyvenusi moni  slaugos specializacijos suk rimas
Tipas: Mobilumas / Mainai
Koordinatorius: Vilniaus kolegijos Sveikatos prie ros fakultetas
Partneriai: EKMI gerontologijos ir reabilitacijos centras (Lietuva);

Helsinki Polytechnic (Suomija);
KOBENHAVNS AMT Sygeplege – OG Radiografskolen (Danija);
Katholieke Hogeshool/Mechelen (Belgija);
Hogskolen Stord/Haugesund (Norvegija)

Projekto trukm : 2003 06 01  - 2004 05 31

LT/03/EX/1/0542
Logistikos mokslo ir praktikos integracija informacin je verslo visuomen je
Tipas: Mobilumas / Mainai
Koordinatorius: Utenos kolegija
Partneriai: Lietuva (Vilniaus kolegija; Alytaus kolegija; Kauno kolegija; Vilniaus

kooperacijos kolegija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; AB
“Utenos trikota as”; Panev io prekybos, pramon s ir amat  r  Utenos
filialas);
Danija

Projekto trukm : 2003 06 01  - 2004-05-31

LT/03/EX/1/0573
Elektronin s komercijos kompetencij  vystymas smulkaus ir vidutinio verslo mon se
Tipas: Mobilumas / Mainai
Koordinatorius: Vilniaus kooperacijos kolegija
Partneriai: Lietuva (Vilniaus kolegija; Vilniaus kooperacijos kolegija; I  “Artogama”;
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UAB “Informacin s konsultacijos”; UAB “Penki kontinentai”); Did ioji
Britanija; Vokietija

Projekto trukm : 2003 06 01 – 2004 05 31

LT/03/B/F/PP-171000
Europos verslo kult rini  vertybi  mokymosi metodologija
Tipas: Bandomasis projektas
Koordinatorius: Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Partneriai: Lietuva (Vilniaus kolegija; Kauno prekybos, pramon s ir amat  r mai;

Kauno kolegija); Vokietija; Graikija; Ispanija; Italija; Austrija.
Trukm : 2003 11 01 – 2005 11 01

P/03/B/F/PP-159005
Ergon
Tipas: Bandomasis projektas
Koordinatorius: Portugalijos organizacija ITAP
Partneriai: Vilniaus kolegijos SimuLith centras;

Danijos praktinio mokymo firm  centras SIMU;
Olandijos praktinio mokymo firm  centras SimuNet; Ispanijos praktinio
mokymo firm  centras INFORM; Portugalijos institucija CCG.

Trukm : 2003 - 2005

DK/02/B/P/PP/111.211
Mokom s mokyti ir mokom s mokytis -LIT
Tipas: Bandomasis projektas
Koordinatorius: Slagelse HHC Business School Centre (Danija)
Partneriai: Vilniaus kolegija;

Haganässkolan ( vedija);
Institute Universitaire de Technologie, Universitet de la Université de la
Mediterranée (Pranc zija);
Sredni Odborna Skola Technika a SOU Skláiské  Glaverbel ( ekija);
RK International (Danija);
Selandia (Center for Erhvervsrettet Uddannelse) (Danija)

Trukm : 2002-2005

LT/02/B/F/PP-137008
Naujas po ris  projekt  valdym
Tipas: Bandomasis projektas
Koordinatorius: AB Lietuvos telekomo Kompetencijos ugdymo centras
Partneriai: Lietuva (Vilniaus kolegija; Vilniaus pramon s, prekybos ir amat  r mai);

Italija; Vokietija.
Trukm : 2002 - 2004

2004 m. Leonardo da Vin io programos konkurs  laim jo 5 nauji projektai:
1. LT/04/EX/1/0664 „Profesini  kompetencij  refleksija europini  kvalifikacij  skaidrumo

kontekste“;
2. LT/04/EX/1/0693 „Verslumo  ugdymas auk tojoje mokykloje“;
3. LT/04/EX/1/0652 „Verslo praktin s mokymo firmos bedarbiams ar b simiesiems

darbuotojams k rimo patirtis“;
4. LT/04/PL/3/0676 „B sim  banko ir draudimo specialist  kvalifikacijos k limas“;
5. LT/04/B/P/PP – 171018 „Nauja nuolatinio mokymo forma: skaitmeninis kompendiumas“.
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Tarptautini  ry  skyriaus veiklos finansin  analiz

sipl tus Tarptautini  ry  skyriaus tarptautinei veiklai, labai i augo tiek tarptautini
program  skiriamos subsidijos, tiek Vilniaus kolegijos investicijos  tarptautin  bendradarbiavim .
Lentel je 24 pateikiamas palyginimas tarp bendr  sum , gaut  i  tarptautini  program  bei VIKO
ind lio per 4 mokslo metus.

24 lentel
os, skirtos Tarptautini  ry  skyriaus veiklai

Mokslo metai Tarptautini  program  skiriamos l os (t kst. Lt) VIKO l os ( t kst. Lt)
2003/2004 m. m. 987,7 66
2002/2003 m. m. 529,6 46
2001/2002 m. m. 366,6 91
2000/2001 m. m. 136,5 37

20 pav. Tarptautini  program
skiriamos l os, t kst. Lt.

987.7

529.6

136.5

366.6

2003/2004 m. m. 2002/2003 m. m.
2001/2002 m. m. 2000/2001 m. m.

21 pav. VIKO l os, t kst. Lt.

37

46

91

66

2003/2004 m. m. 2002/2003 m. m.
2001/2002 m. m. 2000/2001 m. m.

2003/2004 m.m. vykdant tarptautin  veikl  Vilniaus kolegijoje, i vairi  program  gautos
os sudar  vir  987,7 t kst. Lt., o Vilniaus kolegijos ind lis – apie 66 t kst. Lt.

22 pav. VIKO tarptautin s veiklos finansin  analiz

94%

6%

Program  l os
VIKO l os

Si lymai Vilniaus kolegijos tarptautinei veiklai tobulinti:
• vesti lankstesn  student , gr usi  po studij  u sienio auk tosiose mokyklose, studij

rezultat skaitymo tvark .
• sti pasiruo im  u sienio student  pri mimui studijoms Vilniaus kolegijoje.
• Inicijuoti u sienio kalb  mokymus Vilniaus kolegijos d stytojams.
• Fakultetuose vesti Erasmus koordinatori  etatus.
• Skatinti kolegijos d stytoj  iniciatyv  ie kant nauj  tarptautini  kontakt  ir

bendradarbiavimo form .
• Skatinti d stytoj  iniciatyv  dalyvaujant vairiuose tarptautiniuose projektuose.
• Didesn  d mes , vystant tarptautinius ry ius, skirti fakultetams, v liausiai sijungusiems 

Vilniaus kolegijos sud .
• Ie koti kit  fond  projekt  finansavimui.
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14. MARKETINGAS

Kolegijos vaizd  visuomen je formuoja visa kolegijos bendruomen , dizainer , marketingo
projekt  vadov  organizacijos elgsenos, komunikavimo ir Kolegijos stiliaus k rimo priemon mis.
Marketingo specialist , drauge su dizainere, yra atsakinga u  vieningo kolegijos firminio stiliaus

rim  (logo, spalviniai sprendimai, blankai, vokai, kvietimai, ra ikliai, mai eliai, kepurait s,
mar kin liai ir kt.); drauge su interneto svetaini  specialistu – u  kolegijos interneto puslap  ir
savalaik  jo atnaujinim . Marketingo specialist  ir fakultet  atstovai taipogi rengia spaudai vairius
lankstinukus, bukletus, reklaminius skelbimus bei organizuoja atvir  dur  dienas. Svarbus kolegijos
vaizd io formavimo instrumentas yra dalyvavimas vairiose parodose ir mug se.

Augant  VIKO presti  visuomen je atspindi dideli stojan  konkursai, paklausios studij
programos, auk tas absolvent sidarbinimo lygis (95,52 %), teigiama darbdavi  nuomon  apie
VIKO absolventus.

14.1. REKLAMA

Parengta reklamos informacin  med iaga
Reklaminiai plakatai ,,VIKO fakultetai ir studij  programos”, fakultet  reklaminiai lankstinukai,
fakultet  studij  program  reklaminiai lankstinukai, student  pri mimo  VIKO taisykl s 2004.
Reklaminis VIKO kompaktas.

Reklama iniasklaidoje
Dienra tyje ,,Lietuvos rytas” 2004, laikra io ,,Dialogas” priede ,,Kur mokytis 2004?”, urnale
moksleiviams ,,Kur stoti 2004?”, urnale “Lithuanian Business Review”, 2004, Nr. 1, dienra tyje
,,Respublika” 2004, kataloguose STUDIJOS 2004, INFOBALT 2003, ITT SPRENDIM
FORUMAS 2003, ENIRO LIETUVA 2004, LATIA mon s 2004.

14.2. RY IAI SU VISUOMENE

STOJAN  INFORMAVIMAS
Reklaminiai plakatai ,,VIKO fakultetai ir studij  programos”, fakultet  reklaminiai

lankstinukai, fakultet  studij  program  reklaminiai lankstinukai, student  pri mimo  VIKO
taisykl s 2004.

Reklaminis VIKO kompaktas. Student  pri mimo  VIKO 2004 m. taisykl s paskelbtos:
dienra iuose „Lietuvos rytas“, „Respublika“, laikra io „Dialogas“ priede „Kur mokytis?“,
urnaluose moksleiviams „Kur stoti?”, VIKO svetain je internete, VIKO fakultet  atvir  dur

dien  renginiuose.
i informacija pateikta: respublikos ir Vilniaus miesto visoms vidurin ms mokykloms,

Vilniaus apskrities vietimo skyriui, teritorin ms darbo rinkos mokymo tarnyboms, respublikiniam
profesinio informavimo centrui (PIC).

Reklama apie VIKO, fakultetus, VIKO studij  programas aktyviai platinama parodose:
STUDIJOS 2004, turizmo, sporto ir laisvalaikio – VIVATTUR 2004 bei informacini  technologij
INFOBALT-2003. Informacija taip pat teikiama darbdaviams mokom  ir baigiam  praktik
metu.

ORGANIZUOTI RENGINIAI
Parodos, mug s
Tarptautin  auk tojo mokslo ir profesinio mokymo paroda STUDIJOS 2004, tarptautin

informacini  technologij  paroda INFOBALT 2003, tarptautin  turizmo, sporto ir laisvalaikio
paroda VIVATTUR 2004, tarptautin  paroda BALTIJOS TEKSTIL  IR ODA 2004, tarptautin
paroda BALTIJOS STILIUS 2004, tarptautin  paroda BALTTECHNIKA 2004, tarptautin s PMF
mug s Lietuvoje,  2004, tarptautin  PMF mug  Ukrainoje 2003.
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Projektas-paroda ,,Debiutai”, Dail s ir technologij  studij  programos student  darb
,,Draugi ki ar ai”paroda VIKO EKF, paroda ,,Vilnius ir mes” (dail s ir technologij  studij
programos student  darb  paroda VIKO MEF). aki  ,,Varpo” vidurin s mokyklos meno dienos.
Pleneras ,,Kopos 2004”. ukuosen  ir drabu  kolekcij  pristatymai jaunimo klubuose Vilniuje:
,,Intra”, ,,GO”, ,,Terminalas”. Projektas VIKO – EASCON Pavasario vent . Drabu  kolekcij
pristatymas. ukuosen  kolekcijos pristatymas. Respublikin  derliaus vent  ,,Rugio giesm ” 2003,
Vilniaus regiono rudens derliaus vent  2003. Drabu  ir ukuosen  kolekcij  demonstravimas
parodoje STUDIJOS 2004. Dizaineri  paslaugos ,,Renkuosi i leistuvi  suknel ”.

Koncertai, muzikiniai projektai
Kasmetiniai festivaliai: Bir tono d iazo, Vilniaus Jazz, Kauno Jazz, Klaip dos Jazz, Varni ,

Nidos  d iazo. Festivalis „Jazz junior“ (Vilnius), “Gaudeamus”, „Sing jazz“ (Panev ys). Koncertas
LITEXPO parod  r muose „Studijos-2004“. Projektas „Muzikinis Ringas. Lietuva–Ukraina“, 2004.
Koncertai bazin se mokyklose (specialybi  skaidos ir fakulteto vaizd io k rimas): Vilniaus miesto
S. Stanevi iaus vid. m-kla, Vilniaus A. Mickevi iaus gimnazija, Vilniaus Mindaugo vid. m-kla.

STRAIPSNIAI SPAUDOJE ir REPORTA AI TELEVIZIJOJE, RADIJUJE
2004 m. buvo i leisti 25 populiarinantys Vilniaus kolegij  straipsniai vairiuose leidiniuose,

t. y. urnaluose Mokslo Lietuva, veitimo naujienos ir kt. Be to, apie Vilniaus kolegij  buvo
kalbama Lietuvos radijo laidose ir televizijos reporta uose.

15. KIO VALDYMAS

Vilniaus kolegija yra Vie  pirkim statymo subjektas ir kiekvienas jos atliekamas
pirkimas patenka  Vie  pirkim statymo reglamentavimo srit , tod l preki , paslaug  ir darb
pirkimai vykdomi vadovaujantis 2002-12-03 Lietuvos Respublikos vie  pirkim statymu Nr.
IX-121, Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimais, ministerij sakymais, Vie  pirkim
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus sakymais ir Vilniaus kolegijos
preki , paslaug  ir darb  vie  pirkim , taikant prast  komercin  praktik , nustatyta tvarka.

kio valdymo ir komercijos skyrius u tikrina konkurso taisykli , kandidat  atrankos
taisykli  arba kain  apklausos parengim , stebi pirkimo proceso eig  ir atsako u  pirkimo
proced  eig .  Laikantis vie  pirkim statymo reikalavim , kit  teisini  potvarki  ir
konkurencijos taisykli  komisija pagal atrankos taisykles atrenka ir vertina dalyvius bei pateiktus
pasi lymus.

Taikant LR Vie  pirkim statymo supaprastinto atviro konkurso b vykdyti 4 vie ieji
konkursai: naftos produkt  pirkimo, iuk li  i ve imo paslaug  pirkimo, m sos ir m sos gamini
pirkimo, kompiuterin s rangos pirkimo. Remiantis vykdytais konkursais sudarytos sutartys su
UAB „Neste Lietuva“, UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Riamona“, UAB „Atliek  tvarkymo
tarnyba“, UAB „Aideta“.

Vykdant pirkimus Vilniaus kolegijos preki , paslaug  ir darb  vie  pirkim , taikant
prast  komercin  praktik , nustatyta tvarka, sura yta apie 200 apklausos pa ym . Atliktos tiek

apklausos ir i rinkti 2004 m. Vilniaus kolegijos tiek jai, sura yti protokolai, sudarytos ilgalaik s
sutartys su paslaug , preki  ir darb  tiek jais: UAB „Smiltainis ir KO“, UAB „MABIVIL“, UAB
„LIBRA VITALIS“, UAB „PAKTAS“, UAB „PAKTAS“, AB „Agrotiekimas“, UAB „Skaidista“,
UAB „Tanagra“, UAB „JARR Autoservisas“, UAB „ALUPLAST Baltija“, UAB „Ukmerg s
versm s“, UAB „ARDENA“, AB „Pieno vaig s“, UAB „Smulkus urmas“, P  S. Polovi enko
„Sanpola“, UAB „ADAVA“, J. Vilkausko P , UAB „Vilniaus skydas“, V. Pa kevi iaus bald
gamybos mon , UAB „Lemona“, UAB „Enersys“, UAB „Melga“, UAB „Juodasis gulbinas“, UAB
„Vilpaksa“, UAB „Azurela“, UAB „Naujosios dizaino sistemos“, J. Staknio I , UAB „Lipyn “,
UAB „Skaidista“, T B firma „Kripa“, UAB „Arisanda“, UAB „VALRA“ ir kt. kio valdymo ir
komercijos skyrius su kio tarnybos vadovais bei valgykl  ved jais palaiko nuolatinius kontaktus
su tiek jais, ir kontroliuoja sutar  vykdym .
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Kalendorini  met  prad ioje, kio valdymo ir komercijos skyrius, atsi velgdamas  vie
pirkim  protokolus, sudaro atrinkt  tiek  s ra  bei i dalina juos fakultet  dekanams, kio
tarnyb  vadovams, finans  ir apskaitos skyriui. Kalendorini  met  pabaigoje pasitelkiant fakultet
dekanus, kio tarnyb  vadovus, finans  skyri , skyrius renka informacij  apie b simus preki  ir
paslaug  pirkimus. i informacija padeda apskai iuoti b sim  pirkim  vertes. Pirkimo vert
apsprend ia koki  proced  (ir kit sipareigojim ) reik s laikytis.

kio valdymo ir komercijos skyrius i siai kina ilgalaikio turto nuomos galimybes, ie ko
potenciali  nuominink , priima pasi lymus nuomai, juos analizuoja, kreipiasi  LR vietimo ir
mokslo ministerij  d l leidim  nuomai, skelbia nuomos konkursus, nustato nuomos kainas,
pasitelkiant Finans  ir apskaitos skyri , rengia nuomos s lygas, rengia nuomos sutartis, jas
registruoja, kontroliuoja savalaik  sutar  prat sim  bei nutraukim .

LR vietimo ir mokslo ministerijai kio valdymo ir komercijos skyrius rengia ra tus: d l
 skyrimo, d l duomen  pateikimo apie Vilniaus kolegijos balanse apskaitom  pastat , statini

teisin  registracij , d l duomen  pateikimo apie priskirtos em s naudojim , d l ilgalaikio turto
nura ymo, aukciono skelbimo ir kt.

2004 metais kio valdymo ir komercijos skyrius vykd  2 aukcionus. Organizuojant
aukcion  buvo vertintas nusid s turtas, nustatyta aukciono dalyvio bilieto kaina. Aukcion
metu parduota turto u  17700Lt. Taip pat nura ytas ir likviduotas aukcionuose neparduotas turtas.

kio valdymo ir komercijos skyrius analizuoja autotransporto priemoni  ir kit
mechanizm  technin  stov , j  darbo laik , organizuoja transporto priemoni  mechanizm
nura ym . Taip pat skyrius renka, kaupia ir analizuoja informacij  apie bendrabu  u imtum ,
laisv  viet  skai , student  jud jim , kontroliuoja, kad bendrabu  pastatai ir patalpos b
tinkamai pri rimi.

15.1 VILNIAUS KOLEGIJOS PATALP  RENOVACIJA 2004 METAIS

Atliekant Vilniaus kolegijos patalp  statybos remonto darbus, vadovaujamasi 2002-12-03
Lietuvos Respublikos vie  pirkim statymu Nr. IX-121, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001-01-23 sakymu Nr. 58 „D l statini  statybos kain  nustatymo“, Vilniaus kolegijos direktoriaus
2004-01-06 sakymu Nr. V-102 „D l ilgalaikio materialiojo turto remonto“ ir patalp  statybos
remonto darb  nustatyta dokument  pasira ymo tvarka.

Kalendorini  met  pabaigoje pasitelkiant fakultet  dekanus, kio tarnyb  vadovus,
bendrabu  valdytoj , skyrius renka informacij  apie atliktus fakultetuose, bendrabu iuose patalp
renovacijos darbus ir renovacijos planus ateinantiems metams.

23 pav. 2004 metais atlikti renovacijos darbai kolegijos fakultetuose ir
studij  centre, Lt

400331.71

137500.71

486274.26

232994.43

322394.64

135768

344902.25
109873.02

EIF SPF DTF VVF EKF PDF SC MEF

Per 2004 metus kolegijos fakultet  ir studij  centr  mokymo patalpose ir bendrabu iuose
atlikta remonto darb  u  2170038.99 Lt. Kolegijoje i  viso suremontuotos 22 auditorijos ir
kabinetai, 32-ose auditorijose bei kabinetuose pakeisti plastikiniai langai. Taip pat fakultetuose ir
studij  centruose atliktas pagalbini  patalp  remontas, pastat  i or s apdailos darbai, ilumini
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mazg  rekonstrukcijos ir paruo imas ildymo sezonui. Gerosios Vilties g. 19 atliktas kapitalinis
pastato remontas, rengtas praktik  centras. Buivydi ki  g.1 rengta maisto produkt  technologij
laboratorija, Ber  g. 2 – duonos ir kit  konditerijos gamini  laboratorija. Bendrabu iuose rengta
10 virtuvi , sumontuotos 35 du o kabinos. I samesn  informacija apie renovacijai skirt  l
panaudojim  yra pateikta 9 priede. Remontuojant patalpas did iausias d mesys buvo skirtas
student  ir d stytoj  darbo viet  ir gyvenimo s lyg  gerinimui.

16. FINANS  VALDYMAS

16.1. BENDROJI DALIS

2004 metais Vilniaus kolegijos valdymo strukt roje, prijungus buvusi  Vilniaus
konservatorij , reorganizavus Men  studij  centr , suformuotas naujas padalinys Men  fakultetas.

Vykstantis Vilniaus kolegijos pl tros procesas tur jo takos 2004 met  biud eto i laid
mat  vykdymo metiniams rodikliams. Prijungus Vilniaus konservatorij , lyginant su pra jusiais

metais padid jo turtas, atsargos ir i laid  s mat  rodikliai.
2005 m. sausio 1 d. Vilniaus kolegijos i laid  s mat  vykdymo balanse pateikti ie

pagrindiniai rodikliai:
• Dienini  studij  valstyb s finansuojam  ir i  dalies valstyb s finansuojam  student

skai ius 4533.
• Vakarini  studij  valstyb s finansuojam  ir i  dalies valstyb s finansuojam  student

skai ius 18.
• Neakivaizdini  studij  valstyb s finansuojam  ir i  dalies valstyb s finansuojam

student  skai ius 1452.
• Studijuojan  savo l omis student  skai ius 3900.
• Stipendijas gauna 2645 studentai, i  j  85 % ma esn  u  1MGL.
• Vidutin  m nesin  vieno studento stipendija 116 Lt.
• Bendrabu iuose gyvena 2102 asmenys.
• Vidutin  bendrabu io nuomos kaina vienam studentui 70 Lt. per m nes .
• Vidutinis metinis vieno dirban iojo atlyginimas1215 Lt.
• Vidutinis m nesinis vieno pedagoginio darbuotojo atlyginimas 1768 Lt.
• Vidutinis m nesinis vieno kit  darbuotoj  (be pedagog ) atlyginimas 700 Lt.

 Lyginant su 2003 metais vieno pedagoginio personalo darbuotojo vidutinis darbo
mokestis padid jo 667 Lt., o kit  darbuotoj  vidutinis atlyginimas lyginant su pra jusiais

padid jo 105 Lt.
 Pedagoginio personalo atlyginimai padid jo vedus naujas mokslo institucij  ir auk
mokykl  d stytoj  darbo apmok jimo s lygas. Vis  dirban  atlyginim  vidurkis padid jo d l
bazin s algos padidinimo.

24 pav. Vidutinis atlyginimas 2003/2004 m. m. pagal darbuotoj
kategorijas, Lt.
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16.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS, ATSARGOS IR
TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2005 m. sausio 1 d. Vilniaus kolegijos ilgalaikio turto balansin  vert  36809,5 t kst. Lt., i
 :

• pastatai     27128,2 t kst. Lt.;
• statiniai                203,0 t kst. Lt.;
• perdavimo taisai    7,2 t kst. Lt.;
• kompiuterin  technika ir ry  priemon s 5161,8 t kst. Lt.;
• transporto priemon s    481,2 t kst. Lt.;
• gamybinis ir kinis inventorius  3395,6  t kst. Lt.;
• gyvuliai     12,2  t kst. Lt.;
• nematerialusis ilgalaikis turtas  420,3  t kst. Lt.

        2004 metais i  Specialist  rengimo, Specialiosios vietimo pl tros program  ir pavedim
sigyta naujo ilgalaikio turto u  717,8 t kst. Lt., gauta neatlygintinai i  kit  biud etini staig

 185,1 t kst. Lt., ilgalaikio turto vert  d l Vilniaus konservatorijos prijungimo padid jo 3117,5
kst. Lt.

 Pagal balansines s skaitas 2004 metais Vilniaus kolegijos naujai sigytas turtas pasiskirst
taip:

• kompiuterin  technika ir ry  priemon s   451,6 t kst. Lt.;
• kinis inventorius ir baldai     221,6 t kst. Lt.;
• gyvuliai      1,8 t kst. Lt.;
• kitas ilgalaikis turtas- programin ranga     42,8 t kst. Lt..

25 pav. Vilniaus kolegijos 2004 m. naujas sigytas turtas,
kst. Lt.

221.6
451.6

42.8

Kompiuterin  technika kinis inventorius ir baldai Programin ranga

Neatlygintinai gaut  i  kit  biud etini staig  turt  sudar : distancinio mokymo tinklo
pl trai Vytauto Did iojo universitetas perduota kompiuterin  technika -53,8 t kst. Lt. ir LR
Valstyb s kontrol s perduota naudota kompiuterin  technika ir programin ranga 131,3 t kst.Lt.

Steig jui leidus per 2004 metus nura yta pasenusio ir netinkamo naudoti ilgalaikio turto u
1197,3 t kst. Lt. Dal io turto pardavus aukcione gauta 50,7 t kst. Lt. pajam .

Trumpalaikio materialiojo turto likutis 2005 m. sausio 1 d. sudar  3734,6 t kst. Lt.,
lyginant su met  prad ia trumpalaikio turto balansin  vert  padid jo 448,2 t kst. Lt. I  Specialist
rengimo vietimo pl tojimo program sigyta trumpalaikio turto u  569,8 t kst. Lt., gauta paramos

 5,6 t kst. Lt., sigyta i  kit altini  52,4 t kst. Lt., nura yta per metus trumpalaikio turto u
121,5 t kst. Lt.

Vilniaus kolegija 2005 m. sausio 1.d. tur jo atsarg  u  182,1 t kst. Lt. Lyginant su met
prad ia atsarg  likutis suma jo 34,5 t kst. Lt.

Metin  turto, atsarg , inventorizacija buvo atlikta 2004 m. lapkri io 1 d., o pinigini  l ,
sipareigojim  – 2004 m. gruod io 1 d. b klei. Inventorizacijos metu nenustatytas materialini  ir

pinigini  vertybi  tr kumas nei perteklius.
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16.3. PINIGAI, GAUTINOS SUMOS IR FINANSINIS TURTAS

2005 m. sausio 1 d. Specialist  rengimo ir Specialiosios vietimo pl tros program  l os
buvo panaudotos,  l  likutis banko s skaitoje ir kasoje lygus 0. Kitos pinigin s l os i  kasos
ne tos  s skaitas banke.

Nustatyta tvarka LR vietimo ir mokslo ministerijai i  kolegijos surenkamosios s skaitos
pervestos vir planin s teikiam  paslaug  pajamos 2338,9 t kst. Lt., kurios bus naudojamos 2005
met  Specialiosios vietimo pl tros programos l  s matos finansavimui.

LR Finans  ministerijai pervestas patalp  nuomos pajam  likutis 107,6 t kst. Lt., kuris bus
kompensuotas 2005 metais.

Banko staigos patvirtinti nepanaudot  pinigini  l  2005 m. sausio 1 d. liku iai balanse
tokie:

• , gaut  u  teikiamas paslaugas   157,9 t kst. Lt.;
• pavedim  l                                  644,3,0 t kst. Lt.;
• valiutini  l       15,8 t kst. Lt.,
• mok jimo kortel je    1,0 t kst. Lt.

Pavedim  l  s skaitos likut  sudaro nebaigt  vykdyti tarptautini  projekt  ir kit moni
bei staig  pavedimai.

Atsiskaitymai u  tr kumus lyginant su pra jusiais metais padid jo 15 t kst. Lt. d l vykusi
vagys , d l kuri  buvo kreiptasi  teis saugos institucijas. Pagal vien  atvej  i kelta byla.

Kitiems debitoriams siskolinimas lyginant su pra jusiais metais suma jo 67,6 t kst. Lt. ir
sudaro 653,5 t kst. Lt. I  jo 117,8 t kst. Lt. sudaro mokos u  i perkamosios nuomos b du gaut  ir
naudojam  ilgalaik  turt , 27,8 t kst. Lt. apmok ta u  maisto gamybos laboratorijai u sakyt
kepimo rang .
 Debitoriniame siskolinime 145,9 t kst. Lt. yra bevilti kos skolos. Skolinink  s ra uose
bankrutavusios arba  ne inia kur esan ios mon s, anks iau nuomojusios patalpas prie kolegijos
prijungtose buvusiose auk tesniosiose mokyklose.

Likusi  sum  sudaro Vilniaus kolegijos i ra ytos s skaitos, bet klient  neapmok tos
skaitos u  teikiamas paslaugas.

Vilniaus kolegijos finansin  turt  sudaro V  Visori  informacini  technologij  parkui
sumok tas 100 Lt. dalininko na as.

16.4. BIUD ETINIS FINANSAVIMAS IR BIUD ETO I LAID  S MAT  VYKDYMAS

2004 metais Vilniaus kolegijai buvo patvirtinta Specialist  rengimo programos vykdymui
21887,0 t kst. Lt., i  j  408,0 t kst. Lt. sudaro reorganizuotos Vilniaus konservatorijos l os. Visos

matoje numatytos l os Specialist  programos finansavimui buvo gautos ir panaudotos
prisilaikant ekonomin s klasifikacijos straipsni .

Specialiosios vietimo pl tros programos i laid  s matoje, vertinus patikslinim  d l
vir planini  teikiam  paslaug  pajam  3000 t kst. Lt. ir prijungtos Vilniaus konservatorijos
Specialiosios vietimo pl tros programos s mat  27 t kst. Lt., buvo numatyta 6346 t kst. Lt.

Fakti kai gauta ir panaudota prisilaikant ekonomin s klasifikacijos straipsni  5624,4 t kst.
Lt., t. y. 721,6 t kst. Lt. ma iau negu buvo numatyta pagal s mat . Negaut  Specialiosios vietimo
pl tros programos s matos l  likutis nustatyta tvarka bus panaudotas 2005 metais.

Be  pagrindini  biud etinio finansavimo altini  Vilniaus kolegijai 2004 metais LR
vietimo ir mokslo ministerija perved  l as  program  vykdymui :

• mokomosios literat ros-vadov li sigijimui    18,2 t kst. Lt.;
• tarptautiniam bendradarbiavimui mokslo ir studij  srityje-  13,3 t kst. Lt.;
• remti mokslo ir studij  institucijas nenumatyt  situacij  atvejais 20,0 t kst. Lt.;
• tikrinti mokslo prieinamum  ir studij  kokyb s gerinim   2,1 t kst. Lt.;
• mokslo ir studij  srities mugi  organizavimui   1,7 t kst. Lt.;
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• remti informatikos specialist  rengim     86 t kst. Lt.;
• vykdyti program  ITMiS      12 t kst. Lt.;
• korupcijos rei kinys Lietuvos auk tosiose mokyklose  7 t kst. Lt.;
• “Egmont” tarptautiniam projektui     9,7 t kst. Lt.;
• menin s k rybos pl tojimui      8,7 t kst. Lt..
os buvo panaudotos pagal paskirt . Specialist  rengimo programos l  2004 metais

panaudojimas pagal i laid  straipsnius pateiktas 25 lentel je.
           25  lentel

           L os,  t kst.  Lt.
Kodas laid  pavadinimas mata Gauti

asignavimai
Kasin s

laidos
Faktin s

laidos
2 Paprastosios i laidos i  viso 21776,0 21776,0 21776,0 21895,1
2.1.1 Darbo u mokestis 11941,0 11941,0 11941,0 11941,0
2.1.2 Soc.draudimo na ai 3539,0 3539,0 3539,0 3590,6
1.2.1.3 ildymas 823,0 823,0 823,0 802,0
2.2.1.4 Elektros energija 468,0 468,0 468,0 468,4
2.2.1.5 Ry  paslaugos 153,0 153,0 153,0 155,6
2.2.1.6 Transporto i laikymas 71,0 71,0 71,0 68,5
2.2.1.7. Apranga ir patalyn
2.2.1.8 Spaudiniai 144,0 144,0 144,0 152,8
2.2.1.10 Kitos prek s 266,0 266,0 266,0 313,0
2.2.1.11 Komandiruot s 15,0 15,0 15,0 15,0
2.2.1.13 Vandentiekis ir kanalizacija 41,0 41,0 41,0 41,0
2.2.1.15 Ilg.turto remontas 598,0 598,0 598,0 658,4
2.2.1.16 Kvalifikacijos k limas 12,0 12,0 12,0 14,2
2.2.1.30 Kitos i laidos 213,5 213,5 213,5 183,1
2.8.1.1 Stipendijos 3491,5 3491,5 3491,5 3491,5
3. Nepaprastosios i laidos 111,0 111,0 111,0 109,4
3.1.1 Ilgalaikio turto sigijimas 111,0 111,0 111,0 109,3

 viso asignavim  (2+3) 21887,0 21887,0 21887,0 22004,5

Lentel je pateiktos kasin s i laidos parodo 2004 metais apmok tas sumas pagal i laid
straipsnius. Faktini  i laid  stulpelyje pateikiama informacija apie 2004 met  faktines i laidas pagal
kiekvien  i laid  straipsn .

Specialiosios vietimo pl tros programos l  i laidos pagal straipsnius pateikiamos 26
lentel je.

           26  lentel
           L os,  t kst.  Lt.

Kodas laid  pavadinimas mata Gauti
asignavimai

Kasin s
laidos

Faktin s
laidos

2 Paprastosios i laidos i  viso 2820,5 5624,4 5624,4 4868,1
2.1.1 Darbo u mokestis 1572,0 1572,0 1572,0 1572,0
2.1.2 Soc.draudimo na ai 486,0 486,0 486,0 486,0
1.2.1.3 ildymas 800,0 396,3 396,3 326,2
2.2.1.4 Elektros energija 400,0 245,0 245,0 166,1
2.2.1.5 Ry  paslaugos 20,0 20,0 20,0 20,0
2.2.1.6 Transporto i laikymas 19,0 19,0 19,0 16,4
2.2.1.7. Apranga ir patalyn 22,0 12,4 12,4 10,5
2.2.1.8 Spaudiniai 80,0 80,0 80,0 95,5
2.2.1.10 Kitos prek s 713,0 650,0 650,0 650,0
2.2.1.11 Komandiruot s 30,0 30,0 30,0 30,0
2.2.1.13 Vandentiekis ir kanalizacija 100,0 100,0 100,0 88,7
2.2.1.15 Ilgalaikio turto remontas 1045,0 1045,0 1045,0 1045,0
2.2.1.16 Kvalifikacijos k limas 15,0 13,0 13,0 13,0
2.2.1.30 Kitos i laidos 437,0 348,7 348,7 348,7
2.8.1.1 Stipendijos
3. Nepaprastosios i laidos 607,0 607,0 607,0 529,5
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3.1.1 Ilgalaikio turto sigijimas 607,0 607,0 607,0 529,5

 viso asignavim  (2+3) 6346,0 5624,4 5624,4 5397,6

Naudojant 2004 met  Specialiosios vietimo pl tros programos l as buvo laikomasi i laid
matose patvirtint  dyd .

26 pav. Specialist  rengimo ir Specialiosios vietimo pl tros
program  palyginimas 2004 m.

21887

5624.4

Specialist  rengimo programa Specialioji vietimo pl tros programa

16.5. PAJAMOS IR MOK TINOS L OS

Vilniaus kolegija 2004 metais gavo 5398,9 t kst. Lt. studij  teikiam  paslaug  pajam ,
kurias sudaro valstyb s i  dalies finansuojam  viet  student  studij mokos, valstyb s
nefinansuojam  viet  student  ir individuali  studij  student  mokes iai u  studijas. Jos
surenkamos Vilniaus kolegijoje ir pagal nustatyt  tvark  pervedamos  valstyb s biud eto pajamas,
kurios gr inamos kaip valstyb s biud eto l os Specialiajai vietimo pl tros programos
finansavimui.
 2004 metais u  patalp  nuom  Vilniaus kolegija gavo 471,7 t kst. Lt. pajam . vertinus
2003 met  likut , buvo pervesta LR Finans  ministerijai 546,2 t kst. Lt. patalp  nuomos plauk , i
kuri  438,6 t kst. Lt. pastaroji kompensavo Vilniaus kolegijai kaip “Pajamas i  patalp  nuomos”.
2004 met  gruod io m n. pervestos nuomos pajamos 107,6 t kst. Lt. LR Finans  ministerijos bus
kompensuotos Vilniaus kolegijai 2005 metais. L os buvo panaudotos kreditorinio siskolinimo
padengimui ir fakultet  ir studij  centro b kl s pagerinimui.

27 lentel je pateikiami duomenys apie fakultet  ir studij  centro 2004 metais gautas
teikiam  studij  ir patalp  nuomos paslaug plaukas.

27 lentel
          plaukos, t kst. Lt.

Pajam
pavadinimas EIF EKF VVF SPF SC PDF DTF MEF Central

fondas  viso

Dienini  studij   144,7 128,2 170,8 88,0 47,9 50,1 28,8 18,1 79,8 756,4
Neakivaizdini
studij

183,0 311,0 256,7 83,5 218,2 83,0 107,9 45,7 1586,7 2875,7

Vakarini
studij

186,7  135,8    39,5 362,0

 viso studij
plaukos

514,4 439,2 563,3 171,5 266,1 133,1 136,7 63,8 1705,9 3994,1

Individuali
studij plaukos

168,7 129,4 136,7 453,9 106,6 189,2 134,3 86,0 1404,8

Patalp  nuomos
plaukos

125,8 44,1 23,5 17 62,7 68,6 69,7 60,3 471,7
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27 pav. Fakultet  ir studij  centro teikiamos studij  paslaugos, t kst. Lt.

514.4

439.2

563.2

266.1133.1136.7

1705.9

63.8 171.5

EIF
EKF
VVF
SPF

SC
PDF
DTF
MEF
Centr.l os

28 pav. Fakultet  ir studij  centro individuali  studij  pajamos, t kst.
Lt.

167.7

129.4

136.7

453.9

106.6

189.2

134.3
86 EIF

EkF
VVF
SPF

SC
PDF
DTF
MEF

29 pav. Fakultet  ir studij  centro patalp  nuomos plaukos, t kst. Lt.

125.8

44.1

23.51762.7

68.6

69.7

60.3 EIF
EkF
VVF
SPF

SC
PDF
DTF
MEF
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Vilniaus kolegija 2004 metais surinko vairi  mokes , kurie pateikti 28 lentel je

28 lentel
          plaukos, t kst. Lt.

plauk
pavadinimas EIF EkF VVF SPF SC PDF DTF MEF Central

fondas  viso

Studentai u
bendrabut

173,3 94,6 267,8  100,4 109,3 491,5 55,8 25,4 1318,1

Gyventojai u
butus

70,4 4,2 4,6  315,2 36,8 181,3 30,3 642,8

 komunalines
paslaugas

34,6 36,8 51,4  127,3 35,4  35,2 320,7

Student
maitinimas

  139,5 190,9 112,9 16,1 459,4

Mokomoji
parduotuv  ir
gro io salonas

  20,5  7,0 27,5

Ferma     17,4 17,4
Ivairios kitos 8,8 2,9 8,8 5,1 1,5 6,3 1,9  6,4 69,2

 viso 287,1 138,5 492,6 196 674,7 203,9 681,7 121,3 31,8 2855,1

30 pav. Fakultet  ir studij  centro 2004 m. surinkti
mokes iai, t kst. Lt.

287.1
138.5

492.6

196
674.7

203.9

681.7

31.8121.3

EIF
EKF
VVF
SPF

SC
PDF
DTF
MEF
Centr.l os

ios l os iki 2004 m. rugs jo m n. buvo apskaitomos kaip tikslin s l os, nuo 2004 m.
rugs jo m n. jos apskaitomos teikiam  paslaug  pajam  s skaitose ir trauktos  vir planini
Specialiosios vietimo pl tros programos i laid  s mat .

“Simulith” centras 2004 metais u  respublikos mokom  firm  aptarnavim  gavo 24 t kst.
Lt.
 Vilniaus kolegija 2003 metais vairi staig  ir asmen  pavedim  vykdymui gavo 165 t kst.
Lt., i  j  Vilniaus darbo bir os 62,9 t kst. Lt., embirbi  mokymui 33,3 t kst. Lt., PSKC veiklai
25,8 t kst. Lt., ital  kalbos mokymui 17,2 t kst. Lt.

Tarptautini  Leonardo da Vin i ir Socrates/ Erasmus projekt  vykdymui 2004 metais gauta
987,7 t kst. Lt., i  j :

• Leonardo da Vin i projektams   590,0 t kst. Lt.;
• Socrates/Grundvig     21,0 t kst. Lt.;
• Socrates/Erasmus     357,7 t kst. Lt.
os buvo naudojamos pagal patvirtintas projekt  s matas.
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31 pav. Vilniaus kolegijos 2004 m. l  strukt ra, t kts. Lt.

21887

2855.1
178.7 987.7 165

5398.9

471.7

Valstyb s biud eto l os Teikiamos studij  paslaugos Patalp  nuoma
Surinkti mokes iai Pavedim  l os Tarptautiniai projektai

MM tikslin s l os

Lyginant su pra jusiais metais deponentinis siskolinimas suma jo 9,4 t kst. Lt.
Kreditorinis siskolinimas tiek jams u  gautas prekes ir paslaugas 2005 m.sausio 1 d.sudar  119,1

kst. Lt., i  biud eto l siskolinimas 38,4 t kst. Lt., likusi  sum  sudaro i  pavedim  l
(tarptautinio projekto l ) ir patalp  nuomos l  gruod io paskutin mis dienomis tiek  i ra ytos

skaitos.
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PRIEDAI
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1 priedas

KOLEGIJOS STEIGIAMOSIOS TARYBOS SUD TIS

Steigiamosios tarybos pirminink
Elena Leontjeva, Laisvosios rinkos instituto ekspert .

Nariai:
1. Dr. Gintautas Bra nas, Vilniaus kolegijos direktorius;
2. Jonas Ignatonis, Turizmo fondo pirmininkas;
3. Algirdas Klimavi ius, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto docentas;
4. Vaclovas Kontrauskas, Vilniaus prekybos, pramon s ir amat  r  viceprezidentas;
5. Dr. Vidas Ma iulis, Lietuvos Prekybos, pramon s ir amat  r  asociacijos generalinis

direktorius;
6. Gras  Milevskien , Vilniaus kolegijos direktoriaus pav. akademinei veiklai;
7. Dr. Dalia Ma ernien , Lietuvos buhalteri  auditori  asociacijos prezident ;
8. Tomas Milaknis, AB “Alna” generalinis direktorius;
9. Romualdas Pusva kis, vietimo ir mokslo ministerijos Specialist  rengimo departamento

direktorius;
10. Marius Jack nas, Vilniaus kolegijos Student  atstovyb s prezidentas;
11. Aldona Skerstonien , Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto docent ;
12. Vaclovas leinota, AB “Vilniaus Vingis” generalinis direktorius, Lietuvos pramoninink

konfederacijos viceprezidentas;
13. Eduardas Vilkelis, Lietuvos bank  asociacijos prezidentas;
14. Dr. Virginija tautien em s kio ministerijos Kaimo pl tros departamento direktor .
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2 priedas
KOLEGIJOS AKADEMIN S TARYBOS SUD TIS

Akademin s tarybos pirminink
ymant  Jankauskien , Sveikatos prie ros fakulteto dekan .

Nariai:
1. dr. Gintautas Bra nas, Vilniaus kolegijos direktorius;
2. Angel  Gras  Milevskien , direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
3. Alfonsas Mesonis, Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas;
4. Rimantas Urbonavi ius, Elektronikos ir telekomunikacij  katedros ved jas, Elektronikos ir
informatikos fakulteto tarybos pirmininkas, docentas;
5. Virgilijus Kuklierius, Programin s rangos katedros ved jas, docentas;
6. dr. Andrejus Jurjevas, Elektronikos ir informatikos docentas;
7. Vanda Mickien , Verslo vadybos fakulteto dekan ;
8. Janina Petkevi ien , Verslo vadybos fakulteto tarybos pirminink , lektor ;
9. Prof.hab.dr. Vytautas Pranulis, Vilniaus universiteto Marketingo katedros ved jas;
10. Violeta Sangailien , Verslo vadybos fakulteto lektor ;
11. Albina Pulkauninkien , Sveikatos prie ros fakulteto tarybos pirminink , lektor .
12. doc. med.m.dr., Nomeda Valevi ien , Vilniaus universiteto ligonin s Santari ki  klinik
Radiologinio centro akademinio skyriaus ved ja, gydytoja - radiologe;
13. dr. Erika Kubilien , Sveikatos prie ros fakulteto  Biomedicinin s diagnostikos katedros
ved ja, docent ;
14. Asta Pikelien , Ekonomikos fakulteto dekan ;
15. Birut  Matiukien , Ekonomikos fakulteto tarybos pirminink , lektor ;
16. Maryt  Vieraitien , Ekonomikos katedros ved ja, lektor ;
17. Nijol  Liepien , Agrotechnologij  fakulteto dekan ;
18. Aldona Ivanauskien , Agrotechnologij  fakulteto tarybos pirminink , docent ;
19. Irena eikauskait , Agrotechnologij  fakulteto lektor ;
20. Irena Kaupien , Pedagogikos fakulteto dekan ;
21. Edvardas Deika, Pedagogikos fakulteto tarybos pirmininkas, suaugusi  skyriaus ved jas,
lektorius;
22. Kaz  Verbickien , Pedagogikos fakulteto lektor ;
23. dr . Algis emgulis, Informacini  technologij  katedros ved jas, docentas;
24. Zita Skutulait , Dizaino ir technologij  fakulteto dekan ;
25. Dal idonyt , Dizaino ir technologij  fakulteto tarybos pirminink , lektor ;
26. Loreta Gerulaitien , Dizaino katedros ved ja, docent ;
27. Laimutis Antanas  Vilkon ius, Men  fakulteto dekanas;
28. Laima Girdenien , Men  fakulteto lektor ;
29. Angel  Paulavi , Men  fakulteto tarybos pirminink , Kult rin s veiklos vadybos
katedros ved jas, docent ;
30. Jadvyga Dabu inska, Dizaino ir technologij  fakulteto student  atstovyb s pirminink ,
student ;
31. Dmitrij Evglevskij, Ekonomikos fakulteto studentas;
32. Mantas Roma ka, Elektronikos ir informatikos fakulteto student  atstovyb s pirmininkas,
studentas;
33. Eugenijus Mikalauskas, Verslo vadybos fakulteto student  atstovyb s pirmininkas,
studentas;
34. Marina Andrejevskaja, Sveikatos prie ros fakulteto student ;
35. Darius Salad ius, Agrotechnologij  fakulteto student  atstovyb s pirmininkas studentas;
36. Marius Jack nas, Vilniaus kolegijos student  atstovyb s prezidentas, Verslo vadybos
fakulteto studentas;
37. Jurgita Mickevi , Pedagogikos fakulteto student  atstovyb s pirminink , student ;
38. ygimantas Barzda, Men  fakulteto student  atstovyb s pirmininkas, studentas.
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3 priedas

STUDENT  ATSTOVYB S SUD TIS

      Student  atstovyb s prezident
Marius Jack nas, prezidentas.

      Nariai:
1. Laurynas Bla ys, i dininkas;
2. Mantas Romi ka, EIF student  atstovyb s pirmininkas;
3. Darius Zinkevi ius, EKF student  atstovyb s pirmininkas;
4. Eugenijus Mikalauskas, VVF student  atstovyb s pirmininkas;
5. Marina Andrejevskaja, SPF student  atstovyb s pirminink ;
6. Darius Salad ius, B SC student  atstovyb s pirmininkas;
7. Jurgita Mickevi , PDF student  atstovyb s pirminink ;
8. Jadvyga Dabu inska, DTF student  atstovyb s pirminink ;
9. ygimantas Barzda, MEF student  atstovyb s pirmininkas.
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4 priedas
stytoj  skaityti moksliniai prane imai

Eil.
Nr. Autorius Tema Katedra Konferencija,

leidinys
Data,
vieta

PRANE IMAI, SKAITYTI TARPTAUTIN SE KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. J. Nork nien  Kartotinio logaritmo d snis

kombinatorin ms
multiaib ms

Tiksli  moksl The sixth international
conference “algebra
and number
theory:modern
problem and
appications”

2004m.,
Saratovas,
Rusija

2. R. Tumasonis The probabilistic algorithm
for mining frequent
sequences

Programin s
rangos

“Eight East-European
Conference on
Advances in Databases
and Information
Systems

2004 m.,
Vengrija

3. J. Saldauskien
V. Virkutis

Application of Information
Technologies in Teaching of
Mathematics in Vilnius
College in Higer

Tiksli  moksl Tarptautin  mokslin  –
praktin  konferencija
ISBN 985-6526-28-0

2003m.,
Minskas

4. M. Auk tuolien  Computer training for
lessqalifed adults: problems
and leaning methodology

Programin s
rangos

Tarptautin  mokslin  –
praktin  konferencija,
Vilniaus kolegijos
konferencij  med iaga

2003 m.,
Vilnius

5. V. Kuklierius Karjeros planavimas
informacin je visuomen je

Programin s
rangos

Tarptautin s
konferencijos”
Karjeros planavimui –
naujos galimyb s”
med iaga

2003m., Vilnius

6. I. Pa rien
D. Ignatavi

Lietuvos draudimo rinkos
poky iai ir perspektyvos
siekiant naryst s Europos

jungoje

Finans  ir
draudimo;
Informacini
technologij

Tarptautin  mokslin
konferencija „Draudimo
marketingas Centrin s ir
Ryt  Europos alyse“

2003-10-2 – 4
d. Krokuvos
Ekonomikos
universitetas
(Lenkija)

7. O. Bucki nien
R. Marti ien
V. Zemkauskien

Informacin s technologijos
distanciniame mokyme

Finans  ir
draudimo;
Informacini
technologij ;

sienio kalb

Tarptautin  mokslin
konferencija „Mokymo
technologijos specialist
ruo ime“

2003-03-19-21
Baltarusija,
Minsko auk tasis
radiotechnikos
koled as

8. O. Bucki nien ,
A. Pikelien

Mastrichto kriterijai ir nauj  ES
valstybi  makroekonomikos

kl

Finans  ir
draudimo;
Informacini
technologij

Tarptautin  mokslin
konferencija
„Ekonomikos ir j  raida.
Buvusios socialistin s
alys“

2004-06-17
Lenkija,
Katovicai,
K.Adamieckio
ekonomikos
universitetas

9. V. Gra ulis Douglas McGregor : nuo
valdymo stiliaus iki pavald
darbuotoj  motyvacijos
pagrind

Vadybos Tarptautin  mokslin
konferencija
„Personalo vadyba
Europos bendrosios
darbo rinkos

lygomis“

2003-04-27-05-
02
Tren ino
A.Dub eko
universitetas,
Slovakija

10. J. Saldauskien  Auk tojo mokslo ir bendro
ugdymo kaita ir
perspektyvos

Tiksli  moksl  Tarptautin  mokslin  –
praktin  konferencija

2003-11-28,29
iauli

universitetas
11. K. Sama onok Suaugusi  mokymosi

motyvacija ir j  lemiantys
veiksniai

Pedagogikos ir
psichologijos

Suaugusi vietimo
vaidmuo auk tojo
mokslo institucijose

2003-11-19
Vilnius

12. R. Liepuonien ,
. Jankauskien

„Sveikatos prie ros
mogi  i tekli

politikos raida”

Biomedicinin s
diagnostikos

Tarptautin
konferencija
„Slaugos studij

2004-04-22-23
d.d., VIKO SPF
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Eil.
Nr. Autorius Tema Katedra Konferencija,

leidinys
Data,
vieta

skaidrumas
integruojantis 
Europos erdv ”

13. J. Markunien  „Terapijos ir neurologijos
skyri  patirtis gydant
avarijos padarini
likviduotojus”

Slaugos Tarptautin
konferencija  „18 met
po ernobilio atomin s
elektrin s avarijos”

2004-04-26
Vilnius

14. A. Rudien IV klasi  mokini
matematikos ini  ir
geb jim  derm .

Ugdymo
metodik

VPU tarptautin
mokslin  konferencija

2003-10-23,24

15. A. Rudien Ry iai tarp ketvirtok
matematikos ugdymosi
rezultat  ir j  mokytoj
profesinis kompetencijos
aspekt

Ugdymo
metodik

VPU tarptautin
konferencija

2003-05-13,14

16. V. Gra ien Lietuvos vietimo sistema.
Vaikai su negalia.

Pedagogikos ir
psichologijos

Norvegijos Nord
trondelag kolegija.

2004-03-27

17. V. Buivydien  Kalbos klubai – galimyb
netradici kai mokytis

sienio kalb

Filologijos Konferencija 2004 m.,
Vilnius

18. M. Danielius Kurtieji ir gest  kalba
Lietuvoje

Filologijos Konferencija 2004-08,
Hamburgas

19. R. ukien Lietuvi  kalbos kult ros
mokymo ir vertinimo
testais efektyvumo tyrimas

Filologijos Konferencija 2003 m.,
Kaunas

20. R. ukien Sintaks s ir stiliaus
ypatumai technikos moksl
tekstuose

Filologijos Konferencija 2004 m.,
Kaunas

21. M. Andra nien
I. Jokimavi ien
I. Stankevi ien

VIKO PDF student
socialin s adaptacijos
problemos.

Pedagogikos ir
psichologijos

KK konferencijos
med iaga

2004 m.,
Kaunas

22. L. Statauskien  Technolginis ugdymas.
Reali  poky  galimyb s

Dizaino X Tarptautin
mokslin  konferencija
,, vietimo reforma ir
mokytoj  rengimas:
aktualijos ir
perspektyvos”.

2004-05-27–28,
Vilniaus
pedagoginis
universitetas

23. L. Statauskien  Technologinio ugdymo
kaitos perspektyvos dalyko
mokytoj  po riu

Dizaino Tarptautin  doktorant
mokslin  konferencija

2003-11-14,
Lietuvos em s
kio

universitetas
24. M. Tanana Tekstas vieno aktoriaus

teatre
Pedagogikos
psichologijos

Tarptautinio
monospektakli
festivalio ,,Wrostija”
konferencija

2003-11-24,
Vroclavas
(Lenkija)

25. A. Al auskien  Kalb  mokymo ir kalb
sisavinimo naujausios

hipotez s

sienio kalb   Dabartin  kalb
mokymo metodika ir
naujausi leidiniai,
konferencija

2003-10-14,
Vasario
16-osios
gimnazija,
Vokietija

26. D. Vaicenavi ien  When and how do heroes
sing in Lithuanian folk
tales?

Muzikos
pedagogikos

II Tarptautin
konferencija
,,Wspolczne problemy
spiewu tradycyjnego.
Mova a spiew“
Muzyki Tradycyjnej

2004 –02- 5–7
d. Vygriai,
reng jai  -
Fundacja
Muzyka
Kresow,
Miedzynarodow
a Szkola
Muzyki
Tradycyjnej
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Eil.
Nr. Autorius Tema Katedra Konferencija,

leidinys
Data,
vieta

27. D. Vaicenavi ien  Sung insertions in
Lithuanian folk tales:
functions, melodies and
perspective of comparative
research.

Muzikos
pedagogikos

XXth European
Seminar in
Ethnomusicology

Venecija, 2004
-09-29 –10-03
Reng jai:
Institute for
Comparative
Music Studies
of the
Fondazione
Giorgio Cini.

28. D. Vaicenavi ien  Tradicinis folkloras
muzikos pedagog  ruo imo
sistemoje: folkloro
paklausa ir pedagog
parengimo tr kumai.

Muzikos
pedagogikos

Tarptautin
konferencija ,,Muzikos
pedagogo
kompetencija ir
dalykinio rengimo
problemos“

2003-04-25,
Marijampol s
kolegija.
Publikuotas
prane imas
p. 85-90, ISBN
9955-9505-6-0

29. V. Bogucevi ien  Populiarioji muzika
solfed io paskaitose

Muzikos
pedagogikos

Tarptautin
konferencija ,,Muzikos
pedagogo
kompetencija ir
dalykinio rengimo
problemos“

2003-04-25,
Marijampol s
kolegija.

30. G. Bra nas Aktinoid altinio
kiekybin s analiz s ir
identifikavimo metod
pl tra

PRANE IMAI, SKAITYTI RESPUBLIKIN SE KONFERENCIJOSE IR SEMINARUOSE
1. M. Auk tuolien  Studij  program  rengimo ir

gyvendinimo problemos
Programin s
rangos

Mokslin  – praktin
konferencija, med iaga

spausdinta Kauno
technologijos
universiteto leidinyje

2003 m.,
Kaunas

2. J. Nork nien  Kartotinio logaritmo d snis
Evenso atrankos formulei

Tiksli  moksl Lietuvos matematik
draugijos XLV
konferencija

2004 m.,
Kaunas

3. D. Kulyt Psichologijos savaranki
darb  vertinimas: problemos
ir galimyb s.

Pedagogikos ir
psichologijos

Patirtis ir problemos.
Konferencijos
prane im  med iaga

2004 m.,
Vilnius

4. D. Kulyt Student , b sim
pedagog , saviugdos

tinumas ir galimyb s.

Pedagogikos ir
psichologijos

Pedagog  rengimo
aktualijos ir
perspektyvos.

2004 m.,
Vilnius

5. L. Kup inskien  Darbo patirtis mokant angl
kalbos

sienio kalb  Respublikin
konferencija

2004 m.,
Marijampol

6. R. Tumasonis Da  sek  paie ka didel se
duomen  baz se

Programin s
rangos

Informatikos
konferencija

2003 m.,
Kaunas

7. R.Tumasonis Da  sek  paie ka didel se
duomen  baz se

Programin s
rangos

LIKS konferencija 2003 m.,
Vilnius

8. R. Bu ien Bendradarbiavimas ir
gerosios patirties sklaida

Ekonomikos Baigiam  darb
rengimo ir vertinimo
metodika kolegijose,
Konferencijos tezi
rinkinys

2004-06-13 –
2004-06-14,
Klaip dos vers-
lo ir technolo-
gij  kolegija

9. L. Abaravi ien  U sienio kalb  d stymo
koncepcija kolegijoje

sienio kalb  Mokslin  praktin
konferencija „Kalb
studijos auk tojoje
mokykloje“

2003-11-14
Kauno
medicinos
universitetas

10. V. Burbien ,
J. Merkien

Emocij  ir intelekto
integracijos svarba
studijuojant u sienio kalbas

sienio kalb  Konferencija
„Bendrojo lavinimo
dalykai auk
neuniversitetini

2004-02-25
Marijampol s
kolegija
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Eil.
Nr. Autorius Tema Katedra Konferencija,

leidinys
Data,
vieta

studij  programose:
patirtis ir problemos“

11. V. Gra ulis A. Maslou poreiki  teorijos
aktualumas dabarties i ki

lygomis

Vadybos Konferencija „Verslo
vadybininko praktini

 ugdymas:
realyb  ir l kes iai“

2003-11-05
Kauno kolegija

12. V. Baltr nien  „Ra tvedybos praktin
reik : pradiniai iai ir
erdv  tobul ti“

Administravimo Konferencija „Verslo
vadybininko praktini

 ugdymas:
realyb  ir l kes iai“

2003-11-05
Kauno kolegija

13. D. Baltr nait  Pob vi  organizavimo
tendencijos ir naujov s

Maitinimo
verslo

Konferencija ,, Maisto
sauga ir  paslaug
kokyb  maitinimo
mon se”

2003-12-08
Marijampol

14. R. Dr jeris Maitinimo moni vaizd io
formavimas”

Maitinimo
verslo

Konferencija,,Maisto
sauga ir paslaug
kokyb  maitinimo
mon se”

2003-12-08
Marijampol

15. D. Jak tien Vie ojo maitinimo verslo
specialist  rengimas:patirtis,
problemos, perspektyva

Maitinimo
verslo

Konferencija,,Maisto
sauga ir paslaug
kokyb  maitinimo
mon se”

2003-12-08
Marijampol

16. V. Mickien  Logistikos specialist
poreiki  tendencijos

Vadybos Alytaus kolegijos
mokslin - praktin
konferencija ,,verslo
situacija Lietuvoje”

2004-04-14
Alytaus kolegija

17. R. Kubertavi ien
M. Kun inien
T. Steponkevi ien
A. Skerstonien

Turizmo ir vie bu
administravimo specialyb s
student  rengimo problemos
Vilniaus kolegijoje

Administravimo 2004-04-24-25,
Druskininkai,
Kauno kolegijos
skyrius

18. Z. Dambrauskien  Profesin s u sienio kalb
mokymo ir mokymosi
klausimai

sienio kalb  Kalb  studijos
auk tojoje mokykloje

KMU
2003-11-14

19. T. Jeriomina U sienio kalb
savaranki kos studijos

sienio kalb  U sienio kalb
savaranki  studij
ypatumai ir problemos

Kauno kolegija
2004-05-28

20. I. Svetikien .
V. Sangailien
O. igutien

Lietuvos regionini  centr
socialiniai ir ekonominiai
vystymosi netolygumai

Marketingo Verslo situacija
Lietuvoje ir j
lemiantys veiksniai

2004-04-14
Alytaus kolegija

21. D. Rasimavi ien  Kalbos kult ros u duo
parinkimo motyvai

Socialini  ir
humanitarini
moksl

Kalb  studijos
auk tojoje mokykloje

KMU
2003-11-14

22. R. Truncien  Lituanistini  disciplin
stymo problemos

auk tojoje mokykloje

Socialini  ir
humanitarini
moksl

Kalb  studijos
auk tojoje mokykloje

KMU
2003-11-14

23. A. Suba ius Kreditoriaus interes
gynimo institut  taikymas

Socialini  ir
humanitarini
moksl

Konferencija VGTU
2003-11-16

24. J. Saldauskien  ECTS diegimas VIKO Tiksli  moksl  Kolegij  dalyvavimas
ES SOCRATES
/ERASMUS
programoje.

2004-02-26
VIKO

25. R. Kom ien  „K no laikysenos tipai, j
vertinimas, raumen

disbalansas, esant ydingai
laikysenai”.
„Treniruot s vandenyje
principai ir poveikis
mogaus organizmui”.

Kineziterapijos   Respublikinis
seminaras

2004-03-20d.,
Sporto ir
sveikatingumo
komplekse
„OLIMPIC
GYM”

26. R. Kom ien  „K no laikysena, jos tipai, Kineziterapijos  Respublikinis 2004-05-31
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Nr. Autorius Tema Katedra Konferencija,

leidinys
Data,
vieta

vertinimas. Laikysenos
korekcijos principai ir
galimyb s treniruokli
sal je”. „K no laikysenos
vertinimas – praktinis

seminaras”

seminaras Lietuvos
kult rizmo
federacija

27. M. ukauskien  „Kineziterapeuto norma ir
studij  programos
standartas”

Kineziterapijos  Konferencija
„Reabilitacijos ir
geriatrijos paslaug
vieta sveikatos
apsaugos sistemoje.
Nauji teis s aktai,
reglamentuojantys
medicinin
reabilitacij ”

2004-06-18-19,
Palanga

28. B. Gostevi ien  „VIKO SPF studen
po ris  lytin  gyvenim  ir
neplanuot  n tum ”

Slaugos  Konferencija
„Nauja
eimos/bendruomen s

slaugytojo samprata”

2004-03-31,
LSSO

29. L. Apeikien  „Kontracepcija vairiais
moters gyvenimo
laikotarpiais”

Slaugos  Konferencija
„Nauja
eimos/bendruomen s

slaugytojo samprata”

2004-03-31,
LSSO

30. A. Zarankien  „Suaugusio mogaus
gaivinimo naujov s”

Slaugos  Konferencija
“Nauja
eimos/bendruomen s

slaugytojo samprata”

2004-03-31,
LSSO

31. A. Apanavi ien  VIKO student  ir d stytoj
po ris  u sienio dalyko
savaranki  studij  darbus
analiz

sienio kalb   Konferencija
„Savaranki ko
mokymosi per vis
gyvenim
kompetencijos
ugdymas”

2004-05
Kauno kalb
kolegija

32. N. Liepien Daugiame  g li
introdukcija, j  auginimo
pl tra Lietuvoje

Kra totvarkos  Mokslin  gamybin
konferencija

2003-03-27-29

33. N. Liepien eldiniai ir j  dizaino
specialisto rengimas
Lietuvos auk tosiose
neuniversitetin se
mokyklose

Kra totvarkos  Mokslin - praktin
konferencija “Lietuvos
miest eldyn
formavimo strategija”

2004-04-23-24
Klaip dos
verslo ir
technologij
kolegija

34. K. Jazukevi ius Bi  paruo imas iemai Veterinarin s
medicinos

Praktinis seminaras
“Bi  paruo imas
iemai”

2003 m.,
Vilniaus
bitinink
susivienijimas

35. G. Blekaitis Gyv nin s kilm s aliav
pri mimas  vie ojo
maitinimo mones

Veterinarin s
medicinos

Vilniaus apskrities
negyv ninio maisto
tvarkymo moni
savininkams seminaras

2003 m.,
Vilniaus
apskrities
valstybin je
maisto ir
veterinarin je
tarnyboje

36. G. Blekaitis Veterinarijos reikalavim
gyvendinimas gyv nin s

kilm s maisto tvarkymo
mon se

Veterinarin s
medicinos

Vilniaus apskrities
gyv ninio maisto
tvarkymo moni
savininkams ir
veterinarijos
inspektoriams
seminaras

2004 m.,
Vilniaus
apskrities
valstybin je
maisto ir
veterinarijos
tarnyboje

37. R. Ba iulyt Pedagogin s praktikos Ugdymo VIKO PDF 2004-04-23
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Data,
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steb jim  vertinimas metodik   konferencija
38. R. Ba iulyt Ikimokyklini staig

aukl toj  profesin s
kompetencijos

Ugdymo
metodik

VIKO PDF seminaras 2004-02-24

39. S. Filipovi Profesini  kompetencij
ugdymas(is) pedagogini
praktik  metu; student
galimybi  bei geb jim
vertinimas

Ugdymo
metodik

VIKO PDF
konferencija

2004-04-23

40. K. Verbickien  Pradini  klasi  mokytoj
profesin s kompetencijos

Ugdymo
metodik

VIKO PDF seminaras 2004-02-24

41. K. Verbickien
G. Stank nait

Kaip dalyk  metodik
inios ir iai pritaikomi

praktikose

Ugdymo
metodik

VIKO PDF
konferencija

2004-04-23

42. M.Andra nien ,
I. Stankevi ien
I. Jokimavi ien

VIKO PDF student
socialin  adaptacija

Pedagogikos ir
psichologijos

Kauno kolegija

43. I. Jokimavi ien
I. Stankevi ien

Aktyvaus mokymo metod
taikymas PDF.

Pedagogikos ir
psichologijos

VIKO PDF 2004-04-23

44.
M. Andr nien

Student  savaranki kos
duotys.

Pedagogikos ir
psichologijos

VIKO PDF 2004-04-23

45.
V. Gra ien

Pedagog  rengimo
atsinaujinimo aktualijos.

Pedagogikos ir
psichologijos

VIKO PDF 2004-04-23

46.
V. Gra ien

Jcaker training in Lithuania
. preschool and primary
education.

Pedagogikos ir
psichologijos

Brit  taryba ir Europos
namai.

47.
I. Jokimavi ien

Aktyvaus mokymo metod
taikymas pedagogikos
paskaitose.

Pedagogikos ir
psichologijos

Utenos kolegija

48.
V. Gra ien

Prie mokyklini  grupi
dirbantiems pedagogams

Pedagogikos ir
psichologijos

MM PPRC

49.
N. Pupkien

Kai paaugliai priklausomi
nuo narkotini  med iag .

Pedagogikos ir
psichologijos

VIKO PDF 2004-04-23

50.
D. lapelien

aidimo ir darbo vaidmuo
sutrikusio intelekto mogaus
socializacijoje.

Pedagogikos ir
psichologijos

Utenos kolegija 2004-04-23

51. S. Lukauskas ,,Muzikos instrumento dalykas
atsinaujinan iame pedagog
rengimo procese“

Men
pedagogikos

VIKO PDF
konferencija

2004-04-23

52. J. Sukovien ,, Bendrojo muzikinio ugdymo
teorijos ir praktikos derm “

Men
pedagogikos

VIKO PDF
konferencija

2004-04-23

53. N. Inokaitien  ,,K rybi kumo ugdymas
dail s ir technologij
paskaitose“.

Men
pedagogikos

VIKO PDF
konferencija

2004-04-23

54. S. Lukauskas ,,Muzikos instrumentas
prad ios mokykloje ir jo vieta
naujose studij  programose“

Men
pedagogikos

Konferencija ,,Meninio
ugdymo aktualijos
pradin se
klas se“Panev io
kolegija

Panev ys PK
2004-05-14

55. I. Berta ien  Aktyvi  mokymo(si)
metod  taikymo galimyb s
lietuvi  kalbos ir jos
mokymo metodikos
paskaitose

Filologijos Konferencija 2004 m., VIKO
PDF

56. V. Buivydien
R. arkuvien

Aktyvaus mokymo(si)
metodai literat ros
paskaitose

Filologijos Konferencija 2004 m., VIKO
PDF
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Nr. Autorius Tema Katedra Konferencija,

leidinys
Data,
vieta

57. J. epien Savaranki  darb taka
student  kalbos kult ros
ugdymui

Filologijos Konferencija 2004 m., VIKO
PDF

58. B. La inskien  Aktyvaus mokymo metod
taikymo galimyb s lietuvi
kalbos ir jos mokymo
(teksto) paskait  metu

Filologijos Konferencija 2004 m., VIKO
PDF

59. R. emaitis sim  lietuvi  kalbos
mokytoj  profesin s
kompetencijos ir j
formavimas Vilniaus
kolegijos Pedagogikos
fakultete

Filologijos Konferencija 2004 m., VIKO
PDF

60. R. ukien
V. Cele ien

Kai kurie student
savaranki ko darbo
organizavimo ir vertinimo
aspektai

Filologijos Konferencija 2004 m., VIKO
PDF

61. V. Buivydien
R. arkuvien

Aktyvaus mokymo(si)
metod  tradicijos ir
inovacijos literat ros
paskaitose

Filologijos Konferencija 2004 m.,
Marijampol

62. R. ukien Technikos moksl  krypties
baigiam  magistro darb
sintagminis tyrimas

Filologijos Konferencija 2003 m.,
Kaunas, KMU

63. R. ukien Student  profesin  kalba;
leksikos vartojimo realijos

Filologijos Konferencija 2003 m.,
Vilnius, VGTU

64. R. emaitis Lietuvos vaizd io
formavimas organizuojant
projektin  darb

Filologijos Seminaras 2003 m.,
PPRC

65. A. Barisevi ius vietimo naujov s ir nauji
mokymo b dai

Filologijos Seminaras 2004 m.,
Panev ys

66. M. Danielius Dirban  gest  kalbos
vert  kvalifikacijos
tobulinimas

Filologijos Seminaras 2004 m.,
Vilnius,
Surdologijos
centras

67.
I. Jokimavi ien

Aktyvaus mokymo metod
taikymas PDF.

Pedagogikos ir
psichologijos

Viko pdf konferencijos
med iaga.

Vilnius,
2004-04-23

68. V. Gra ien vai-problema ar
galimyb .

Pedagogikos ir
psichologijos

Prie mokyklinis
ugdymas, ii knyga.

AC, 2003 m.

69. N. Pupkien Kai paaugliai priklausomi
nuo narkotini  med iag .

Pedagogikos ir
psichologijos

Viko pdf konferencijos
med iaga.

Vilnius, 2004-
04-23

70. G. Snuki kyt  Drabu  funkcin s
paskirties i pl timo
tendencijos ir galimyb s

Siuvini
gamybos

Konferencija
,,Drabu  gamybos
perspektyvos ir
siuvini  technologijos
specialist  ruo imas”

2004-04-22,
Marijampol s
kolegija

71. D. Sakalauskien  Tekstil s ir aprangos
pramon s perspektyvos
Lietuvos naryst s ES
kontekste”

Siuvini
gamybos

Konferencija
,,Drabu  gamybos
perspektyvos ir
siuvini  technologijos
specialist  ruo imas”

2004-04-22,
Marijampol s
kolegija

72. E. Kasiulien  Maudymosi kostium li
konstravimo b  analiz

Siuvini
gamybos

Konferencija
,,Gamini
technologijos ir
dizainas”

2004-05-07,
Kauno
technologijos
universitetas

73. A. Al auskien  Nauji u daviniai u sienio
kalb  mokytojui ir jo
vaidmuo dabartiniame
mokymo(-si) procese

sienio kalb   Respublikin  praktin
konferencija ,,U sienio
kalb  savaranki
studij  ypatumai ir
problemos, ugdant

2004-06-19,
Kauno kolegija
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student  mokymosi
vis  gyvenim
kompetencij ”

74. R. Puteikien  Projektuojam  gamini
ekonominio naudingumo
tyrimas technologini
specialybi
baigiamuosiuose darbuose

Ekonomikos  Konferencija
,,Baigiam  darb
rengimo ir vertinimo
metodika kolegijose”

2003-06-13 - 14
Lietuvos
ekonomikos

stytoj
asociacija
(LEDA)

75. T. Venclovien  Ekonomini  skai iavim
vieta technologijos ir meno
studij  kryp
baigiamuosiuose darbuose

Ekonomikos  Konferencija
,,Baigiam  darb
rengimo ir vertinimo
metodika kolegijose”

2003-06-13 - 14
Lietuvos
ekonomikos

stytoj
asociacija
(LEDA)

76. G. Bra nas Aktinoid altinio
kiekybin s analiz s ir
identifikavimo metod
pl tra

Kompiuterin s
technikos

Doktorant
konferencija

2003-10-22
Fizikos
institutas

77.  G. Bra nas Bolonijos proceso
gyvendinimas Europos
ali  kolegijose

Kompiuterin s
technikos

Konferencija
“Auk tojo
neuniversitetinio
mokslo pl tra: dabartis
ir perspektyvos”

2004-06-17
emaitijos

kolegija

STRAIPSNIAI MOKSLO LEIDINIUOSE
1. J. Nork nien  Investigations of velociti of

spread of mechanical
oscillations in maximally
orientated composites

Tiksli  moksl Fizikos ir matematikos
fakulteto mokslinio
seminaro darbai.

iauli  universitetas.

2003 m.,
iauliai

2. K. Sama onok Mokini  k rybi kumas ir
mokymosi s km

Pedagogikos ir
psichologijos

„Ugdymo
psichologija“

2003,6 T.Nr.1
(12)

3. J. Matuizien   ,,Gyvenimo kokyb  taikant
hemodializ  ir po inksto
transplantacijos”

Slaugos Straipsnis ,,Sveikatos
mokslai” Nr. 6,
2003 m.

4. J. Markunien  ,,Autoimuniniai skydliauk s
susirgimai AE
likviduotoj  tarpe”

Slaugos Straipsnis ,,Sveikatos
mokslai“ Nr. 4,
2003 m.

5. B. Gostevi ien  ,,VIKO SPF studen
po ris  lytin  gyvenim  ir
neplanuot  n tum ”

Slaugos Straipsnis ,,Sveikatos
mokslai” Nr. 4,
2004 m.

6. . Jankauskien
R. Liepuonien

“Biomedicinin s
diagnostikos technologo
rengimo naujov s”

Biomedicinin s
diagnostikos

Straipsnis “Laboratorin
medicina” Nr.1
(21), 2004 m.

7. R. Kondratien  Ki o taka ugdant
simuosius dail s

pedagogus

Kra totvarkos  Pedagogika 2004 m. Nr. 72
Vilnius

8. G. Palaityt Simbiotinio azoto
fiksavimas priklausomai
nuo mitybos fosforu ir kaliu.

Kra totvarkos  emdirbyst . L I ir
U mokslo darbai

2003 m. Nr. 83
Akademija

9. A. Rudien Pradini  klasi  mokytoj
matematinio rengimo
praktika ir problemos

Ugdymo
metodik

Pedagogika, t.71 2004 m.

10. L. Statauskien  Technologinio ugdymo
kaitos perspektyvos dalyko
mokytoj  po riu

Dizaino Jaunimas siekia
pa angos 2003// Jouth
Seeks Prougress 2003
// Doktorant
tarptautin s mokslin s
konferencijos
straipsni  rinkinys
(Paper Collection of

Lietuvos em s
kio akademija:

Akademija,
2003, 290–294
p. ISBN 9955-
9633-2-8.
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Scientific Conference
of Ph. D. Studens)

STRAIPSNIAI SPECIALIZUOTUOSE LEIDINIUOSE
1. J. Nork nien  The low of iterated

logarithm for ewens
sampling formula

Tiksli  moksl Lietuvos matematikos
rinkinys

2004 m.,
Vilnius

2. J. Saldauskien ,
V. Virkutis

Matematika ir profesini
kompetencij  ugdymas

Tiksli  moksl Lietuvos matematikos
rinkinys. ISBN 0132-
2818

2003 m.,
Vilnius

3. A. Pikelien Kokio iandien reikia
buhalterio?

Informacini
technologij

Mokes inios, Nr.
35 (341)

2003 m. rugs jo
1 – 7 d.

4. V. Baltr nien  Kokybi ki ra tai: u tikrintas
ry ys, operatyvus darbas,
puikus vaizdis“ (1)

Administravimo Biuro administravimas,
Nr. 5

2004 m.
gegu s m n.

5. V. Baltr nien  Kokybi ki ra tai: u tikrintas
ry ys, operatyvus darbas,
puikus vaizdis“ (2)

Administravimo Biuro administravimas,
Nr. 7-8

2004 m. liepos-
rugpj io m n.

6. D. Baltr nait  Nuo smukl s iki restorano Maitinimo
verslo

urnalas „Geras
skonis“

2003 nr.3

7. D. Rasimavi ien  SPACE asociacija: dar
vienas langas  verslo
pasaul

Socialini  ir
humanitarini
moksl

„Mokslo Lietuva“ 2003-11-20

8. D. Jak tien Si lykite temas student
baigiamiesiems darbams

Maitinimo
verslo

urnalas “Geras
skonis”

2004 m.

9. R. Kubertavi ien  Vakar  pamyro
prieglobstyje

Administravimo “Kelioni  magija” 2004 m. nr.1

10. R. Kubertavi ien  Kaln  u burta Administravimo “Tikros istorijos” 2003 m. nr.3
11. R. Kubertavi ien  Tarp idil s ir chaoso Administravimo “Dialogas” 2003 m. nr.42
12. D. Mikalkevi ien  Mug : d iaugsmai ir

pes iai
Vadybos Simulith centro

leidinys
2003 m.

13. D. Mikalkevi ien  Simulith tinklas-ir studijoms
ir b simam verslui

Vadybos Simulith centro
leidinys

2004 m.

14. R. Dr jeris Kritinio m stymo ugdymas
auk tojoje mokykloje

Maitinimo
verslo

Vpu iuolaikini
didaktik  centro
leidinys

2004 m.

15. A. Zarankien  ,,Mirtis” Slaugos Straipsnis ,,Slauga.
Mokslas ir
praktika”
urnale 12 (84)

2003.
16. R. Liepuonien ,

. Jankauskien
„Sveikatos prie ros
mogi  i tekli

politikos raida”

Biomedicinin s
diagnostikos

Straipsnis VIKO
Konferencijos
„Slaugos studij
skaidrumas
integruojantis 
Europos erdv ”
med iaga, 2004

17. I. Grakauskien  „Kas naujo kolegijose?” Kineziterapijos  Straipsnis ,,Slauga.
Mokslas ir
praktika”
urnale 32 (87)

2004.
18. A. Apanavi ien  VIKO student  ir d stytoj

po ris  u sienio dalyko
savaranki  studij  darbus
analiz

sienio kalb   Straipsnis Kauno kalb
kolegijos
konferencijos
med iagos
leidinys,
2004-05

19. R. Kondratien  Paritetini  santyki
ypatumai meninio ugdymo

Kra totvarkos  Mokytojo
kompetencijos ir

2004 m.
Roki kis.
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procese vaizd io kaitos
tendencijos.

20. R. Kondratien  A. Andre k ryba Lietuvoje Kra totvarkos  Mokslin - praktin
konferencija “Lietuvos
miest eldyn
formavimo strategija”

2004-04-23-24
Klaip dos
verslo ir
technologij
kolegija

21. I. Ska kauskien  Delspinigi  skai iavimas Buhalterin s
apskaitos

Apskaitos ir audito
mokes  aktualijos

2004-06-24
Nr. 24

22. J. Paunksnien  Netradicini  agroversl
pl tros galimyb s Lietuvoje.

Ekonomikos  6-oji Lietuvos jaun
mokslinink
konferencija “Lietuva
be mokslo- Lietuva be
ateities”.

Vilnius:
Technika, 2003,
p. 107-111.
ISBN 9986-05-
644-6

23. J. Sukovien ,,Mes kuriame knyg “ Tarp knyg 2004-05 Vilnius.
24. J. Sukovien ,, Skamb s gospelai“ 7 meno dienos 2003-11-07

Vilnius
25. J. Sukovien ,, Vilnius gospel 2003“ Kurier Wilenski 2003-11-19

Vilnius
26. R. ukien Da nesn s Aplinkos

in inerijos fakulteto
magistrant  kalbos klaidos

Filologijos “Filologija” nr. 11
ISISN 13 502

2004 m.,
Kaunas

27. V. Buivydien  Re iau vartojam  kalb
mokymosi patirtos
daugiakult rin je ir
daugiataut je Europoje

Filologijos ISBN 9986-668-60-3 2004 m.,
Vilnius

28. V. Buivydien
R. arkuvien

Ugdymo problemos realij
ir retrospektyv  kontekste

Filologija 2004 m.,
Marijampol

29. A. Rudien Matematini  sugeb jim  ir
gabi  matematikai vaik
ugdymas

Ugdymo
metodik

virbli  takas, 2004
Nr. 1

2004 m.

30. J. Daniliauskas iuolaikin s tapybos
tendencijos

Dizaino ,,Lietuva pristato”
//Lithuania presents

2003-11

31. J. Daniliauskas iuolaikin s tapybos
tendencijos

Dizaino Logos Nr.36 2004-01

32. G. Gurnevi  Porcelianas, su av s
Europ

Dizaino LDM informacinis
leidinys

Lietuvos dail s
muziejus, 2004

STRAIPSNIAI KITUOSE LIETUVOS LEIDINIUOSE
1. A.Pikelien „Ekonomist  dienos

Vilniaus kolegijoje“
Informacini
technologij

Mokslo Lietuva, Nr.
21 (289)

2003m.gruod io
4 d.

2. M. Tanana Jaun  triumfas Pedagogikos
psichologijos
katedra

 2003  14
(170)

3. G. Gurnevi  Atsargiai, stiklas Dizaino katedra Stilius plius 2004 m., Nr. 1
4. G. Gurnevi vytin ios gyvenimo ir

gamtos nuotaikos
Dizaino katedra Atgimimas 2003 04 11/17

5. M. Tanana Pedagogikos
psichologijos
katedra

2003 11 17
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5 priedas
stytoj  sta uot s u sienyje ir Lietuvoje

Sta uot s vieta Sta uot s tema
Fakultetas/

studij
centras

stytoj  skai ius

Sta uot s u sienyje
Belgija, Kortrijkas „Naujas po ris  projekt  valdym : EIF 2
Vokietija,Vitalis GmbH „Profesional s iai ir geb jimai

kuriant multimedia e. mokymosi
priemones speciali  poreiki mon ms“

EIF
3

Vokietija Mokslin  – praktin  sta uot  teis s
klausimais

EIF 1

Belgija,Charlerua Paulio Pastero
universitetas

Intelektualus namas EIF 2

Belgija, KATHO, Italija, ENAIP
TOSCANA

Projekt  valdymo sistemos “Multiproject”
pritaikymo perspektyvos

EIF 3

ekija, Teplice “Mokom s mokyti ir mokom s mokytis” EIF 1
Freiburgas (Vokietija) Deutsch im Beruf : Tourizmus VVF 1
Freiburgas (Vokietija) Fortbuildungsseminar fur Dozenten im

SbDU
VVF 1

Antverpenas,Karel de Grote-
Hogeschool (Belgija)

Kokyb s laidavimo sistemos tobulinimas VVF 1

Leipcigas (Vokietija) Profesional s iai ir geb jimai, kuriant
multimedia e-mokymosi priemones
speciali   poreiki mon ms

VVF 1

OdenseTechnical College (Danija) Logistikos mokslo ir praktikos integracija
informacin je verslo visuomen je

VVF 1

Altajus (Rusijos federacija) Vadovavimas mokomajai Lietuvos
keliautoj  s jungos grupei

VVF 1

Hogskolen Stor/Haugesund
(Norvegija)

Norvegijos mokymo staigos strukt ra ir
darbo organizavimas

VVF 1

Florida Centre de
Formacio/Catarroja Valensija
(Ispanija)

Kokyb s laidavimo sistemos tobulinimas VVF 1

Perigord vie bu  ir gastronomijos
mokykla (Pranc zija)

Kulinarijos ir restorano aptarnavimo
mokymo programa

VVF 1

KATHO (Belgija) Globalinis verslas 2003 VVF 1
Goethes institutas, Freiburgas
(Vokietija)

Vokie  kalbos d stymo metodika VVF 1

KATHO (Belgija) Europe and Social/Entrepreneurial aspects VVF 1
Karel de Gote-Hogeschool,
Antverpenas (Belgija)

Kokyb s laidavimo sistemos tobulinimas VVF 3

Zielona Gora (Lenkija) Mugi  organizavimas VVF 2
Dalarna University ( vedija) VVF 2
Airijos kalb  centras Angl  kalbos d stymo metodikos

tobulinimas bei naujov s
VVF 2

Kijevo verslo PMF tinklo ofisas
(Ukraina)

Mug s organizavimas VVF 2

Turk  ir Salo universitetas
(Suomija)

Verslo mokymas VVF 2

Bratislavos PMF tinklas (Slovakija) Mugi  organizavimas VVF 2
Helsinki Polytechnik Stadia
(Suomija)

Sen  ir pagyvenusi moni  slaugos
specializacijos programos suk rimas

SPF 2

Hogesholen Stord Hangesund
University College (Norvegija)

Sen  ir pagyvenusi moni  slaugos
specializacijos programos suk rimas

SPF 1

Kobenhavus AMT Sygepleje – OG
Radiografskolen (Danija)

Sen  ir pagyvenusi moni  slaugos
specializacijos programos suk rimas

SPF 2

St.-Norbertusinstituut voor
verpleeghunde Mechelen (Belgija)

Sen  ir pagyvenusi moni  slaugos
specializacijos programos suk rimas

SPF 2
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Sta uot s vieta Sta uot s tema
Fakultetas/

studij
centras

stytoj  skai ius

KATHO Katholieke hogeschool
Kortrijk (Belgija)

Slaugos procesas SPF 1

Artevelde hogenschool Gent
(Belgija)

Gerontologijos dalyko studijos SPF 1

VCD school of Physiotherapy
(Airija)

Europinis kineziterapeut  renginys SPF 1

vedija Naturbruksgymnasiet
Rattvik

Distancinis mokymas, studij
organizavimas.

SC 1

Vokietija, Kiolnas Tarptautin  specializuota vietimo ir
mokymo staig  paroda – kongresas
DIDACTA.

SC 1

Belgija KATHO Skaityti paskait  pagal Socrates/Erasmus
program  temomis "Istoriniai parkai ir
sodai" ir "E. Andri parkai sukurti
Lietuvoje".

SC 1

Vokietija, Veimaras “Countdown EU- Erweiterung” SC 1
Lenkija, Vroclovo universitetas Dalykin s kvalifikacijos k limas, turimos

mokomosios med iagos pildymas, pa intis
su Lenkijos u sienio kalbos studij
programomis.

SC 1

Izraelio U sienio reikal
ministerijos sta uot  MARSHAV –
Center for International
Cooperation. Golda Meir Mount
Carmel International Training
Center, Haifa, Izraelis

“Management of Pre-school Settings”
(Ikimokyklinio ugdymo vadyba)

PDF 1

Var uva, Lyderi  rengimo centras Lyderiavimo ugdymas PDF 1
Xavier University,
Cincinaty, OHIO,
JAV

Sociologini  tyrim  pl tra PDF 1

Lei esterio socialini  moksl
universitetas ( D. Britanija )

Socialini  moksl  d stymas auk tojoje
mokykloje

PDF 1

Kristiansand (Norvegija) Operinio meistri kumo kursai MEF 1
Tartu (Estija) Archajin  muzika ( v. tradicini  kult

dainuojamojo, choreografinio folkloro
pavyzd  mokymas/is).

MEF 1

 viso: 60
Sta uot s Lietuvoje

Vilnius ORACLE duomen  bazi  valdymo
sistema

EIF 2

Vilnius ECDL testavimo sistema EIF 4
Vilnius Nuotolinio mokymo(si) med iagos

rengimo metodika
EIF 2

Vilnius SQL pagrindai. Sybase DBVS EIF 3
Vilniaus universitetas Studij  organizavimo ir paskait  bei

seminar  vedimo metodika
EKF

1

Vereins-und Westbank  AG
Vilniaus skyrius

Banko produkt  pardavimas bei naujov s
kurios taikomos nuo 2004.05.01 d.

EKF 1

AB Hansabankas Parduodam  banko produkt  bei banko
vidaus operacij  apskaita

EKF 1

AB Medicinos bankas Banko veiklos planavimas ir kt.
bankininkyst s klausimai

EKF 1

Commercial Union Lietuva
gyvyb s draudimas

Draudimo paslaug  marketingas EKF 1

Vie bu io ,,Naujasis Vilnius“
restoranas

Pob vi  organizavimas VVF 1
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Sta uot s vieta Sta uot s tema
Fakultetas/

studij
centras

stytoj  skai ius

UAB ,,Utenos trikota as”,
,,Sanitex”, ,, vyturys”, ,,Linava”,
,,Daisotra”

Logistikos paslaug  teikimas VVF 1

Vilniaus universiteto medicinos
fakulteto Vaik  lig  katedra

„Gimti sveiku”. Praktin s veiklos mokymo
ciklas.

SPF 1

Vilniaus universiteto medicinos
fakulteto Vaik  lig  katedra

Rinktiniai pediatrijos klausimai. „Gimti
sveiku”. Perinatologinio mokymo
programa.

SPF 1

Nacionalin  veterinarijos
laboratorija

Maisto chemini  tyrim  laboratorija,
tyrim  metodikos studijavimas ir
analizavimas, vis  maisto produkt  ISO
standartai.

SC 1

Nacionalin  veterinarijos
laboratorija

Maisto chemini  tyrim  laboratorija,
tyrim  metodikos studijavimas ir
analizavimas, vis  maisto produkt  ISO
standartai.

SC 1

UAB „Delada“ Efektyvus pardavimo organizavimas SC 1
VGTU Statybos pagrindai, darbo ir civilin  sauga B SC 1
LVA Pieno kokyb s kontrol  Lietuvoje SC 1
KTU Dizaino ir technologij
fakultetas

Gerber Technology programini  paket
galimyb s

DTF 1

Kauno technologijos universitetas,
Chemin s technologijos fakultetas

Chemijos dalyk  d stymas auk tojoje
mokykloje

DTF 3

Nacionalin  maisto ir produkt
kontrol s laboratorija

Vandens tyrimo laboratorijos
organizavimas ir pasiruo imas atestacijai.

aliav  ir produkt  analitin  kontrol .
Maisto produktuose nustatomos analit s ir
specifin s analiz s problemos

DTF 1

UAB ,,Olteksa”
UAB ,,DA BALTA ir KO”

Siuvini  technologijos rengimai DTF 1

 viso 31
 VISO 91
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6 priedas
stytoj  parengtos mokymo ir mokymosi priemon s

Autorius Pavadinimas Apimtis Tira as Leidykla/
spaustuv Pastabos

Mokomosios knygos
A. Mork nien  Grafini  dokument  rengimas su VISIO 106 300 UAB Ciklonas ISBN-9955-519-24-X

M. Auk tuolien  Projekt  valdymas ir rengimas su MS
PROJEKT

118 300 UAB Ciklonas ISBN-9955-519-25-8

M. Auk tuolien  Grafiniai objektai CorellDraw terp je 60 CD
O. Bucki nien   Lietuvos finans  sistema 168 Teisin s

informacijos
centras

ISBN 9955-557-07-9

O. Gudaitien
B. Jukonien

Apskaitos pradmenys (u davinynas) 92 200 UAB Ciklonas ISBN 9966-519-31-2

O. Gudaitien  Apskaitos pradmenys (papildytas
leidimas)

225 200 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-27-4

L. apalien Mokes iai (u davinynas) 38 300 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-32-0

V. Baltr nien  Dokument  valdymas 173 200 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-36-2

A. Masandukait  Teis 340 200 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-35-5

R. Kubertavi ien  Turizmo organizavimas 50 200 Vilniaus
kooperacijos

kolegija
R. Dr jeris Darbo organizavimas maitinimo

mon se
158 1000 UAB Kronta

. Mitrikien ,
Z. Dambrauskien

Angl - lietuvi  ir vokie -lietuvi
dialogai vie bu  darbuotojams

60 500 UAB Ciklonas

E. Trimonyt od  daryba” 38 200 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-
34-7

G.Milevskien ,
 J. Preidien ,
D. Rasimavi ien ,
J. saldauskien

ECTS guide .Advertising management 79 UAB Ciklonas

Matematikos mokomasis leidinys
student  savaranki kam darbui

80 1J. Saldauskien

Statistikos mokomasis leidinys student
savaranki kam darbui

40 1

Elektroninis
variantas

R. Truncien  Lietuvi  kalbos ra yba ir skyryba 60 1  Elektroninis
variantas

N. Lapkauskien   Psichikos sveikatos sutrikimai ir
slaugos pagrindai

196 250 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-23-1

D. Kazlauskien  Medicinos mikrobiologija 191 300 UAB Ciklonas ISBN 9955-515-33-9

I. Ska kauskien ,
L. apalien

„Mokes iai. U davinynas“ 52 300 UAB Ciklonas ISBN 9955-519-32-0,
rekomenduota
auk  mokykl
bendr
vadov li
leidybos
komisijos

A. Ivanauskien  Vadov lis “Buhalterin s apskaitos
pradmenys”

320 4000 TEV Rekomenduota
auk  mokykl
bendr
vadov li
leidybos
komisijos 2003-
12-19 Nr. A-178

A. Ivanauskien  Buhalterin s apskaitos pratybos 90 4000 TEV Rekomenduota
auk  mokykl
bendr
vadov li
leidybos
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Autorius Pavadinimas Apimtis Tira as Leidykla/
spaustuv Pastabos

komisijos 2003-
12-19 Nr. A-178

I. eikauskait Proverbs, sayings and quotations on work
and business.

76 300 UAB Ciklonas ISBN-519-26-6

R. emaitis Europos kalb  aplankas
45 2000

vietimo
apr pinimo
centras

Darbo grup s
narys

R. ukien Specialyb s kalbos kult ros
savaranki ko darbo u duo , taisykli
ir test  rinkinys

108 300 UAB Technika ISBN-9986-05-678-0

R. Puteikien ,
I. Ra iuvien

Verslo ekonomoka 130 250 UAB Puntukas ISBN-9955-519-18-5

I. Ra iuvien ,
R. Puteikien

Vadybos pradmenys 200 250 UAB Puntukas ISBN-9955-519-19-3

J. Gri kevi ien  Lietuvi  kalbos kult ros vadov lis 272 2000 UAB Homoliber ISBN-9955-449-52-7

A. Ignatavi ien  Kostiumo istorija 168 1000 UAB Homoliber ISBN-9955-449-57-8

Konspektai
A. Klimavi ius Skaitmenin s grandin s (patikslintas

leidimas)
208 100 UAB Ciklonas

D. Babilien  Verslo etika 110 10 VIKO
D. Babilien  Darbo ir civilin  sauga 60 10 VIKO
S. Pleskas Jutikliai 38 100 VIKO
S. Pleskas Mechatronin s sistemos 18 100 VIKO
I. Vaitkuvien  Metodin s rekomendacijos

baigiamiesiems projektams rengti
48 Pagal

poreik
VIKO

L. Kup inskien  Metodin  med iaga angl  kalbai.
“Autenti  lenteli  ir diagram
skaitymas”

28 25 VIKO

A. Molyt Taikom  program  paketai 55 1 EIF

L. Savulionien  Duomen  bazi  projektavimas 135 1 EIF
D. Savulionis Objektinis programavimas 110 1 EIF
R. Gaivenis Kompiuteri  tinklai 1 108  EIF
I. Tumasonien  Atvirojo kodo sistemos 132 1 EIF
R. Tumasonis Strukt rinis programavimas ir

algoritmai
140 1 EIF

moni  statistika (mokomoji knyga) 41 1 EKF
kio statistikos praktin s u duotys 50 1 EKF

B. Matiukien

Statistikos savaranki ko darbo u duotys 30 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

M. Vieraitien   Verslo ekonomika (paskait  konspektai,
5 temos)

80 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

Apskaita biud etin se staigose (5
temos)

100 1 EKFK.Petrauskien

Biud eto vykdymo apskaita 57 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

I. Pa rien Perdraudimas 36 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

B. Jukonien  U davinynas 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

A. Japertien  Finansin  analiz 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

Lietuvos mokes  sistema 63 1 EKFL. apalien
Mokes iai praktikum  u davinynas 28 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

B. Jukonien  Kompiuterizuota buhalterin  apskaita 40 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

R. ait Finans  rinkos 63 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

B. Palevi  Kredit  valdymas 78 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

G. Me jien  Aktyv  pasyv  valdymas 20 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

S. Lapinskis  Skai iuokl  MS EXCEL XP 260 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

L. Steiblien   Banko marketingas 25 1 EKF Elektron. laikmenoje
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Autorius Pavadinimas Apimtis Tira as Leidykla/
spaustuv Pastabos

Draudimo paslaug  marketingas 30 1 EKF ir INTRANET’e

J. Ska kauskait  Vokie  kalbos mokymosi med iaga.
Temos: Vokietijos ekonomika;
Darbuotoj  paie kos b dai ir atrankos
metodai

42 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

Vokie  kalba buhalterin s apskaitos
specialyb s studentams. Vilniaus
kolegija 2003 m.

42 100 UAB BMK

Vokie  kalba pradedantiesiems
(Dialogai, odyn lis, pratimai)

35 100 UAB BMK

Vokie  kalba. Mokymo metodin
med iaga ir u duotys bankininkyst s
specialyb s studentams.

39 1 EKF

L. Abaravi ien

Vokie  kalba. Mokymo metodin
med iaga ir u duotys finans
specialyb s studentams.

54 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

English course for first year students
part two: with asignments

30 1 EKF

Marketing: with asignments 20 1 EKF
Methods of payment: with asignments 10 1 EKF

Finance:  with asignments 10 1 EKF
Financial markets: with asignments 16 1 EKF
Management: with asignments 10 1 EKF

V. Burbien

A guide to individual work for students:
financial markets and institutions

20 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

J. Merkien A guide to individual work for students:
financial account

20 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

mon s korespondencija pranc  kalba 32 1 EKF
Savaranki kam darbui skirta med iaga
siuvimo technologij  spec. studentams

33 1 EKF
M.Antanauskien

Savaranki kam darbui skirta med iaga
buhalterin s apskaitos, bankininkyst s,
finans , verslo vadybos, draudimo
vadybos specialybi  studentams

17 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

M.Antanauskien  Tekstai pranc  kalbos pasirenkamojo
dalyko studentams

16 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

Kas yra ekonomika? 37 1 EKFV. Zemkauskien
Plastikiniai pinigai 24 1 EKF

Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

V. Gra ulis Motyvacijos pasaulis – kaip gebame j
suprasti (keliai ir klystkeliai).

36 1 EKF Elektron. laikmenoje
ir INTRANET’e

V. Mickien  Logistika 87 1 VVF
J. Patackait  Specialyb s vokie  kalbos kursas

MV, TV program  studentams
savaranki kam darbui

89 5 VVF

J. Patackait  Specialyb s vokie  kalbos kursas VV,
PV studij  program  studentams

80 5 VVF

J. Patackait vadinis vokie  kalbos kursas 35 4 VVF
T. Jeriomina Tem  paketas MV studij  programos

studentams
104 16 VVF

A. Petkevi ien  Kult rin s prek s 30 1 Vidiniame
fakulteto
internete

E. Trimonyt  Lai  rikinys 30  Vidiniame
fakulteto
internete

J. Jasi nien  Vadyba 70 1 VVF Elektroninis
variantas

J.Jasi nien Personalo vadyba 30 1 VVF Elektroninis
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Autorius Pavadinimas Apimtis Tira as Leidykla/
spaustuv Pastabos

variantas
O.Biek ien  Prekybos logistika 60 1 VVF Elektroninis

variantas
N.Filipavi ien  Buhalterin s apskaitos pagrindai 220 1 VVF Elektroninis

variantas
D.Baltr nait  Pob vi  organizavimas 20 1 VVF Elektroninis

variantas
A. ys Darbo ir civilin  sauga. 62 1 B SC -
M. Apukien  Mikrobiologija 106 15 B SC -
M. Judickas Anatomijos ir fiziologijos konspektas 30 15 B SC -
K. ilionyt Informacin s technologijos 22 1 B SC -
R. Apanavi  Marketingo tyrimai 30 1 B SC -
R. Apanavi vadas  verslo studijas 70 1 B SC -
R. Apanavi  Prekybos marketingas 41 1 B SC -
J. Grigait mon s vidaus auditas 80 1 B SC -
R. Pa kevi ien  Statistikos konspektas 50 1 B SC -
R. Pa kevi ien  Verslo etika 60 1 B SC -
I. ebrovien  Kooperatyv  steigimas ir valdymas 70 1 B SC -
I. ebrovien  Personalo vadyba 80 1 B SC -
S. Trinkauskien  Kalbos kult ra 60 1 B SC -
S. Trinkauskien  Ra tvedyba 40 1 B SC -
M. Rubikien  Biud etini staig  apskaita 56 1 B SC -
A. Valys Ikimokyklinio am iaus vaik  fizinis

ugdymas 112 15

A. Valys Sporto terapija 97 15
A. Valys no kult ros pamok  vedimas

nenaudojant J 28 15

A. Valys Temini  – siu etini  KKP vedimas
pradin se klas se 32 15

A. Valys Fizini  ypatybi  lavinimo metodika
pradin se klas se 28 15

A. Valys Pasak  terapija 19 15

stomo dalyko
paskaitoms

A. Rudien Skai  ir skai iavim  mokymas I-II
klas se 25 15  D stomo dalyko

paskaitoms
R. Ba iulyt  Multikult rinio ugdymo pagrindai 27 10
R. Ba iulyt  Profesinis orientavimas ir

konsultavimas 45 15
stomo dalyko

paskaitoms

K. Verbickien  Pasaulio pa inimo mokymas – teorin
dalis 50 15

K. Verbickien  Pasaulio pa inimo mokymas – praktin
dalis 150 15

stomo dalyko
paskaitoms

G. Stank nait  Vaiko sveikata. I-II dalis 44+46 15+15  D stomo dalyko
paskaitoms

S. Filipovi Aplinkos pa inimo principai, metodai ir
formos 15 15

S. Filipovi Vaik  s veikos su gamta ir aplinkos
daiktais stiprinimo b dai 20 15

S. Filipovi Steb jimo objektai su ikimokyklinio
am iaus vaikais 20 15

S. Filipovi Gyvasis gamtos kampelis vaik
staigoje 10 15

S. Filipovi Prie mokyklinis ugdymas Lietuvoje 12 15
S. Filipovi Tautini  ma um vietimo pl tot s

paskirtis ir principai Lietuvoje 25 15

S. Filipovi Pa intin  med iaga apie met  laikus 10 15
S. Filipovi vietimo standart  bendroji samprata 8 15

stomo dalyko
paskaitoms

M. Andra nien  Socialini  termin odynas. 50  1
M. Andra nien  Socialinio darbo terapijos s siuvinis. 70  1

Paruo ta spaudai

M. Andra nien  Streso samprata, jo genez  ir padariniai. 7 15  Kompiuteriu
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Autorius Pavadinimas Apimtis Tira as Leidykla/
spaustuv Pastabos

parengti paskait
konsp.

M. Andra nien  Socialini  darbuotoj  veikla ma inant
skurd .

5 15

M. Andra nien eimos reik  vaiko socializacijai. 6 15
M. Andra nien vadas   bendravimo psichologij . 5 15
M. Andra nien  Derybos kaip konflikt  sprendimo

das.
3 15

stomo dalyko
paskaitoms

I. Jokimavi ien  Socialin  pedagogika 2 dalis. 25 15
I. Jokimavi ien  Lyginamoji pedagogika 30 15

stomo dalyko
paskaitoms

N. Pupkien  Prevencin  pedagogika (str. rinkinys). 221 1  D stomo dalyko
paskaitoms

I. Berta ien  Garsas 70 2
I. Berta ien odis 70 2

stomo dalyko
paskaitoms

V. Buivydien  Visuotin  literat ra 75 1
V. Buivydien  Lietuvi  literat ros procesas 73 1

stomo dalyko
paskaitoms

B. La inskien  Lietuvi  kalba ir jos mokymo metodika 37 1 stomo dalyko
paskaitoms

R. arkuvien  I kalba ir scenos kalba 26 10 stomo dalyko
paskaitoms

J. epien Funkciniai stiliai (stilistika) 58 1 stomo dalyko
paskaitoms

J. epien Ra ybos ir skyrybos teorija ir praktika 20 1 stomo dalyko
paskaitoms

R. emaitis Kalbotyros vadas 117 50
R. emaitis Lietuvi  kalbos leksikologija 58 45
R. emaitis Lietuvi  kalbos (negimtosios) mokymo

metodika pradin se klas se 37 1

stomo dalyko
paskaitoms

Z. Gud nien  Siuvimo technologiniai renginiai 146 pusl. DTF El. laikmenoje
Z. Skutulaite Siuviniams naudojamos

med iagos
23 DTF

D. Sakalauskiene Siuvimo technologiniai renginiai 133 DTF
S. Levickiene Darbuotoj  sauga 90 DTF
E. Kry eviciene Siuvini  konstravimas 101 DTF
R. Kalvaitiene Siuvini  konstravimas 70 DTF
E. Beinoravi ien  Analizin  chemija. 55  Mokymo/-si

knyga
CH programai

I. er ikien  Bendroji chemija 33 DTF Mokymo/-si
knyga
SG programai

N. Ru ien Organin  chemija 157 DTF Mokymo/-si
knyga
SG programai

G. Zaleskien  Chemin  technologija (1 dalis) 114 DTF Mokymo/-si
knyga
CH programai

O. Zdanavi ien  Laboratorij  veikla 60 DTF Mokymo/-si
knyga
CH programai

D. idonyt Organin  chemija 96 DTF
D. idonyt Chromatografiniai analiz s metodai   74 DTF
D. idonyt Bendroji chemija 84 DTF

Mokymo/-si
knyga
CH programai

T. Ali auskien  Standartizacija ir metrologijos pagrindai 67 DTF
T. Ali auskien  Polimer  technologija 55 DTF

CH programai

M. Tanana Psichologija 65 DTF Mokymo/-si
knyga

T. Vencloviene Marketingas 70 DTF El. laikmenoje
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Autorius Pavadinimas Apimtis Tira as Leidykla/
spaustuv Pastabos

T. Vencloviene Preki  (paslaugu) projektavimas ir
gamyba

70 DTF

T. Vencloviene Darbo istekli  valdymas 35 DTF
L. Gerulaitien  Stilius ir ivaizdis 38 DTF
L. Gerulaitien  Stilingas ivaizdis 29 DTF
L. Gerulaitien  Kostiumo kompozicija 27 DTF
L. Gerulaitien Modernas. 20 am iaus prad ios

jai
103 DTF

A. Jakuba ukuosen  modeliavimas 54 DTF
A. Jakuba Kirpimu konstravimas 72 DTF
A. Jakuba Teatro ukuosen   modeliavimas 30 DTF
L. Malinauskiene ukuosen  ir meno istorija 89 DTF
L.Malinauskiene Kompozicija. Spalvotyra. Pie imas 25 DTF
L. Malinauskiene mogaus plastine anatomija 30 DTF
L. Malinauskiene Stilius ir mada 26 DTF
L. Statauskiene Taikomieji tyrimai 50 DTF
E. utautiene Kirpyklos iranga 81 DTF El. laikmenoje
E. utautiene Med iagotyra 88 DTF El. laikmenoje
E. utautiene Plauk  garbanojimas 45 DTF El. laikmenoje
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7 priedas
Vilniaus kolegijoje vykdoma konsultacin  veikla

Konsultacijos Konsultantai ir
konsultuojamieji Reik mingumas regionui Reik mingumas aliai

Darbas su programa VISIO A. Klimavi ius;
AB „Lietuvos telekomas“
darbuotojai

iuolaikini  projekt
rengimo priemoni
taikymas.

iuolaikini  projekt
rengimo priemoni
taikymas.

Projekt  rengimas ir
valdymas.

M. Auk tuolien ;
AB „Lietuvos telekomas“
darbuotojai

Kvalifikacijos tobulinimas
projekt  valdymo srityje

Kvalifikacijos
tobulinimas projekt
valdymo srityje

Darbas su AK. Duomen
bazi  valdymas.

M. Auk tuolien ;
AB „Ekonomikos mokymo
centras“ kurs  klausytojai

Kvalifikacijos tobulinimas
duomen  bazi  k rimo
srityje

Kvalifikacijos
tobulinimas duomen
bazi  k rimo srityje

Nuotolinio mokymo kurs
rengimo metodika.

M. Auk tuolien ;
Universitet  ir kolegij

stytojai, rengiantys
nuotolinio mokymo kursus

Nuotolinio mokymo
sistem  organizavimo
metodai.

Nuotolinio mokymo
sistem  organizavimo
metodai.

Statistiniai tyrimai. J. Nork nien ;
Lietuvos kolegij
matematikos d stytojai

Statistini  tyrim  metod
taikymo patirties sklaida.

Statistini  tyrim
metod  taikymo
patirties sklaida.

Informacin s technologijos.
Projekt  rengimo metodika
su MS Project 2000.

A. Mork nien ,
M. Auk tuolien , V. Liubinas,
R. Narkevi ius, L.
Savulionien ;
Akcini  bendrovi  „Vilniaus
bankas“, „Lietuvos dujos“,
„Vilniaus pergal “, UAB
„Blue brigde“, kio
ministerijos darbuotojai ir kt.

Projekt  valdymo metod
naudojimo analiz  ir
sklaida.

Projekt  valdymo
metod  naudojimo
analiz  ir sklaida.

Diplomini  projekt
rengimas ir vertinimas

I. Vaitkuvien ;
Kolegij  d stytojai

Patirties sklaida regione Patirties sklaida alyje

Informacin s technologijos M. Auk tuolien ;
AB „Vilniaus pergal “
darbuotojai, Maisto pramon s
darbuotoj  profesin s

jungos nariai

Patirties sklaida regione Patirties sklaida alyje

Student ini  pagal student
profesines kompetencijas
vertinimas

I. Vaitkuvien ;
Kolegij  d stytojai

Patirties sklaida regione Patirties sklaida alyje

ES mokes  politika L. apalien ;
Smulkaus ir vidutinio verslo
moni  vadovai,

Vilniaus prekybos, pramon s
ir amat  r  organizuoto
seminaro „Nauja mokes
koncepcija“ klausytojai.

Apskaita biud etin se
staigose

K. Petrauskien .
Valstybiniai auditoriai.

vietimo staig  finansavimo
naujov s

K. Petrauskien .
Meno krypties mokykl
vadovai.

Finansin  apskaita ir auditas  B. Jukonien , M. Sinevi ien ;
Vyr. buhalteriai, buhalteriai
(UAB „Pa iolis“), smulkiojo
verslo vadovai ir buhalteriai
(Klaip dos verslo vadybos
kolegijos Vilniaus filiale).

Teorini ini  ir praktini
 gilinimas verslo

organizavimo, finans ,
ekonomikos ir kitose
srityse.

Teorini ini  ir
praktini
gilinimas verslo
organizavimo, finans ,
ekonomikos ir kitose
srityse.
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Finansai, mokes iai,
marketingas

O. Bucki nien , L. Steiblien ,
L. apalien ;
Visagino verslo
kompetencijos centro
klausytojai

Gyvyb s draudimas I. Pa rien ;
A. Vienuolio vidurin s
mokyklos moksleiviai.

Apskaitos tvarkymas P ,
vykdan ioje draudimo veikl

I. Pa rien ;
UAB DB „Socialin s
garantijos“ darbuotojai

Angl  kalba V. Burbien , J. Merkien ;
Vilniaus banko, Nord/LB,
Turto banko, Hansabanko,
Valstybin s mokes
inspekcijos, Verslinink
asociacijos bei YSK-o firmos
darbuotojai.

Dokument  rengimas ir
forminimas

V. Baltr nien ;
Vilniaus moksleivi  s jungos
taryba.

Bendr  u sienio kalbos
mok jimo reikalavimai pagal
ES standartus klausimais

L. Abaravi ien ;
PPRC klausytojai

Sstudij  ir dalyk  program
rengimas, profesini
kompetencij , studij  tiksl
formulavimas, baigiam
egzamin  u duo  rengimas,
baigiam  egzamin
organizavimas.

EKF d stytojai, katedr
ved jos;

iauli , Klaip dos, Utenos,
Alytaus, Panev io ir kt.
kolegijos

Teorini ini  ir praktini
 gilinimas verslo

organizavimo, finans ,
ekonomikos ir kitose
srityse

Teorini ini  ir
praktini
gilinimas verslo
organizavimo, finans ,
ekonomikos ir kitose
srityse

Kalbos kult ra R. Truncien ; UAB mogaus
studij  centras  klientai – AB
„Lietuvos telekomas“,
Laisvosios rinkos instituto
darbuotojai

Tobulinami taisyklingos
kalbos iai

Kyla ma iau problem
bendraujant taisyklinga
kalba

Bendrieji geb jimai R. Truncien ;
 Lietuvos kolegij ,
auk tesni  ir profesini
mokykl  d stytojai ir
mokytojai

sienio pedagogin s
patirties naujovi  sklaida
Lietuvos pedagogams

sienio pedagogin s
patirties naujovi
diegimas Lietuvos
pedagogikai

Kalbos kult ra E. Trimonyt ;
Lietuvos vie bu
administratoriai

Tobulinami taisyklingos
kalbos iai

Kyla ma iau problem
bendraujant taisyklinga
kalba

Kaip sukurti s kming  versl  I. Svetikien , O. igutien ;
Verslininkai

Padeda s kmingai sukurti
versl

Stiprina alies verslo
pozicijas

Kaip parengti baigiamuosius
darbus ir juos vertinti

O. igutien ,
D. Rasimavi ien ;
Lietuvos kolegij  d stytojai

Suvienodinti reikalavimai
rengiant baigiamuosius
darbus ir juos vertinant

Suvienodinti
reikalavimai rengiant
baigiamuosius darbus ir
juos vertinant

Kaip parengti verslo plan  J. Jasi nien , O. igutien ,
R. Vilkelis;
Verslininkai

Padeda pl toti smulk
versl

Lietuvos ekonomin s
aplinkos b kl s
gerinimas

Bendravimo ra tu kult ra D. Rasimavi ien ;
UAB mogaus studij
centras klientai –  AB „Verslo
sprendimai“ ir AB „Lietuvos
telekomas” administracijos
darbuotojai

Ra to kult ros ugdymas Ra to kult ros ugdymas
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Kalbos kult ra D. Rasimavi ien ;
Lietuvos kolegij ,
auk tesni  ir profesini
mokykl  d stytojai ir
mokytojai,
„GlaxoSmithKline“
darbuotojai,
UAB mogaus studij  centras
klientai – AB „Lietuvos
telekomas” darbuotojai

Kalbos kult ros ugdymas Kalbos kult ros
ugdymas

Aptarnavimo organizavimas  D. Baltr nait ;
Maitinimo moni  darbuotojai

Pateikiamos naujov s
restoran  darbo
organizavimo srityje

Padeda pl toti smulk
versl , perteikti
pa angi  patirt

Distancinio mokymo
metodika

S. Preidys;
Kolegij  d stytojai

Supa indinama su
naujomis mokymo
metodikomis

Rengiami d stytojai
dirbti naujomis studij
formomis

Informacini  technologij
panaudojimas darbe

S. Preidys;
Bedarbiai

Bedarbi
perkvalifikavimas darbo
viet  suk rimas

Bedarbi  skai iaus
ma inimas

Student  profesin s praktikos
organizavimas imitacin je
praktinio mokymo firmoje

D. Mikalkevi ien ;
Auk tesni  mokykl  ir
kolegij  d stytojai

Padeda paruo ti student
darbo rinkai

Padeda paruo ti student
darbo rinkai

Dietini  patiekal
technologij  taikymas

D. Jak tien ;
Sveikatos prie ros staig
darbuotojai

Atlikti dietini  patiekal
kontroliniai virimai,
patvirtintos recept ros,
patiekalai prad ti gaminti,
prapl stas dietini
patiekal  asortimentas

Atlikti dietini  patiekal
kontroliniai virimai,
patvirtintos recept ros,
patiekalai prad ti
gaminti, prapl stas
dietini  patiekal
asortimentas

Darbo organizavimas
praktin je mokymo firmoje

R. Ba iulyt ;
Kolegij  d stytojai

Praktikos darbo viet
rengimas

Student  praktin s
patirties gijimas

Projekt  vadyba J. Preidien ;
Lietuvos kult ros darbuotojai

Informacini  technologij
taikymas rengiant
projektus

Projekt  rengimo
efektyvumas

Maisto produkt
sand liavimas

S. Mickien ;
Maisto preki  parduotuvi
darbuotojai

Padeda teisingai
organizuoti sand lio
technologin  proces

Padeda tobulinti
sand lio technologin
proces

Vie bu  sve  maitinimas S. Mickien ;
Vie bu  darbuotojai

Tobulinami vie bu
maitinimo sektoriaus
darbuotoj iai

Formuoja ger alies
vaizd  tarptautinio

turizmo rinkoje
Dietetikos technologijos S. Mickien ;

Dietologai
Keliama sveikatingumo
sektoriaus kvalifikacija

Sveikos gyvensenos
propaganda

Administratoriaus darbas
vie butyje

T. Stepankevi ien ;
Vie bu  administratoriai

Kvalifikuoti vie bu
darbuotojai

Formuojamas teigiamas
alies vaizdis

Vie bu  darbo
organizavimas

T. Stepankevi ien ;
Vilniaus, Kauno vie bu
darbuotojai

Tobulinama darbuotoj
kvalifikacija

Tobulinama darbuotoj
kvalifikacija

Kompiuterinis ra tingumas N. Einoryt ;
AB „Lietuvos telekomas”
darbuotojai

Kompiuterini
tobulinimas

Nauj  informacini
technologij diegimas
alies mon se

Ekonomikos dalyko
konsultacinis paskait  ciklas

V. Sangailien ;
AE darbuotojai

Darbuotoj
perkvalifikavimas

Darbuotoj
perkvalifikavimas

Verslininko etika A. Skerstonien ;
Vie bu  darbuotojai

Darbuotoj  kvalifikacijos
limas

Darbuotoj
kvalifikacijos k limas

Marketingas sveikatingumo
versle

I. Svetikien ;
Sanatorij  ir poilsio nam
vadybinis personalas

Supa indinti su
marketingo ypatumais ir
galimyb mis pl tojant
sveikatingumo versl

Suteiktos kvalifikacin s
inios sveikatingumo

versle dirbantiems
darbuotojams
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Vie bu io paslaug
marketingas

I. Svetikien ;
Vie bu  darbuotojai

Supa indinti su
marketingo ypatumais ir
galimyb mis pl tojant
vie bu  paslaug  versl

Suteiktos kvalifikacin s
inios vie bu

darbuotojams ir
vadybiniam personalui

Sveikatingumo mon s verslo
plano k rimas

I. Svetikien ;
Sanatorij  ir poilsio nam
vadovai

Kokybi kas verslo plano
parengimas leis
pasinaudoti vairiais
privalumais, kuriuos teikia
valstybin s finansin s
institucijos

Kelia verslinink
kompetencij

Turizmo marketingas
praktikoje

I. Svetikien ;
Lietuvos turizmo asociacijos
nariai

Leid ia u megzti
bendradarbiavimo ry ius ir
pasidalinti abipuse
patirtimi

Bendradarbiavimas ir
ry iai gerina specialist
rengimo lyg

Turizmo marketingas I. Svetikien ;
Turizmo informacijos centr
darbuotojai

Suteikia ini  apie turizmo
marketingo ypatumus ir
panaudojimo galimybes

Pad s sitraukti 
tarptautin  turizmo rink

Konsultacijos marketingo
klausimais

I. Svetikien ;
Pramon s ir Amat  r
organizuot  kurs  klausytojai

Marketingo inios leis
pa inti rink  ir rasti viet
tarp konkurent

Galimyb s verslumui
ugdyti

Pirmin s narkomanijos bei
kit aling pro
prevencija

Slaugos katedros d stytojai;
Vilniaus m. vaik  t veliai

Bendruomen s vietimas Bendruomen s
vietimas

Stacionaro aku eri  praktinis
ir teorinis mokymas

N.Lapkauskien , L.Apeikien ,
R.Butkuvien , V.Lapinskien ,
A.Pulkauninkien ;
Vilniaus miesto gimdymo
skyri  aku er s

Specialist vietimas Specialist vietimas

Slaugos proceso integravimas
 klinikin  slaug

D. iurlien ;
VM  Lietuvos onkologijos
centro slaugytojos

Specialist vietimas Specialist vietimas

Vaik  kaul  deformacij
profilaktika

A.Pulkauninkien ,
M. ukauskien ;
Vilniaus miesto gyventojai

Bendruomen s vietimas Visuomen s vietimas

Traum  prevencija ir pirmoji
pagalba vaikams

O. ileikien ;
UAB „Europica“ darbuotojai

Bendruomen s vietimas Traumatizmo prevencija

Pirmoji pagalba A.Zarankien ;
Turizmo agent ros turizmo
informacijos centras
darbuotojai

Bendruomen s vietimas Bendruomen s
vietimas

Gimti sveiku A. Pulkauninkien ,
L.Apeikien , R.Butkuvien ;
Lietuvos kolegij  d stytojai
pediatrai ir aku eriai

Patirties sklaida Patirties sklaida

Valstybin s vietimo
programos sveikatos
prie ros  staigose k rimas

.Jankauskien ;
Sveikatos apsaugos
ministerijos darbuotojai

Asmens sveikatos
prevencija

Asmens sveikatos
prevencija

Vaik  slauga A.Pulkauninkien ;
SDTSC ir vaik
universitetin s ligonin s
slaugytojai

vietimas vietimas

Pagyvenusi  bei sen moni
slauga

G. erpytien ;
VUL Santari ki  klinikos
slaugos personalas bei
SDTSC

Specialist vietimas Specialist vietimas

Narkomanijos prevencija  J.R galait ;
Motin  ir vaik  centro
„Nendrel “ personalas, t vai

Bendruomen s vietimas Bendruomen s
vietimas
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Interjero apipavidalinimas
augalais, interjerin s
kompozicijos

D. Zablockien ;
MM, M

Apipavidalintos parodos,
vent ms paruo tos

kompozicijos
Priva  nam  vald
ap eldinimas

D. Zablockien ;
Vilniaus raj. gyventojai

Parengtas ir gyvendintas
ap eldinimo projektas

Kra tovaizd io
gerinimas

Bitininkyst K. Jazukevi ius;
Vilniaus regiono bitininkai

em s kio versl  pl tra ir
verslo efektyvumo
didinimas

em s kio versl  pl tra
ir verslo efektyvumo
didinimas

Gyv  gydymas, prie ra K. Jazukevi ius,
V.Lukauskien ; Vilniaus
regiono gyv  laikytojai

em s kio versl  pl tra ir
verslo efektyvumo
didinimas

em s kio versl  pl tra
ir verslo efektyvumo
didinimas

Gyv  globa A. Sk raityt ;
Apskri  veterinarijos
gydytojai, gyv  laikytojai

em s kio versl  pl tra ir
verslo efektyvumo
didinimas.

em s kio versl  pl tra
ir verslo efektyvumo
didinimas.

kinink ki  buhalterin
apskaita ir mokes iai

J. Grigait ;
kininkai

Nauj  darbo viet
rimas, em s kio

versl  pl tra ir verslo
konkurencingumo
didinimas.

Nauj  darbo viet
rimas, em s kio

versl  pl tra ir verslo
konkurencingumo
didinimas.

Projekt  k rimas PDF PSKC;
50 ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo institucij  pedagog
komand : Utenos „Varpelio“
d/m; Kauno „Animos“
pagrindin  m-la; Ukmerg s
d/m  „ ilelis“, Roki kio d/m
„Varpelis“, Kauno l/d
„Vaikyst “- VPC, Vilniaus
raj. Pagiri  l/d  „Pel iukas“,
Kretingos d/m  „Pasaka“-
VPC ir kt.

Patirties multiplikavimas
regionuose, padedant
sitvirtinti  vaik

orientuotai pedagogikai,
koreguoja teorijos ir
praktikos santyk  ugdant
ma us vaikus, tvirtinant
naujas pedagog
kompetencijas

Patirties
multiplikavimas alies
mastu.

Nauja trajektorija V. ilius, L.Gerulaitien ,
V. aulys, J.Daniliauskas,
D.Urnie ien , V.Gesevi ien ,
G.Gurnevi ;

aki , Vilkavi kio, Jurbarko
apskri  dail s mokytojai ir
moksleiviai

Nauj  dail s technik
realizavimas Lietuvos
mokyklose,
bendradarbiaujant
profesionaliems
dailininkams, Lietuvos
dail s mokytojams ir
moksleiviams

Praktin s
rekomendacijos
meninio ugdymo pl trai

Siuvini  gamybos inovacijos E. Kry evi ien ,
D.Aidietien ,
I. Ra iuvien , R. Stankien ,
Z. Skutulait , Z. Gud nien ,
R. Puod iukynien ,
J. Macejevskaja;
UAB ,, vytis“ administracija,
darbuotojai

Kvalifikacijos
pa ym jimai teikti 22
darbuotojams

mon s darbuotoj
kvalifikacijos
tobulinimas, diegiant
mokslo pasiekimus
gamyboje bei siekiant
geresnio darbo
organizavimo rezultat .

Siuv jo rengimo specialyb s
dalyk  i pl stini  program ,
temini  plan  sudarymas

D. Aidietien ;
Kur  ir neprigirdin
reabilitacijos profesinio
mokymo centras

Pagal sudarytas
rekomendacijas parengtos
Siuv jo rengimo
specialyb s dalyk
programos, skirtos
ne gali  profesiniam
mokymui

Ne gali  profesinio
rengimo metodinio
apr pinimo tobulinimas

Gamybos inovacijos D. Aidietien , I. Ra iuvien ,
V. ulskien , A. Kleinait ,
N. Ano kien ;
UAB ,,Vilkma“ darbuotojai

mon s darbuotoj
kvalifikacijos ir
technologinio proceso
tobulinimas

mon s darbuotoj
kvalifikacijos
tobulinimas, diegiant
gamyboje technologines
naujoves
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Siuvini  gamybos procesas.
Darbo na umo rodikli
analiz

N. Ano kien ;
UAB ,,Textilite“

Rekomendacijos  siuvini
gamybos imon s darbo
organizavimo tobulinimui

Darbo na umo kelimas

Darbo normavimas ir
kokyb s kontrol s
organizavimas siuvimo
mon je

D. Aidietien ;
UAB ,, eimena“

Rekomendacijos  siuvini
gamybos imon s darbo
organizavimo tobulinimui

Darbo na umo kelimas

Technologinio ugdymo
teorin s ir praktin s
prielaidos kaitos kontekste

L. Statauskien ;
iauli  ir Kretingos apskrities

technologij  mokytojai,
mokytojai konsultantai,
mokytojai ekspertai

Surengti seminarai
Lietuvos pedagogams

Technologinio ugdymo
pl tra: gerosios patirties
sklaida

Andragogika. L. Statauskien ;
vairi  Lietuvos miest ,
vairi  dalyk  mokytojai -

konsultantai

Surengti seminarai
Lietuvos pedagogams

Suaugusi  mokymas:
gerosios patirties sklaida

Konsultanto instruktavimo
galimyb s. Instruktavimo
geb jimai praktikoje

L. Statauskien ;
Vidurini  mokykl  teatro ir
okio mokytojai-konsultantai,

pagrindini   mokykl
technologij  mokytojai-
konsultantai

Surengti seminarai
Lietuvos pedagogams

Socrates/ Grundtvig3
tarptautinio projekto
rezultat  sklaida.

Besimokan ios organizacijos
kult ra

L. Statauskien ;
UAB ,,Technika girioms ir
parkams” darbuotojai

Surengtas seminaras
mon je

mon s darbuotoj
kvalifikacijos
tobulinimas; gerosios
patirties sklaida

Valstybin s kalbos mokymas
– profesinio ugdymo dalis

J. Gri kevi ien ;
Lietuvos pedagogai

Surengtas seminaras
Lietuvos pedagogams
PPRC

Valstybin s kalbos
mokymo gerosios
patirties sklaida

Improvizacijos d stymas.
Popmuzikos stiliaus k rini
interpretacija

S.Giedraitis;
Marijampol s, Vilniaus
B.Dvariono de imtmet ,
Visagino, Kretingos, Utenos
vaik  muzikos mokykl
mokytojai.

Mokytoj  kvalifikacijos
tobulinimas

Mokytoj  kvalifikacijos
tobulinimas
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8 priedas
Vilniaus kolegijos darbuotoj  vykdoma ekspertin  veikla

Eil.
Nr. Ekspertavimo sritis Objektas Atlik jas sakovas

1.  “Profesinis rengimas
siekiant ekonomin s ir
socialin s sanglaudos”

Profesinis rengimas V. Kuklierius L MM, LSADM,
PHARE projektas.

2. MM darbo grup s nar  “Studij  kitose auk tosiose
mokyklose rezultat skaitymo
tvarkai parengti”

G. Milevskien MM

3. MM darbo grup s nar  “2004 m. student  pri mimo 
auk sias mokyklas planui parengti
ir si lymams d l nauj  studij
program registravimo pateikti”

G. Milevskien MM

4.  Nuotoliniai kursai Nuotolinio mokymo kurs  recenzija A. Mork nien  VIKO EIF.
5.  Baigiam

kvalifikacijos egzamin
vertinimo komisijos
pirminink

Baigiam  egzamin  vertinimas. L. Liubauskien  Vilniaus I-oji
politechnikos
mokykla, Pramon s ir
prekybos r mai.

6.  Valstybin s kalbos
komisijos darbo grup s
nar  nuo 2001 m.

Lietuvi  kalbos lokal s atnaujinimas.
Kir iuot  raid  kodavimo Lietuvos
standarto projekto rengimas.

I. Tumasonien  Valstybin  lietuvi
kalbos komisija

7.  Ekspert  komisij  ir
darbo grupi  nar

Studij  program  vertinimo ekspert
grup  2001-2004 m.
Kolegij  vadov li  vertinimo
ekspert  grup  2004 m.
Studij  program  standart  rengimo
grup  (Kompiuterin s technikos
in inieriaus 2004)

R. Tuzikien  LR ministerijos

8. MM darbo grup s nar  Profesinio mokymo vadov li
vertinimas

M. Auk tuolien MM, 2004

9.  SKVC darbo grup s
nar

Studij  programos specializacij
vertinimas

M. Auk tuolien  SKVC, 2004

10.  Profesinio rengimo
kurs  mokymo
programos

Kurs  mokymo programos R. ait
Lietuvos darbo
rinkos mokymo
tarnyba

11.  Neuniversitetini  studij
kvalifikacinio ir
baigiamojo egzamino

duo  rengimo
metodini
rekomendacij  rengimas
ir sklaida

Neuniversitetini  studij
kvalifikacinio ir baigiamojo
egzamino u duo  rengimo
metodin s rekomendacijos

R. ait
M. Sinevi ien

MM Profesinio
mokymo metodikos
centras

Vilniaus kooperacijos kolegijos
Buhalterin s apskaitos specialyb s
baigiam  egzamin  sesijos
organizavimas (dienin se ir
neakivaizdin se studijose)

A. Pikelien
R. ait

12.  Dalyvavimas
baigiam  egzamin
komisijos darbe

Vilniaus teis s ir verslo vadybos
kolegijos Verslo teis s studij
programos student  diplomini
darb  gynimas

A. Pikelien
R. ait

MM

13.  Dalyvavimas egzamin
komisijos darbe

Pranc  kalbos centro studentai J. Gerybien Pranc  kalbos
centras

14.  Materialini  i tekli
analiz

Klaip dos socialini  moksl  kolegija
ir jos Vilniaus bei Tel  filialai

R. ait MM PMMC

15.  Studij  kokyb Vilniaus teis s ir verslo kolegijos
Verslo teis s studij  programos
vykdymo analiz

R. ait
A. Pikelien

MM

16.  Mokymo programos Vilniaus prekybos ir verslo mokyklos O. igutien  PMMC
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Eil.
Nr. Ekspertavimo sritis Objektas Atlik jas sakovas

Pardav jo – preki inovo,
Daug  technikos ir verslo mokyklos
Pardav jo ir preki inovo,
Simno em s kio mokyklos
Smulkaus verslo organizavimo,

iauli  prekybos ir verslo mokyklos
Pardav jo ir preki inovo,
Joni kio em s kio mokyklos
Apskaitininko – kasininko ir kt.
programos

17.  Baigiamieji egzaminai ir
diplominiai darbai

Vilniaus kooperacijos kolegija  V. Mickien MM

18.  Mokymo ir mokymosi
metodin  priemon

A.O. iplyt s specialyb s
skaitiniams “Fachlekture fur
Medizinstudenten”, ISBN 9955-519-
13-4, Vilnius, 2003

J. Patackait  A.O. iplyt

19.  Mokymo ir mokymosi
metodin  priemon

E. Jakub nien s Vokie  kalbos
mokymo ir mokymosi metodin
priemon

J. Patackait  PPRC

20.  10 Mokymo programos VLPBPM Apeig  verslo
organizavimo, Alytaus siuv
mokyklos Reklamos komersanto,
Panev io prekybos ir paslaug
verslo mokyklos Reklamos
komersanto, Vilniaus 1-osios
politechnikos mokyklos Reklamos
komersanto mokymo programos

D. Rasimavi ien  PMMC

21.  Studij  programos VTVK Turizmo ir vie bu
administravimo ir kavini  ir
restoran , Klaip dos kolegijos
Kult rin s veiklos ir pramog
vadybos, Marijampol s kolegijos
Kult rinio darbo vadybos, Klaip dos
socialini  moksl  kolegijos Verslo
komunikacij  vadybos, Vakar
Lietuvos verslo kolegijos Rekreacijos
ir turizmo vadybos programos

D. Rasimavi ien  PMMC

22.  Recenzija V. Krav no knyga “Elektronika”, 1
dalis, 2004

J. Saldauskien  V. Krav nas

23.  Metodini  priemoni
recenzavimas

Metodin s priemon s A. Petkevi ien  PPRC

24.  Vilniau Kooperacijos
kolegijos Kauno
skyriaus d stytoj  S.

niup ien s ir Z.
Macenien s mokymo –
mokymosi med iagos
recenzijos atestuojantis 
vyr. d stytojus.

Mokymo – mokymosi med iaga A. Petkevi ien  PPRC

25.  Mokymo programos V  Kauno paslaug  verslo
darbuotoj , PRC Smulkaus verslo
organizatoriaus,

 Kretingos technologijos ir verslo
mokyklos Preki  ve imo
organizatoriaus, Technologinio
profilio verslo vadybos
administravimo, ra tin s paslaug ,
ma menin s prekybos pakraipos
gimnazijos mokymo programos.

iauli  prekybos ir verslo mokyklos

L. Medelien  PMMC
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Eil.
Nr. Ekspertavimo sritis Objektas Atlik jas sakovas

prekybos komersanto, Alantos
technologijos ir verslo mokyklos
moni  komersanto, Kauno

statybinink  rengimo centro
Informacini  technologij  sistem
komersanto programos

26.  Metodinis leidinys Vilniaus kooperacijos kolegijos vyr.
st. Kasperavi ien s metodinis

leidinys “Komercini  lai  ra ymas
vokie  kalba verslo vadybos ir
buhalterin s apskaitos specialybi
studentams”.

Z. Dambrauskien  Vilniaus kooperacijos
kolegija

27.  Metodin  med iaga iauli  prekybos mokyklos d st. J.
Radavi ien s metodin  med iaga
“Maisto preki  mokymo metodin
med iaga”.

S. Mickien PPRC

28.  Mokymo med iaga Vilniaus kooperacijos kolegijos d st.
Jara nien s mokymo med iaga
“Preki enklinimas”.

S. Mickien PPRC

29.  Metodin  med iaga Utenos regiono profesinio mokymo
centro d st. L. Navikien s mokymo –
metodin  med iaga “Maisto preki
kokyb s vadyba”.

S. Mickien PPRC

30.  Kolegij  absolvent
kvalifikacijos vertinimo
rezultat  analiz

Kolegijos absolvent  kvalifikacija A. Voiciechovska MM

31.  Mokomoji knyga P. Norvai ien s mokomoji knyga
“Vie bu iai ir j  patalp  prie ra”.

T. Stepankevi ien  Turizmo ir vie bu
departamentas

32.  Mokymo programa V  Kauno Paslaug  verslo
darbuotoj  profesinio rengimo centro
“Smulkaus verslo organizatorius”
programa

T. Stepankevi ien  PMMC

33.  Studij  programa Vilniaus ir verslo mokyklos studij
programa “Vie bu  ir turizmo
komplekso darbuotojas”

T. Stepankevi ien  PMMC

34.  Mokymo programa V  Kauno Paslaug  verslo
darbuotoj  profesinio rengimo centro
“Socialini  paslaug  organizatorius”
programa

T. Stepankevi ien  PMMC

35.  Studij  programa  Studij  programa Maitinimo verslo
organizavimas

D. Jak tien PPMC

36.  Metodiniai leidiniai Turizmo organizavimo, vie bu
vadybos, verslo etikos, kult ros
istorijos, turizmo ir kelioni moni
administravimo, vadybos ir kt.
metodini  leidini  recenzavimas

A. Skerstonien  PPRC

37.  Recenzavimas/
vertinimas

Slaugos specialist  profesin s
kvalifikacijos tobulinimo programos

V. Gineitien ,
N. Lapkauskien ,
V. Lapinskien ,
V. Vencien

LR SAM

38.  Program  vertinimo ir
derinimo SAM tvarka

Sveikatos prie ros ir farmacijos
specialist  tobulinimo programos

. Jankauskien LR SAM

39.  Recenzavimas LR MN32:2003 . Jankauskien ,
G. Kavaliauskien ,
A. Jur nien

VUL Santari ki
klinikos
Gastroenterologijos ir
dietologijos centras

40.  Recenzavimas Klaip dos universiteto Slaugos
specialyb s profesinio tobulinimo
programa „Klinikin  farmakologija”

G. erpytien ,
V. Lapinskien

LR SAM

41.  Recenzavimas LR MN 22:2003 N. Lapkauskien  LR SAM
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Eil.
Nr. Ekspertavimo sritis Objektas Atlik jas sakovas

42.   Recenzavimas Straipsniai „Sveikatos
enciklopedijai”

L. Apeikien ,
A. Zarankien ,
D. iurlien ,
G. Kavaliauskien ,
N. Markauskien

UAB “Vaist inios”

43.  Profesin s kvalifikacijos
pripa inimas

silavinimo dokumentai I. Grakauskien ,
B. Gostevi ien ,
M. Mamontova

LR SAM, Nuolatin
slaugos specialist
licenzijavimo
komisija

44.  Diplom  pripa inimas U sienyje gyto i silavinimo
pripa inimas

I. Grakauskien  LR SAM U sienyje
gyto i silavinimo

vertinimo ir
pripa inimo komisija

45.  Slaugytoj
licencijavimas

Respublikos slaugytojai G. Kavaliauskien  LR SAM

46.  Slaugos kompetencij
vertinimas

Respublikos slaugytojai G. Kavaliauskien  LR SAM

47.  Recenzavimas Sveikatos prie ros specialist
tobulinimo programos

R. Tarb nien  LR SAM

48.  Redagavimas  Leidinys „Sveikatos enciklopedija” L. Apeikien ,
R. Butkuvien ,
D. iurlien ,
G. Kavaliauskien ,
G. erpytien ,
N. Lapkauskien

UAB „Vaist inios”

49.  Ekspertavimas Visuomen s sveikatos ir
reabilitacijos studij  kryp  naujos
neuniversitetini  studij  programos

 M. ukauskien  LR MM

50.  Standarto rengimas „Kineziterapeuto”
 V i silavinimo lygio profesinio
rengimo standartas

M. ukauskien  LR MM, PMMC

51.  Neuniversitetini  studij
program  recenzavimas

Lietuvos kolegij  ir auk tesni
mokykl  parengtos neuniversitetini
studij  programos

G. Palaityt
R. Kondratien
N. Liepien

MM, PMMC

52.  Profesinio mokymo
program  rezenzavimas

Profesinio mokymo programos V. Send ikas MM, PMMC

53.  Centrin  profesinio
mokymo ekspert
komisija

Profesinio mokymo programos N. Liepien MM, PMMC

54.  Recenzavimas L.Stabingis „Kompiuterizuota
apskaita“, L.Simanauskas
„Informacini  sistem  esm “

A. Ivanauskien M

55.  Ikimokyklinis ir pradinis
ugdymas

Dokumentai ir metodin  med iaga V. Gra ien MM Ikimokyklinio
ir pradinio ugdymo
ekspert  komisija

56.  Ikimokyklinis ir
prie mokyklinis
ugdymas

Dokumentai ir metodin  med iaga V. Gra ien MM Ikimokyklinio
ir prie mokyklinio
ugdymo ekspert
komisija

57.  Pradinis ugdymas Panev io Kolegijos Pradinio
ugdymo neuniversitetini   studij
programai skirt  i tekli vertinimas

V. oblinskas Profesinio mokymo
metodikos centras

58.  Socialin  pedagogika Kauno kolegijos Socialin s
pedagogikos neuniversitetini  studij
programos vertinimas

E. Deika Profesinio mokymo
metodikos centras

59.  Socialin  pedagogika Panev io kolegijos Socialin s
pedagogikos neuniversitetini  studij

E. Deika Profesinio mokymo
metodikos centras
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Eil.
Nr. Ekspertavimo sritis Objektas Atlik jas sakovas

programos vertinimas
60.  Lietuvi  kalba ir

literat ra
ven ioni  r. ven ion li

gimnazijos mokytojos Dainos
Gaidamavi ien s, pretenduojan ios
gyti Lietuvi  k. mokytojos ekspert s

kvalifikacij , praktin  veikla

R. emaitis PRRC

61.  Matematikos didaktika Matematikos vadov lis I klas s
(Matematika PLTUS)

A. Rudien Leidykla “Briedis”

62.  Menai VPU IV kurso stud. I.Gurskien s
bakalaurinis darbas

iemos laikotarpio kalendorin s
vent s”

(recenzija)

B.Ra omavi ien  VPU GMF Buities
katedra

63.  Ikimokyklinis ugdymas L.Radzevi ien s daktarin s
disertacijos “K diki  nam
aukl tini  emocij  pl tot
edukacin je aplinkoje“ recenzavimas

D. lapelien
I. Stankevi ien

PU

64.  Dokument  rengimas ir
vertinimas

Technologinio ugdymo koncepcijos
projektas

L. Statauskien
(aktas ,,D l
autorinio darbo
pri mimo” 2003 12
24 Nr.24)

MM vietimo
pl tot s centras

65. Mokomosios priemon s
recenzavimas

Vadov lis ,, em s kio chemija” D. idonyt
I. er ikien

Profesinio mokymo
metodikos centras

66. ukuosen  dizaino
specialist  meistri kumo
vertinimas

Teis javimas kirp  konkurse
Multiplicity 2004 (Kaunas)

E. utautien  LPKNPS asociacija ir
UAB ,,Femina Bona”

67. Baigiam  darb
vertinimas

G. Fled inskien s auk tesniosios
men  mokyklos baigiam
egzamin  vertinimas Kvalifikavimo
komisijoje

Z. Skutulait  G. Fled inskien s
auk tesnioji men
mokykla

MM
68. Kvalifikacijos

vertinimas
Siuv  kvalifikacinis egzaminas D. Aidietien  AB ,,Lelija”

69. Auk tojo mokslo
universitetini  ir
neuniversitetini  studij
program  ekspertiz

KTU, U, UK studij  program
akreditavimas (ekspert  grup )

Z. Skutulait  LR MM SKVC

70. Program  vertinimas Darbo rinkos mokymo tarnybos
drabu  gamybos program
ekspertiz s

D. Aidietien   Darbo rinkos
mokymo tarnyba

71. Kvalifikacijos standart
rengimas

V i silavinimo lygio siuvimo
technologo standartas

R. Puod iukynien  LR MM
Metodikos centras

72. Rengini   recenzavimas  Lietuvos teatr  ir tarptautini  teatr
festivali  reporta ai (teatro kritika)
LR tautini  bendrij  programoje
,,Santara” 2003–2004 m.

M. Tanana LRT

73. Rengini  (spektakli )
ekspertinis vertinimas

iuri nar  Tarptautiniame
monospektakli  festivalyje
,,Zvaigzne 2004” (2004-03-26/30
Latvija, Ryga)

M. Tanana Teatr  festivali
organizatoriai

74. Rengini  (spektakli )
vertinimas

iuri nar  Tarptautiniame mono
spektakli  festivalyje ,,Atgarsiai”
(2004-04-20/26 Ukraina, Kijevas)

M. Tanana Teatr  festivali
organizatoriai

75. Respublikinis konkursas
„Dain  dainel “

Konkurso dalyviai N. Sinkevi
(vertinimo
komisija)

LRT

76. LRT konkursas „Ma
vaig  valanda“

Konkurso dalyviai R. Mila ius
(vertinimo
komisija)

LRT

77. Panev io festivalis Festivalio dalyviai S. Giedraitis Panev io m.
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Eil.
Nr. Ekspertavimo sritis Objektas Atlik jas sakovas

„D iazo fontanas“ (vertinimo
komisija)

savivaldyb

78. Panev io festivalis
„Sing Jazz“

Festivalio dalyviai L. Vilkon ius
(vertinimo
komisija)

Panev io m.
savivaldyb
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9 priedas
Vilniaus kolegijos patalp  renovacija

Eil.
Nr. Objekto pavadinimas Suma, Lt

Elektronikos ir informatikos fakultetas
1. Apsaugin s signalizacijos rengimas 7458.53
2. Seifo tipo dur  montavimas 3vnt. 7093.81
3. Metalini  grot  montavimas 4123.10
4. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 3027.31
5. 424 aud. remontas i ple iant bibliotekos patalpas 46854.00
6. III auk t. koridoriaus remontas 113270.56
7. IV auk t. koridoriaus remontas 97492.78
8. 422 aud. remontas, lang  keitimas 21684.84
9. 102 ir 402 aud. ir stogo remonto darbai 1657.90

10. Naujo korpuso stogo remonto darbai 28716.48
11. Asfaltbetonio dangos remontas 22839.56
12. 420A aud. remontas 7399.78
13. I auk t. pertvara 3029.06

Bendrabutis Verki  g. 45
1. Du o remontas 35684.00

Sveikatos prie ros fakultetas
1. Stoglangi  pakeitimas polikarbonatiniais paketais 98100.00
2. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 8303.33
3. Metalini  grot  montavimas 11092.38
4. 14 auditorij  ir vonios mokomojo kambario, tualeto, galerijos, valgyklos virtuv s,

laiptin s remonto darbai atlikti kio b du
5705.00

5. 106, 107, 128 kabinet  bei 224 auditorijos ir I-o auk to koridoriaus remonto darbai atlikti
kio b du

14300.00

Dizaino ir technologij  fakultetas
1. Apsaugin s signalizacijos rengimas (Gerosios Vilties g.19) 2488.73
2. Metalin s tvoros, vart  ir varteli  montavimas 16873.00
3. iluminio mazgo paruo imas ir remontas (Gerosios Vilties g.19) 7602.75
4. iluminio mazgo paruo imas ir remontas (Pam nkalnio 15/6) 3760.40
5. III korpuso pastato rekonstrukcija (Gerosios Vilties g.19) 326636.00

Bendrabutis Gerosios Vilties g. 23
1. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 4289.78
2. Apsaugin s signalizacijos rengimas 508.60

Bendrabutis Giedrai  g. 81
3. 4 du  remonto darbai 36031.85
4. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 2388.65
5. Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyn  keitimas 7432.03

Bendrabutis Didlaukio g. 63
6. Lang  pakeitimas 709 kambaryje 2283.00
7. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 4040.24
8. 2 du  ir 2 virtuvi  remontas 57550.00
9. Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyn  keitimas 14389.23

Verslo vadybos fakultetas
1. 201 ir 202 aud.lang  montavimas 4846.11
2. Vandentiekio sistemos darbai 4427.60
3. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 4327.25
4.  237, 233, 231, ir 230 auditorij  remonto darbai. 41823.00
5. 230, 231, 233, 234 ir 237 aud. sumontuoti plastikiniai langai 15694.00
6. Holo patalp  remontas, plastikini  lang  montavimas 37402.00
7. Internetin s skaityklos remontas 401 aud. 10996.00
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8. Renovuotos sporto sal s lauko lubos 2397.00
9. 248 ir 249 aud. plastikini  lang  montavimas 3530.00

10. 230, 233, 234 auditorijose sumontuotos pakabinamos lubos, ap vietimas, 317 ir 234 aud. ir
pagrindin s laiptin s remontas

26978.00

Bendrabutis Didlaukio g. 61
1. Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyn  keitimas 11256.51
2. 2 du  ir 2 virtuvi  remontas 57550.00
3. Stogo remonto darbai 11766.96

Ekonomikos fakultetas
1. Apsaugin s signalizacijos rengimas 1426.21
2. Laipt  remontas 1926.00
3. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 2444.83
4. II auk to koridoriaus remontas 51001.96
5. 25 aud. remontas 5251.00
6. 14, 16, 18 aud., laiptin s ir persirengimo kambario remontas 13624.28
7. Metalin s seifo tipo durys 1vnt. 2336.40
8. 11 aud. remontas 5615.62
9. Laiptin s remontas 34730.93

10. Pakeisti 52 vnt. plastikiniai langai 50499.00

Bendrabutis altkalvi  g. 14
1. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 2015.91
2. Cokolinio auk to, II ir III auk  sanitarini  mazg  ir pagalbini  patalp  remontas 142681.00
3. R sio sanitarini  mazg  kapitalinis remontas 6447.00
4. Seifo tipo durys 2 vnt. 2394.50

Pedagogikos fakultetas
1. Lang  montavimas (Palydovo g.29, ir bendrabutyje Geni  13a) 102928.26
2. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 3893.60
3. Grind lifavimas ir lakavimas 12813.62
4. Metalin s tvoros montavimas 12782.00

Bendrabutis Geni  g.13A,

1. iluminio mazgo paruo imas ir remontas 3350.52

Buivydi ki em s kio studij  centras
1. Katilin s katilo V K 31 kapitalinis remontas 20593.00
2. Nuotek  siurblio rengimas 22690.77
3. Metalini  grot  montavimas 24782.20
4. Duonos ir kit  konditerijos gamini  laboratorija 132488.04
5. Valgyklos ildymo sistemos remontas 8067.66
6. Maitinimo bloko v dinimo rengimas 59468.48
7. Valgyklos jimo, tualeto durys 14385.38
8. Maisto produkt  technologij  laboratorija 27508.16

Bendrabutis Ber   g. 4

1. 4 virtuvi  remonto darbai 34918.56

Men  fakultetas
1. Apsaugin s signalizacijos rengimas 4671.87
2. Metalini  grot  ir dviej  var arvuot  dur  montavimas 4455.00

Bendrabutis Didlaukio g. 65
1. 6,7,8 ir 9 auk  du  remonto darbai 84064.00
2. ilumin s tr sos remonto darbai 5999.92
3. Atlikta dviej  lift  dispe erizavimas 3477.11
4. Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyn  keitimas 7205.12
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Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai

VIKO - Vilniaus kolegija
EIF - Elektronikos ir informatikos fakultetas
EKF – Ekonomikos fakultetas
VVF – Verslo vadybos fakultetas
SPF – Sveikatos prie ros fakultetas

SC – Buivydi ki em s kio studij  centras
PDF – Pedagogikos fakultetas
DTF – Dizaino ir technologij  fakultetas
MEF – Men  fakultetas
SA – student  atstovyb


