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Vilniaus kolegijos metinė ataskaita parengta remiantis: 
 

- Fakultetų veiklos savianalizės ataskaitomis; 
- Studijų tarnybos duomenimis; 
- Personalo skyriaus duomenimis; 
- Mokslo skyriaus duomenimis; 
- Kompiuterių centro duomenimis; 
- Ūkio valdymo ir komercijos skyriaus duomenimis; 
- Tarptautinių ryšių skyriaus duomenimis; 
- Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus duomenimis; 
- Finansų ir apskaitos skyriaus duomenimis. 

 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

3 

 
 

TURINYS 
 
 
 

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

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

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

4. KOLEGIJOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS................................................................................... 8 

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

6. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI.................................................................................... 15 

6.1. KONKURSAS .................................................................................................................... 15 
6.2. ĮSTOJUSIŲJŲ GYVENAMOJI VIETA............................................................................. 19 

7. STUDENTŲ PAŽANGA .......................................................................................................... 19 

7.1. KELIAMIEJI STUDIJŲ REZULTATAI ............................................................................ 19 
7.2. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI................................................................................. 20 
7.3. STUDENTŲ SKAIČIAUS DINAMIKA ............................................................................ 23 
7.4. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI ......................................................... 26 
7.5. VILNIAUS KOLEGIJOS ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS ......................................... 27 

8. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI ...................................................................................................... 28 

8.1. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJA ....................................................................................... 28 
8.2. DĖSTYTOJAI, STUDIJUOJANTYS MAGISTRANTŪROJE IR 

DOKTORANTŪROJE ....................................................................................................... 29 
8.3. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS......................................................... 30 

9. TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ VEIKLA IR MENINĖ KŪRYBA...................................... 31 

9.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI .................................................................................................... 32 
9.2. PUBLIKACIJOS................................................................................................................. 33 
9.3. KONFERENCIJOS, SEMINARAI, PRANEŠIMAI, MOKSLO POPULIARINIMAS ..... 36 
9.4. PARENGTOS MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS............................................... 38 
9.5. KONSULTACINĖ IR EKSPERTINĖ VEIKLA................................................................. 41 
9.6. MENINĖ KŪRYBA IR ATLIKĖJIŠKA VEIKLA ............................................................. 44 

10. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI .................................................................................................. 45 

10.1. PATALPOS....................................................................................................................... 45 
10.2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA.............................................................. 46 
10.3. BIBLIOTEKOS................................................................................................................. 46 
10.4. PRAKTINIO MOKYMO BAZĖ....................................................................................... 49 

11. PARAMA STUDENTAMS..................................................................................................... 49 

12. IŠORINIAI RYŠIAI ................................................................................................................ 53 

12.1. BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS........................................................................... 53 
12.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE .......... 54 
12.3. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ĮSISAVINIMAS ....................................................... 58 

13. VIEŠIEJI RYŠIAI.................................................................................................................... 59 

14. ŪKIO VALDYMAS IR PATALPŲ RENOVACIJA.............................................................. 60 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

4 

15. FINANSŲ VALDYMAS......................................................................................................... 62 

15.1. NEMATERIALUSIS, ILGALAIKIS MATERIALUSIS,TRUMPALAIKIS TURTAS 
IR ATSARGOS................................................................................................................. 62 

15.2. PINIGAI, GAUTINOS SUMOS IR FINANSINIS TURTAS........................................... 63 
15.3. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ 

VYKDYMAS.................................................................................................................... 64 
15.4. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PAJAMOS.............................................................................. 66 
15.5. MOKĖTINOS SUMOS..................................................................................................... 67 
15.6. UŽBALANSINĖS SĄSKAITOS...................................................................................... 68 

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

1 PRIEDAS. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS........................................................................ 70 
2 PRIEDAS. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS ............................................ 71 
3 PRIEDAS. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS................................................................. 72 
4 PRIEDAS. KOLEGIJOJE VYKDYTA EKSPERTINĖ VEIKLA.............................................. 73 
5 PRIEDAS. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI ................................... 76 
6 PRIEDAS. VILNIAUS KOLEGIJOS KOORDINUOJAMI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 

PROJEKTAI IR PARTNERYSTĖ JUOSE.............................................................. 79 
7 PRIEDAS. KOLEGIJOS PATALPŲ RENOVACIJA................................................................ 81 
8 PRIEDAS. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS............................ 82 

 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

5 

1. KOLEGIJOS VIZIJA 
Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besimokanti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti 

darbo rinkos poreikius su perspektyvių socialinių, fizinių, humanitarinių, biomedicinos, 
technologijos mokslų bei meno studijų sričių raida. 

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

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

2. KOLEGIJOS MISIJA 
Rengti aukštąjį išsilavinimą turinčius informatikos, elektronikos, pramonės, chemijos 

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

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

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

Siekdama įgyvendinti savo misiją, Kolegija kelia sau tokius pagrindinius tikslus: 
1) sudaryti sąlygas asmeniui įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją; 
2) rengti Lietuvos Respublikai aukštos kvalifikacijos, atitinkančios Lietuvos ūkio reikmes 

ir naujausių technologijų ir mokslo lygį, specialistus; 
3) plėtoti Vilniaus regionui reikalingą taikomąją mokslinę veiklą ir tyrimus, teikti 

atitinkamas konsultacijas vietos valdžios ir ūkio subjektams; 
4) sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant asmenų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą; įgyvendinti mokymosi visą 
gyvenimą principą; 

5) ugdyti švietimui ir kultūrai imlius specialistus, gebančius dirbti sparčios technologijų 
kaitos sąlygomis, pasirengusius integruotis į Lietuvos ir tarptautinę bendriją. 

 
3. KOLEGIJOS VALDYMAS 

Vilniaus kolegija yra viena iš didžiausių aukštųjų mokyklų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 
šalyse, turinti 8 akademinius padalinius (fakultetus), daugiau kaip 9 tūkst. studentų ir daugiau kaip 1 
tūkst. darbuotojų.  

Kolegijos valdymo ir sprendimų priėmimo procese dalyvauja savivaldos struktūros, 
direktoriaus pavaduotojai, akademinių padalinių ir įvairių tarnybų darbuotojai. 2007 metais buvo 
įkurta strateginės plėtros skyriaus vedėjo pareigybė. Skyriaus vedėjas atsakingas už efektyvų 
projektų rengimą ir vykdymą, užtikrinant strateginę plėtrą bei optimaliai išnaudojant Kolegijos 
potencialą. Pirmiausiai remiami ir skatinami tie projektai, kurie atitinka strateginį plėtros planą, 
prisideda prie kolegijos pagrindinių veiklos uždavinių – studijų kokybės, efektyvumo bei 
integracijos į Europos aukštojo mokslo erdvę. Uždaviniai:  

- Informuoti Kolegijos padalinius apie galimybes teikti projektų paraiškas ES Struktūrinių 
fondų paramai gauti; inicijuoti paraiškų rengimą;  

- Suteikti konsultacinę pagalbą projektų paraiškas rengiančioms ir projektus vykdančioms 
darbo grupėms;  

- Kaupti ir sisteminti informaciją apie Kolegijoje vykdomus ES Struktūrinių fondų 
finansuojamus projektus; 

- Įtraukti į projektinę veiklą kuo daugiau dėstytojų, mokslininkų, studentų ir 
administracijos darbuotojų; 

- Lietuvoje ir užsienyje reprezentuoti Vilniaus kolegiją projektų vadybos srityje. 
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1 pav. Kolegijos valdymo struktūra 
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Kolegijos savivalda įgalina realizuoti iniciatyvą, kylančią iš žemiausių grandžių, iš pavienių 
bendruomenės narių – studentų ar dėstytojų. Kolegijos taryba - kolegijos visuomeninės priežiūros ir 
globos institucija. Ją sudaro 12 asmenų: 4 narius deleguoja Kolegijos Akademinė taryba, 4 skiria 
švietimo ir mokslo ministras, 4 – švietimo ministras ir Kolegijos direktorius bendru sutarimu. 
Kolegijos tarybos narių sąrašas pateikiamas 1 priede. Kolegijos Akademinė taryba – aukščiausia 
akademinės savivaldos institucija. Kolegijos Akademinę tarybą sudaro 39 nariai. Akademinės 
tarybos narių sąrašas pateikiamas 2 priede.  
 

 
 

2 pav. Vilniaus kolegijos savivaldos struktūra 
 

Studentų interesams kolegijoje atstovauja Studentų atstovybė (toliau – SA). SA yra 
savarankiška visuomeninė VIKO studentų ne pelno siekianti organizacija, juridinis asmuo, turintis 
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas banke, antspaudą bei kitą simboliką. SA 
yra atsakinga už studento pažymėjimų išdavimą studentams. SA nuo 2001 metų yra Lietuvos 
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Studentų Atstovybių Sąjungos ir nuo 2002 metų Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos 
,,Apskritasis stalas” narė. 

Aukščiausias SA valdymo organas yra konferencija, SA darbą organizuoja SA Prezidiumas, 
SA ir Kolegijos studentams atstovauja Prezidentas. Pagal Vilniaus kolegijos statutą, studentai turi 
vieną vietą Kolegijos taryboje ir 20 % balsų Akademinėje taryboje. Jie veikia vadovaudamiesi 
Kolegijos studentų atstovybės įstatais. 

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

SA rūpinasi studentų laisvalaikiu, organizuoja renginius, konferencijas ir seminarus. 2007 
m. buvo organizuota: pirmakursių stovykla, kurioje dalyvavo pirmakursiai iš visų fakultetų, 
pirmakursių krikštynos, dėstytojų dienos renginiai, Kalėdinis vakaras, akcija „Karas keliuose“ ir kt. 
Veikia VIKO SA puslapis internete www.vikosa.lt, kuriame studentai gali rašyti savo klausimus 
studentų atstovybei, gali bendrauti forume bei skaityti naujienas. SA narių sąrašas pateikiamas 3 
priede.  
 
 

4. KOLEGIJOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 
 

 
 

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ organizuojami kasmetiniai apdovanojimai skirti 
pagerbti sėkmingiausiai žinių ekonomikos sektoriuje dirbančias įmones bei sustiprint žinių 
ekonomikos svarbos suvokimą visuomenėje. Konkursas vyksta nuo 2004 m. Nugalėtojus renka 
atrankos organizacinis komitetas, kurį sudaro politikai, mokslininkai ir verslininkai. Projekto 
globėjas – prezidentas Valdas Adamkus. Šiemet kaip kandidatės į Metų žinių ekonomikos įmonės 
vardą buvo pakviestos daugiau kaip 1500 įmonių. Paskutiniame atrankos etape varžėsi 12 duomenis 
pateikusių ir pagrindinį atrankos etapą įveikusių įmonių. 

2007 m. spalio 5 d. Prezidentūroje prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo pažangiausias 
Lietuvos žinių ekonomikos įmones. „Metų žinių ekonomikos įmonėmis 2007” pripažintos Vilniaus 
kolegija, UAB „Teltonika“ bei AB Mašinų gamykla „Astra“.  

Vilniaus kolegija apdovanota kaip pažangiausia paslaugų sektoriaus įmonė už inovacijas 
aukštojo mokslo vadyboje. Šiais metais pirmą kartą Žinių ekonomikos įmone tapo valstybinė 
mokymo įstaiga. 
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Tapo gražia tradicija, kad kiekvienais metais Vilniaus 

prekybos, pramonės ir amatų rūmai apdovanoja sėkmingai veiklą 
vykdžiusius Rūmų narius. Šiais metais pagal 9 mėnesių veiklos 
rezultatus konkurso būdu atrenkami ir apdovanojami prizais 
geriausi 2007 metų Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
verslininkai ir mokymo institucijos. 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų konkurso “Už 
pasiekimus 2007 metais” tarp mokymo institucijų nugalėtojais 
tapo Vilniaus kolegija. Kolegija buvo apdovanota įspūdinga, 
Olimpo dievą, prekybos, keleivių ir pirklių globėją Hermį, 
vaizduojančia statulėle. 

 
 
 

5. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 
 

Vilniaus kolegija yra didžiausia Lietuvoje aukštojo neuniversitetinio mokslo ir studijų 
institucija, rengianti specialistus su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu.  

Vilniaus kolegijoje yra 8 fakultetai: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo 
vadybos, Sveikatos priežiūros, Pedagogikos, Dizaino ir technologijų, Agrotechnologijų bei Menų. 
Kolegijoje vykdomos 42 studijų programos iš šešių studijų sričių: humanitarinių mokslų, meno, 
socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų ir technologijos mokslų.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtos naujos studijų programos: Elektronikos ir 
informatikos fakultete – Elektronikos technika ir Telekomunikacijos (abiejų programų apimtis po 
140 kreditų, studijų trukmė –3,5 metų), Agrotechnologijų fakultete –Agroverslo vadyba (apimtis 
120 kreditų). 

2006/2007 m.m. kolegijoje buvo 34 katedros, 28 iš jų yra studijų programas kuruojančios, 6 
– nekuruojančios. Katedros yra pagrindinis studijų bei taikomųjų mokslinių tyrimų kolegijoje 
organizatorius ir vykdytojas. 

Siekiant sėkmingai konkuruoti aukštojo mokslo rinkoje, patenkinti studijuojančiųjų 
lūkesčius, studijų kokybės užtikrinimas tampa vienu svarbiausių Kolegijos prioritetų. Studijų 
kokybės vertinimas apima sistemingai ir cikliškai atliekamą Kolegijos, fakultetų, katedrų veiklos 
savianalizę, kurios metu atskleidžiami vykdomos veiklos pranašumai ir trūkumai, numatomi keliai 
trūkumams šalinti, aptariami geros patirties įgyvendinimo pavyzdžiai, o pasiekimai lyginami su kitų 
fakultetų, katedrų pasiekimais. 

Viena pagrindinių studijų kokybės užtikrinimo sąlygų – nuolatinis Kolegijos studijų 
programų tobulinimas, atsižvelgiant į valstybės ir regiono plėtros perspektyvą, darbo rinkos 
paklausą, darbdavių interesus, studentų poreikius. Tobulinant studijų programas, svarbiausiais 
uždaviniais tampa realaus veiklos pasaulio procesų ir studijų turinio integracija, savarankiškų 
studijų vystymas ir skatinimas, prieigos prie literatūros šaltinių didinimas, teorijai ir praktikumams 
skirtų valandų santykio optimizavimas, studijų išteklių ir dėstytojų kompetencijos, taip pat studentų, 
absolventų, darbdavių (tame tarpe kvalifikavimo komisijų narių ataskaitų) grįžtamojo ryšio analizė. 

2006/2007 m.m., vykdant ES struktūrinių fondų projektą „Inovatyvių praktinio mokymo 
formų diegimas Vilniaus kolegijoje“ (SFMIS NR. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0015), buvo 
atnaujintos 22 Kolegijos studijų programos: EIF – kompiuterinė technika, VVF ir EKF – visos 
šiuose fakultetuose vykdomos  programos, SPF – higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija, ATF – 
Agroverslo vadyba ir maisto produktų technologija, PDF – ikimokyklinis ugdymas, pradinio 
ugdymo pedagogika, socialinė pedagogika, DTF – šukuosenų dizainas, MEF – kultūrinės veiklos 
vadyba, muzikos pedagogika, populiarioji muzika, šokio pedagogika. Siekiant pagrindinio šios 
veiklos tikslo – praktinio mokymo kokybės gerinimas ir praktinių įgūdžių efektyvumo didinimas – 
Kolegijos ir išoriniai (darbdavių, socialinių partnerių atstovai) ekspertai analizavo dalykų 
praktikumų, mokomųjų ir profesinės veiklos praktikų programas, jų turinį, tikslus, teorijai ir 
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praktiniam mokymui skirtų valandų santykį, taikomus studijų metodus, praktikumų bei praktikų 
užduotis.  

2006/2007 m.m., įsigaliojus studijų krypties reglamentui ir/ar profesijos standartui, taip pat 
atsižvelgiant į ekspertų pastabas, rengiantis studijų programų išoriniam išsamiajam vertinimui, buvo 
tobulintos šios studijų programos: 

- EIF – elektronikos technika, kompiuterinė technika, programavimas kompiuteriams, 
telekomunikacijos. 

- SPF – biomedicininė diagnostika, dietologija, higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija, 
ergoterapija, kineziterapija. 

- PDF – dailės ir technologijų pedagogika, gestų kalba, ikimokyklinis ugdymas,  lietuvių 
kalbos ir literatūros pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, socialinė pedagogika. 

- DTF – aprangos technologiniai įrenginiai, cheminės analizės technologija, siuvinių 
projektavimas ir gamyba. 

- MEF – kultūrinės veiklos vadyba, muzikos pedagogika, populiarioji muzika, šokio 
pedagogika. 

Pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą tvarką ir planus, atliekamas išorinis 
išsamusis studijų programų vertinimas, susidedantis iš dviejų dalių – vidinio vertinimo 
(savianalizės) ir išorinio vertinimo. Išorinio išsamiojo vertinimo metu vertinama, ar Kolegijos 
studijų programose suformuluoti aukštojo mokslo tikslai ir uždaviniai atitinka studentų, gyvenančių 
dinamiškame ir vis labiau profesionalėjančiame pasaulyje, siekius, ar studijų programų turinys 
atitinka tose programose deklaruojamus tikslus ir uždavinius, tos mokslo (meno) srities (krypties) 
žinių lygį, ar numatomi studijų rezultatai – absolventų įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai – atitinka 
profesionalios veiklos reikalavimus. 

2007 metais išorinio išsamiojo Kolegijos studijų programų vertinimo metu informatikos 
(programavimas kompiuteriams) bei visuomenės sveikatos (biomedicininė diagnostika, dietologija, 
higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija) studijų krypties programas vertino tarptautiniai ekspertai. 
Visos programos akredituotos be sąlygų iki kito vertinimo, išskyrus biomedicininės 
diagnostikos studijų programą, kuri akredituota lygtinai. 2008 metais numatytas dailės, 
ekonomikos, reabilitacijos ir slaugos studijų krypčių programų išorinis išsamusis vertinimas. 

Vystant kolegijos tarptautiškumą ir plėtojant studentų mainus, didelis dėmesys skiriamas 
studijuojamų dalykų programų rengimui užsienio kalba. 2006/2007 m.m. paskaitų ir skaidrių 
konspektai, savarankiško darbo užduotys, vaizdinė ir kita metodinė medžiaga studentams anglų 
kalba buvo parengti EIF (programavimo kompiuteriams ir informacijos sistemų studijų programų 
dalykai), SPF (bendrosios praktikos slaugos ir dietologijos studijų programų dalykai), PDF 
(ikimokyklinio ugdymo studijų programos dalykai), DTF (aprangos dizaino ir kostiumo dizaino 
programų dalykai). 

2007 m. spalio 1 d. Kolegijoje iš viso studijavo 9412 studentų. t.y. 2,6 % mažiau nei 2006 
metais. Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – mažesnė individualiųjų studijų 
paklausa. Ši tendencija stebima nuo 2004/2005 m.m. 
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3 pav. Bendras studentų skaičius kolegijoje 2003–2007 m. spalio 1 d. 
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Apžvelgiant studentų skaičių pagal studijų sritis 2007 metais, pastebima, kad studentų 
skaičiai pasiskirsto tokiu pačiu santykiu, kaip ir 2006 metais. 
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4 pav. Kolegijos studentų skaičius studijų srityse 2003–2007 m. spalio 1 d. 

 
Daugiausia studentų, t.y. 54,96 % visų kolegijos studentų, studijuoja pagal socialinių 

mokslų studijų srities programas – 5172 studentai. Šios srities programų kolegijoje vykdoma 
daugiausiai. Antroje vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, kuriose studijuoja 
1958 studentai, t. y. 20,8 % visų kolegijos studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų studijų 
srities programos – jose studijuoja 1233 studentai, t.y. 13,1 % visų studentų, toliau seka meno 
studijų sritis – 577 studentai, t.y. 6,13 % bendro studentų skaičiaus. Mažiausiai studentų studijuoja 
fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų srityje, kadangi kolegijoje vykdoma po vieną šios 
srities studijų programą: fizinių mokslų studijų srityje – programavimas kompiuteriams,  
humanitarinių mokslų studijų srityje – gestų kalba. Fizinių mokslų studijų srityje studijuoja 422 
studentai, arba 4,48 % visų studijuojančių, humanitarinių mokslų studijų srityje – 50 studentų, arba 
0,53 % bendro kolegijos studentų skaičiaus. 

Iš 17 studijų krypčių daugiausiai studentų studijuoja vadybos ir verslo administravimo (3988 
studentai), toliau seka edukologijos (843 studentai), informatikos inžinerijos (569), elektronikos 
inžinerijos (529) bei slaugos (523 studentai) studijų krypčių programose. 

Studijos kolegijoje vykdomos trimis studijų formomis: dienine, neakivaizdine ir vakarine. 
2007 metais daugiausia studentų, kaip ir 2006 metais, studijavo dienine studijų forma – 4710, po to 
sekė neakivaizdinės studijos – šia forma studijavo 4133 studentai. Ataskaitiniu laikotarpiu studentų 
skaičius abiejose studijų formose, lyginant su 2006 metais, sumažėjo: dieninėse 3,06 %, 
neakivaizdinėse – 3,43 %. 

Mažiausias studentų skaičius, kaip ir praėjusiais mokslo metais, buvo vakarinėse studijose – 
551. Tačiau 2007 metais studijuojančiųjų šia studijų forma išaugo net 5,62 %. 

Analizuojant studentų skaičiaus pagal įvairias studijų formas dinamiką 2003-2007 metais, 
pastebima, kad 2003 ir 2004 metais Kolegijoje daugiausia studentų buvo neakivaizdinėse studijose, 
kadangi šia studijų forma studijavo ir didžioji dauguma individualiųjų studijų studentų. Vėliau 
priėmimas į individualiąsias studijas pradėjo mažėti, todėl studijuojančiųjų šia studijų forma 
skaičius 2005-2007 metais mažėjo. 
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5 pav. Studentų skaičius kolegijoje pagal studijų formas 2003–2007 m. spalio 1 d. 

 
Lyginant su 2006 metais, 2007 metais studentų skaičius neakivaizdinėse studijose, kaip 

buvo minėta, sumažėjo 147 studentais, t.y. 3,43 proc. 
Studentų skaičius fakultetuose 2007 metais pakito nežymiai: Ekonomikos ir Verslo vadybos 

fakultetuose šiek tiek išaugo, kituose fakultetuose šiek tiek sumažėjo. 
 

10
90

10
62

10
00

46
3

10
6 5

10
68

87
9

48
5

96
6

96
1

81
0

46
2

88
3

92
9

77
1

43
6

13
0 2

21
20

15
4917

47

12
40

20
68

15
37

18
27

15
63

20
67

11
78

16
52

11
72

20
80

16
20

15
21

0

500

1000

1500

2000

2500

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF

2004 2005 2006 2007

 
6 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2004–2007 m. spalio 1 d. 

 
Daugiausia studentų studijuoja Verslo vadybos fakultete (VVF) – 2080, Ekonomikos 

fakultete (EKF) – 1620, Elektronikos ir informatikos fakultete (EIF) – 1521 studentas. Toliau pagal 
studentų skaičių fakultetai išsidėsto taip: Sveikatos priežiūros fakultete (SPF) – 1172 studentai, 
Pedagogikos fakultete (PDF) – 929, Agrotechnologijų (ATF) – 883, Dizaino ir technologijų 
fakultete (DTF) – 771, Menų fakultete (MEF) – 436. 

Visuose fakultetuose vykdomos dieninės ir neakivaizdinės studijos, o Elektronikos ir 
informatikos, Verslo vadybos bei Sveikatos priežiūros fakultetuose vykdomos ir vakarinės studijos. 
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7 pav. Studentų skaičius fakultetuose pagal studijų formas 2007 m. spalio 1 d. 

 
Studentų skaičius aukštosiose studijose pagal studijų programas 2003-2007 metais kito. Tai 

sąlygojo studentų priėmimo, tame tarpe į individualiąsias studijas, skaičius, išvykusių iš Kolegijos 
ir atvykusių studentų, studentų, paliktų kartoti kursą dėl ligos ar kitų priežasčių, skaičius ir kt. 
Studentų skaičius aukštosiose studijose pagal studijų programas pateiktas 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Studentų skaičius aukštosiose studijose pagal studijų programas 
Studentų sk. skirtingais metais pagal studijų formas (d/n/v) Eil. 

Nr. 
Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 
programos 

kodas 2003 2004  2005 2006 2007 

1. Programavimas 
kompiuteriams 

65309P101 233/352/179 183/225/184 185/201/183 139/150/177 137/103/182 

2. Elektronikos 
technika 

65301T201 140/170/- 146/113/- 163/135/- 157/132/- 159/119/- 

3. Telekomunikacijos 65301T204 105/135/- 155/197/- 161/177/- 154/131/- 157/95/- 
4. Kompiuterinė 

technika 
65307T101 158/226/- 167/190/- 187/175/- 165/148/- 160/131/- 

5. Informacijos 
sistemos 

65307T105 32/35/- 91/63/33 112/90/58 109/102/88 83/85/110 

6. Bankininkystė 65304S101 142/191/- 109/175/- 123/136/- 157/168/- 189/152/- 
7. Buhalterinė 

apskaita 
(EKF) 

65303S113 275/432/- 313/411/- 352/389/- 363/382/- 372/405/- 

8. Draudimo 
vadyba 

65303S102 82/86/- 113/94/- 112/96/- 116/99/- 94/113/- 

9. Finansai 65303S103 136/218/- 120/214/- 116/213/- 95/183/- 90/205/- 
10. Įstaigų ir įmonių 

administravimas 
65303S116 126/92/135 137/47/ 140 111/30/133 152/19/105 156/6/111 

11. Maitinimo verslo 
organizavimas 

65303S105 112/289/- 88/315/- 124/263/- 142/197/- 123/208/- 

12. Reklamos vadyba 65303S106 168/-/- 180/-/36 190/-/ 61 199/-/93 191/-/122 
13. Turizmo ir 

viešbučių 
administravimas 

65303S117 182/204/- 183/256/- 182/238/- 189/225/- 198/194/- 

14. Verslo vadyba 
(VVF) 

65303S121 207/428/- 203/370/- 187/307/- 151/289/- 164/268/- 

15. Prekybos vadyba 65303S170 32/32/- 56/109/- 84/158/- 86/220/- 84/255/- 
16. Biomedicininė 

diagnostika 
65310B102 129/21/39 100/58/- 85/48/- 88/10/- 93/22/- 

17. Dietologija 65310B108 57/-/24 77/-/- 79/-/- 56/-/- 62/-/- 
18. Higieninė ir 

dekoratyvinė 
kosmetologija 

65310B106 60/62/- 88/90/- 92/95/- 127/126/- 124/132/- 
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Studentų sk. skirtingais metais pagal studijų formas (d/n/v) Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

Valstybinis 
programos 

kodas 2003 2004  2005 2006 2007 

19. Bendrosios 
praktikos slauga 

65311B103 325/121/167 407/220/85 393/188/49 361/143/57 358/139/26 

20. Kineziterapija 65311B209 92/-/14 93/-/- 100/-/- 101/-/- 109/-/- 
21. Ergoterapija 65311B203 34/-/- 63/-/- 88/-/- 87/-/- 89/-/- 
22. Buhalterinė 

apskaita (ATF) 
65303S113 136/338/- 107/394/- 60/261/- 30/165/- -/106/- 

23. Agroverslo vadyba 65303S188 - - - - 65/37/- 
24. Verslo vadyba 

(ATF) 
65303S121 175/89/- 167/79/- 182/110/- 179/118/- 90/105/- 

25. Veterinarija 65312B101 61/35/- 59/-/- 74/-/- 72/-/- 61/-/- 
26. Želdiniai ir jų 

dizainas 
65304T201 82/75/- 90/80/- 88/117/- 92/118/- 91/133/- 

27. Maisto produktų 
technologija 

65305T104 33/34/- 57/57/- 86/87/- 88/104/- 86/109/- 

28. Dailės ir 
technologijų 
pedagogika 

65302M107 54/-/- 44/-/- 63/-/- 36/-/- 36/-/- 

29. Gestų kalba 65304H114 50/-/- 70/-/- 41/-/- 47/-/- 50/-/- 
30. Ikimokyklinis 

ugdymas 
65307S106 56/78/- 77/231/- 91/225/- 108/138/- 102/121/- 

31. Pradinio ugdymo 
pedagogika 

65307S107 61/71/- 75/141/- 97/134/- 93/96/- 85/106/- 

32. Socialinė 
pedagogika 

65305S210 87/34/- 140/98/- 165/153/- 160/208/-/ 131/235/- 

33. Lietuvių kalbos ir 
literatūros 
pedagogika 

65307S109 32/-/- 59/-/- 82/17/- 71/4/- 63/-/- 

34. Aprangos dizainas 65304M106 57/10/- 78/8/- 73/5/- 74/-/- 69/-/- 
35. Aprangos 

technologiniai 
įrenginiai 

65308T207 - - - 34/-/- 34/-/- 

36. Kostiumo dizainas  -/-/- -/-/- 23/-/- 39/20/- 51/35/- 
37. Siuvinių 

projektavimas ir 
gamyba 

65308T206 104/283/- 137/363/- 143/399/- 109/281/- 93/241/- 

38. Šukuosenų 
dizainas 

65302M108 55/32/- 77/63/- 76/82/- 76/97/- 76/100/- 

39. Cheminės analizės 
technologija 

65305T102 52/-/- 69/21/- 78/-/- 80/-/- 72/-/- 

40. Muzikos 
pedagogika 

65301M105 23/-/- 44/20/- 57/35/- 53/16/- 40/-/- 

41. Populiarioji 
muzika 

65301M107 17/11/- 32/22/- 46/31/- 42/36/- 42/25/- 

42. Šokio pedagogika 65303M101 20/18/- 35/99/- 56/55/- 60/24/- 61/12/- 
43.  Kultūrinės veiklos 

vadyba 
65303S167 33/33/- 56/72/- 84/106/- 84/131/- 90/136/- 

44. Pramoginis scenos 
menas 

65303M103 - - - 16/-/-/ 30/-/- 

Bendras studentų skaičius per 
metus 

4015/4235/558 4545/4895/478 4891/4756/484 4837/4280/520 4710/4133/551

Bendras visų studijų formų 
studentų skaičius  

8808 9918 10131 9637* 9394* 

* - be masažuotojo profesinio mokymo programos moksleivių skaičiaus 
Paryškintai pateiktos SKVC akredituotos studijų programos. 

 
Vilniaus kolegijoje aukštųjų neuniversitetinių studijų studentų skaičius iki 2006 m. 

kiekvienais metais didėjo. 2001-10-01 pagal aukštųjų neuniversitetinių studijų programas studijavo 
3254 studentai, 2002-10-01 studentų skaičius išaugo iki 7288, 2003-10-01 aukštojo išsilavinimo 
siekė jau 8808 studentai, 2004-10-01 – 9918 studentai, 2005-10-01 – 10131 studentas, 2006-10-01 
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– 9637, o 2007-10-01 – 9394. Per pastaruosius metus neuniversitetinių studijų studentų skaičius 
sumažėjo 2,5 %, nes studijuojančių individualiose studijose mažėja. 

2006/2007 m.m. individualios studijos asmenims, baigusiems aukštesniąsias mokyklas, 
buvo vykdomos Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Pedagogikos, Dizaino ir technologijų bei 
Menų fakultetuose. Šios studijos, kaip ir ankstesniais metais, vyko neakivaizdine ir vakarine studijų 
formomis. 

Dėl nepakankamo pageidaujančiųjų studijuoti skaičiaus Elektronikos ir informatikos, 
Ekonomikos, Agrotechnologijų fakultetuose individualios studijos 2006/2007 m.m. nebuvo 
vykdomos. Individualiųjų aukštųjų neuniversitetinių studijų studentų skaičius per metus sumažėjo 
nuo 577 studentų 2006-10-01 iki 306 studentų 2007-10-01, t. y. 46,9 %, ir ateityje numatoma šių 
studentų skaičiaus mažėjimo tendencija. 

2004 m. Sveikatos priežiūros fakultete pradėta vykdyti pagrindinio profesinio mokymo 
Masažuotojo mokymo programa, pagal kurią 2006/2007 m. mokėsi 18 moksleiviai. Ši programa yra 
skirta regėjimo negalią turintiems asmenims. Priėmimas į šią programą vykdomas kas antri metai. 
 
 

6. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

6.1. KONKURSAS 
 

Jau trečius metus Vilniaus kolegija kartu su 17 Lietuvos universitetų ir šiais metais 
prisijungusia Vilniaus teisės ir verslo kolegija sėkmingai dalyvavo bendrajame priėmime į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas.  

Net 1757 jaunuoliai rinkosi Vilniaus kolegiją kaip vienintelę aukštąją mokyklą, t.y. buvo 
įteikti 1757 prašymai, kuriuose buvo paminėtos tik Vilniaus kolegijos studijų programos. Pagal šį 
rodiklį tarp aukštųjų mokyklų Kolegija kaip ir 2006 m. buvo pirmoje vietoje, ženkliai aplenkusi 
visas kitas aukštąsias mokyklas (8 pav.). 
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8 pav. Prašymų skaičius, kuriuose aukštoji mokykla nurodyta kaip vienintelė 

 
Pirmuoju pageidavimu Vilniaus kolegiją nurodė 3385 stojantieji. Populiariausias stojančiųjų 

tarpe buvo VU, kurį pirmuoju pageidavimu rinkosi 8591 stojantysis, antroje vietoje – VGTU, kurį 
nurodė 3607 stojantieji, trečioje – KTU – 3597. Šioje pozicijoje Vilniaus kolegija kaip ir pernai 
metais užėmė ketvirtą vietą (9 pav.). 
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9 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta aukštoji mokykla 

 
Stojantieji prašymuose iš viso nurodė 45222 Vilniaus kolegijos pageidavimų. Daugiausia 

stojantieji nurodė Vilniaus universiteto pageidavimų (52984), trečioje vietoje pagal populiarumą 
buvo VGTU (34867). Stojančiųjų tarpe Vilniaus kolegija buvo antroji pagal populiarumą aukštoji 
mokykla (10 pav.). 
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10 pav. Prašymuose nurodyta aukštosios mokyklos pageidavimų 

 
Visa tai rodo augantį Vilniaus kolegijos populiarumą tarp stojančiųjų. 
Kaip ir ankstesniais metais studentų priėmimas į Vilniaus kolegiją buvo vykdomas 

trimis etapais. Stojantieji pirmojo ir trečiojo priėmimo etapo metu, pildė Vilniaus kolegijos 
nustatytos formos prašymo blanką. Kiekvienas asmuo turėjo teisę prašyme nurodyti iki šešių 
pageidavimų. Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas vyko pagal vienodos formos prašymą, 
kurio pageidavimų sąraše būtina nurodyti aukštąją mokyklą, studijų programų grupės arba studijų 
programos kodą ir pavadinimą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Prašymus stojantieji teikė bet 
kurioje aukštojoje mokykloje. Bendrojo priėmimo metu stojantysis prašyme galėjo nurodyti iki 
dvidešimties pageidavimų. 

2007 metais buvo pateikti 3982 prašymai, kuriuose stojantieji nurodė 47653 pageidavimus. 
Lyginat su 2006 m. bendras pageidavimų skaičius sumažėjo 2081 (2006 m. – 49734), tačiau 
pateiktų prašymų padaugėjo 328 (2006 m. buvo pateikti 3654). Priimtų studentų skaičius išliko 
beveik nepakitęs – šiais metais į VK buvo priimti 3035, 2006 m. – 3033 pirmakursiai. Be to, priimti 
137 asmenys, jau turintys aukštąjį išsilavinimą, 2006 metais tokių studentų buvo 111, 2005 m. – 76. 
Tai rodo kolegijos kaip praktinių žinių suteikiančios aukštosios mokyklos augantį populiarumą. 
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2 lentelė. Stojimo į kolegiją konkurso rezultatai 
Stojusiųjų ir priimtųjų skaičius 

2006 m. 2007 m. 

Paduota prašymų pagal Konkursas pagal Paduota prašymų pagal Konkursas pagal Fakultetas 

1-ą 
pageid. 

Visus 
pageid. 

1-ą 
pageid. 

Visus 
pageid. 

Priimta 
1-ą 

pageid. 
Visus 

pageid. 
1-ą 

pageid. 
Visus 

pageid. 

Priimta 

Dieninė studijų forma 
EIF 283 3604 1,05  13,35  303 249 2820 0,92 10,44 310 
EKF 311 8329 1,45  38,74  245 288 6821 1,31 31 267 
VVF 661 14354 2,45  53,16  317 614 12378 2,22 44,85 333 
SPF 246 2101 1,04  8,90  267 299 2628 1,27 11,14 279 
ATF 98 1741 0,68  12,01  167 101 1215 0,69 8,32 171 
PDF 110 2766 0,73  18,44  169 102 2431 0,67 15,89 169 
DTF 77 637 0,48  3,98  170 67 556 0,42 3,48 147 
MEF 134 1416 1,70  17,92  100 176 1352 2,20 16,90 90 

Iš viso 1920 34948 1,26  22,92  1738 1896 30201 1,23 19,60 1766 
Neakivaizdinė studijų forma 

EIF 152 1127 0,89  6,63  181 213 1730 1,42 11,53 182 
EKF 461 3677 1,79  14,25  269 462 4314 1,93 17,98 274 
VVF 479 4345 2,05  18,57  233 647 5513 3,08 26,25 237 
SPF 99 306 2,91  9,00  34 149 457 4,97 15,23 37 
ATF 98 722 0,96  7,08  119 134 948 1,49 10,53 109 
PDF 132 1216 1,03  9,50  134 147 1280 1,23 10,67 140 
DTF 72 200 0,84  2,33  92 53 198 0,62 2,30 78 
MEF 44 398 0,73  6,63  59 103 603 3,43 20,10 35 

Iš viso 1537 11991 1,43  11,19  1121 1908 15043 2,00 15,74 1092 
Vakarinė studijų forma 

EIF 44 620 0,43  6,08  104 47 548 0,52 6,09 107 
VVF 153 2175 2,25  31,99  70 131 1861 2,18 31,02 70 

Iš viso 197 2795 1,16 16,44  174 178 2409 1,19 16,06 177 
Iš viso 

kolegijoje 3654 49734 1,32 17,97 3033 3982 47653 1,50 18,00 3035 

 
Iš studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2007 m. konkurso rodiklių pagal atskiras studijų 

formas galima teigti, kad konkursas tarp stojančiųjų, pasirinkusių dieninę studijų formą, buvo gana 
nemažas – 1,23 pagal pirmą ir 19,60 pagal visus pageidavimus. Konkursas pagal pirmą 
pageidavimą tarp pageidaujančių studijuoti neakivaizdine studijų forma, buvo didesnis – 2,00 pirmu 
pageidavimu, 15,74 – pagal visus pageidavimus pretenduojančių į vieną studijų vietą. Ne mažiau 
populiari vakarinė studijų forma, į kurią konkursas tarp stojančiųjų nurodžiusių ją pirmu 
pageidavimu buvo 1,19, pagal visus pageidavimus – 16,06. Iš viso konkursas pagal pirmą 
pageidavimą VK 2007 m. buvo 1,50, pagal visus – 18,00 (2006 m. atitinkamai 1,32 ir 17,97). 

Vertinant pateiktų prašymų pagal pirmą pageidavimą ir visų pareikštų pageidavimų 
skaičiaus kitimą, matome, kad prašymų skaičius kasmet didėja 2007 m. bendras konkursas Vilniaus 
kolegijoje pagal pirmą pageidavimą buvo 1,5, pagal visus – 18 (11 pav.) 
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11 pav. Studentų priėmimo konkursas 2005, 2006, 2007 m. 

 
Analizuojant konkurso rodiklius per pastaruosius trejus metus pastebėta, kad konkursas 

pagal pirmą pageidavimą kasmet didėja – 2005 m. jis buvo 1,27, 2006 m. – 1,32, 2007 m. – 1,5. 
Konkursas skaičiuojant visu pageidavimus išlieka panašus – 2005 m. – 19,7, kuomet jis buvo 
didžiausias, 2006 m. – 17,97, 2007 m. – 18.  

Fakultetų populiarumą ir reitingą kolegijoje nusako jų svertiniai konkursai bendrojo 
priėmimo metu. Svertinis konkursas nusako pareikštų pageidavimų į studijų programą bei 
stojančiųjų į ją skaičių, atsižvelgiant į tai, kokiu prioritetu (kelintoje vietoje) jie yra pareiškę 
pageidavimą į tą studijų programą. Vilniaus kolegijos bendras svertinis konkursas 2007 metų 
bendrojo priėmimo metu buvo 1,70 (12 pav.). 
 

1,07

2,08

3,03

1,47

0,99
1,16

0,41

2,33

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF
 

12 pav. Svertinis konkursas bendrojo priėmimo metu 2007 m. 
 

Kaip ir 2006 m. populiariausias išlieka Verslo vadybos fakultetas su svertiniu konkursu 
3,03. Pernai buvęs antroje vietoje Ekonomikos fakultetas šiemet užleido vietą Menų fakultetui, kur 
svertinis konkursas buvo 2,33, Ekonomikos fakultete konkursas šiais metais buvo 2,08. Ketvirtoje 
vietoje – Sveikatos priežiūros fakultetas su svertiniu konkursu 1,47, penktoje – Pedagogikos 
fakultetas (1,16), šeštas pagal svertinį konkursą – Elektronikos ir informatikos fakultetas (1,07). 
Mažiausi svertiniai konkursai išlieka Agrotechnologijų (0,99) ir Dizaino ir technologijų (0,41) 
fakultetuose. 
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6.2. ĮSTOJUSIŲJŲ GYVENAMOJI VIETA 
 

Vilniaus kolegija yra stambiausia Lietuvos kolegija, ir nors studentai yra priimami iš visos 
Lietuvos (visi pageidaujantys VK studentai aprūpinami bendrabučiais), kolegija labai aiškiai 
orientuojasi į Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities specifinius poreikius, kurių patenkinimas 
užtikrintų bendro regiono konkurencingumo lygio pakėlimą. 

Pagal įstojusiųjų gyvenamąją vietą galime daryti išvadą, kad Vilniaus kolegija labiausiai 
tenkina Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities poreikius. Kaip ir ankstesniais metais, tarp naujai 
įstojusiųjų didžiausią dalį sudaro Vilniaus apskrities gyventojai – 61 proc. Tačiau, lyginant su 2005 
m., kuomet šis skaičius buvo 72,4 proc. ir 2006 m. – 66 proc., šis rodiklis kasmet mažėja. Daugėja 
įstojusių iš Utenos apskrities – 9 proc. (2006 m. 7,4 proc., 2005 m. 6,4 proc.), iš Panevėžio 
apskrities – 9 proc. (2006 m. 6,9 proc. 2005 m. 5,1 proc.) visų įstojusiųjų. 
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13 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 

 
Galima teigti, kad Vilniaus kolegija atlieka ne tik regioninės kolegijos misiją, tačiau yra 

patraukli ir kitų apskričių potencialiems studentams (13 pav.). 
 
 

7. STUDENTŲ PAŽANGA 

7.1. KELIAMIEJI STUDIJŲ REZULTATAI 
 

2007 m. bendras studijų rezultatų svertinis vidurkis kolegijoje buvo 7,33. Lyginant su 2006 
metais, šis rodiklis sumažėjo – praėjusiais metais buvo 7,51. Kaip ir 2006 metais, studijuojančiųjų 
dienine studijų forma studijų rezultatų svertinis vidurkis yra geriausias – 7,5, antroje vietoje – 
neakivaizdinių studijų studentų – 7,2; vakarinėse studijose šis rodiklis žemiausias –– 6,37. 
 

3 lentelė. Keliamieji studijų rezultatai 2007-07-01 
Keliamieji studijų rezultatai pagal studijų formas  

Studentų skaičius (laik. 
egz. sesiją) 

Pažymių vidurkis Nepažangių studentų 
sk. Nepažang. % Fakultetai 

D / N / V Iš viso D / N / V Iš viso D / N / V Iš viso D / N / V Iš viso 
EIF 351/348/168 867 6,91/7,1/6,55 6,92 107/75/65 247 30,48/21,46/37,2 28,4 
EKF 453/528/- 981 7,4/7,11/- 7,24 61/83/- 144 13,47/15,72/- 14,68 
VVF 777/718/167 1662 7,94/6,5/6,18 7,14 97/175/42 314 12,5/24,4/25,1 18,89 
SPF 524/92/- 616 7,2/8,8/- 7,44 44/2/- 46 8,4/2,2/- 5,3 
ATF 358/461/- 819 7,11/7,14/- 7,13 49/137/- 186 13,18/29,1/- 21,14 
PDF 265/315/- 580 8,1/8,13/- 8,12 13/15/- 28 5,32/3,93/- 4,63 
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DTF 238/195/- 433 7,82/7,99/- 7,90 41/34/- 75 17,22/17,4/- 17,31 
MEF 204/111/- 315 8/7,58/- 7,85 36/36/- 72 17,6/32,4/- 25,00 

Iš viso 3170/2768/335 6273 7,5/7,2/6,37 7,33 448/557/107 1112 14,13/20,12/31,94 17,72 
 

Geriausiai besimokantys studentai 2007 metais buvo Pedagogikos bei Dizaino ir 
technologijų fakultetuose, kur studijų rezultatų svertinis vidurkis – atitinkamai 8,12 ir 7,90. 
Žemiausias šis rodiklis Elektronikos ir informatikos bei Agrotechnologijų fakultetuose – 
atitinkamai 6,92 ir 7,13. Lyginant su 2006 m., studijų rezultatų svertinis vidurkis labiausiai pakilo 
Dizaino ir technologijų fakultete (2006 m. buvo 7,66, 2007 m. – 7,90), nežymiai padidėjo Menų 
fakultete (2006 m. – 7,82, 2007 m. – 7,85) ir EIF (2006 m. – 6,91, 2007 m. – 6,92). Kituose 
fakultetuose šis rodiklis sumažėjo.  

2007 metais bendras nepažangių studentų skaičius kolegijoje sudarė 17,72 % visų 
laikiusiųjų 2006/2007 m.m. pavasario egzaminų sesiją. 2006 m. tokių studentų buvo mažiau – 15,4 
%. 

2007 m. mažiausiai nepažangių studentų, kaip ir praėjusiais metais, mokėsi Pedagogikos 
fakultete – nepažangumo rodiklis siekė tik 4,63 % (2006 m. – 4,56 %) – ir Sveikatos priežiūros 
fakultete – 5,3 % (2006 m. – 5,8 %). Didžiausias nepažangumo rodiklis, kaip ir 2006 metais, išliko 
Elektronikos ir informatikos fakultete – 28,4 % (2006 m. – 27,01 %) ir Menų fakultete – 25 % 
(2006 m. – 22,59 %). 

Lyginant nepažangių studentų skaičių su visais laikiusiais sesiją pagal studijų formas, 
pastebima ta pati tendencija, kaip ir 2006 metais – daugiausia tokių studentų vakarinėse studijose – 
31,94 %, mažiausia dieninėse studijose – 14,13 %. Tai siejasi ir su studijų rezultatų svertiniu 
vidurkiu: kaip jau buvo pažymėta anksčiau, vakarinėse studijose svertinis vidurkis yra žemiausias, 
dieninėse – didžiausias.  
 

7.2. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 
 

2007 metais Vilniaus kolegiją baigė 2137 studentai, tai yra 156 studentais mažiau negu 2006 
m. Kolegijos paskutinių kursų studentai baigiamajame studijų etape rengė baigiamuosius darbus ir 
gynė baigiamuosius egzaminus. 

2007 metais tik baigiamuosius darbus rašė Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos bei 
Dizaino ir technologijų fakultetų studentai. Kitų fakultetų studentai rašė baigiamuosius darbus ir 
(ar) laikė baigiamuosius, tame tarpe kvalifikacinius, egzaminus priklausomai nuo studijų 
programos. 
 

4 lentelė. Studijų baigimo rezultatai 
Baigusiųjų studijas skaičius 

(d / n / v) Pažymių vidurkis (d / n / v) 
 Studijų programos pavadinimas 

Iš viso Iš jų su 
pagyrimu Baigiamieji darbai Baigiamieji 

egzaminai 
Elektronikos technika 22 / 20 / - - 7,93 / 8,07 / - - 
Kompiuterinė technika 34 / 19 / - - 8,37 / 8,57 / - - 
Programavimas kompiuteriams 24 / 37 / 17 - 7,91 /  7,79 / 7,94 - 
Telekomunikacijos 30 / 37 / - - 7,90 / 7,25 / - - 
Informacijos sistemos 40 / 19 /- - 8,31 / 8,74 / -  

150 / 132 / 17 - 8,08 / 8,08 / 7,94 - 

EIF 

Iš viso:
299 - 8,03 - 

Bankininkystė 27 / 27 / - - - 8,07 / 7,1 / - 
Buhalterinė apskaita 110 / 94 / - -  - 7,99 / 8,5 / - 
Finansai 28 / 32 / -  1 /-/- 8,04 / 8,0 / - - 
Draudimo vadyba 43 / 6 / - -  8,40 / 8,3 / - - 

208 / 159 / - 1/ - / - 8,26 /8,05 / - 8,01 / 8,19 / - 

EKF 

Iš viso:
367 1 8,18 8,09 

Įstaigų ir įmonių administravimas 48 / 6 / 18 - 8,02 / 8,2 / 8,4 - VVF 
Maitinimo verslo organizavimas 21 / 36 / - - 7,81 / 7,7 / - - 
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Reklamos vadyba 47 / - / - -  7,66 / - / - - 
Turizmo ir viešbučių administravimas 41 / 44 / - - 8,49 / 8,0 / - - 
Verslo vadyba 47 / 50 / - 1 / - / -  7,66 / 7,4 / - - 
Prekybos vadyba 22 / 29 / - - 7,86 / 7,3 / -  

226 / 165 / 18 1 /-/- 7,92 / 7,72 / 8,4 - Iš viso:
409  1 8,01 - 

Kineziterapija 25 / - / - -/ - / - 8,4 / - / - - 
Biomedicininė diagnostika 22 / 11 / - - / - / - 8,9 / 9,3 / -  -   
Dietologija 24 / - / - - / - / - 8,5 / - / - - 
Ergoterapija 22 / - / - 1 / - / - 7,6 / - / -  
Bendrosios praktikos slauga 74 / 72 / 49 - / - / - 7,6 / 8,5 / 8,5 7,8 / - / -  
Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 

23 / 26 / - - / - / - 8,7 / 8,3 /  - - 

190 / 109 / 49 1 / - / - 8,3 / 8,7 / 8,5 7,8 / - / -  

SPF 

Iš viso:
348 1 8,5 7,8  

Buhalterinė apskaita (ATF) 25/ 49 / - - / - / - - 7,32 / 7,55 / - 
Verslo vadyba (ATF) 40 / 15 / - - / - / - 7,8 / 8,3 / - - 
Želdiniai ir jų dizainas  16 / 13 / - - / - / - 8,07 / 7,6 / - - 
Veterinarija 18 / - / - - / - / - - 9,22 / - / - 
Maisto produktų technologija 20 / 20 / - 1 / - / - 8,94 / 9,0 / -  

119 / 97 / - 1 / - / - 8,27 / 8,3 / - 8,27 / 7,55 / - 

ATF 

Iš viso:
216 1 8,29 7,91 

Ikimokyklinis ugdymas 19 / 42 / - - / - / - 7,70 / 7,61 / - - 
Pradinio ugdymo pedagogika 16 / 19 / - - / - / - 6,68 / 7,42 / - - 
Socialinė pedagogika 50 / 22 / - - / - / - 8,63 / 7,77 / - - 
Dailės ir technologijų pedagogika 15 / 2 / - - / - / - 8,63 / 8,5 / - - 
Gestų kalba 16 / - / - - / - / - - 8,12 / - / - 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
pedagogikos 

20 / 3 / - - / - / - 6,86 / 5,33 / -  - 

136 / 88 / - - / - / - 7,70 / 7,32 / - 8,12 / - / - 

PDF 

Iš viso:
224 - 7,51 8,12 

Cheminės analizės technologija 22 / - / - - / - / - 9,00 / - / - - 
Šukuosenų dizainas 19 / 18 / - - / - / - 8,42 / 8,44 / - - 
Siuvinių projektavimas ir gamyba 25 / 91 / - - / 1 / - 7,48 / 8,33 /- - 
Aprangos dizainas 13 / - / - 1 / - / - 8,08 / - / - - 

79 / 109 / - 1 / 1 / - 8,25 / 8,39 / - - 

DTF 

Iš viso:
188 2 8,32 - 

Populiarioji muzika 5 / - /- - / - / - - 8,4 / - / - 
Muzikos pedagogika 7 / 12 / - - / - / - 6,67 / 7,65 / - 7,7 / - / - 
Šokio pedagogika 12 / 18 / - - / 1 / - 7,0 / 8,14 / - 8,59 / 8,96 / - 
Kultūrinės veiklos vadyba 13 / 14 /- 2 / - / - 8,82 / 8,05 /- - 

37 / 49 / - 2 / 1 / - 7,5 / 7,95 / - 8,23 / 8,56 / - 

MEF 

Iš viso:
124 3  7,73 8,4 

1145/908/84 9 8,03/8,06/8,28 8,09/8,1/- IŠ VISO KOLEGIJOJE:
2137 9 8,12 8,1 

 
2007 metais bendras kolegijoje baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo 8,12, šiek tiek 

mažesnis nei 2006 m. (8,13). Baigiamuosius darbus, kaip ir 2006 metais, geriausiais pažymiais 
apgynė vakarinių studijų studentai – pažymių vidurkis buvo net didesnis nei praėjusiais metais  ir 
sudarė 8,28 balo (2006 m. – 8,19). Neakivaizdinių ir dieninių studijų studentų baigiamųjų darbų 
pažymių vidurkiai sumažėjo, lyginant su 2006 m., ir sudarė atitinkamai 8,06 ir 8,03 balo. 
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14 pav. Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 

 
2007 metais didžiausias baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo Sveikatos priežiūros 

fakultete – 8,5, žemiausias – Pedagogikos fakultete – 7,51. Baigiamųjų darbų balų vidurkis, 
lyginant su 2006 metais, padidėjo Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros ir Menų 
fakultetuose, kituose fakultetuose jis sumažėjo ar liko toks pat. Labiausiai šis rodiklis padidėjo 
Sveikatos priežiūros fakultete – nuo 8,3 iki 8,5 balo, o labiausiai sumažėjo Elektronikos ir 
informatikos fakultete – nuo 8,4 iki 8,03 balo.  Aukščiausias dieninių studijų studentų baigiamųjų 
darbų vidurkis buvo Sveikatos priežiūros fakultete – 8,3 balo, žemiausias – Menų fakultete – 7,5 
balo. Aukščiausias baigiamųjų darbų vidurkis neakivaizdinėse studijose buvo Sveikatos priežiūros 
fakultete – 8,7 balo, žemiausias – Pedagogikos fakultete – 7,32 balo.  

2007 metais bendras kolegijoje baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis, lyginant su 2006 
metais, išaugo nuo 7,88 iki 8,1 balo. Dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai baigiamuosius 
egzaminus išlaikė labai panašiai – pažymių vidurkis atitinkamai 8,09 ir 8,1 balo. Tuo tarpu 2006 
metais dieninių studijų studentai baigiamuosius egzaminus laikė geriau nei neakivaizdinių. 
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15 pav. Baigiamųjų egzaminų įvertinimų vidurkiai 

 
Aukščiausias baigiamųjų egzaminų vidurkis Menų fakultete – 8,4, žemiausias – Sveikatos 

priežiūros fakultete – 7,8. Lyginant su praėjusiais metais, šis rodiklis žymiai padidėjo Pedagogikos 
fakultete – nuo 6,7 iki 8,12, šiek tiek padidėjo Ekonomikos, Agrotechnologijų fakultetuose, 
sumažėjo Sveikatos priežiūros, Menų fakultetuose. 

Lyginant baigiamųjų egzaminų rezultatus tarp atskirų studijų formų, geriausias vidurkis 
dieninėse studijose buvo Agrotechnologijų fakultete – 8,27 balo, žemiausias – Sveikatos priežiūros 
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fakultete – 7,8 balo. Baigiamųjų darbų vidurkis neakivaizdininkų tarpe aukščiausias buvo Menų 
fakultete – 8,56 balo, žemiausias – Agrotechnologijų fakultete – 7,55. 

2007 metais kolegiją su pagyrimu baigė 9 studentai – tai sudaro 0,42 % visų baigusiųjų. Nuo 
2004 metų studentų, baigusių studijas su pagyrimu nuolat mažėja: 2004 m. jie sudarė 2,25 %, 2005 
m. – 1,3 %, 2006 m. – 0,96 % visų baigusiųjų studijas skaičiaus. 
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16 pav. Studentų, baigusių studijas su pagyrimu, skaičius 2004 – 2007 m. 

 
2007 metais daugiausiai baigusiųjų studijas su pagyrimu buvo Menų fakultete – 3 studentai, 

Dizaino ir technologijų fakultete – 2, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, 
Agrotechnologijų fakultetuose – po 1 studentą; Pedagogikos bei Elektronikos ir informatikos 
fakultetuose absolventų, kuriems buvo įteiktas diplomas su pagyrimu, 2007 metais nebuvo (16 
pav.). 
 

7.3. STUDENTŲ SKAIČIAUS DINAMIKA 
 

2006/2007 metais iš kolegijos išvyko 1547 studentai. Pastaraisiais metais studentų 
„nubyrėjimas“, arba kolegijoje išbrauktų studentų skaičiaus ir viso kolegijos studentų skaičiaus 
santykis, didėjo: 2004/2005 m.m. buvo 13,6 %, 2005/2006 m.m. – 14,39 %, o 2006/2007 m.m. jau 
sudarė 16,44 %. 

2006/2007 metais daugiausia buvo išbraukta studijuojančiųjų vakarine studijų forma – 19,24 
% viso kolegijos vakarinių studijų studentų skaičiaus, šiek tiek mažiau – dieninių studijų studentų – 
17,34 %, mažiausiai studentų išbraukta neakivaizdinėse studijose – 15,03 %. Tai galima būtų 
paaiškinti tuo, kad studijas vakarais neretai sunku suderinti su darbu, šeimyninėmis aplinkybėmis ir 
pan. Neakivaizdines studijas dažnai renkasi labiau motyvuoti studentai, kryptingai siekiantys 
karjeros, dažnai dirbantys studijuojamos programos veiklų srityje. 

2006/2007 m. m. fakultetuose didžiausias studentų nubyrėjimas buvo Elektronikos ir 
informatikos fakultete – 33,3 % (išbraukti 507 studentai), Agrotechnologijų fakultete – 21,06 % 
(išbraukti 186 studentai), Menų fakultete – 16,28 % (išbrauktas 71 studentas). Taip pat didelis 
studentų nubyrėjimas, palyginti su bendru fakulteto studentų skaičiumi, buvo Dizaino ir 
technologijų fakultete – išbraukta 15,82 % visų studentų, t.y. 122. 
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17 pav. Studentų išbraukimo iš studijuojančių sąrašų priežastys 2006/2007 m. m. 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir 2005/2006 m. m., daugiausia studentų išbraukta dėl 

nepažangumo – jie sudarė 49,26 % visų išbrauktų studentų. Lyginant su 2005/2006 m. m., studentų, 
išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų dėl nepažangumo sumažėjo net apie 15 % –  2005/2006 m.m. 
tokie studentai sudarė 64,1 % visų išbrauktųjų. 

2006/2007 m.m. studentai, išbraukti pačių prašymu, ir studentai, išbraukti kaip pakeitę 
studijų formą, programą ar mokyklą, sudarė atitinkamai 18,94 % ir 7,95 %; studentų, išbrauktų dėl 
kitų priežasčių (negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė Kolegijos statutą), buvo 23,85 %.  

Lyginant su praėjusiais metais išbrauktų pačių prašymu šiek tiek sumažėjo (2005/2006 m.m. 
– 20,3 %),  tačiau daugiau nei dvigubai padaugėjo išbrauktų dėl to, kad pakeitė studijų formą, 
programą ar mokyklą: 2005/2006 m.m. jie sudarė 3,4 %, o 2006/2007 m. m. – 7,95 %. Taip pat 
ataskaitiniu laikotarpiu beveik du kartus padaugėjo išbrauktų studentų dėl kitų priežasčių (negrįžo 
po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė kolegijos statutą) – 23,85 % (2005/2006 m.m. – 12,2 %) 
 

5 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 
Išbrauktų studentų skaičius 

Dieninė studijų 
forma 

(4728 stud.) 

Neakivaizdinė studijų 
forma 

(4133 stud.) 

Vakarinė studijų 
forma 

(551stud.) 

Iš viso 
(9394 stud.) 

Studentų išbraukimo iš 
studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 
Stud. sk. % Stud. sk. % Stud. sk. %- Stud. sk. % 

1. Dėl nepažangumo 462 9,77 232 5,61 68 12,34 762 8,10 
2. Išbraukti pačių prašymu 145 3,07 137 3,31 11 2 293 3,11 
3. Pakeitė studijų formą, 
programą ar mokyklą 

96 2,03 19 0,46 8 1,45 123 1,31 

4. Kitos priežastys: (negrįžo 
po akademinių atostogų, 
nelankė, pažeidė Kolegijos 
statutą ) 

117 2,47 233 5,64 19 3,45 369 3,92 

Iš viso 820 17,34 621 15,03 106 19,24 1547 16,44 
 

Apžvelgiant išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamiką 
2005-207 metais, pastebima, kad dieninėse studijose išbrauktų studentų skaičius didėjo nuo 11,8 % 
2005 metais iki 17,34 % 2007 metais. Išvykusių neakivaizdinių studijų studentų  skaičius 2005-
2007 metais svyravo nuo 14,6 % iki 15,37. Lyginant su 2006 m., ataskaitiniu laikotarpiu šiek tiek 
sumažėjo – 15,03 %. 

Išbrauktų vakarinių studijų studentų 2007 metais, lyginant su 2006 m. sumažėjo net keliais 
procentais – nuo 23,27 iki 19,24 %. 
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18 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, skaičius, proc. 

 
Pagrindinė dieninių studijų studentų išbraukimo priežastis visuose fakultetuose buvo 

nepažangumas. Dėl šios priežasties „nubyrėjo“ 462 studentai – tai sudaro 9,77 % visų kolegijos 
dieninių studijų studentų. 

Daugiausiai nepažangių studentų išbraukta EIF – 209 (87 % visų fakulteto išbrauktųjų) ir 
ATF – 60 (54,6 % visų fakulteto išbrauktųjų). Mažiausiai dėl šios priežasties išbraukta PDF – 14 
(16,9 % visų išbrauktųjų fakultete). Dėl nepažangumo išbraukiami ne tik akademines skolas turintys 
studentai, nesugebantys studijuoti dėl nepakankamo pasiruošimo lygio, nemokėjimo sistemingai ir 
savarankiškai dirbti, bet ir tie, kuriems trūksta motyvacijos studijuoti pagal pasirinktą studijų 
programą, kurie nesuderina studijų ir darbo, dėl šeimyninių aplinkybių. 

Dėl panašių priežasčių studentai nutraukia studijas ir savo prašymu. Tai antroji pagal 
dažnumą studentų išbraukimo iš studijuojančiųjų sąrašų priežastis. Pačių prašymu buvo išbraukti 
145 kolegijos dieninių studijų studentai – tai sudaro 3,07 % bendro dieninių studijų studentų 
skaičiaus. Daugiausia dėl šios priežasties studentų, nutraukiančių studijas kolegijoje, buvo DTF 
(39,1 % visų fakulteto išbrauktųjų) ir VVF (23,7 % visų fakulteto išbrauktųjų), o mažiausiai EKF – 
6 % visų fakulteto išbrauktųjų. 

Kitos studentų išbraukimo iš studijuojančiųjų sąrašų priežastys buvo šios: studentai keitė 
studijų formą, programą, mokyklą, negrįžo po akademinių atostogų, nelankė paskaitų, praktikumų. 
Dėl šių priežasčių buvo išbraukta 4,5 % dieninių studijų studentų – tai sudaro 25,97 % visų 
išbrauktųjų iš studentų sąrašų. 

Paminėtina, kad pirmame kurse studentai išbraukiami dėl motyvacijos stokos ar 
nesugebėjimo studijuoti, o vėlesniuose – dėl nesėkmingo bandymo derinti darbą su studijomis, 
pasikeitus šeimyninėms aplinkybėms, esant sunkiai materialinei būklei. 

Neakivaizdinėse studijose pagrindinės studentų išbraukimo iš studijuojančiųjų sąrašų 
priežastys yra šios: negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė kolegijos statutą. Dėl šių 
priežasčių išbraukti 233 studentai, arba 5,64 % visų neakivaizdinių studijų studentų – tai sudaro 
37,52 % visų išbrauktųjų šios studijų formos studentų. Beveik tiek pat studentų (232) „nubyrėjo“ 
dėl nepažangumo – tai sudarė 5,61 % visų neakivaizdinių studijų studentų ir 37,35 % visų išvykusių 
šios studijų formos studentų. 

Dėl nepažangumo daugiausia „nubyrėjo“ ATF (13,27 % visų neakivaizdinių studijų 
studentų), o negrįžusių po akademinių atostogų, nelankiusių ar pažeidusių kolegijos statutą 
daugiausia išbraukta EIF (27,77 % visų šios studijų formos studentų). 

Tik 0,46 % neakivaizdininkų išvyko, kadangi pakeitė studijų formą, programą ar mokyklą ir 
3,31 % išbraukti pačių prašymu.  



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

26 

Vakarine studijų forma studijuojančių studentų didžioji dauguma buvo išbraukti dėl 
nepažangumo – tai sudaro 12,34 % visų vakarinių studijų studentų ir net 64,15 % visų šios studijų 
formos išbrauktų studentų. 
 

7.4. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 
 

Ministras Pirmininkas Vyriausybės rūmuose pagerbė aktyviausius Lietuvos aukštųjų 
mokyklų studentus, kurie 2007 metais pasiekė Lietuvai svarių laimėjimų mokslo, meno ar kitoje su 
būsimąja profesija susijusioje srityje, tapo prizininkais Respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, 
olimpiadose, festivaliuose ir kituose renginiuose. Iškilmingame renginyje dalyvavo Lietuvos 
universitetų rektoriai, prorektoriai, senatų pirmininkai, kiti akademinės visuomenės atstovai. 
Ministras Pirmininkas padėkos raštais ir asmeninėmis dovanomis už pasiekimus 2007 m. 
apdovanojo šiuos Vilniaus kolegijos studentus: Vytautą Kalinauską (VVF), Ievą Bluvštein (VVF), 
Gvidą Gedvilą (EKF), Aušrą Reginaitę (EKF) laimėjusius I-ąją vietą Respublikiniame jaunojo 
verslininko konkurse „Profas“; Boženą Paškovską (VVF) – išlaikė Europos aukštųjų vadybos ir 
verslo administravimo krypties mokyklų tinklo (SPACE) egzaminą „The Day of the Office“ bei 
gavo SPACE euroturizmo pažymėjimą su pagyrimu, paskelbta geriausia SPACE studente Europoje; 
Artūrą Cyvinskį (DTF), laimėjusį I-ąją vietą, ir Violetą Adlytę (DTF), laimėjusią II – ąją vietą VI-
jame atvirame Baltijos šalių kirpėjų čempionate „Gintarinė sruoga 2007“; Menų fakulteto studentus 
Vytautą Skudą, Domą Žostautą, Marių Leibūrą, Karolį Jančenkovą, užėmusius II – ąją vietą 
Respublikiniame džiazo konkurse "Vilnius Jazz Young Power"; Ingridą Žiliūtę (MEF) 
Respublikiniame populiariausių Europos dainų konkurse (organizatorius LVJC) laimėjusią I-ąją 
vietą; Justiną Lapatinską (MEF) Realybės šou „Dangus 2“ (TV3 televizijos kanalas) nugalėtoją. 

2006/2007 m.m. Kolegijos studentai dalyvavo profesiniuose konkursuose, studentų 
konferencijose, laikė egzaminus ir gavo tarptautinius sertifikatus. 

61 Elektronikos ir informatikos fakulteto įvairių studijų programų studentas (konsultavo 
dėst. A. Žemgulis, V. Kuklierius, J. Mačėnienė) išlaikė testą ir gavo ECDL pažymėjimus. 

Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos studijų programos studentams Eleonorai 
Vitkūnaitei, Vaidui Šakaliui, Margaritai Mauzaitei, Viktorijai Kalvelienei, Boženai Baranovskajai, 
Irenai Gendik, Ievai Lukenskaitei, Julijai Isakovai (konsultavo dėst B. Jukonienė) kartu su aukštojo 
mokslo diplomu buvo įteikti UAB „LOGAS“ KONTO sertifikatai, pažymintys, kad juos gavę 
absolventai gerai žino „Konto” programą ir gali sėkmingai vesti įmonės buhalterinę apskaitą su 
„Konto” programa. Finansų studijų programos studentas Gvidas Gedvilas ir buhalterinės apskaitos 
studijų programos studentė Aušra Reginaitė (konsultavo dėst. J. Beinoravičius, R. Bučienė, M. 
Vieraitienė, M. Sinevičienė, L. Šapalienė, O. Buckiūnienė) respublikiniame konkurse „Profas 2006“ 
tapo finalo nugalėtojais. 

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės Žana Romanovič ir Asta Išoraitė 
(konsultavo dėst. B. Jukonienė) su kitais 10 šios studijų programos studentų dalyvavo Ekonomikos 
fakultete organizuotame „Konto“ programos konkurse ir joms kaip geriausiai pasirodžiusioms buvo 
įteikti UAB „Logas“ KONTO sertifikatai. 

Verslo vadybos fakulteto prekybos vadybos studijų programos studentas Vytautas 
Kalinauskas ir reklamos vadybos studijų programos studentė Ieva Bliuvštein (konsultavo lektorė L. 
Medelienė – projekto „Profas“ koordinatorė, dėstytojai: doc. O. Žigutienė, B. Rinkevičienė, I. 
Radavičienė, V. Mickienė, A. Valickas, D. Mikalkevičienė, V. Misiuk, R.Vilkelis) respublikiniame 
jaunojo verslininko konkurse „Profas“ užėmė pirmąją vietą.  

Turizmo ir viešbučių administravimo sudijų programos studentė Justina Ragauskaitė 
išlaikiusi SPACE pasirenkamojo dalyko egzaminą “The Day of the Office”, išklausiusi Paslaugų 
vadybos dalyką ir (pasirenkamasis dalykas). Praktika ir gavo SPACE euroturizmo diplomą (Euro 
Hotel/Tourism Diploma). Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos studentė Božena 
Paškovska gavo SPACE euroturizmo pažymėjimą su pagyrimu bei  200 eurų premiją, o SPACE 
laikraštyje ji paskelbta geriausia SPACE studente Europoje. Taip pat ši studentė Respublikinėje 
studentų mokslinėje praktinėje konferencijoje „Praktinių įgūdžių tobulinimas ES erdvėje ir už jos 
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ribų“ skaitė pranešimą „Nauja patirtis, nuostabūs įspūdžiai – didelis pliusas mano gyvenime“, 
kuriame pasidalijo stažuotės Škotijoje patirtimi (projektas LT/06/Pl/2/0996). 

Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos studentė Milda Aglytė (konsultavo 
turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos dėstytojai) laikė SPACE egzaminą “The 
Day of the Office” ir gavo SPACE euroturizmo pažymėjimą.  

Dizaino ir technologijų fakulteto studentai 2006/2007m.m. aktyviai dalyvavo studentų 
konferencijose ir skaitė pranešimus. Įvairiose studentų konferencijose pranešimus skaitė net 37 šio 
fakulteto studentai: 15 cheminės analizės technologijos (konsultavo dėst. I. Čerčikienė, J. Gagilas, 
D. Židonytė, S. Švedienė, O. Zdanavičienė), 12 aprangos dizaino (konsultavo dėst. L.Gerulaitienė, 
G. Snukiškytė, J. Povilauskienė), 7 siuvinių projektavimo ir gamybos (konsultavo dėst. D. 
Sakalauskienė, R. Puodžiukynienė, A. Kleinaitė, R. Kalvaitienė), 3 kostiumo dizaino (konsultavo 
dėst. J. Garjonienė, A. Savelienė ) studijų programų studentų. 

Menų fakulteto pramoginio scenos meno studijų programos studentė Ingrida Žiliūtė 
(konsultavo dėst. E. Juozapaitienė) užėmė pirmąją vietą respublikiniame populiariausių Europos 
dainų konkurse ir pirmąją vietą festivalyje-konkurse „Mažųjų angelų opera“. To paties fakulteto 
muzikos pedagogikos studijų programos studentai V. Skudas, D. Žostautas, K. Jančenkovas, M. 
Leiburas, T. Dešukas dalyvavo konkurse į „Vilnius Jazz“ festivalį ir užėmė antrąją vietą. 
 

7.5. VILNIAUS KOLEGIJOS ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS 
 

Absolventų įsidarbinimas yra vertinamas pagal Lietuvos darbo biržos pateiktus duomenis. 
2006 metais įsidarbino 96,89 %, o 2007 metais – 97,57 % absolventų Aukštas absolventų 
įsidarbinimo lygis rodo, jog Vilniaus kolegijos studijų programas baigę studentai yra paklausūs 
darbo rinkoje. 

2007 m. rugsėjo 1 d. daugiausiai įsidarbino Elektronikos ir informatikos, Dizaino ir 
technologijų, Menų fakultetų absolventų – atitinkamai 99,00 %, 98,94 %,  98,84 % visų 2007 
metais baigusiųjų studijas. Galima daryti išvadą, kad kolegijos absolventams per trumpą laikotarpį 
pavyksta susirasti darbą. Tam pačiam laikotarpiui net dvylikos studijų programų (elektronikos 
technikos, telekomunikacijų, biomedicininės diagnostikos, kineziterapijos, veterinarijos, pradinio 
ugdymo pedagogikos, gestų kalbos, cheminės analizės technologijos, aprangos dizaino, kultūrinės 
veiklos vadybos, šokio pedagogikos, populiariosios muzikos) absolventų įsidarbino 100 %. 
 

6 lentelė. Absolventų įsidarbinimo lygis 
2005/2006 m.m. rezultatai 2006/2007 m.m. rezultatai 

Registruotų darbo 
biržoje skaičius Studijų programa 

Baigusių 
studijas 
skaičius 2006-09 

-01 
2007-03 

-01 

Įsidarbini 
mo lygis, %
2006-09-01  

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo 

biržoje sk.,  
2007-09-01 

Įsidarbini 
mo lygis, % 
2007-09-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Programavimas kompiuteriams 116 2 2 98,28 78 1 98,72 
2. Kompiuterinė technika 75 - 1 100,00 53 1 98,11 
3. Elektronikos technika 38 - 1 100,00 42 - 100,00 
4. Telekomunikacijos 89 1 - 98,88 67 - 100,00 
5. Informacijos sistemos 24 - 1 100,00 59 1 98,31 

Iš viso EIF 342 3 5 99,12 299 3 99,00 
6. Bankininkystė 56 1 - 98,21 54 1 98,15 
7. Buhalterinė apskaita 
(EKF/ATF) 

187/92 8 8 97,12 278 4 98,56 

8. Finansai 87 6 2 93,10 60 1 98,33 
9. Draudimo vadyba 41 1 - 97,56 49 5 89,80 

Iš viso EKF/ATF 371/92 16 10 96,55 441 11 97,51 
10. Įstaigų ir įmonių 
administravimas 

80 2 1 97,50 72 6 91,67 

11. Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

91 - 2 100,00 85 2 97,65 
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12. Maitinimo verslo 
organizavimas 

78 - - 100,00 57 2 96,49 

13. Verslo vadyba (VVF/ ATF) 109/63 8 8 95,35 152 2 98,68 
14. Prekybos vadyba 18 - 2 100,00 51 1 98,04 
15. Reklamos vadyba 42 1 1 97,62 47 1 97,87 

Iš viso VVF/ATF 418/63 11 14 97,71 464 14 96,98 
16. Bendrosios praktikos slauga 257 2 1 99,21 195 1 99,49 
17. Higiena ir dekoratyvinė 
kosmetologija 

26 4 2 84,62 49 2 95,92 

18. Biomedicininė diagnostika 59 1 1 98,31 33 - 100,00 
19. Dietologija 19 - - 100,00 24 2 91,67 
20. Kineziterapija 27 2 2 92,6 25 - 100,00 
21. Ergoterapija 20 5 3 75,00 22 1 95,45 
21. Masažas (profesinės studijos 22 2 - 90,91 - - - 

Iš viso SPF 430 16 9 96,28 348 6 98,28 
22. Maisto produktų technologija 21 6 2 71,43 40 2 95,00 
23. Želdiniai ir jų dizainas 34 - 3 100,00 29 2 93,10 
24. Veterinarija 18 - - 100,00 18 - 100,00 

Iš viso ATF 73 6 5 91,80 87 4 95,40 
25. Pradinio ugdymo pedagogika 62 3 - 95,16 35 - 100,00 
26. Ikimokyklinis ugdymas 118 - - 100,00 61 1 98,36 
27. Socialinė pedagogika 43 4 1 90,70 72 2 97,22 
28. Lietuvių kalbos pedagogika 13 1 1 92,31 23 4 82,61 
29. Gestų kalba 17 1 1 94,12 16 - 100,00 
30. Dailės ir darbų pedagogika 18 3 - 83,33 17 4 76,47 

Iš viso PDF 271 12 3 95,58 224 11 95,09 
31. Cheminės analizės 
technologija 

22 2 1 90,91 22 - 100,00 

32. Šukuosenų dizainas 18 1 - 94,44 37 1 97,30 
33. Aprangos dizainas 16 3 1 81,25 13 - 100,00 
34. Siuvinių projektavimas ir 
gamyba 

171 3 7 98,25 116 1 99,14 

Iš viso DTF 227 9 9 96,04 188 2 98,94 
35. Kultūrinės veiklos vadyba 35 1 - 97,14 27 - 100,00 
36. Šokio pedagogika 36 - - 100,00 30 - 100,00 
37. Muzikos pedagogika 41 1 - 97,56 19 1 94,74 
38. Populiarioji muzika 12 - - 100,00 10 - 100,00 

Iš viso MEF 139 2 - 98,39 86 1 98,84 
IŠ VISO VIKO 2426 75 55 96,89 2137 52 97,57 

 
 

8. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

8.1. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJA 
 

Vilniaus kolegijoje dirba 1051 darbuotojas, iš jų 489 dėstytojai: 276 etatiniai, 61 dėstantys 
administracijos darbuotojai ir 152 vieneriems mokslo metams priimti dėstytojai, iš kurių 73 
docentai, 375 lektoriai ir 41 asistentas.  
 

7 lentelė. Dėstytojų užimamos pareigos ir mokslo laipsnis 2007-10-01 
Fakultetas 

 
Kvalifikacija 

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš 
viso 

Lyg. 
svoris, 
% 

Etatiniai dėstytojai ir administracijos darbuotojai-dėstytojai 
Docentai 14 6 10 4 5 4 4 4 51 15,13 
Lektoriai  31 29 46 38 30 33 37 31 275 81,61 
Asistentai  2 - 2 - 3 3 1 - 11 3,26 
Iš viso 47 35 58 42 38 40 42 35 337  

Mokslo metams priimti dėstytojai  
Docentai 2 2 3 3 2 - 2 8 22 14,47 
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Lektoriai  11 14 13 7 12 3 10 30 100 65,78 
Asistentai  1 1 3 9 3 7 - 6 30 19,74 
Iš viso 14 17 19 19 17 10 12 44 152  
Iš viso kolegijoje  61 52 77 61 55 50 54 79 489 100 
Lyg. svoris, % 12,47 10,63 15,75 12,47 11,25 10,22 11,04 16,17 100  
Iš jų  
Mokslo daktarai 12 5 5 6 7 3 4 8 50 10,22 
 

Kolegijoje 2007-10-01 docentai sudarė 14,93 proc. visų dėstytojų. Daugiausiai docentų 
dirbo Elektronikos ir informatikos (16), Verslo vadybos (13), Menų (12) fakultetuose. 

Vilniaus kolegijoje paskaitas skaito ir dėstytojai, pakviesti iš universitetų bei kitų studijų ir 
mokslo institucijų iš Lietuvos bei užsienio. Palyginti su 2005/2006 m.m. kviečiamų dirbti dėstytojų 
skaičius padidėjo 11,88 proc. nuo 126 iki 143. Padidėjo kviečiamų dėstytojų skaičius iš praktinės 
veiklos - 11,69 proc. bei iš studijų ir mokslo institucijų – 31,25 proc. 
 

8 lentelė. Kviečiamų dėstytojų skaičius 

 Iš praktinės 
veiklos Iš universitetų Iš studijų ir mokslo 

institucijų Iš užsienio institucijų 

2005/2006 m.m. 68 35 22 1 
2006/2007 m.m. 77 33 32 1 

 
Galima išskirti pagrindines su pedagoginiu personalu susijusias problemas: 
- Patyrę praktikai atsisako dėstyti kai kurių krypčių studijų programų (pavyzdžiui, 

informatikos inžinerijos, informatikos, ekonomikos ir kt.) specializacijų dalykus bei 
dalykus profesinei kompetencijai įgyti, kadangi šių sričių profesionalai yra paklausūs 
darbo rinkoje, kurioje jiems sudarytos geresnės darbo apmokėjimo sąlygos. 

- Priimti į pedagoginį darbą jaunus ir perspektyvius specialistus sunkiai pavyksta, nors 
laisvų dėstytojų etatų konkursai skelbiami iš anksto ir pakartotinai. Jaunų specialistų 
netenkina darbo užmokesčio dydis. 

 

8.2. DĖSTYTOJAI, STUDIJUOJANTYS MAGISTRANTŪROJE IR DOKTORANTŪROJE 
 

2006/2007 m. m. magistratūroje ir doktorantūroje studijavo arba jas baigė 28 dėstytojai, iš jų 
15 studijavo doktorantūroje, 13 magistratūroje. Daugiausiai studijuojančių buvo Ekonomikos 
fakultete: 3 studijavo doktorantūroje. 
 

9 lentelė. Studijuojantys ir 2007 m. baigę studijas dėstytojai 
Dėstytojo vardas, 

pavardė 
Fakultetas / 
st. centras 

Studijų 
pradžia Pakopa Universitetas Mokslo / studijų kryptis 

Studijuojantys dėstytojai 
A.Kozič EIF 2003 Doktorantūra PFI Elektronikos inžinerija 
P Treigys EIF 2004 Doktorantūra MII Informatikos inžinierija 
A.Pikelienė EKF 2005 Doktorantūra VDU Edukologija 
D.Lokutijevskis EKF 2007 Magistrantūra VU Vadyba ir verslo administravimas 
A.Masandukaitė EKF 2005 Magistrantūra MRU Teisė 
R. Drejeris VVF 2004 Doktorantūra VGTU Vadyba ir administravimas 
K. Samašonok VVF 2004 Doktorantūra VU Socialinė psichologija 
J.Radavičienė VVF 2006 Doktorantūra KTU Reklama-poligrafija 
A.Valickas VVF 2007 Doktorantūra  Vadyba ir administravimas 
O.Česnulevičienė SPF 2004 Magistrantūra MRU Sveikatos priežiūros įstaigų 

administravimas 
D.Jakimauskienė SPF 2003 Doktorantūra LFI  
M.Žukauskienė SPF 2006 Doktorantūra VDU  
M.Balkevičius ATF 2005 Magistrantūra MRU ES politika ir administravimas 
E.K.Kaurynienė ATF 2006 Magistrantūra   
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Dėstytojo vardas, 
pavardė 

Fakultetas / 
st. centras 

Studijų 
pradžia Pakopa Universitetas Mokslo / studijų kryptis 

I.Čirvinskienė DTF 2005 Magistrantūra VPU Dailė 
J.Švitinytė DTF 2005 Magistrantūra VPU Dailė 
R.Spėčiūtė PDF 2005 Magistrantūra VPU Edukologija 
D.Kačinaitė PDF 2003 Doktorantūra VDU Filologija 
V.Buivydienė PDF 2005 Doktorantūra VDU Edukologija 
A.Bradišauskienė PDF 2006 Doktorantūra  Edukologija 

2007 m. baigę studijas dėstytojai 
R. Tumasonis EIF 2002 Doktorantūra VU Informatika 
J. Norkūnienė EIF 2002 Doktorantūra VU Tikimybių teorija matematinė statistika
Ž.Prokopovičienė EKF 2005 Magistrantūra MRU Ekonomika 
A.Sudarienė VVF 2006 Magistrantūra MRU Veiklos auditas 
R. Kondratienė ATF 2003 Doktorantūra VPU Edukologija 
J.Jurkevičiūtė DTF 2004 Magistrantūra VPU Fizika 
K.Krivaitė DTF 2004 Magistrantūra VPU Edukologija 
R.Vaitiekienė DTF 2004 Magistrantūra VGTU Vadyba ir verslo administravimas 
L.Miežienė MEF 2005 Magistrantūra VPU Edukologija 
 

Daktaro disertacijos 2006/2007 mokslo metais apgynė, disertacijos tema: 
- J.Norkūnienė (EIF) – “Kartotinio logaritmo dėsniai kombinatorinėms struktūroms”, 

fizinių mokslų srities daktaro mokslo laipsnis; 
- R.Tumasonis (EIF) – “Dažnų sekų paieška duomenų masyvuose”, fizinių mokslų srities 

daktaro mokslo laipsnis; 
- R.Kondratienė (ATF) – “Meninio ugdymo ir profesinio rengimo ryšys modeliuojant 

dalykų studijas aukštojoje mokykloje”, socialinių mokslų srities daktaro mokslo laipsnis. 
Dėstytojų iki 39 metų amžiaus grupė sudaro 25 proc. visų dėstytojų. 

8%
17%

23%

13%
8%

31%

iki 29 m. 30-39 m. 40-49 m.
50-59 m. 60-64 m. virš 65 m.

 
19 pav. Dėstytojų skaičius amžiaus grupėse 2007 10 01, proc. 

 
Daugiausiai dėstytojų pagal amžių priklausė 50-59 m. amžiaus grupei, tai sudarė 30,88 proc. 

dėstytojų. Dėstytojų amžiaus vidurkis 48,3 metai. Stebima tendencija, kad dėstytojų procentas 
amžiaus grupėje iki 39 metų didėja, 2006 m. buvo 20%, o 2007 m. - 25% visų dėstytojų. 
 

8.3. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS  
 

Svarbiausias veiksnys kokybei užtikrinti – darbuotojų kompetencija ir pasišventimas. 
Dėstytojų kompetencija – viena iš pagrindinių aukštųjų mokyklų konkurencingumo sąlyga. 
2006/2007 m. m. dėstytojai kėlė savo dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją trumpalaikiuose 
kursuose, stažuotėse ir seminaruose. Informaciją apie kursus, seminarus, konferencijas gauna 
kaedros, ji viešinama skelbimų lentose. Kiekvienų mokslo metų pradžioje dėstytojai, planuodami 
kvalifikacijos tobulinimą, pildo mokslo taikomosios, metodinės, meninės veiklos valandų kortelę. 
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Dalį kvalifikacijos tobulinimo kursų finansuoja Kolegija. Katedros svarsto, kuriuos dėstytojus 
tikslinga siųsti į kvalifikacijos tobulinimo renginius. Informaciją, apie kvalifikacijos kėlimą, 
dėstytojai pateikia katedros vedėjui metinėje veiklos ataskaitoje bei tiesiogiai pritaiko savo darbe: 
tobulina dėstomų dalykų turinį, įvairina mokymo metodus, sukuria įdomių, praktiškų savarankiško 
darbo užduočių, peržiūri atsiskaitymo už modulius tvarką, tobulina praktikų organizavimą. 

Kolegijos dėstytojai per 2006/2007 m. m. skaitė 18 pranešimų tarptautinėse ir 123 
respublikinėse konferencijose, taip pat jų straipsniai buvo publikuojami mokslo leidiniuose (57 
straipsniai), specializuotuose leidiniuose ir kituose leidiniuose.  

Dalykinės kvalifikacijos tobulinimas daro įtaką vadovavimui baigiamiesiems darbams - 
diplomantams siūlomos aktualesnės temos. Pedagoginės kvalifikacijos tobulinimas svarbus taikant 
inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus, efektyvinant vertinimo sistemą bei taikomųjų tyrimų 
metodologiją.  

Kvalifikacijos tobulinimas leidžia dėstytojams įgyti naujų žinių, susipažinti su pedagogikos, 
metodikos naujovėmis, surinkti informaciją ir ją taikyti dėstant dalyką. Įgytas žinias dėstytojai 
pritaiko, rengdami metodinę medžiagą bei atlikdami taikomuosius tyrimus. Dalyvaudami 
autoriniuose seminaruose, kursuose, konferencijose, dėstytojai turi galimybę pasidalinti darbo 
patirtimi, iškelti problemas, trūkumus, diskutuoti ir siūlyti jų sprendimo būdus. 

Užsienyje stažavosi 41 kolegijos dėstytojas. Daugiausiai dėstytojų stažavosi iš Verslo 
vadybos (20) ir Ekonomikos (6) fakultetų, tai sudarė 63 proc. visų stažuotėse užsienyje dalyvavusių 
dėstytojų. 

2006/2007 mokslo metais daug dėstytojų kvalifikaciją  tobulino dalyvaudami Europos 
Sąjungos Struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose. Vienas iš projektų – „Mokslo taikomųjų 
tyrimų plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir 
informatikos fakultete“. Bendras projekto tikslas – pakelti dėstytojų kompetencijų lygį pagal 
horizontalius ir vertikalius specialistų gebėjimų poreikius tiek, kad jie sugebėtų savarankiškai ir 
produktyviai plėtoti mokslo taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Siekiant šio kokybinio 
projekto tikslo, keliami uždaviniai: pagilinti dėstytojų bendruosius gebėjimus mokslo taikomosios 
veiklos vadybos, projektų valdymo, kokybės vadybos, vadybos ir verslo srityse; pagilinti dėstytojų 
specialiuosius gebėjimus elektronikos, telekomunikacijų, kompiuterinių programų taikymo studijų 
procese srityse. Uždavinius siekiama išreikšti tokiais kiekybiniais rezultatais: 80 akademinių 
valandų bendrųjų gebėjimų seminarų ciklas sudarytas iš 4 dalių, kurių studijoms bus formuojamos 
grupės iš 20 dalyvių; 200 akademinių valandų specialiųjų gebėjimų seminarų ciklas sudarytas iš 4 
dalių, kurių studijoms bus formuojamos grupės iš 12 dalyvių; 160 akademinių valandų darbo su 
laboratorine įranga ir specializuotomis kompiuterinėmis programomis seminarų metu apmokyta po 
12 dalyvių; atlikta 17 mokslo taikomųjų tyrimų, kurių rezultatai publikuojami kolektyvinės 
autorystės leidinyje; 1 baigiamoji konferencija. 
 
 

9. TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ VEIKLA IR MENINĖ KŪRYBA  
 

Taikomoji, konsultacinė veikla ir meninė kūryba apima Kolegijoje vykdomus tyrimus, 
publikacijas, leidybinę veiklą, konferencijų, seminarų, parodų bei kitų renginių, kvalifikacijos 
tobulinimo kursų organizavimą, ekspertinę veiklą, konsultacijas regiono ir Lietuvos institucijoms, 
meninę kūrybą bei atlikėjišką veiklą. 

2007 m. Studijų kokybės vertinimo centras, remdamasis mokslo ir studijų institucijų 
mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika, vertino humanitarinių ir socialinių, fizinių, 
biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslinę produkciją. Vertinamos 5 mokslo sritys. 
Kolegijų tarpe daugiausiai taškų surinkome humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos mokslo 
srityse. 
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10 lentelė. 2006 m. mokslinės produkcijos (MP) vertinimas 

 Humanitarinių 
mokslų sritis 

Socialinių mokslų 
sritis 

Fizinių mokslų 
sritis 

Biomedicinos 
mokslų sritis 

Lietuvos kolegijų 
MP taškai 

53 436,81 35,42 11,91 

Vilniaus kolegijos 
MP taškai 

25 139,33 28,05 4,95 

 
Vykdant dėstytojų atestacijas ir konkursus vertinamas dėstytojo dalyvavimas taikomojoje 

mokslinėje veikloje, akcentuojant, kad dalyvavimas šioje veikloje yra svarbus aukštosios mokyklos 
dėstytojo kompetenciją įrodantis faktorius. 
 

9.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI 
 

Kolegijoje atliekami tyrimai orientuoti į rinką, kuriai yra rengiami būsimieji specialistai, o 
taip pat į studijų kokybės vertinimą. Planuojamos ir įgyvendinamos tyrimų teminės kryptys aprėpia 
ne tik Vilniaus regiono ir visos Lietuvos įmonėms bei organizacijoms aktualias problemas, bet ir 
įvairius studijų kokybės kolegijoje klausimus. Tyrimais siekiama tobulinti esamas studijų 
programas (keičiant programų turinį, atskirų dalykų apimtį, profesinės veiklos praktikų struktūrą ir 
trukmę, dėstomų dalykų turinį ir kt.). Naujos studijų ir specializacijų programos rengiamos 
remiantis ištirta specialistų paklausa ir pasiūla darbo rinkoje. Tyrimus, kurie atspindi studijų kokybę 
bei studentų paruošimą būsimai profesijai (specialistų parengimui), atlieka visos katedros. Taip pat 
yra atliekami užsakomieji tyrimai. 

Kolegijoje atliekamų tyrimų strategija padeda įgyvendinti bendruosius kolegijos tikslus, t.y. 
rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atsižvelgiant į valstybės, visuomenės, Vilniaus regiono 
darbo rinkos poreikius. 

Kolegijoje 2006/2007 m. m. vykdytų tyrimų klasifikacija: 
- Edukaciniai tyrimai: pirmųjų kursų studentų charakteristikų analizės, studentų interesų 

analizės, studijų programų poreikio, studijų programų turinio, studijų metodų, mokymosi 
strategijų kaitos, dėstymo inovacijų, dėstytojų metodinės veiklos rezultatyvumo ir kt.; 

- Profesinio rengimo ir darbo rinkos poreikių tyrimai: specialistų poreikio, absolventų 
užimtumo, specialistų įsidarbinimo, specialistų rengimo standartų, profesinių 
kompetencijų, darbdavių ir kt.; 

- Pagrindinės kolegijos veiklos (studijų) kokybės užtikrinimo ir vertinimo tyrimai: studijų 
programų paklausos, studijų programų, studijų organizavimo ir studijų kokybės, 
praktinio mokymo veiksmingumo, socialinių partnerių vaidmens, vertinant studijų 
kokybę, fakulteto bendruomenės psichologinio mikroklimato ir kt.; 

- Užsakomieji tyrimai: įvairūs tyrimai, atliekami įmonių, įstaigų ar organizacijų 
užsakymu. 

Iš viso 2006/2007 m. m. Kolegijoje buvo atlikti 98 tyrimai (palyginimui, 2005/2006 m. m. - 
67 tyrimai, 20 pav.), iš jų 12 – įmonių, įstaigų ar organizacijų užsakymu (11 lentelė). 
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20 pav. Atliktų tyrimų skaičius 

 
11 lentelė. Atlikti užsakomieji tyrimai 

Pavadinimas Vykdytojai Užsakovai 

Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas 
Lietuvoje (Pasaulio banko vykdomas tyrimas). 

EKF LR Finansų ministerija, Vilniaus 
Universiteto Ekonomikos fakultetas 

Nacionalinės profesinio rengimo standartų 
sistemos plėtra. 

EKF Profesinio mokymo metodikos centras 
prie Švietimo ir mokslo ministerijos 

Priedai konditerijos gaminiuose. ATF Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Medaus higieninis įvertinimas ir bičių ligų 
paplitimas Vilniaus apskrities bitynuose. 

ATF Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

Vilniaus miesto mokinių suvokimas apie triukšmą. SPF Vilniaus visuomenės sveikatos centras 
Įvaizdžio stilisto kompetencijos. DTF Profesinio mokymo metodikos centras 

prie Švietimo ir mokslo ministerijos  
Kirpėjo kompetencijos. DTF Profesinio mokymo metodikos centras 

prie Švietimo ir mokslo ministerijos  
Aprangos dizainerio kompetencijos. DTF Profesinio mokymo metodikos centras 

prie Švietimo ir mokslo ministerijos  
Cheminių procesų technologų kompetencijos. DTF Profesinio mokymo metodikos centras 

prie Švietimo ir mokslo ministerijos  
Kompleksinės biotechnologijos programos 
parengimo galimybių studija. 

DTF Biotechnologijos institutas 

UAB ,,Virsala“ rinkos tyrimas. ATF UAB ,,Virsala“ 
Verslo aplinkos analizė įstojus į ES. EKF UAB  „INGSTAD &CO“ 
 

Kolegijoje stebima bendra tendencija – vis daugiau yra atliekama tyrimų, kurie padeda 
užtikrinti kolegijos pagrindinės veiklos (studijų) kokybę: 2005/2006 m. m. – 49, o 2006/2007 m. m. 
– net 86 tyrimai. Tokių tyrimų apimamų klausimų spektras platėja, kokybė gerėja, tyrimų tikslai 
tampa kryptingesni, rezultatai – produktyvesni.  
 

9.2. PUBLIKACIJOS 
 

2006/2007 m. m. Kolegijos dėstytojai publikavo 83 mokslinius straipsnius: 3 – ISI sąrašų 
mokslo leidiniuose, 19 – mokslo periodiniuose leidiniuose, 55 – kituose mokslo leidiniuose, 6 – 
elektroninėse laikmenose.  

Specializuotuose leidiniuose Kolegijos dėstytojai išspausdino 40 straipsnių. 
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Straipsniai ISI sarašų mokslo leidiniuose: 
 

KAMINSKAS, Kazys Algirdas; BARAUSKIENĖ, Violeta; BINGELIENĖ, Dovilė. 
Implementation of ergonomics interventions in the construction industry of Lithuania. The 9th 
International conference "Modern building materials, structures and techniques", May 16-18, 
2007, Vilnius, Lithuania. Selected papers. Edited by M. J. Skibniewski, P. Vainiūnas, E. K. 
Zavadskas. Vilnius: Technika, 2007, Vol 3, p. 1201-1205, ISBN 978-9955-28-200-6 [ISI 
Proceedings]. 

KOZIČ, Antoni; PAŠKEVIČ, Česlav; SUŽIEDĖLIS, Algirdas; GRADAUSKAS, Jonas; 
AŠMONTAS, Steponas; SZERLING, Ania; WRZESINSKA, Hanna. Asymmetrically Shaped 
Pseudomorphic Modulation Doped Structure for Microwave Detection. Acta Physica Polonika, 
Warsaw: Polish Academy of Sciences Institute of Physics, 2006, Vol. 110, No.6. p. 845-849, ISSN 
0587-4246. [ISI Master Journal List]. 

KOZIČ, Antoni; PETKUN, Valerij; ČERŠKUS, Aurimas; SHTRIKMAN, Hadas; 
UMANSKY, Vladimir; GRADAUSKAS, Jonas; SELIUTA, Dalius; SUŽIEDĖLIS, Algirdas; 
KUNDROTAS, Jurgis; AŠMONTAS, Steponas. Influence of spacer on microwave detection in 
modulation-doped GaAs structures. Lithuanian Journal of Physics, 2006, Vol. 46, No.3, p. 325-329, 
ISSN 1648-8504. [ISI Master Journal List] 
 
Publikacijos periodiniuose mokslo leidiniuose: 
 

BRANDIŠAUSKIENĖ, Agnė. IX-X kl. mokinių požiūris į išskirtinais gabumais 
pasižyminčius bendraamžius. Pedagogika, 2006,  Nr.84,  p. 86-92, ISSN 1392-0340. 

BUIVYDIENĖ, Vaida; ŽUKIENĖ, Regina. Sociokultūrinio konteksto svarba mokant 
užsieniečius lietuvių kalbos kaip svetimosios. Kalbų studijos, 2006, Nr. 9,  p.71-76, ISSN 1648-
2824. 

BUIVYDIENĖ, Vaida; ŽUKIENĖ, Regina. Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(-
is) ir sociokultūrinis kontekstas. Santalka. 2006, t. 14. Nr. 4,  p. 4-12, ISSN 1822-430X. 

DANILIAUSKAS, Jonas. Tapybos darbo reprodukcija. Neurologijos seminarai.. 2006, 
Nr.4(30), viršelis, ISSN 1392-3064. 

DREJERIS, Rolandas. Methodology for the Reasoning of New Service Development 
Purposefulness Based On Conformity to the Company Objectives. Ekonomika ir vadyba: aktualijos 
ir perspektyvos, 2006,  t.7,  Nr. 2,  p. 46-51, ISSN 1648-9098. 

DREJERIS, Rolandas, BIVAINIS Juozas. Naujų paslaugų įdiegimo tobulinimas. Verslas: 
teorija ir praktika, 2006, t.7, Nr.1, p.14-21, ISSN 1648-0627.. 
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ČERČIKIENĖ, Irena; ŠVEDIENĖ, Sigita. Gamtamokslio ugdymo organizavimo 
ypatumai kolegijoje. Gamtamokslinis ugdymas, 2007, Nr.3(18), p. 24-27, ISSN 1648-939X. 

JANKAUSKIENĖ, Žymantė; GOSTEVIČIENĖ, Birutė; MATUIZIENĖ, Jurgita; 
JUOZULYNAS, Algirdas. Vilniaus miesto slaugytojų amžius, išsilavinimas ir poreikis. Sveikatos 
mokslai, 2006, Nr. 4(45),  p.251-254, ISSN 1392-6373.  

KAČINAITĖ, Dalia. Darybos ir etimologijos santykis lietuvių onomastikos darbuose. 
Lituanistika, 2007, Nr. 2,  p.43-54, ISSN 0235-717. 

KIEVIŠAS, Jonas; GAUČAITĖ, Ramutė; KONDRATIENĖ, Rimantė; MALCIENĖ, Zita. 
Asmens meninės patirties plėtra dvasingumo sklaidos kontekste. Pedagogika, 2007, Nr. 85,  p.121-
127, ISSN 1392-0340. 

MAŽINTAS, Egidijus. Tagadne ka vesture: Šalapina mita realizacija Latvijas kultura un 
elektroniskaja komercija. Aktualas problemas literatūras zinatne. 2007, Nr.12,  p. 253 –260, ISSN 
1407-4729. 

NORKŪNIENĖ, Jolita. The law of iterated logarithm for combinatorial assemblies. 
Lietuvos matematikos rinkinys, 2006, Nr.46 (4), p. 532-547, ISSN 0132-2818. 

NORKŪNIENĖ, Jolita. Functional law of the iterated logarithm for combinatorial 
assemblies. Lietuvos matematikos rinkinys, 2007, Nr. 47 (2), p. 211-220, ISSN 0132-2818. 

PUSKUNIGIS, Aurimas. Criteria that influence the choice of vocation – the use of 
Holland‘s method to optimize the process of selecting students for aviation studies. Aviation, 2006, 
Nr.4,  p. 30-34. ISSN 1648-7788. 

SALDAUSKIENĖ, Jovita. Mathematics for business and management studies. Lietuvos 
matematikos rinkinys. Specialus numeris. 2006, t. 46,  p.183-190, ISSN 0132-2818. 

VALICKAS, Andrius. Psichologiniai viešųjų ryšių aspektai. Socialinis darbas, 2006, Nr.5 
(1), p. 72-78,  ISSN 1648-4789. 

ŽIBĖNIENĖ, Gintautė; STASIULIONIENĖ, Vida. Lietuvos kolegijų vidinio ir išorinio 
institucijos kokybės vertinimo sąryšingumas. Pedagogika, 2006, Nr.83,  p.28-134, ISSN 1392-
0340. 

ŽIBĖNIENĖ, Gintautė;  TARGAMADZĖ, Vilija.  Aukštojo mokslo studijų sistemos 
harmonizavimas Lietuvoje – studijų kokybės tobulinimo prielaida. Aukštojo mokslo kokybė, 2006, 
Nr.3, p.70-80, ISSN 1822-1645. 

ŽIBĖNIENĖ, Gintautė; Kavaliauskienė, Edita. Darbo rinkos profesinio mokymo kokybės 
išorinis vertinimas Lietuvoje.  Pedagogika, 2007, Nr. 85,  p.173-180, ISSN 1392-0340. 
 
Straipsniai elektroninėse laikmenose: 
 

GRAŽULIS, Vladimiras. The Importance of Team Roles in Organizing Collective Work. 
Riga as an International Financial Center: Exploring Opportunities and Challenges: 8-ta 
tarptautinė mokslinė konferencija. 2006 m. spalio 12-13 d. Ryga: Latvijos aukštoji bankininkystės 
mokykla, 2006 m. Prieiga per internetą: http://www.ba.lv/conference2006/prezentacijas/1/ 
4vladimirasgrazulis.pps 

INOKAITIENĖ, Nijolė. Tarpdalykinė integracija ir nauji mokymo/si metodai šiuolaikinėje 
meninio ugdymo praktikoje. Efektyvaus meninio ugdymo problemos. III tarptautinės mokslinės 
konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Elektroninė 
knyga. p 59-65, ISBN 9955-20-128. Prieiga per internetą: http://www.vpu.lt/bibl/elvpu 

JANKAUSKIENĖ, Žymantė; KUBILIENĖ, Erika, KARENAUSKAITĖ, Violeta; 
ROTOMSKIS, Ričardas. Lifelong learning in consolidation of nursing specialists' professional 
socialisation. 28 th Annual EAIR (The European Higher Education Society) Forum Rome 2006. 
Roma: Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali, 2006, p. 1-12, [CD-ROM]. 

KAMINSKAS Kazys Algirdas; BARAUSKIENĖ, Violeta; BINGELIENĖ, Dovilė. 
Implementation of ergonomics interventions in the construction industry of Lithuania. Modern 
building materials, structures and techniques.// Proceedings of the 9th International conference 
held on May 16-18, 2007, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007, p.1-5, ISBN 978-9955-28-
131-3, [CD-Rom]. 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

36 

ŽIBĖNIENĖ, Gintautė; TARGAMADZĖ, Vilija; JUKNYTĖ-PETREIKIENĖ, Inga. Is 
effectiveness of studies a significant criterion in assessment of study programmes?  3nd 
International congress of management of Quality in the Systems of Education and Training 
CIMQUSEF, 2006, Marokas, Kasablanka, http://www.amaquen.org/amaquenweb/cimqusef2006/ 
preprogramme.htm 

ŽIBĖNIENĖ, Gintautė. Harmonization of education system in Quality Management aspect 
Pranešimas publikuotas tarptautiniame moksliniame kongrese  International congress of 
management of Quality in the Systems of Education and Training CIMQUSEF, 2007, Marokas, 
http://cimqusef2007.amaquen.org/english/program.html  
 

9.3. KONFERENCIJOS, SEMINARAI, PRANEŠIMAI, MOKSLO POPULIARINIMAS 
 

2006/2007 m. m. Kolegijoje buvo suorganizuotos 8 dėstytojų ir 5 studentų mokslinės/ 
mokslinės-praktinės konferencijos (12 lentelė) bei 9 moksliniai/moksliniai praktiniai seminarai (13 
lentelė). 
 

12 lentelė. Kolegijos suorganizuotos konferencijos 
Konferencijos pavadinimas Laikas ir vieta Organizatoriai 

DĖSTYTOJŲ KONFERENCIJOS 
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
,,Inovatyvios technologijos sveikatos priežiūros 
specialistų profesiniam tobulėjimui“ 

2007-03-26, 27 
VIKO SPF 

VIKO SPF, Lietuva; 
Rygos medicinos kolegija, Latvija; 
VU Fizikos fakultetas, Lietuva 

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
,,Slauga: mokslas ir mokymasis“ 

2007-05-10, 11 
VIKO SPF 

VIKO SPF; 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikos; 
VU Medicinos fakultetas; 
Klinikinė universitetinė ligoninė 
Gailezers, Latvija 

Respublikinė mokslinė- praktinė konferencija 
„Buhalterinės apskaitos studijų programos ir 
dalykų profesinei kvalifikacijai įgyti analizė ir 
dėstymo metodika“ 

2007-05-17 
VIKO EKF 

Buhalterinės apskaitos katedra; 
Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų 
ir tyrėjų asociacija; A. Pikelienė  

Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija  
„Rinkos iššūkiai studijoms“ 

2006-11-21 
VIKO VVF 

VVF dėstytojų darbo grupė 

Respublikinė konferencija  
„Elektroterapijos ir kineziterapijos metodai 
gydant skausmą“ 

2007-05-19 
VIKO SPF 

VIKO SPF Reabilitacijos katedra 

Respublikinė konferencija  
„Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos 
specialistų rengimo kokybės gerinimas, siekiant 
skatinti rekreacinės ir edukacinės veiklos plėtrą 
želdiniuose“ 

2007-05-11 
VIKO ATF 

Kraštotvarkos katedra 

Respublikinė konferencija  
„Rekreacinių resursų vadyba: praeitis, dabartis ir 
ateitis“ 

2007-04-26 
VIKO ATF 

Dalia Prūsaitienė, Rasa Bareikienė, 
Ramunė Vanagaitė 

Respublikinė konferencija  
„Siuvinių gamybos technologų įgūdžių ir 
kompetencijų ugdymas“ 

2007-03-06 
VIKO DTF 

Siuvinių gamybos katedra 
Vilija Šulskienė, Zosė Gudžiūnienė 

STUDENTŲ KONFERENCIJOS 
Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija 
„Verslas ir vadyba - 2007“ 

2007-05-16 
VIKO EKF 

Ekonomikos katedra 
Studentų atstovybė 
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Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  
„Asmenybės ugdymas ir vertybių kaita 
šiuolaikiniame pasaulyje“ 

2007 05 03 
VIKO PDF 

Filolofijos katedra 
Regina Šarkuvienė, Marytė 
Mikelionienė, Dalia Kulytė 
Studentų atstovybė 

Siuvinių projektavimo ir gamybos dabartis ir 
perspektyvos 

2007-04-05 Siuvinių gamybos katedra  
Vilija Šulskienė, Z. Skutulaitė 
Studentų atstovybė 

Cheminės technologijos raida ir perspektyvos 2007-05-03 Chemijos katedra 
Irena Čerčikienė, Jūratė Jurkevičiūtė 
Studentų atstovybė 

Ieškojimai ir tradicijos choreografijos 
pamokose 

2006-04-04 
VK MEF 

Rasa Prokurotienė 

 
2006/2007 m. m. Sveikatos priežiūros fakultetas organizavo dvi tarptautines konferencijas. 

Respublikines konferencijas organizavo fakultetai: EKF – 1, VVF – 1, SPF – 1, ATF – 2, DTF – 1. 
Kiti fakultetai šiai veiklai neskyrė pakankamai dėmesio. 
 

13 lentelė. Kolegijoje suorganizuoti seminarai 
Seminaro pavadinimas Laikas ir vieta Organizatoriai 

Lietuvos ekonomikos apžvalga: perkaitimo 
signalai ir jų pasekmės. Lektorė – SEB 
Vilniaus banko vyr. analitikė Algė Budrytė, 
banko prezidento patarėja. 

2007-03-28 
VIKO EKF 

Bankininkystės katedra 
Birutė Palevičiūtė 

Vekseliai ir jų naudojimo tvarka šiandieninės 
Lietuvos ekonomikos rinkos sąlygomis. 
Lektorius - Vilniaus 2-ojo notarų biuro 
civilinės teisės konsultantas D. Tomašaitis. 

2006-10-13 
VIKO EKF 

Buhalterinės apskaitos katedra  

Tikrojo ir tariamojo dvasingumo bruožai. 
Lektorius – Lietuvos dialogo kultūros instituto 
direktorius Rimantas Meškėnas. 

2006-10-25 
VIKO EKF 

Finansų ir draudimo katedra 

Pakuotės apskaita ir apmokestinimas. Lektorė - 
LR Aplinkos ministerijos Užterštų teritorijų ir 
atliekų skyriaus vyr. inspektorė Vilma 
Karosienė. 

2007-05-16 
VIKO EKF 

Buhalterinės apskaitos katedra  
Laima Šapalienė 

Turizmas, viešbučiai, maitinimas 2006-10-9, 10, 11, 
12 (4 dienos) 
VIKO VVF 

Šveicarijos viešbučių plėtros ir paramos 
fondas, Rita Pankienė, Tatjana 
Stepankevičienė, B. Zarembienė 

Kalbiniai projektai ir jų vaidmuo skatinant 
lingvistinę įvairovę ir kalbų mokymąsi 
Europoje 

2007-03-30 
VIKO VVF 

Jūratė Patackaitė,  
Romualda. Truncienė.  
VIKC, LKPA 

Rekreacinių paslaugų vadyba Europos šalyse 2006-10-26 
VIKO ATF 

Dalia Prūsaitienė,  
Rasa Bareikienė 

Kultūros vadybininkų rengimas ir tobulinimas: 
patirtis ir galimybės 

2007-04-25, 26 
VIKO MEF 

Vilniaus kolegijos Menų fakulteto 
organizacinė grupė ir Lietuvos kultūros 
darbuotojų tobulinimosi centras 

Integruoto ugdymo aspektai ir realizacija šokio 
pamokose 

2006-12-01 
A. Kulviečio 
vidurinė mokykla 

Rasa Prokurotienė, 
Arnoldas Riekumas 

 
Lietuvoje vykusiose konferencijose Kolegijos dėstytojai perskaitė 123 pranešimus 

(2005/2006 m. m. – 91). 18 iš jų buvo perskaityta tarptautinėse konferencijose.  
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22 pav. Konferencijose perskaitytų pranešimų skaičius 

 
Seminaruose, suvažiavimuose bei kituose mokslinio/mokslinio-praktinio pobūdžio 

renginiuose buvo perskaitytas – 51 pranešimas. Viso Lietuvoje vykusiuose mokslinio/mokslinio-
praktinio pobūdžio renginiuose dėstytojai perskaitė 174 pranešimus.  

22 pranešimai buvo perskaityti užsienio šalyse (Maroke, Ispanijoje, Lenkijoje, Italijoje, 
Kanadoje, Švedijoje, Suomijoje, Bulgarijoje, Gruzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje, 
Latvijoje, Baltarusijoje) vykusiuose tarptautiniuose mokslinio/mokslinio-praktinio pobūdžio 
renginiuose (kongresuose, forumuose, konferencijose). SPF dėstytojai perskaitė pranešimus 
Kanadoje vykusiame Pasaulinės fizinės terapijos kongrese bei Romoje vykusiame Europos aukštojo 
mokslo vadybos ir tarpinstitucinių tyrimų  asociacijos forume. ATF dėstytoja G.Žibėnienė perskaitė 
pranešimus dviejuose Tarptautiniuose Profesinio mokymo kokybės vadybos kongresuose.  

Pranešimus Latvijoje vykusioje tarptautinėje studentų konferencijoje perskaitė du EIF 
studentai. 

57 dėstytojų pranešimai buvo publikuoti; 14 iš jų – tarptautinių  mokslinių renginių 
medžiagose. 

2006/2007 m. m. kolegijos dėstytojai itin aktyviai dalyvavo mokslo populiarinimo veikloje: 
buvo išspausdinti 27 straipsniai įvairiuose leidiniuose bei spaudoje, dalyvauta net 31 
diskusinio/diskusinio- informacinio pobūdžio radijo ir televizijos laidoje 
 

9.4. PARENGTOS MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS 
 

Kolegija, siekdama gerinti studijų kokybę, skatina mokymo priemonių, skirtų aukštųjų 
mokyklų studentams, rengimą ir leidybą. Vilniaus kolegijos Leidybos padalinys yra Lietuvos 
akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narys. Leidžiami vadovėliai, mokomosios knygos, 
mokymo ir mokymosi medžiaga kiti metodiniai leidiniai. 2006/2007 m. m. išleistos 9 mokomosios 
knygos (dar 11 leidinių kolegijos dėstytojai arba bendradarbiaudami su kitais autoriais išleido kitose 
leidyklose) ir konferencijų medžiaga (14 lentelė). Rengiama metodinė, dalomoji medžiaga ir kitos 
mokymo ir mokymosi priemonės.  
 

14 lentelė. Parengtos mokomosios knygos ir konferencijų medžiaga 

Autorius Pavadinimas Apimtis 
(psl.) 

Tiražas 
(vnt.) Leidykla ISBN 

Mokomosios knygos 
BRAŽIŪNAS, Gintautas; 
GASIŪNIENĖ, Elena 

Signalų kodavimo 
technologijos 108  Vilniaus 

kolegija  955-519-72-X 
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PLESKAS, Stasys Mikrovaldiklis 
PIC16F84 60 200 Vilniaus 

kolegija  9955-519-65-7 

PETRAUSKIENĖ, 
Kazimiera 

Apskaita biudžetinėse 
įstaigose 212 100 Vilniaus 

kolegija  
978-9955-519-73-
7 

RAŠOMAVIČIENĖ, 
Birutė Tinkama mityba 65 300 Vilniaus 

kolegija  9955-695-28-5 

ANDRAŠIŪNIENĖ, 
Milda; 
JAKIMAVIČIENĖ, Ilona 

Analizuokime ir 
spręskime 104 400 Vilniaus 

kolegija  9955-519-69-x 

ANDRAŠIŪNIENĖ, 
Milda 

Socialinio darbo 
terminų žodynėlis 162 200 Vilniaus 

kolegija  9955–519–70–3 

AIDIETIENĖ, Danutė 
PUODŽIUKYNIENĖ, 
Ramutė 

Technologinių siuvimo 
procesų projektavimas 82 180 Vilniaus 

kolegija  9955-519-68-1 

BALTRAMIEJŪNAITĖ, 
Jūratė 

Kūriniai fortepijonui 
pedagoginiams 
tikslams: 
„Heilani mulle laittoi“ 

12 50 Vilniaus 
kolegija  

ISMN M-59999-
079-0 

BALTRAMIEJŪNAITĖ, 
Jūratė Capriccio al coplas 12 50 Vilniaus 

kolegija  
ISMN M-59999-
077-6 

ULVIDIENĖ, Erstida 
(bendraautorė) ir kt. Makroekonomika  278 500 Vilniaus 

universitetas  9986-19-949-2 

PETKEVIČIENĖ, 
Laisvūnė; DREJERIS, 
Rolandas (bendraautoriai) 
ir kt.  

Maitinimosi priežiūros 
vadyba 347 500 Homo liber 9955-449-97-7 

DUBAUSKAS, 
Gediminas Organizacijos elgsena 162 100 LK akademija 9955-423-41-2 

PETKEVIČIENĖ, 
Laisvūnė Dietetika 232 500 Homo liber 9955-449-95-0 

PETKEVIČIENĖ, 
Laisvūnė 

Maitinimosi priežiūros 
vadyba 344 500 Homo liber 9955-449-97-7 

IVANAUSKIENĖ, 
Aldona 

Buhalterinės apskaitos 
pagrindai: vadovėlis 
aukštosioms 
mokykloms 

359 3000 TEV 9955-680-38-5 

ŽUKIENĖ, Regina 

Lietuvių kalba 
studentams 
užsieniečiams: teorija 
ir praktika. Lithuanian 
Course for Foreign 
Students: Theory and 
Practice. Vilnius, 2006. 
Mokomoji knyga. 

216 300 Technika 9955-28-012-3 

JUŠKIENĖ, Vaiva Lietuvių literatūra 6 
klasei 167 4000 Gimtasis žodis 9955-160-78-0 

GRAŽIENĖ, Vitalija 
(bendraautorė) ir kt. 

Metodinės 
rekomendacijos 
ikimokyklinio ugdymo 
programai rengti 

108 2000 
Švietimo 
aprūpinimo 
centras 

9986-03-587-2 

PAUKŠTĖ, Vaclovas 
(bendraautorius) ir kt.  

Choreografės Aldonos 
Ivanauskienės 
gyvenimo ir kūrybos 
kelias 

66 800 Saulės delta 9955-522-83-6 

VELIČKA, Eirimas Mano muzika: 
vadovėlis I kl. 80  Šviesa 5-430-04650-7 
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Konferencijų medžiaga 

PIKELIENĖ, Asta; 
BALTRŪNIENĖ, Violeta 
(sudarytojos) 

Buhalterinės apskaitos 
studijų programos ir 
dalykų profesinei 
kvalifikacijai įgyti 
analizė ir dėstymo 
metodika  

143 60 Vilniaus 
kolegija  978-9955-5175-1 

TRUNCIENĖ, Romualda 
(sudarytoja) 

Rinkos iššūkiai 
studijoms 237 100 Vilniaus 

kolegija  9955-519-67-3 

BAČIULYTĖ, Rima 
(sudarytoja) 

Verslo praktinio 
mokymo firmos 
Lietuvoje: poveikis 
verslumo plėtrai.  

64 100 Vilniaus 
kolegija  

978-9955-701-45-
3 

GOSTEVIČIENĖ, Birutė 
(sudarytoja) 

Inovatyvios 
technologijos sveikatos 
priežiūros specialistų 
profesiniam 
tobulėjimui 

63 100 Vilniaus 
kolegija  

978-9955-519-74-
4 

ŠULSKIENĖ, Vilija 
(sudarytoja) 

Siuvinių projektavimo 
ir gamybos dabartis bei 
perspektyvos 

66 20 Vilniaus 
kolegija  

978-9955-519-77-
5 

ŠULSKIENĖ, Vilija 
(sudarytoja) 

Siuvinių gamybos 
technologų įgūdžių ir 
kompetencijų ugdymas

62 20 Vilniaus 
kolegija  

978-9955-519-78-
2 

ČERČIKIENĖ, Irena 
(sudarytoja) 

Cheminės 
technologijos raida ir 
perspektyvos 

62 30 Vilniaus 
kolegija  

978-9955-519-81-
2 

 
Kartu su UAB „Ciklonas“ nuo 2001 m. yra organizuota e-leidyba. Studentai gali užsisakyti 

Vilniaus kolegijoje parengtą leidinį internetu (www.skaityk.lt). 
Kolegijoje veikia nuotolinių studijų centras su mini vaizdo studija, kuris yra struktūrinis 

Kolegijos kompiuterių centro padalinys, teikiantis nuotolinių studijų paslaugas studentams, 
dėstytojams ir darbuotojams bei koordinuojantis nuotolinio mokymo veiklą. Informaciją apie 
nuotolinių studijų centro veiklą galima rasti tinklalapyje www.distance.viko.lt Viena iš centro 
veiklų – rengti nuotolinių studijų modulius panaudojant WebCT programinę įrangą. 

Kolegijos dėstytojų 2006/2007 m. m. parengti nuotolinių studijų moduliai pateikti 15 
lentelėje. 
 

15 lentelė. Nuotolinių studijų moduliai 
Autorius(-iai) Modulio pavadinimas 

Irena Vaitkuvienė Elektroninės aparatūros projektavimas ir gamyba: 
Romanas Tumasonis Operacinės sistemos 
Vaidas Liubinas Įvairialypė terpė 
Vaidas Liubinas Grafinių dokumentų rengimas su MS VISIO 
Violeta Baltrūnienė, Danguolė Ignatavičiūtė Dokumentų valdymas: žinių patikrinimo testai 
Olga Buckiūnienė Finansai 
Rolandas Drejeris Maitinimo įmonių įranga ir saugus darbas 
Jolanta Preidienė, Saulius Preidys,  
Danutė Rasimavičienė 

Projektų valdymas 

Vanda Mickienė, Saulius Preidys Logistikos pradmenys 
Laisvūnė Petkevičienė Nutukimas; Sergančiųjų vėžiu dietos 

koregavimas; Maitinimosi priežiūra 
Audronė Zarankienė Gaivinimas 
Rita Liepuonienė Organizmo skysčių diagnostiniai tyrimai 
Nijolė Liepienė Agronomija 
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Inga Bertašienė, Vaida Buivydienė, Regina Žukienė, 
Viktor Filinskij 

Specialybės kalbos kultūra. http://webc.liedm.lt 

Vilija Šulskienė, Eugenija Strazdienė, 
Vaida Dobilaitė, Danutė Ambrazienė 

Aprangos projektavimo automatizuotosios 
sistemos; http://webst.liedm.lt 

Vilija Šulskienė, Eugenija Strazdienė,  
Tadas Kleveckas, Danutė Ambrazienė 

Techninė tekstilė ir dėvimosios technologijos 
http://webst.liedm.lt 

 
Dėstytojai rengia mokymo ir mokymosi medžiagą, kitus metodinius leidinius studentams, 

kurie talpinami vidiniame tinkle arba kompiuterinėse laikmenose. Tai paskaitų konspektai, 
kompleksinės užduotys praktiniams ir savarankiškiems darbams, praktikų užduotys, paskaitų 
pateiktys ir kt. (iš viso 283 pavadinimų). 
 

9.5. KONSULTACINĖ IR EKSPERTINĖ VEIKLA 
 

Žiniomis besiremianti ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu, o mokslas ir švietimas 
turi rūpintis visuotiniu mokymosi prieinamumu ir kokybe, taip prisidėdami ir prie saugios 
visuomenės bei konkurencingos ekonomikos formavimo.  

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

Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius ir Valstybės ilgalaikės raidos 
strategijoje apibrėžtus prioritetus, kolegija turi padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, 
atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, ir sudaryti sąlygas 
mokytis visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų kompetencijų, reikalingų 
jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui. 

2006/2007 m. m. Kolegijoje, siekiant sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, 
tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, buvo 
vykdomas suaugusiųjų neformalus mokymas ir neformalus švietimas. Kolegijos dėstytojai dirbo su 
suaugusiaisiais pagal 57 darbo rinkos profesinio mokymo, neformalaus mokymo ar švietimo 
programas, kurių trukmė nuo 360 iki 8 val. (16 lentelė, 23 pav.).  
 

16 lentelė. 2006/2007 m .m. neformalaus mokymo ir švietimo klausytojų skaičius 
Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Fakultetas Trukmė, val. Klausytojų 

skaičius 
1. Kompiuterinis raštingumas, ECDL testavimas EIF 60 val. grupei 95 
2. ECDL testavimas EIF 10 val. grupei 235 
3. Kompiuterinis raštingumas EIF 40 10  
4. Kompiuterinis raštingumas EIF 100 val. grupei 230  

Iš viso klausytojų EIF 570 
5. Buhalterinė apskaita įmonėse EKF 120 6 
6. Apskaitos ir mokesčių pagrindai EKF 20 50 
7. Apskaitos pagrindai EKF 24 12 
8. Apskaitos pagrindai EKF 360 6 
9. Anglų kalba  EKF 100 10 
10. Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas EKF 44 9 
11. Profesinės-šnekamosios anglų kalbos tobulinimas EKF 80 5 
12. Kapitalas ir turtas EKF 10 20 
13. Finansinė apskaita EKF 10 20 
14. Prancūzų kalba EKF 80 9 

Iš viso klausytojų EKF 147 
15. Dietologija VVF 24 val. grupei 24 
16. Informacinių raštų kalbos klaidos VVF 16 17 
17. Viešasis kalbėjimas ir prezentacijų rengimas  VVF 40 60 
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18. Kelionių vadovų darbo organizavimas VVF 30 14 
19. Viešbučio svetingumo paslaugos ir viešbučio ūkio 

tarnybos darbo organizavimas VVF 8 10 

20. Turizmo ir viešbučių paslaugų organizavimo naujovės VVF 16 28 
21. Lankytojų aptarnavimas maitinimo įmonėse VVF 16 37 
22. Projektų valdymas VVF 9 10 
23. Anglų kalba VVF 100 12 
24. Anglų kalba VVF 200 13 

Iš viso klausytojų VVF 225 
25. Homeopatijos ir homeotoksikologijos pagrindai SPF 18 9 
26. Kraujo bandinių ėmimas iš venos: metodai ir priemonės SPF 12 12 
27. Pažangios slaugos praktikos diegimas SPF 60 42 
28. Klasikinio masažo pagrindai SPF 216 33 
29. Klasikinis masažas. Kūno dalių masažavimas SPF 40 10 
30. Segmentinis-refleksinis masažas SPF 72 7 
31. Kietų endoskopų higieninė epidemiologinė priežiūra 

hospitalinių infekcijų prevencijai užtikrinti SPF 8 26 

32. Dietologija SPF 360 12 
33. Japoniškas masažas SPF 72 val. grupei 16 

Iš viso klausytojų SPF 167 
34. Auditas ATF 32 40 
35. Dirbančiųjų žemės ūkyje ir kaimo gyventojų mokymas ATF 40 val. grupei 30 
36. Dirbančiųjų žemės ūkyje ir kaimo gyventojų mokymas ATF 16 15 
37. Sodai, parkai, gėlynai ATF 20 20 
38. Vroclavo, Krokuvos botanikos sodų augalų įvairovė ATF 8 65 
39. Kompiuterinis raštingumas ATF 100 val. grupei 30 

Iš viso klausytojų ATF 200 
40. Kalbos kultūra ir specialybės kalba PDF 16 val. grupei 30 
41. Pamokos organizavimas ir planavimas jungtinėse klasėse PDF 8 val. grupei 45 
42. Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo 

programas, mokymas PDF 12 val. grupei 190 

43. Ikimokyklinio ugdymo teorijos ir metodikos naujovės PDF 16 25 
44. Pedagoginis meistriškumas švietimo politikos 

reikalavimų kontekste PDF 8 35 

45. Ugdymo metodų ir priemonių, individualizavimo būdų 
pasirinkimas PDF 8 20 

Iš viso klausytojų PDF 345 
46. Kirpėjų pradinių įgūdžių formavimo kursai DTF 300 23 
47. Siuvinių gamybos inovacijos DTF 24 13 
48. Anglų kalba DTF 100 12 
49. Everlain kosmetika DTF 15 60 
50. Įvaizdžio valdymas DTF 8 25 
51. Gamybos ir technologinių procesų organizavimas. 

Technologijų inovacijos siuvimo įmonėje Visalta DTF 8 15 

Iš viso klausytojų 148 
52. Pranešimų rengimas ir skaitymas MEF 16 val. grupei 240 
53. Diskusijų ir susirinkimų vedimas MEF 16 val. grupei 24 
54. Laiko valdymas MEF 8 val. grupei 90 
55. Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai MEF 16 val. grupei 248 
56. Strateginis valdymas MEF 8 46 
57. Renginių organizavimas MEF 36 24 

Iš viso klausytojų MEF 672 
Iš viso klausytojų 2474 

 
Daugiausiai tokių kursų buvo organizuota Ekonomikos (pagal 10 programų), Verslo 

vadybos (pagal 10 programų), Sveikatos priežiūros (pagal 9 programas) fakultetuose. Iš viso 
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Kolegijos fakultetų organizuotuose trumpalaikiuose kursuose suaugusiems kvalifikaciją kėlė 2474 
klausytojai. Siekiant užtikrinti kokybišką dalyviams teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
programų įgyvendinimą, su kursų klausytojais dirba didelę pedagoginę ir profesinę patirtį turintys 
dėstytojai: M. Aukštuolienė, V. Kuklierius, A. Morkūnienė, O. Gudaitienė, B. Jukonienė, J. 
Merkienė, V. Burbienė, L. Šapalienė, M. Sinevičienė, L. Vilkončius, D. Jakštienė, R. Truncienė, T. 
Jeriomina, A. Skerstonienė, M. Smelevič, A. Pulkauninkienė, L. Petkevičienė, G. Palaitytė, A. 
Danilevičiūtė, N. Dirmontaitė, D. Kačinaitė, I. Stankevičienė, S. Filipovič, R. Bačiulytė, V. 
Gražienė, L. Gerulaitienė, D. Aidietienė, V. Šulskienė, I. Čerčikienė ir kt.  
 

225 (9%)
167 (7%)200 (8%)345 (14%)

148 (6%)

672 (27%) 570 (23%)

147 (6%)

EIF EKF VVF
SPF ATF PDF
DTF MEF

Iš viso 2474 klausytojai.

 
23 pav. Neformalaus mokymo ir švietimo klausytojų skaičius 

 
Glaudus ryšys su darbo rinka, socialiniais partneriais yra vienas iš studijų kokybės 

stiprinimo faktorių. 2006/2007 m. m. prasiplėtė bendradarbiavimo su socialiniais, tarp jų ir 
užsienio, partneriais galimybės. Dėstytojai ne tik patys įgijo didesnės dalykinės patirties, bet ir teikė 
konsultacijas socialiniams partneriams. 

Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojai konsultavo įmonių ir organizacijų 
specialistus projektų rengimo ir valdymo sistemų panaudojimo, informacijos technologijų 
klausimais.  

Ekonomikos fakultetas organizavo konsultacines priemones buhalterinės apskaitos, 
mokesčių, finansinės apskaitos, audito, draudimo apskaitos, biudžetinės apskaitos ir kitais 
klausimais. 

Verslo vadybos fakultete konsultuojami verslo įmonių darbuotojai kaip gerinti lankytojų 
aptarnavimą maitinimo įmonėse, turizmo ir viešbučių paslaugų organizavimą, archyvų bei 
dokumentų tvarkymą ir kt.  

Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytojai nuolat konsultuoja asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų personalą slaugos, reabilitacijos, visuomenės sveikatos klausimais.  

Agrotechnologijų fakulteto dėstytojai konsultavo dirbančiuosius žemės ūkyje ir kaimo 
gyventojus ekonomikos, buhalterinės apskaitos, ekologinės žemdirbystės ir kitais klausimais. Taip 
pat buvo konsultuojami Trakų raj. savivaldybės darbuotojai, Lietuvos gėlininkų sąjungos nariai, 
gyvūnų laikytojai, gėlininkai, miesto gyventojai ir kt.  

Pedagogikos fakulteto dėstytojai konsultavo kai kurių Vilniaus miesto vaikų 
lopšelių/darželių darbuotojus, kaip reikia rengti individualias ugdymo programas, Širvintų raj. 
Švietimo centrą, Vilniaus miesto mokyklų mokytojus - edukacinės veiklos klausimais ir kt . 

Dizaino ir technologijų fakultetas atliko konsultacinių priemonių siuvimo proceso 
organizavimo, siuvimo technologinių inovacijų, madų tendencijų, tapybos, koliažo ir kt. klausimais. 

Menų fakultetas – choreografijos ir visuminio meninio ugdymo, žaidimų ir šokių 
organizavimo ir kitais profesiniais klausimais. 

Kolegijos dėstytojai, ŠMM, PMMC, SAM ir kolegijos užsakymu, rengia įvairius norminius 
dokumentus. Šioje veikloje dalyvavo 32 dėstytojai. Buvo rengiami studijų krypčių reglamentai, 
profesinio rengimo standartai ir kt. 2006-2007 m. m. buvo parengta 31 pavadinimo dokumentų. 
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Ekspertinę veiklą kolegijos dėstytojai vykdė dirbdami Švietimo ir mokslo ministerijos 
sudarytose darbo grupėse, ministerijų, mokymo ir vertinimo centrų, įstaigų, įmonių bei organizacijų 
užsakymais vertindami profesinio rengimo standartus, studijų bei mokymo programas, metodinius 
darbus, projektų paraiškas, recenzuodami įvairius leidinius, dalyvaudami įvairiose konkursinėse bei 
kvalifikacinėse komisijose. Viso buvo atlikti 82 ekspertiniai darbai (2005/2006 m. m. – 67, 24 
pav.). Suvestiniai 2006/2007 m. m. ekspertinės veiklos rezultatai pateikti 4 priede. 
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24 pav. Kolegijos dėstytojų ekspertinių darbų skaičius 

 

9.6. MENINĖ KŪRYBA IR ATLIKĖJIŠKA VEIKLA 
 

Meninė kūryba ir atlikėjiška veikla Vilniaus kolegijoje yra vykdoma Menų bei Dizaino ir 
technologijų fakultetuose, taip pat Pedagogikos fakultete. 

Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojai surengė arba buvo bendraautoriai dvidešimtyje 
parodų. J. Daniliauskas surengė 2 autorines parodas, dalyvavo tarptautinio plenero „Kalbanti žemė 
2006“ darbų parodoje, tarptautinėje parodoje Vilniaus tapybos trienale „Dialogai“, „Mažosios 
galerijos“ dailės parodoje Ispanijoje, jo 9 tapybos reprodukcijos išspausdintos 2007 m. kalendoriuje 
„BALTIC ART“. Dėstytojai V. Šaulys, V. Žilius kaip bendraautoriai dalyvavo kolektyvinėje darbų 
parodoje „Meilės siena“, taip pat kitose parodose. Dėstytoja K. Mališauskienė surengė parodą 
„Daily Service Open Days“, dalyvavo keliose nuotraukų ekspozicijose, drabužių kolekcijos 
pristatyme. Dėstytoja L. Gerulaitienė dalyvavo parodoje „Indijos eskizai“, L. Malinauskienė – 
keramikos parodoje „Kabanti žemė“. 

Dizaino ir technologijų fakulteto studentai dalyvavo 25–iuose įvairiuose renginiuose: 
tarptautiniame kirpėjų konkurse Baltic Beauty World 2006, kur iškovojo dvi I-ąsias vietas, VI-ame 
atvirame Baltijos šalių kirpėjų čempionate (I, II vietos), šešiuose madų šou, drabužių kolekcijų 
pristatymuose, konkursuose „Pelenė 2007“ (III vieta), „Auksinės žirklės 2007“ (I vieta, nominacija 
už kolektyvinį darbą), įvairiose parodose. 

Menų fakulteto dėstytojai pateisina priklausomybę Menų fakultetui, įgyvendindami studijų 
programas, tiesiogiai ar bent iš dalies skirtose muzikos ir šokio atlikėjų rengimui. Dalyvaudami 
prestižiniuose festivaliuose, konkursuose ir kaip atlikėjai, ir kaip vertinimo komisijų nariai, jie 
reprezentuoja Menų fakultetą žymiausiose Lietuvos koncertų salėse bei užsienyje.  

Aktyvia atlikėjiška veikla pasižymėjo 26 MEF dėstytojai, dalyvavę net 104-uose įvairaus 
pobūdžio renginiuose, programose ar kūrinių įrašų gamyboje. Septyni renginiai, kuriuose su 
atlikėjiška veikla dalyvavo MEF dėstytojai, vyko užsienyje: keturi – Lenkijoje, po vieną – 
Ispanijoje, Vokietijoje ir Rusijoje. 

Kūrybinė Menų fakulteto dėstytojų veikla apėmė platų žanrų spektrą. Tai eilė V. Nivinsko 
premjerų, tokių kaip koncertas su Contra Jazz grupe festivalyje Don Chento, pasirodymai 
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tarptautiniame Šiuolaikinės Literatūros Forume „Šiaurės vasara. Skaityti – reiškia matyti“, džiazo 
koncertai Lietuvoje ir užsienyje, B. Baublytės kūrinių „Žmona deivė“, „Katinas, kuris gyveno 
milijoną gyvenimų, „4 tango con Brigita“ premjeros, japoniškų dainų ciklo „IDZUMI“ premjera, V. 
Čekasino muzikinių programų „Kristupo festivalis“, „Lietuvos dienos Lenkijoje 2006“, 
„Įsiveržimas į klasiką“, „Šarono pica“ ir kt. premjeros, N. Sinkevičiūtės kūrinių „Missa brevis“, 
„Ta-ta-to“ ir kt. premjeros, A. L. Vilkončiaus muzikinių kūrinių atlikimas, režisierės R. 
Kudzmanaitės spektaklio „Antiškos kartokos“ premjera, muzikinės komedijos „Vasarvidžio nakties 
sapnas“ daugkartiniai pakartojimai. 

Menų fakulteto studentai dalyvavo 19-oje įvairių renginių: tarptautiniame džiazo festivalyje 
„Spring Joy“, Respublikiniame populiariausių Europos dainų konkurse (I vieta), festivalyje-
konkurse „Mažųjų angelų opera“ (I vieta). Fakultete buvo suorganizuotas Respublikinis konkursas 
„Kūrybingas muzikos mokytojas 2007“, studentai savo meninius gebėjimus demonstravo įvairiuose 
koncertuose, konkursuose. 

Pedagogikos fakulteto dėstytoja G. Kamblevičiūtė dalyvavo personalinėje pastelės darbų 
parodoje bei parodoje „Žirgas dailėje“. Buvo suorganizuotos septynios fakulteto studentų parodos. 
Studentai dalyvavo skaitovų konkursuose, edukaciniuose projektuose, koncertuose, Vilniaus miesto 
teatralizuotame renginyje, festivalyje „Vieversėlis“, respublikiniame renginyje „Kaziuko mugė“. 
 
 

10. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

10.1. PATALPOS 
 

Vilniaus kolegijoje studijoms vykdyti yra sukurtos tinkamos materialios sąlygos (žr. 17 
lentelė). Kabinetų ir auditorijų skaičius Kolegijoje yra pakankamas. Šiuo metu yra 31 srautinės 
auditorijos, kuriose yra 2037 vietos. 2007 m. Kolegija daug investavo į fundamentaliųjų mokslų 
laboratorinės bazės modernizavimą. 163 tūkst. litų skirta fizikos laboratorijos įrengimui 
Elektronikos ir informatikos fakultete, 239 tūkst. litų chemijos laboratorijos įrengimui Dizaino ir 
technologijų fakultete. Šios laboratorijos skirtos ir kitų fakultetų studentams. 

2007 m. spalio 12 d. Verslo vadybos fakultete atidaryta UAB koncerno „Achemos grupė“ 
lėšomis modernizuota auditorija. 2006/2007 m.m. TEO LT, AB lėšomis Menų fakultete renovuota 
308 auditorija: langų pakeitimas, auditorijos remontas, šarvinių durų įstatymas, auditorijos baldai. 
Šiais laikais labai aktuali problema – verslo ir mokslo bendradarbiavimas. Šios auditorijos – 
džiuginantis tokio bendradarbiavimo rezultatas. 

Vilniaus kolegija turi 10 bendrabučių, kuriuose yra 2096 vietos, todėl visi norintys studentai 
gali juose gyventi. Visi fakultetai turi valgyklas, kuriose iš viso yra 842 vietos. Visi fakultetai, 
išskyrus Menų, turi sporto sales, kuriose Kolegijos studentai gali sportuoti, aktyviai leisti 
laisvalaikį. 
 

17 lentelė. Vilniaus kolegijos patalpos 
Rodikliai  EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš viso 

Patalpų plotas, m2 8679 3427,51 9048,49 11261,69 10577 3465,76 9801 3044,21 59304,66 
- iš jų mokymo patalpų 
plotas, m2 2847 2169,68 4475 6178 6400 1538 5495 1242,72 30345,4 

- iš jų kitos patalpos, m2 5832 1257,83 4573,49 5083,69 4177 1927,76 4306 1801,49 28959,26 
Bendrabučių plotas, m2 4492,96 4193,92 7356,50 - 4974,38 4837,21 12105 5077,64 43037,61 
Iš viso, m2 13171,96 7621,43 16404,99 11261,69 15551,38 8302,97 21906 8121,85 102342,27 
Srautinių auditorijų 
skaičius / vietų skaičius 6 / 358 4 / 340 6 / 390 2 / 460 2 / 120 1 / 70 1 / 44 9 / 255 31 / 2037 

Sporto salės plotas, m2 196 185,65 621 650 288 154,15 165 - 2259,80 
Vietų bendrabutyje 
skaičius 284 230 452 - 195 270 612 240 2283 

Vietų valgykloje 
skaičius 100 100 100 245 195 72 - 30 842 
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10.2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA  
 

2007 m. buvo toliau plėtojama informacinių technologijų infrastruktūra.  
Atnaujinta technologinė įranga tuose objektuose, kur jų lygis nebetenkino vartotojų 

poreikių. Dizaino ir technologijų bei Pedagogikos fakultetų bendrabučiuose įrengti vietiniai 
kompiuterių tinklai, o pastarajame įrengta specializuota 14 darbo vietų kompiuterinė mokymo klasė 
studentams.  

Pereita prie naujos multimedijos projektorių panaudojimo technologijos, juos įrengiant 
kompiuterių klasėse, konferencijų salėse ir kitose patalpose stacionariai.  

Vadovaujantis kolegijos direktorato sprendimu kasmet yra atnaujinama apie 20% visų 
turimų kompiuterių. Šis direktorato sprendimas kasmet buvo įvykdomas, tačiau 2007 m. dėl tiekėjų 
pretenzijų skelbtam kompiuterinės technikos viešųjų pirkimo konkursui, teismo sprendimu pirkimai 
buvo sustabdyti. Todėl kolegijos 2007 m. IT plėtros planas nebuvo įvykdytas, o buvo apsiribota 
daugialypės terpės ir kitos periferinės IT įrangos įsigijimu. 2007 m. IT įrangos atnaujinimo 
trūkumus planuojama kompensuoti 2008 metais. 
 

18 lentelė. IT įranga kolegijoje 
Kompiuterių skaičius 

Iš jų:  Iš viso Mokymo 
tikslams Administracijai Bibliotekose, 

skaityklose Kita 

Kompiuterių 
sk. 100-ui 
studentų 

(dieninių) 

Kompiuteriai 
prijungti prie 

interneto 

Multimedia 
projektoriai 

VIKO 
administracija 111 20 56 19 16 - 111 1 

EIF 222 177 30 15  27 222 13 
EKF 189 143 30 10 6 20 189 4 
VVF 137 117 12 8  15 137 6 
SPF 83 57 16 10  8 83 4 
ATF 112 85 14 5 8 22 112 3 
PDF 107 80 22 5  18 107 2 
DTF 75 55 14 4 2 14 75 2 
MEF 43 24 16 3  10 43 2 

Iš viso 1079 758 210 79 32 134 1079 37 
 

10.3. BIBLIOTEKOS 
 

Vilniaus kolegijos biblioteka buvo centralizuota 2003 metų pabaigoje. Vadovaudamasi 
Viešųjų pirkimų įstatymu ir naudodamasi M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos bibliotekininkystės 
ir bibliografijos centro leidžiamais ir nuolat papildomais bibliografiniais sąrašais bei užsienio šalių 
leidyklų katalogais, biblioteka užsako kolegijos studijų programų vykdymui tinkančius leidinius, 
išleistus Lietuvos aukštosiose mokyklose bei kitose respublikos ir užsienio šalių leidyklose. 
Bibliotekos fondas komplektuojamas leidiniais lietuvių ir užsienio kalbomis. Visoms studijų 
programoms biblioteka užsako periodinius leidinius lietuvių bei užsienio kalbomis, o 20 
pavadinimų periodinius leidinius užsienio kalbomis nuomoja iš Lietuvos technikos bibliotekos. 
Bibliotekos fondas nuolat papildomas ir Kolegijos dėstytojų išleistais leidiniais bei metodine 
medžiaga. 

Nuo 2003 metų rudens kolegijos biblioteka prisijungė prie Lietuvos kolegijų bibliotekų 
elektroninio katalogo kūrimo bei redagavimo darbų. Į šį katalogą suvedami visi nauji bei anksčiau 
įsigyti bibliotekos dokumentai. 2003-2007 metų laikotarpiu parengta 6668 pavadinimai 
bibliografinių įrašų ir suvesta 58707 vnt  leidinių (su retrospektyva). Galima pasidžiaugti 
bibliotekos specialistų, dirbančių su šia programa, kvalifikacija - 2006-2007 metais visi nauji 
bibliografiniai įrašai buvo originalūs, nebuvo nė vieno kopijuoto įrašo. Šiuo metu dirbama su 
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integruotos bibliotekinės sistemos ALEPH 500 Komplektavimo, Katalogavimo, Leidinių bei 
Paieškos moduliais, vedama elektroninė inventorinė knyga. 
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25 pav. Kolegijos bibliotekos ALEPH statistika 2004-2007 m., pavad. 

 
Skaitytojų poreikiai tenkinami, naudojantis bibliotekos fonduose bei internete esančiais 

informacijos šaltiniais. 
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26 pav. Vienam skaitytojui išduotų dokumentų skaičius 2004-2007 m. 

 
Vilniaus kolegija yra Lietuvos kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių 

bibliotekų asociacijų (LMBA) narė. Pastaroji  organizacija tarpininkauja prenumeruojant 
elektronines duomenų bazes, planuojant bei skirstant šiems tikslams numatytas Švietimo ir mokslo 
bei Kultūros ministerijų lėšas.  
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27 pav. Bibliotekos fondo vertė 2004-2007 m., tūkst. Lt. 

 
Vilniaus kolegijos biblioteka šiuo metu prenumeruoja šiuos duomenų bazių paketus: 

EBSCO Publishing (anglų kalba) ir Integrum techno (rusų kalba). 
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28 pav. Įsigytų dokumentų skaičius 2004-2007 m., fiz.vnt. 

 
2007 m. atliktas einamasis remontas DTF bibliotekoje. 
Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 2003-2007 metų laikotarpiu pateikti 

palyginamojoje lentelėje: 
 

19 lentelė. Bibliotekos veiklos rodikliai 
Pavadinimas 2003 2004 2005 2006 2007 

Bibliotekos fondas(fiz. vnt.) 225 010 288 986 292 041 294 612 299 672 
Gauta per metus (fiz. vnt.) 10 129 15 265 12 363 10 675 10 284 
Prenumerata (pav.) - 197 198 188 205 
Gauta parama (tūkst.. Lt) 5,6 14,6 7,7 8,8 27,9 
Registruotų skaitytojų skaičius 11 027 11 752 11 774 12 725 12 666 
Apsilankymų skaičius 418 715 833 383 441 298 444 329 437 071 
Dokumentų išduotis (fiz. vnt) 467 757 551 571 542 822 552 549 691 941 
Skaityklų darbo vietų skaičius 277 358 350 370 370 
Interneto skaityklų darbo vietų skaičius 44 54 58 75 72 
Darbuotojų skaičius (etatai) 21 24 25 27 28 
Kompiuterizuotos darbo vietos personalui 12 16 16 18 27 
ALEPH statistika (pav.) 130 1 710 1 675 1 478 1 675 
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10.4. PRAKTINIO MOKYMO BAZĖ 
 

Vilniaus kolegijoje studentų profesinės veiklos praktikos vykdomos fakultetų praktinio 
mokymo centruose, laboratorijose, studijose bei kompiuterių centruose, aprūpintuose praktikoms 
reikalinga įranga. Kolegijoje yra įrengta 40 laboratorijų, veikia 10 praktinio mokymo centrų, iš jų 
trys verslo praktinio mokymo firmos: „Miglė“ ir „Vilionė“ (Verslo vadybos fakultete) ir „Egzotikos 
sala“ (Agrotechnologijų fakultete), taip pat verslo praktinių mokymo firmų SIMULITH centras, 
kuriuose studentai atlieka verslo praktiką, betarpiškai susipažįsta su realiais dokumentais ir 
operacijomis, įgyja praktinių darbo įgūdžių, ugdo sugebėjimus savarankiškai daryti sprendimus, 
imasi atsakomybės už veiklą. dalyvauja praktinio mokymo firmų respublikinėse ir tarptautinėse 
mugėse.  

Kasmet vis daugėja socialinių partnerių, su kuriais Kolegija ir fakultetai pasirašo ilgalaikes 
bendradarbiavimo sutartis. Šios sutartys suteikia galimybę Kolegijos studentams profesinės veiklos 
praktikos metu pritaikyti turimas teorines žinias, įgyti praktinių įgūdžių konkrečioje darbo vietoje, 
darbdaviams sudaroma galimybė iš arčiau susipažinti su potencialias darbuotojais. Studentai 
praktiką atlieka daugiau nei 1000 įmonių: AB “TEO LT”, Lietuvos Respublikos Seimas, AB 
“Vilniaus kranai”, UAB “Energija”, UAB “Stikliai”, viešbutis “Europa City Vilnius”, UAB 
“Novaturas”, AB “Vilniaus paukštynas”, UAB “Dzūkija”, UAB “Žvėryno veterinarijos gydykla”, 
UAB “Lėvuo”, AB “Apranga”, Valstybinis nacionalinis operos ir baleto teatras, AB “SEB Vilniaus 
bankas”, UAB “RIMI LIETUVA”, AB “Lietuvos draudimas”, Vilniaus apskrities Valstybinė 
mokesčių inspekcija, AB Rytų skirstomieji tinklai ir kt. 

Kolegijos fakultetai bendradarbiauja su verslo įmonių asociacijomis, rūmais, įmonėmis, 
įstaigomis ir organizacijomis. 
 
 

11. PARAMA STUDENTAMS 
 

Studentams teikiama materialinė parama: mokamos stipendijos, vienkartinės pašalpos ir 
premijos, teikiamos paskolos, parama neįgaliesiems, lengvatos socialiai remtiniems studentams. 
Stipendijas gauna 2103 studentai. Iš stipendijų, pašalpų ir premijų fondo studentams išmokėta – 
3510,916 tūkst. Lt. 

Studentų, gaunančių stipendiją, pasiskirstymas pagal gaunamos stipendijos dydį 2007 m. 
spalio 1 d. pateiktas 29 pav.  
 

1319
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Studentai, gaunantys stipendiją, (be įmonių, organizacijų ir socialinių stipendijų), iš viso: 2103

 
29 pav. Studentų, gaunančių stipendiją, pasiskirstymas pagal  

gaunamos stipendijos dydį 2007 m. 
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Vardinę V. Jurgučio stipendiją gauna 7 Ekonomikos ir 3 Elektronikos ir informatikos 

fakultetų studentai. 
Pagal patvirtintus nuostatus studentams skiriamos pašalpos dėl sunkios materialinės 

padėties, šeimos narių mirties atveju, vaiko gimimo proga, taip pat dalyvavimo tarptautiniuose 
projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti. Pašalpoms 2007 m. išmokėta – 70,315 tūkst. Lt.  

Studentai premijuojami už aktyvų dalyvavimą fakultetų ir kolegijos studentiškuose 
renginiuose, sporto varžybose, aktyvią studentų atstovybės veiklą. Premijoms 2007 m. išmokėta – 
158,769 tūkst. Lt. 

Studentams pagal jų poreikį užtikrinama galimybė gyventi bendrabutyje. Visi iš kitų miestų 
atvykę studentai aprūpinami gyvenamomis vietomis Kolegijos bendrabučiuose.  Kolegija valdo 10 
bendrabučių, juose yra 2096 vietos. 

Socialiai remtiniems studentams taikomos mokesčio už gyvenimą bendrabutyje lengvatos, 
sudaroma galimybė už studijas mokėti dalimis, išimties tvarka mažinama studijų kaina  
studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, suteikiama pirmenybė skiriant paskolas 
gyvenimo išlaidoms.  

Vadovaujantis LR Vyriausybės ir Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nutarimais 
studentams yra suteikiamos paskolos gyvenimo išlaidoms, studijų įmokoms mokėti (20 lentelė) ir 
dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus. 
 

20 lentelė. Paskolos studentams 
Pageidavusiųjų gauti 

paskolas studentų 
skaičius 

Gavusiųjų paskolas 
studentų skaičius 

Skirta lėšų 
paskoloms (tūkst. Lt) 

Panaudota lėšų 
paskoloms (tūkst. Lt)  

2006 m. 2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m. 2007 m. 
Paskolos studijų įmokoms mokėti 

Iš viso 174 217 169 217 109,5 112,8 88,0 112,8 
Paskolos gyvenimo išlaidoms 

Iš viso 498 576 388 404 1609,5 1599,2 1452,0 1587,8 
Iš viso 
VIKO 672 793 557 621 1719,0 1712,0 1540,0 1700,6 

 
2006 m. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas Vilniaus kolegijos studentų 

paskoloms skyrė iš viso - 1719 tūkst. Lt, iš jų paskoloms studijų įmokoms mokėti - 109,5 tūkst. Lt, 
paskoloms gyvenimo išlaidoms - 1609,5 tūkst. Lt.  Studentų prašymai paskoloms studijų įmokoms 
mokėti patenkinti - 97,1 %., gyvenimo išlaidoms 77,9 %. 

Nuo 2007 m. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas lėšas studentų paskoloms skiria 
bendra suma. Visi Kolegijos studentai, studijuojantys valstybės iš dalies finansuojamose ir 
nefinansuojamose vietose turi galimybę gauti paskolą studijų įmokoms sumokėti. 2007 m. 
paskoloms skirta - 1712 tūkst. Lt.. Paskoloms studijų įmokai mokėti panaudota - 112,8 tūkst. Lt, 
gyvenimo išlaidoms – 1587,8 tūkst. Lt. Studentų prašymai paskoloms studijų įmokoms mokėti 
patenkinti 100 %., gyvenimo išlaidoms 70,1 %. Studentų aktyvumas pasinaudoti Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo teikiamomis paskolomis gyvenimo išlaidoms 2007 m. palyginus su 2006 m. 
išaugo 13, 5 %, 2006 m. šios paskolos pageidavo – 498 studentai, o 2007 m. – 576, deja dėl 
skiriamų lėšų stokos, studentų prašymai paskoloms gyvenimo išlaidoms tenkinami nepilnai. 

Valstybinio mokslo ir studijų fondo Kolegijos studentams skirtų lėšų paskoloms 
pasiskirstymas pagal gaunamos paskolos rūšį pateiktas 30 paveiksle. 
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30 pav. Paskoloms skirtų lėšų pasiskirstymas pagal paskolos rūšį 2006 - 2007 m., tūkst. Lt 

 
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos aukštųjų 

mokyklų neįgaliesiems studentams teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės: 
- tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – kas mėnesį (158 Lt); 
- tikslinė išmoka (416 Lt) už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. 
2006 m. IV ketvirtį 22 kolegijos neįgaliesiems skirta 15100 Lt, iš jų specialiesiems 

poreikiams tenkinti – 10120 Lt, studijų išmokoms iš dalies kompensuoti 4400 Lt ir finansinės 
pagalbos priemonėms administruoti – 580 Lt. 

2007 m. Vilniaus kolegijoje mokėsi 30 neįgaliųjų studentų, iš jų dieninėse studijose – 18, 
vakarinėse – 2 ir neakivaizdinėse – 10 studentų. Finansinės pagalbos išmokoms 2007 m. gauta – 
55518,32 Lt, iš jų neįgaliųjų specialiesiems poreikiams tenkinti – 39655,00 Lt, studijų išmokoms iš 
dalies kompensuoti 13728,00 Lt ir finansinės pagalbos priemonėms administruoti – 2135,32 Lt. 

Kai kuriuose Vilniaus kolegijos fakultetuose organizuojamos studijos neįgaliesiems. 
Sveikatos priežiūros fakultete regos negalią turintiems studentams parengti konspektai Brailio raštu, 
bibliotekoje įrengtos darbo vietos su padidinamaisiais stiklais, visiems negalią turintiems 
studentams sumažintas fizinis krūvis, valgykloje gaminami dietiniai patiekalai. Pedagogikos 
fakultete sudarytos sąlygos kurčiųjų mokymuisi, silpnaregiams studentams naudojamos 
diferencijuotos atsiskaitymo programos. 

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

Studentų karjeros galimybių gerinimui įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą 
„Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Marijampolės, Utenos, Žemaitijos ir Šiaulių kolegijose“ (SFMIS Nr.: BPD 2004- ESF-2.4.0.-03-
05/0111), plėtojama Vilniaus kolegijos karjeros centro veikla. Įgyvendindamas veiklą, Karjeros 
centras bendradarbiauja su Kolegijos fakultetais, struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir 
užsienio institucijomis ir suteikia galimybę konsultuotis karjeros planavimo klausimais. Karjeros 
centras teikia studentams individualias, grupines, el. konsultacijas karjeros planavimo klausimais, 
organizuoja su fakultetais karjeros muges, kurių metu studentai betarpiškai bendrauja  su įmonių 
atstovais, tariasi dėl darbo ar praktikos atlikimo vietų. 

Kolegija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos darbo birža, kuri teikia 
Kolegijai reikalingą informaciją apie Lietuvos darbo rinkos situaciją ir jos kaitą, gyventojų 
užimtumo prognozę, sudaro sąlygas Kolegijos studentams studijų plane numatytu laiku atlikti 
praktiką teritorinėse darbo biržose. Birža taip pat sudaro galimybę baigiamųjų kursų studentams ir 
absolventams registruotis Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje internete „Talentų bankas“. Du 
kartus metuose Lietuvos darbo birža informuoja kolegiją ir fakultetus apie mūsų  absolventų 
įsidarbinimą. Šie duomenys aptariami direktorate, dekanatų ir katedrų, kuruojančių atitinkamas 
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studijų programas, posėdžiuose. Fakultetų katedros ne tik analizuoja darbo biržos pateiktus 
duomenis, bet ir pačios domisi absolventų įsidarbinimu. Absolventai kviečiami į susitikimus. 
Fakultetai tiesiogiai sužino apie jų įsidarbinimą, rengdami anketines bei telefonines apklausas. 

Visuose Kolegijos fakultetuose kaupiami duomenys apie darbdavių siūlomas darbo vietas. 
Studentai informuojami apie galimybes įsidarbinti, informacija apie įsidarbinimo galimybes 
patalpinama skelbimų lentose, kai kurių fakultetų interneto svetainėse. Darbdavių atstovai, 
ieškantys sau darbuotojų, atvyksta į fakultetus susitinka su studentais, atsirenka sau darbuotojus, 
informuoja apie įsidarbinimo ir karjeros perspektyvas. 
 

STUDENTŲ MENO, SPORTO PASIEKIMAI 
Kolegijos studentams yra sudarytos sąlygos saviraiškai. Išplėtota meninė ir sportinė veikla. 

Kolegijoje veikia šokių ansamblis ir kapela (liaudies instrumentų orkestras) „Voruta“, Akademinis 
mišrusis choras, merginų choras „Vaidilutės“, Pedagogikos fakulteto merginų choras, Menų 
fakultete mišrusis džiazo choras „Gospels Spirituals“, ir „Gausto“ choras. 

Vilniaus kolegijos šokių ansamblis “Voruta” – tai šokantis, dainuojantis muzikuojantis 
akademinis jaunimas. Ansamblis – vieta, erdvė, kurioje išgyvenami gražiausi ir tauriausi kūrybiniai 
jausmai. Čia kiekvienas dalyvis gali išreikšti save vienoje ar kitoje meno sferoje, kas jiems suteikia 
gyvenimo kokybės ir pilnatvės jausmus, čia susirandama naujų draugų, bendraminčių, 
koncertuojama , keliaujama ir atstovaujama savajai Alma Mater – Vilniaus kolegijai. Voruta kasmet 
paruošia naują koncertinę programą, su kuria dalyvauja Kolegijos, Vilniaus miesto, 
Respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. Kasmet suorganizuojama 15-17 koncertų. 
Kiekvieną koncertinį sezoną pradeda Rugsėjo 1-ąją –Mokslo metų pradžios iškilmingame 
renginyje, dalyvavo Sostinės dienų atidarymo koncerte, Lietuvos dainų šventei parengė 15 kūrinių 
programą, su kuria dalyvavo Ansamblių vakare „Saulės vartai“. Ansamblis lyderio pozicijoje 
dalyvauja tradiciniame miesto kolektyvų renginyje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 
(ansamblio vadovė yra šio renginio koordinatorė ir administratorė) Vasario 16-ąją, kuris vyksta 
Nacionaliniame dramos teatre. Praėjusiais metais VORUTA dalyvavo šventiniame koncerte 
Nepriklausomybės dienai paminėti, kuris vyko prie Seimo. Koncertą tiesiogiai transliavo LRT ir 
LTV. Dalyvauta dviejuose tarptautiniuose studentų tautinės muzikos festivaliuose- VIVAT 
ACADEMIA ir LINKSMINKIMOS, koncertuose Lietuvių namuose ir dar daugelyje didesnių ar 
mažesnių renginių. 

Kolegijos meno kolektyvai aktyviai dalyvauja Kolegijos šventiniuose renginiuose, daug 
koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. 2006 m. Kolegijos meno kolektyvai dalyvavo 
jubiliejinėje Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje GAUDEAMUS VX. 
 

21 lentelė. Fakultetų atstovavimas Vilniaus kolegijos meno kolektyvams 
Kolektyvas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš viso

Šokių ansamblis „Voruta“ 10 6 3 5 3 1 - 8 36 
Mišrusis choras 3 5 10 10 - 3 2 5 38 
Merginų choras „Vaidilutės“ - - - 1 - - 1 30 32 
Iš viso 13 11 13 15 3 4 3 43 105 
 

Kūno kultūra – svarbi asmens ir visuomenės bendrosios kultūros dalis, glaudžiai susijusi su 
kitomis kultūros sritimis, ypač su sveikatos stiprinimu ir sportu. Kūno kultūra atveria galimybę 
patirti išlavinto, stipraus, sveiko organizmo, kūno judesių grožio keliamą džiaugsmą, kuria 
prielaidas asmens saviraiškai bei savirealizacijai. Kūno kultūra apima kūno kultūros ir sporto, 
anatomijos, pedagogikos, psichologijos, kultūros istorijos, filosofijos bei kitų mokslų žinias, sporto 
priemones bei įrangą, pratybų, varžybų, buities ir asmens higieną, grūdinimąsi, sveiką gyvenseną 
bei elgesį. 

Vilniaus kolegijos studentai yra nemažai pasiekę sporto srityje. Vilniaus kolegija turi dvi 
vyrų krepšinio komandas ir merginų krepšinio rinktinę. I-oji vaikinų krepšinio komanda 2007 m. 
dalyvavo Lietuvos studentų krepšinio lygoje, kur II-oje grupėje užėmė I vietą, o Lietuvos kolegijų 
varžybose laimėta I vieta. II-oji vaikinų krepšinio komanda 2007 m. dalyvavo Vilniaus mėgėjų 
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krepšinio lygoje ir laimėjo III vietą. Merginų krepšinio rinktinė Lietuvos kolegijų varžybose užėmė 
I vietą. 

2007 m. sėkmingai pasirodė Kolegijos vaikinų ir merginų tinklinio komandos. Merginos 
Kolegijų varžybose užėmė I, o vaikinai – II vietą.  

Lietuvos salės futbolo varžybose Vilniaus kolegijos komanda 2007 m. užėmė II vietą, o 
Lietuvos kolegijų varžybose – I vietą. 

2007 m. Kolegijos stalo tenisininkai Lietuvos kolegijų varžybose užėmė I vietą, o  
Inga Kardauskaitė Lietuvos stalo teniso čempionato asmeninėse varžybose užėmė I vietą. Be to 
Inga Kardauskaitė 2007 m. Europos studentų stalo teniso čempionate laimėjo bronzos medalį. 
Merginų stalo teniso komanda Pabaltijo studentų čempionate SELL užėmė I vietą. 

2007 m. Lietuvos kolegijų galiūnų varžybose Vilniaus kolegijos studentai laimėjo I vietą. 
Lengvosios atletikos atstovai 2007 m. taip pat džiugino savo pasiekimais – Lietuvos 

kolegijų lengvosios atletikos kroso varžybose Vilniaus kolegijos vaikinai ir merginos laimėjo I 
vietas. Kolegijų uždarų patalpų lengvaatlečių varžybose tiek vaikinų, tiek merginų komandos 
laimėjo I vietas. 
 
 

12. IŠORINIAI RYŠIAI 

12.1. BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS 
 

Vilniaus kolegija yra tarptautinių organizacijų: Europos aukštojo mokslo institucijų 
asociacijos (EURASHE), Europos aukštųjų vadybos ir verslo administravimo krypties mokyklų 
tinklo (SPACE), Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklo (ENPHE), narė. Kasmet užsienio 
partnerių pasitikėjimas Kolegija didėja. 

Tarptautinį bendradarbiavimą Kolegija plėtoja nuo pat įsikūrimo pradžios. 2007 m. buvo 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kaliningrado srities kultūros ir meno koledžu, Ekonomikos 
ir kultūros Rygos universitetiniu koledžu. 

Kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas padeda įsiklausyti į verslo pasaulio 
poreikius ir per jų prizmę pažvelgti, koks yra rengiamų specialistų poreikis rinkoje bei kokių 
kompetencijų labiausiai pasigenda darbdaviai. Plečiamas socialinių partnerių ratas: 2007 m. buvo 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Danijos kultūros institutu, koncernu „Achemos grupė“, 
UAB “Medicina-practica”, Lietuvos žemdirbystės institutu, Etninės kultūros centru, Lietuvos 
kultūros darbuotojų tobulinimosi centru, VŠĮ Markučių dienos veiklos centru ir kt. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universitetu. Šiuo susitarimu 
siekiama skatinti Vilniaus kolegijos ir M.Romerio universiteto partnerystę abiem šalim naudinguose 
valdymo, akademinėje, kultūrinėje ir kitose veiklos srityse. Kolegijos studentams sutarties 
pasirašymas ypač aktualus tuo, kad įtvirtina VIKO ir MRU poziciją, pagal kurią įsipareigojama 
sudaryti Kolegijos absolventams sąlygas tęsti studijas M.Romerio universitete, pripažįstant 
Kolegijoje studijuotų programų metu įgytas kompetencijas. 

Aktyvus bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo, socialiniais partneriais ir darbdaviais 
vyksta fakultetų lygmenyje. Fakultetai bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos aukštųjų mokyklų: 
VU, VGTU, MRU, KMU, VDU, VPU, LŽŪU, LVA, LMTA, Kauno, Vilniaus statybos ir dizaino, 
Vilniaus technikos ir kitomis kolegijomis, vidurinėmis mokyklomis. 

Fakultetai yra užmezgę tarptautinius ryšius su Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Suomijos, 
Vokietijos ir kitų užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis. 

Fakultetams ypač svarbūs ir vertingi nuolatiniai ryšiai su socialiniais partneriais: įvairiomis 
verslo įmonių asociacijomis, rūmais, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, viešbučiais, 
restoranais, bankais, draugijomis, sąjungomis, institutais ir kita. 

Fakultetai itin didelį dėmesį skiria ryšių su darbdaviais užmezgimui ir plėtojimui. Siekiama, 
kad darbdaviai prisidėtų organizuojant praktinį mokymą įvairias aspektais, dalyvautų rengiant 
naujas studijų programas ir tobulinant esamas, prisidėtų prie studentų žinių ir praktinių įgūdžių 
vertinimo, sudarytų sąlygas dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, padėtų gerinti materialinę bazę. 
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12.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE 
 

Kolegijos tarptautinis bendradarbiavimas plėtojamas nuosekliai ir tolygiai. Vilniaus kolegija 
per septynetą savo gyvavimo metų subūrė tvirtą ir patikimą partnerių tinklą, dalyvauja keliose 
pagrindinėse aukštojo mokslo institucijas vienijančiose tarptautinėse organizacijose ir jų tarybose, 
pati organizuoja šių organizacijų bei kitas tarptautines konferencijas, vykdo gausybę tarptautinių 
projektų, keičiasi studentais ir dėstytojais. Lietuvoje Vilniaus kolegija yra viena iš pirmaujančių 
aukštojo mokslo institucijų pagal projektų skaičių, studentų ir dėstytojų mainus. 

2006/2007 m.m. Vilniaus kolegija dalyvavo šiose Europos Sąjungos programose: 
- Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramėje (LLP/Erasmus), 
- Mokymosi visą gyvenimą programos /Grundtvig paprogramėje (LLP/Grundtvig), 
- Leonardo da Vinci, 
- Tempus. 

 
Dalyvavimas Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramėje 
2006/2007 m. m. buvo 8-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo Erasmus metai. Iki 2007 metų 

ši programa buvo Socrates programos paprograme. Nuo 2007 metų, pasibaigus Socrates programai 
ir paskelbus naująją Mokymosi visą gyvenimą programą (Lifelong Learning Programme), Erasmus 
tapo Mokymosi visą gyvenimą programos paprograme. 2006/2007 mokslo metais Vilniaus 
koelgijos Erasmus projekto Nr. 63246-IC-1-2002-1-LT-ERASMUS-EUC-1. 

Paraiška pateikta ir finansavimas gautas šioms veiklos sritims: 
- dėstytojų mobilumui, 
- studentų mobilumui, 
- mobilumo organizavimui. 
Didžiausias dėmesys 2006/2007 m. m. buvo skiriamas Erasmus programos vykdomų veiklų 

kokybei. 
2006/2007 m. m. Vilniaus kolegijos LLP/Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė 60 

užsienio aukštojo mokslo institucijų. 
 

22 lentelė. Vilniaus kolegijos Socrates/Erasmus partnerių skaičius 2006/2007 m. m. 
Šalis Partnerių skaičius 

Airija 2 
Austrija 2 
Belgija 6 
Danija 7 
Estija 1 
Graikija 1 
Ispanija 1 
Italija 1 
Jungtinė Karalystė 2 
Kipras 1 
Latvija 5 
Lenkija 4 
Norvegija 2 
Olandija 4 
Portugalija 2 
Prancūzija 4 
Rumunija 1 
Slovakija 2 
Slovėnija 1 
Suomija 7 
Turkija 2 
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Vengrija 1 
Vokietija 1 
Iš viso 60 

 
Studentai, dalyvaudami Erasmus akademinių mainų metu programoje, įgijo neįkainojamų 

teorinių bei praktinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties. Studentų mobilumas, palyginti su 
praėjusiais mokslo metais, išaugo net 47 %. Vis dar išliekantys mobilumą stabdantys veiksniai – tai 
studijų programų nesuderinamumas, Kolegijos nelankstumas įskaitant studentų iš užsienio aukštųjų 
mokyklų parsivežtus studijų rezultatus. 

Dėstytojams Erasmus akademinių mainų programa suteikė galimybę išvykti dėstyti užsienio 
aukštosiose mokyklose, pasidalinti tarptautine akademine patirtimi, užmegzti naujus kontaktus, 
pakelti savo kvalifikaciją. Erasmus akademinių mainų programa suteikia galimybę perimant 
užsienio partnerių gerąją patirtį, tobulinti studijų, dalykų programas ir taip gerinti visų studijų sričių 
studentų rengimo kokybę. Lyginant su praėjusiais dalyvavimo Erasmus programoje metais, 
dėstytojų mobilumas taip pat padidėjo tiek absoliučiais skaičiais, tiek įgyvendinimo procentu. 

31 ir 32 paveiksluose pateikiama, kiek planuota ir išsiųsta dėstytojų bei studentų pagal 
LLP/Erasmus programą 2000 - 2007 m. m. 
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31 pav. Studentų išvykimai pagal Erasmus programą 2000 – 2007 metais. 
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32 pav. Dėstytojų išvykimai pagal Erasmus programą 2000 – 2007 metais. 
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2006/2007 m. m. pagal Erasmus programą studijuoti į Vilniaus kolegiją atvyko 22 užsienio 

studentai ir paskaitas skaitė 14 užsienio dėstytojų. Atvykę studentai studijavo Verslo vadybos, 
Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų ir Pedagogikos, Dizaino ir technologijų bei Menų 
fakultetuose. 

Vertinant atvykstančių studentų ir dėstytojų priėmimo patirtį, derėtų išskirti svarbiausius 
aspektus: atvykstančių studentų bei dėstytojų priėmimas gerokai pasistūmėjo teigiama linkme, 
tačiau tam vis dar reikia papildomo įdirbio bei materialinių resursų, studentams - didesnio modulių, 
dėstomų užsienio kalbomis, pasirinkimo, daugiau kultūrinių renginių, sutvarkyti bendrabučius; 
dėstytojams – labiau suderinti vizitų programas, katedrose palaikyti nuolatinius ryšius su 
partneriais. Fakultetuose dar neįvesti Erasmus koordinatorių etatai, o skiriamos papildomos 
priemokos už savanorišką koordinatorių veiklą buvo tik simbolinės. 
 

Kiti projektai 
2006/2007 m. m. Vilniaus kolegija dalyvavo 30 tarptautinių projektų. Iš jų daugiausia 

vykdyta Leonardo da Vinci, Erasmus IP projektų, taip pat pirmasis Tempus programos projektas. 
Vilniaus kolegija daugelį metų pirmauja Lietuvoje pagal Leonardo da Vinčio projektų skaičių. 
2006/2007 m. m. Kolegija dalyvavo 16-oje Leonardo da Vinci projektų, iš jų: 

- 2-uose bandomuosiuose projektuose (1-ame koordinatoriais, 1-ame partneriais); 
- 14-oje mobilumo projektų (6-iuose koordinatoriais, 8-uose – partneriais). 
Bandomasis projektas Nr. LT/04/B/P/PP – 171018 „Nauja nuolatinio mokymo forma: 

skaitmeninis kompendiumas“ yra pirmasis Vilniaus kolegijos vykdomas bandomasis Leonardo da 
Vinci projektas, jį koordinuoja Sveikatos priežiūros fakultetas. 

Tarp mobilumo projektų dalyvių gausa išsiskyrė projektas Nr. LT/06/EX/1/1010 
„Informacinių technologijų taikymas verslumui ugdyti” bei LT/06/PL/2/1014 „Rinkodaros studentų 
praktika užsienyje“, kuris 2006 metais buvo didžiausias studentų stažuočių projektas. Abu šiuos 
projektus vykdė Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas. 

Kolegija pradėjo aktyviai dalyvauti ir LLP/Erasmus programos intensyviose programose 
(IP). 2006/2007 m. m. iš viso dalyvauta 4-iuose projektuose, kurių metu studentai ir dėstytojai 
dalyvavo 2 savaičių trukmės intensyviose projektų programose. 

2006/2007 m. m. pirmą kartą įsijungta į Tempus programą ir partnerių teisėmis dalyvauta 
kokybės užtikrinimo srities projekte T029A06-GEO „EQUASER – Kokybės užtikrinimo tarnybų 
steigimas Gruzijos aukštojo mokslo institucijose“, kurio koordinatorius – Limeriko universitetas 
(Airija). Projekto metu 5 Gruzijos Švietimo ir mokslo ministerijos bei 2-ų didžiausių Gruzijos 
universitetų atstovai lankėsi Vilniaus kolegijoje, kur sėmėsi patirties kokybės užtikrinimo srityje; o 
Kolegijos atstovai dalyvavo konferencijoje Gruzijoje, kur skaitė pranešimus kokybės užtikrinimo 
temomis. 

Iš kitų projektų verta paminėti LLP/Erasmus CD (mokymo programų rengimo) projektą 
29323-IC-1-2005-1-FI-ERASMUS-MODUC-1 „Daugiakultūrės darbo jėgos valdymas Baltijos 
jūros regiono šalyse“ bei Šiaurės šalių ministrų Tarybos finansuojamą NordPlus programos projektą 
HANSA NOVA, kurių metu sukurtas naujas projektų vadybos modulis Baltijos šalių projektų 
vadybininkams ir publikuojamas išleidžiant vadovėlį ir parengiant nuotolinio mokymosi modulį. 

5 priede pateikiama informacija apie visus 2006/2007 m. m. vykdytus tarptautinių fondų 
finansuojamus projektus. 
 

Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose 
Vilniaus kolegija tęsia aktyvų dalyvavimą svarbiose Europos asociacijose ir kitose 

organizacijose: 
- EURASHE - Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijoje 
- SPACE - Europos aukštųjų vadybos ir verslo administravimo mokyklų asociacijoje, 

registruotoje Belgijoje; 
- EAEC – Europos Erasmus koordinatorių asociacijoje, 
- ENPHE – Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinkle; 
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- BSN – Baltijos jūros tinklo organizacijoje. 
Vilniaus kolegijos darbuotojai užima svarbias pozicijas visų išvardintų organizacijų 

valdybose: Direktorius dr. Gintautas Bražiūnas aktyviai dalyvauja EURASHE veikloje, 2000-2004 
buvo išrinktas šios asociacijos viceprezidentu, Verslo vadybos fakulteto prodekanė Danutė 
Rasimavičienė antrai kadencijai išrinkta SPACE viceprezidentės pareigoms, Tarptautinių ryšių 
skyriaus vedėja Jolanta Preidienė antrą kadenciją yra EAEC viceprezidentė, Sveikatos priežiūros 
fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja Milda Žukauskienė yra Vykdomosios Tarybos projektų 
vadovė, Strateginės plėtros skyriaus vedėjas Vytautas Lauciūnas yra BSN valdymo komiteto narys. 

2007 m. gegužės 10-12 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko 3–oji EAEC metinė konferencija 
bei aukštojo mokslo institucijų mugė, kurią organizavo EAEC kartu su Vilniaus kolegija ir kurioje 
dalyvavo 244 atstovai iš 26 pasaulio valstybių. 
 

Tarptautinių ryšių skyriaus veiklos finansinė analizė 
2006/2007 m. m. vykdant tarptautinę veiklą Vilniaus kolegijoje, iš įvairių programų gautos 

lėšos sudarė 1820,4 tūkst. litų. 
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33 pav. Tarptautinių ryšių skyriaus veiklos finansinė analizė 

 
Kolegijos tarptautinių ryšių veiklos SSGG analizė: 
Privalumai 
- Aukštas Vilniaus kolegijos prestižas Europos aukštojo mokslo institucijas vienijančiose 

organizacijose; 
- Tvirtas, patikimas ir gerai išplėtotas užsienio partnerių tinklas; 
- Sukurta stabili Erasmus dėstytojų ir studentų mainų sistema; 
- Pirmaujanti pozicija Erasmus studentų ir dėstytojų mainuose Lietuvos kolegijų tarpe; 
- Pirmaujanti pozicija vykdomų projektų skaičiumi Lietuvos kolegijų tarpe; 
- Pajamos, gaunamos iš Europos komisijos ir LR valstybės biudžeto tarptautinei veiklai 

vykdyti, sudarančios 4 proc. Kolegijos bendrojo biudžeto. 
 

Trūkumai 
- Lankstumo stoka studijų rezultatų, įgytų užsienio aukštosiose mokyklose, įskaitymo 

tvarkoje; 
- Mažas studijų modulių ir programų, dėstomų užsienio kalbomis, pasirinkimas; 
- Dėstytojų užsienio kalbos (ypač anglų) žinių stoka; 
- Tarptautinių ryšių veiklos koordinatorių etatų nebuvimas atskiruose fakultetuose. 
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Galimybės 
- Parengti Vilniaus kolegijos tarptautinių ryšių strategiją, integralią su Kolegijos veiklos 

strategija. 
- Sukurti studijų programą (-as) užsienio kalba užsienio studentų priėmimui; 
- Užmegzti ryšius su Azijos, Amerikos, Afrikos ir kt. aukštojo mokslo institucijomis; 
- Toliau tobulinti studentų, grįžusių po studijų užsienio aukštosiose mokyklose, studijų 

rezultatų įskaitymo tvarką. 
- Tęsti užsienio kalbų mokymus Vilniaus kolegijos dėstytojams. 
- Visuose fakultetuose įvesti projektų vadovų / Erasmus koordinatorių etatus. 

 
Grėsmės 
- Studentų intereso dalyvauti tarptautinių mainų programose, stoka; 
- Kvalifikuoto personalo, mokančio užsienio kalbas, stoka. 

 

12.3. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ĮSISAVINIMAS 
 

ES struktūrinių fondų parama Vilniaus kolegijai buvo skirta laimėjus projektus, rengtus 
pagal Lietuvos paruoštą ir su ES suderintą Lietuvos 2004-2006 metų Bendrąjį programavimo 
dokumentą (BPD). Projektai buvo teikti atrankai Paramos fondui Europos socialinio fondo 
agentūrai. Laimėjus finansavimą buvo pasirašytos paramos skyrimo projektams sutartys su Lietuvos 
respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerija bei Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra. 2007 metais Vilniaus kolegija 
sėkmingai įsisavino lėšas koordinuodama 7 projektus, finansuojamus pagal BPD 2.2 priemonę 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, 2.4 priemonę 
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“: 
 

1. Gestų kalbos vertėjų rengimo tobulinimas. Projekto vertė - 1 128 103 Lt. 
Pagrindinis tikslas – mokslo ir studijų sektoriaus plėtra. 

 
2. Lietuvos valstybinių kolegijų administracinio personalo bendrųjų gebėjimų bei 

kvalifikacijos tobulinimas. Projekto vertė - 986 844 Lt. 
Pagrindinis tikslas – per trumpą laiką valstybinių kolegijų vadovams koncentruota forma 

suteikti tiek vadybos bei kompiuterinio raštingumo žinių, kad jie pajėgtų konkuruoti darbo rinkoje, 
išsaugotų turimas darbo vietas, o įgytas modernias vadybos žinias derindami su savo ilgamete darbo 
patirtimi pasiektų efektyvių kolegijų valdymo rezultatų. 
 

3. Inovatyvių praktinio mokymo formų diegimas Vilniaus kolegijoje. Projekto vertė – 
617 267 Lt. 

Pagrindinis tikslas: 
- Įdiegti inovatyvius ir efektyvius praktinio mokymo metodus Vilniaus kolegijoje, 

pagerinant praktinių įgūdžių bei kompetencijų lavinimo kokybę 22 kolegijoje vykdomų 
studijų programų studentams; 

- Įdiegti inovatyvūs praktinio mokymo metodai bus multiplikuojami ir galimi taikyti 
kitose aukštosiose mokyklose. 

 
4. Mokymo ir studijų programos Mechanikos ir elektronikos sektoriaus poreikiams 

tenkinti sukūrimas. Projekto vertė – 951 928 Lt. 
Pagrindinis tikslas – siekiant sumažinti mokymo ir studijų programų pasiūlos ir 

Mechanikos ir elektronikos (ME) sektoriaus poreikių neatitikimą, patenkinti didėjantį mokymo 
poreikį profesinėje srityje, lemiamą naujų technologijų diegimu ir gaminių asortimento plėtra, teikti 
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kokybiškas mokymo ir studijų paslaugas, užtikrinančias mokymosi kelių įvairovę, tąsą, mažinančias 
kaimo ir miesto atskirtį, apimančias visų socialinių sluoksnių piliečius. 
 

5. Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Žemaitijos ir Šiaulių kolegijose. Projekto vertė - 
569.976 Lt. 

Pagrindinis tikslas – padėti asmenims sėkmingai integruotis į profesinę ir socialinę veiklą, 
užtikrinti tolesnę karjeros raidą, plėtoti mokslo ar švietimo institucijų bendradarbiavimą, rengiant 
darbo rinkoje paklausius specialistus. 
 

6. Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus 
kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete. Projekto vertė - 391 686 Lt. 

Pagrindinis tikslas – pakelti dėstytojų kompetencijų lygį pagal horizontalius ir vertikalius 
specialistų gebėjimų poreikius tiek, kad jie sugebėtų savarankiškai ir produktyviai plėtoti mokslo 
taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP). 

 
7. Vilniaus kolegijos kokybės užtikrinimo sistemos plėtra. Projekto vertė - 398 792 Lt. 
Pagrindinis tikslas – sukurti kolegijos studijų kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią ES 

strategines nuostatas ir sudarančią prielaidas nuolatiniam studijų kokybės tobulinimui, siekiant 
maksimalaus rengiamų specialistų kvalifikacijos atitikimo besikeičiantiems šalies darbo rinkos 
poreikiams. 
 

Tuo pačiu VIKO partnerio teisėmis dalyvavo įgyvendinant 5 projektus, finansuojamus pagal 
BPD 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų 
plėtojimas“ bei 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje“. 

Be to, 2007 metais buvo gryninamos projektų idėjos naujajam 2008 metų paraiškų teikimui 
įsisavinant ES 2007-2013 metų struktūrinių fondų paramą. 

Daugiau informacijos apie VIKO koordinuojamus SF projektus ir partnerystę juose pateikta 
6 priede.  
 
 

13. VIEŠIEJI RYŠIAI 
 

Pastaruoju metu ryški tendencija nuolat ieškoti naujovių, todėl suprantama, kad tenka 
prisiderinti prie rinkoje kylančių iššūkių ir ieškoti vis įvairesnių ir originalesnių Vilniaus kolegijos 
viešinimo būdų.  

Didėjantį Vilniaus kolegijos prestižą visuomenėje atspindi dideli stojančiųjų konkursai, 
paklausios studijų programos, aukštas absolventų įsidarbinimo lygis, teigiama darbadavių nuomonė 
apie kolegijos absolventus. Kita vertus, studijos Vilniaus kolegijoje atveria plačias karjeros 
galimybes, nes yra orientuotos į praktinį žinių taikymą. 
 

PARENGTA IR PATIKSLINTA REKLAMOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA 
Reklaminiai plakatai Vilniaus kolegijos fakultetai ir studijų programos 2007, 8 fakultetų 

reklaminiai lankstinukai, Tarptautinių ryšių lankstinukas anglų kalba, bendras Vilniaus kolegijos 
lankstinukas, Vilniaus kolegijos knygelė. Sukurtas ir nuolatos atnaujinamas Vilniaus kolegijos 
interneto puslapis. Vilniaus kolegija išleido naują reklaminį kompaktinį diską, skirtą pristatymams, 
įsigijo naujų dviejų rūšių reklaminių rašiklių su logotipu, pieštukų su logotipu, reklaminių puodelių, 
marškinėlių, diplomo aplankų, reklaminių skirtukų knygoms, reklaminių maišelių, kvietimų, 
reklaminių saldainių. 
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REKLAMA ŽINIASKLAIDOJE 
Dienraštyje Lietuvos rytas, žurnale, skirtą moksleiviams Kur stoti?, dienraštyje Respublika, 

laikraštyje 15 min., leidinyje, skirtą absolventams Karjeros gidas, kataloguose Studijos 2007, Visa 
Lietuva 2007, elektroninės žinutės apie Vilniaus kolegijoje vykstančius renginius žurnalistams. 
 

STOJANČIŲJŲ INFORMAVIMAS 
Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2007 taisyklės, Bendrojo priėmimo į Lietuvos 

aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2007 metais taisyklės. 
Studijų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2007 m. taisyklės paskelbtos žurnale moksleiviams 

Kur stoti 2007?, Vilniaus kolegijos interneto svetainėje, fakultetų atvirų durų dienų 
renginiuose.Taip pat ši informacija buvo pateikta Vilniaus ir kitų miestų gimnazijoms, vidurinėms 
mokykloms ir pan. 

Reklama apie Vilniaus kolegiją, fakultetus, studijų programas aktyviai platinama parodoje 
Mokymasis, studijos, karjera 2007, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaune vykusiose regioninėse studijų 
mugėse, taip pat kitose parodose. 
 

ORGANIZUOTI RENGINIAI, PARODOS, MUGĖS 
Paroda Mokymasis, studijos, karjera 2007, kuri skirta profesiniam ugdymui, studijoms, 

suaugusiųjų tęstiniam mokymui, informacinėms technologijoms švietime, sausio-kovo mėn. 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune vykusiose studijų parodose, tarptautinė paroda Baltijos tekstilė ir oda 
2007, paroda Infobalt 2007 , konkursas Pelenė, konkursas Auksinės žirklės, tarptautinis pleneras 
Kopos, vykstantis Nidoje, J. Daniliausko parodos Lietuvoje, Austrijoje, Ispanijoje, ir kt. 
 

STRAIPSNIAI SPAUDOJE IR REPORTAŽAI TELEVIZIJOJE, RADIJUJE 
2006/2007 m.m. buvo spausdinami populiarinantys Vilniaus kolegiją straipsniai įvairiuose 

leidiniuose: žurnale Veidas, Mokslas ir technika, laikraštyje Verslo žinios, leidinyje Lietuva pristato 
ir kt. Apie Vilniaus kolegiją buvo kalbama Lietuvos radijo ir televizijos laidose. 
 
 

14. ŪKIO VALDYMAS IR PATALPŲ RENOVACIJA 
 

Vilniaus kolegija yra Viešųjų pirkimų įstatymo subjektas ir kiekvienas jos atliekamas 
pirkimas patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, todėl prekių, paslaugų ir darbų 
pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (1996, Nr. 84-
2000; 2006, Nr. 4-102), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, 
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais ir Vilniaus 
kolegijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, nustatyta 
tvarka. 

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius užtikrina konkurso taisyklių, kandidatų atrankos 
taisyklių arba kainų apklausos parengimą, stebi pirkimo proceso eigą ir atsako už pirkimo 
procedūrų eigą. Laikantis viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, kitų teisinių potvarkių ir 
konkurencijos taisyklių komisija pagal atrankos taisykles atrenka ir įvertina dalyvius bei pateiktus 
pasiūlymus.   

Taikant LR Viešųjų pirkimų įstatymo supaprastinto atviro konkurso būdą įvykdyti 4 viešieji 
konkursai: laboratorinės įrangos pirkimas, bendrabučio Nr. 6, esančio Giedraičių g. 81, remonto 
darbų pirkimas,  Lietuvos ir užsienio šalių leidinių pirkimas, transporto priemonių pirkimas. 
Remiantis įvykdytais konkursais sudarytos sutartys su UAB „Svaluva ir ko“, UAB „Kemek 
Engineering“, UAB “Alrasta”, UAB “Silberauto”, UAB „Autobrava“, UAB „Knygynas Eureka“, 
Viešoji įstaiga „Lietuvos bibliotekų kolektorius“. 

Vykdant pirkimus Vilniaus kolegijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taikant 
įprastą komercinę praktiką, nustatyta tvarka, surašyta apie 130 apklausos pažymų. Atliktos tiekėjų 
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apklausos ir išrinkti 2008 m. Vilniaus kolegijos tiekėjai, surašyti protokolai, sudarytos ilgalaikės 
sutartys su paslaugų, prekių ir darbų tiekėjais:  

UAB „PAS LECHĄ“, UAB „PAKTAS“, UAB “Senukų prekybos centras”, UAB 
„Skaidista“, UAB „JARR Autoservisas“, UAB „Juodasis gulbinas“, UAB „Lemona“, UAB “Evita”, 
UAB „Ukmergės versmės“, UAB „ARDENA“, UAB “Ciklonas”, UAB „Azurela“, UAB 
„Naujosios dizaino sistemos“, J. Staknio IĮ, UAB „Skaidista“, TŪB firma „Kripa“, UAB 
„ADAVA“, UAB “Vilkta”, UAB “Progresyviosios technologijos”, UAB “New Vision Baltija”, 
UAB „Vilniaus skydas“, UAB “Sareme”, UAB “Falc Security”, UAB “Danmaris”, , UAB 
“Avarija” ir kt.  

Ūkio valdymo ir komercijos skyriaus darbuotojai kartu su ūkio tarnybų vadovais bei 
valgyklų vedėjais palaiko nuolatinius kontaktus su tiekėjais ir kontroliuoja sutarčių vykdymą. 

Kalendorinių metų pradžioje, Ūkio valdymo ir komercijos skyrius, atsižvelgdamas į viešųjų 
pirkimų protokolus, sudaro atrinktų tiekėjų sąrašą bei išdalina juos fakultetų dekanams, ūkio 
tarnybų vadovams, finansų ir apskaitos skyriui. Kalendorinių metų pabaigoje pasitelkiant fakultetų 
dekanus, ūkio tarnybų vadovus, finansų skyrių, skyrius renka informaciją apie būsimus prekių ir 
paslaugų pirkimus. Ši informacija padeda apskaičiuoti būsimų pirkimų vertes. Pirkimo vertė 
apsprendžia kokių procedūrų (ir kitų įsipareigojimų) reikės laikytis.  

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius išsiaiškina ilgalaikio turto nuomos galimybes, ieško 
potencialių nuomininkų, priima pasiūlymus nuomai, juos analizuoja, kreipiasi į LR Švietimo ir 
mokslo ministeriją dėl leidimų nuomai, skelbia nuomos konkursus, nustato nuomos kainas, 
pasitelkiant Finansų ir apskaitos skyrių, rengia nuomos sąlygas, rengia nuomos sutartis, jas 
registruoja, kontroliuoja savalaikį sutarčių pratęsimą bei nutraukimą. Taip pat buvo patvirtinta nauja 
nuomojamųjų negyvenamųjų patalpų mokesčių už komunalines paslaugas apskaičiavimo tvarka.  

Visą laiką Buivydiškių gyvenvietės komunalinės paskirties objektų eksploatacija rūpinosi 
kolegija. Tam reikėjo daug Ūkio valdymo ir komercijos skyriaus darbuotojų pastangų. 2004 m. 
buvo kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę, Švietimo ir mokslo ministeriją ir tik LR Vyriausybės 
nutarimu nuo 2006 m. šildymo sezono pradžios šilumos ūkio paskirties objektai buvo perduoti 
Vilniaus rajono savivaldybei. 

LR Švietimo ir mokslo ministerijai Ūkio valdymo ir komercijos skyrius rengia raštus: dėl 
lėšų skyrimo, dėl duomenų pateikimo apie Vilniaus kolegijos balanse apskaitomų pastatų, statinių 
teisinę registraciją, dėl duomenų pateikimo apie priskirtos žemės naudojimą, dėl ilgalaikio turto 
nurašymo, aukciono skelbimo ir kt. 

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius analizuoja autotransporto priemonių ir kitų 
mechanizmų techninį stovį, jų darbo laiką, organizuoja transporto priemonių mechanizmų 
pardavimą aukcionuose (parduotas automobilis Audi 100, valst. Nr. YVR 027, 1986 m.). Taip 
rengiamos ir šiemet bus patvirtintos naujos tarnybinio transporto naudojimo taisyklės. Skyrius 
renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie bendrabučių užimtumą, laisvų vietų skaičių, studentų 
judėjimą, kontroliuoja, kad bendrabučių pastatai ir patalpos būtų tinkamai prižiūrimi. Šiuo metu 
renovuojamas bendrabutis Nr. 6, esantis Giedraičių g. 81. 

Atliekant Vilniaus kolegijos patalpų statybos remonto darbus, vadovaujamasi Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 “Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.05.06 :2005 “Statinio projektavimas” patvirtinimo pakeitimo” (Žin., 2005, Nr. 85-3185) 
patvirtinti nauji statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principai, Vilniaus kolegijos 
direktoriaus 2004-01-06 įsakymu Nr. V-102 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto remonto“ ir patalpų 
statybos remonto darbų nustatyta dokumentų pasirašymo tvarka. 

Kalendorinių metų pabaigoje pasitelkiant fakultetų dekanus, ūkio tarnybų vadovus, 
bendrabučių valdytoją, skyrius renka informaciją apie atliktus fakultetuose, bendrabučiuose patalpų 
renovacijos darbus ir renovacijos planus ateinantiems metams. 
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34 pav. Patalpų renovacijos darbams išleistos lėšos 2007 m., Lt. 

 
Per 2007 metus kolegijos fakultetų patalpose ir bendrabučiuose atlikta remonto darbų už 

2.524.808,78 Lt. Didžiausias dėmesys buvo skirtas plastikinių langų įrengimui, taip pat atliktas 
auditorijų ir laboratorijų, pagalbinių patalpų , stogų remontas, šiluminių mazgų paruošimas šildymo 
sezonui. Išsamesnė informacija apie renovacijai skirtų lėšų panaudojimą pateikta 7 priede. 
 
 

15. FINANSŲ VALDYMAS 

15.1. NEMATERIALUSIS, ILGALAIKIS MATERIALUSIS,TRUMPALAIKIS TURTAS IR 
ATSARGOS 

 
Nematerialusis turtas. 2007 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kolegija turėjo nematerialiojo turto 

už 680,6 tūkst.litų, nuo metų pradžios, įsigijus licencijas ir programinę įrangą, nematerialaus turto 
vertė padidėjo 38,6 tūkst.litų. Ministerijai leidus nurašyta nematerialiojo turto už 5,4 tūkst.litų. 
Balansinė nematerialiojo turto vertė per metus padidėjo 33,2 tūkst.litų. 
 

Ilgalaikis materialusis turtas. 2007 m .gruodžio 31 d. Vilniaus kolegijos ilgalaikio turto 
balansinė vertė sudarė 38213,1 tūkst. litų, iš jų, pagal ilgalaikio turto klasifikavimą: 

- pastatai 27037,5 tūkst. litų, 
- kiti statiniai 261,7 tūkst. litų, 
- kompiuterinė ir organizacinė technika 5710,3 tūkst. litų, 
- transporto priemonės 776,6 tūkst. litų, 
- kitos mašinos ir įrengimai 3753,6 tūkst. litų, 
- kitas ilgalaikis materialusis turtas 2,5 tūkst. litų, 
- nebaigta statyba ir ilgalaikio turto kūrimas 670,9 tūkst. litų. 

 
Nuo metų pradžios įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 2300,5 tūkst.litų, tai: 
- į ilgalaikį turtą perkelta iš trumpalaikio turto ir medžiagų 3,2 tūkst. litų, 
- iš lėšų, gautų pardavus nurašytą turtą, įsigyta naujo ilgalaikio turto 6 tūkst. litų, 
- iš paramos lėšų įsigyta ilgalaikio turto 52,5 tūkst. litų, 
- iš pavedimų lėšų 2,2 tūkst. litų, 
- iš privatizacijos lėšų  400 tūkst. litų, 
- iš mokslo ir studijų bendrųjų poreikių tenkinimo programos lėšų 969 tūkst. litų, 
- iš balanso į balansą gauta 5,2 tūkst. litų. 
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Per metus nurašyta ilgalaikio turto už 427,8 tūkst. litų. 
Bendra balansinė ilgalaikio turto vertė padidėjo 1872,7 tūkst. litų. 
Įsigyto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto sąrašas pateikiamas 8 priedo 8.1 

lentelėje. 
 

Trumpalaikis turtas. 2007 metais trumpalaikio turto įsigyta už 535,8 tūkst.litų. Didžiąją 
dalį naujai įsigyto trumpalaikio turto vertės padidėjimo sudaro spaudiniai bibliotekai, baldai ir 
inventorius. 

Per šį laikotarpį nurašyta netinkamo naudoti trumpalaikio turto už 137,3 tūkst. litų. 
Bendra trumpalaikio turto vertė lyginant su metų pradžia padidėjo 398,5 tūkst. litų ir 2007 

m. gruodžio 31d. kolegijoje esančio trumpalaikio turto vertė buvo 5794,7 tūkst. litų. 
 

Atsargos. Vilniaus kolegija 2007 m. gruodžio 31 d. turėjo atsargų už 61,3 tūkst. litų. 
Lyginant su metų pradžia atsargų likučiai sumažėjo 33,2 tūkst. litų. 
 

Finansinis turtas. Vilniaus kolegijos finansinį turtą sudaro VšĮ Visorių informacinių 
technologijų parkui sumokėtas 100 litų dalininko įnašas. 
 

15.2. PINIGAI, GAUTINOS SUMOS IR FINANSINIS TURTAS 
 

Pinigai. Nustatyta tvarka LR Švietimo ir mokslo ministerijai iš kolegijos surenkamosios 
sąskaitos pervestos 2007 metais surinktos teikiamų paslaugų pajamos 10119,3 tūkst. litų. 

Per šį laikotarpį surinktos patalpų nuomos pajamos 792,8 tūkst. litų pervestos LR Finansų 
ministerijai. 

LR Finansų ministerija kompensavo 806,6 tūkst. litų patalpų nuomos lėšų, iš jų 2007 m. 
sausio 1d likutį -21,8 tūkst. litų. Liko nekompensuota 8 tūkst. litų nuomos pajamų, kurios buvo 
gautos ir Finansų ministerijai pervestos paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis. 

Gautinos sumos. Kitų debitorių įsiskolinimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudarė 565,2 tūkst. 
litų iš jų tiekėjų debetinis įsiskolinimas 89,6 tūkst. litų ir pirkėjų debetinis  įsiskolinimas- 475,6 
tūkst. litų. 

Tiekėjų debetinį įsiskolinimą sudaro išankstiniai apmokėjimai už prenumeratą 55,9 
tūkst.litų, permoka, susidariusi šilumą tiekiančiai įmonei atlikus perskaičiavus, už šildymą 32,4 
tūkst.litų, už telekomunikacijos paslaugas 1,2 tūkst.litų, kitos smulkios 0,1 tūkst.litų sumos. Tiekėjų 
debetinis  įsiskolinimas lyginant su metų pradžia sumažėjo 58, 3 tūkst.litų. 

Pirkėjų debetiniame įsiskolinime didžiausią lyginamąjį svorį sudaro apskaičiuotos, bet 
neapmokėtos: 

- studentų įmokos už 2007 metų pirmojo semestro studijas  283,5 tūkst.litų,  
- studentų mokesčiai už bendrabučius     21,6 tūkst. litų,  
- gyventojų ir nuomininkų įsiskolinimai už nuomą   68,2 tūkst.litų, 
- trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas   74,8 tūkst. litų.  
Pirkėjų debetinio įsiskolinimo bendra suma lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 

padidėjo 195,4 tūkst.litų, nes nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio pradėti vykdyti įmokų už studijas  ir 
mokesčių už bendrabučius  priskaitymai studentams.  

Jeigu pirkėjų debetinio įsiskolinimo apskaitai būtų taikyta  praėjusių metų metodika jis 
balanse būtų sumažėjęs 46,1 tūkst.litų. 

Darbuotojų atlyginimai. 
Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlyginimas 1657 litai. 
Vidutinis mėnesinis vieno dėstytojo  atlyginimas 2675 litai. 
Vidutinis mėnesinis kitų darbuotojų (įskaitant administraciją) atlyginimas 1820 litų. 
Vidutinis mėnesinis darbininko atlyginimas 888 litai. 
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35 pav. Vidutinis kolegijos darbuotojų atlyginimas 2004-2007 m., Lt. 

 

15.3. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 
 

Specialistų rengimo programa. 2007 metų Specialistų rengimo programos vykdymui 
Vilniaus kolegijai buvo patvirtinta 27569,1 tūkst. litų. Iš biudžeto gauta 27569,1 tūkst. litų sąmatoje 
numatytų lėšų. 

Specialistų rengimo programos finansavimui kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės 
klasifikacijos straipsnių, sudarė 27569,1 tūkst. litų , o faktinės išlaidos 27607,9 tūkst. litų. 

Spaudinių straipsnyje kasinių ir faktinių išlaidų skirtumas 480 tūkst.litų susidarė dėl 
išankstinės prenumeratos išlaidų apmokėtų 2006 metų pabaigoje nurašymo į 2007 metų išlaidas. 
Sąmatos vykdymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikiamas 8 priedo 8.2 lentelėje. 
 

Specialioji švietimo plėtros programa. Vilniaus kolegijos teikiamų paslaugų pajamų 
finansuojamos Specialiosios švietimo plėtros programos vykdymui išlaidų 2007 metų sąmatoje 
numatyta 11334,4 tūkst. litų. Faktiškai gauta iš biudžeto 9610,2 tūkst. litų, kasinės išlaidos, 
prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 9610,2 tūkst. litų, o faktinės išlaidos 
9610,8 tūkst. litų. 

Ilgalaikio turto kūrimo kasinių ir faktinių išlaidų 46,5 tūkst.litų skirtumas susidarė gavus 
užsienyje praėjusiais metais užsakytus  ir apmokėtus matavimo prietaisus. Sąmatos vykdymas pagal 
ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikiamas 8 priedo 8.3 lentelėje. 
 

Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo programa. Vilniaus kolegijai 
2007 metams patvirtinta 1033,0 tūkst.litų išlaidų sąmata. Faktinės išlaidos sudaro 1033,0 tūkst.litų, 
už atliktus darbus ir prekes apmokėta 1033,0 tūkst.litų. Lėšos panaudotos negyvenamųjų patalpų -
Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos ir Sveikatos priežiūros  fakultetų langų pakeitimui 
494,0 tūkst.litų,  gyvenamųjų patalpų - bendrabučio, esančio Giedraičių g. remontui 475,0 tūkst.litų, 
Simulith centro plėtrai 50,0 tūkst. litų ir MEF studijų programų aprūpinimui 14,0 tūkst.litų. 
 

Centralizuotų priemonių vykdymo programa. Jos vykdymui Vilniaus kolegijai 
patvirtintos išlaidų sąmatos: 

- specialybės dalykų vadovėliams   30,2 tūkst. litų, 
- tarptautinei VPMF mugei Prahoje  15,0 tūkst. litų. 
Šios programos vykdymui  gauti asignavimai 45,2 tūkst. litų, kasinės išlaidos sudaro 45,2 

tūkst. litų , faktinės išlaidos 45,2 tūkst. litų. 
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Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimui gauta 37,5 tūkst.litų, kurie panaudoti pastatų 
teisinės registracijos ir kitų, su pastatų įteisinimu susijusių, išlaidų padengimui. 
 

Privatizacijos fondo lėšos. Vilniaus kolegijai 2007 metais buvo skirta 726,0 tūkst.litų 
privatizacijos fondo lėšų, kurios buvo panaudotos pagal sutartis t.y. 326,0 tūkst.litų dėstytojų-
asistentų ir lektorių atlyginimų padidinimui ir jų  socialinio draudimo įmokoms nuo 2007 metų 
rugsėjo 1d. ir 400,0 tūkst.litų EIF fizikos ir DTF chemijos kabinetų įrangos įsigijimui. 
 

Pavedimų lėšos. 
1.ESF paramos lėšos. Laimėtų projektų patirtų išlaidų kompensavimui gauta 1627,6 tūkst. 

litų. 
2.Tarptautinių projektų vykdymo lėšos. Vilniaus kolegija per 2007 metus įvairių projektų 

vykdymui gavo 1820,4 tūkst. litų. 
3. Kitų institucijų pavedimų lėšos. 
4. Gauta parama: 
- AB „Parex bankas“ 36,0 tūkst. litų, 
- TEO LT 50,0 tūkst. litų, 
- UAB koncernas „Achemos grupė“ 51,1 tūkst. litų, 
- 5.Lėšos ERACON konferencijai 125,7 tūkst. litų, 
- 6.LR žemės ūkio ministerijos lėšos konferencijai ATF 2,4 tūkst. litų, 
- 7.LieDM 20,0 tūkst. litų, 
- 8.Nuotolinėms studijoms 20,3 tūkst. litų, 

 
Pavedimų lėšos buvo naudojamos sąmatose ir sutartyse numatytiems tikslams įgyvendinti. 

 
2007 metais Specialistų rengimo, Specialiosios švietimo plėtros, Mokslo ir studijų sistemos 

bendrųjų poreikių tenkinimo. Centralizuotų priemonių vykdymo, tarptautinių ir ESF  programų, 
privatizacijos fondo ir įvairių kitų pavedimų vykdymui gauta lėšų 42831 tūkst.litų, tai 5423 
tūkst.litų daugiau nei 2006 metais, 8128,3 tūkst.litų daugiau nei 2005 metais, o lyginant su 2003 
metais finansavimas išaugo 19725,3 tūkst.litų. 
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36 pav. Vilniaus kolegijos finansavimas 2003-2007 m., tūkst. litų 

 
Patalpų nuomos lėšos. Be anksčiau išvardintų lėšų šaltinių Vilniaus kolegija patalpų būklės 

gerinimui ir eksploatacijai naudojo gautas iš patalpų nuomos ir Finansų ministerijos nustatyta 
tvarka kompensuotas patalpų nuomos lėšas.  
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Iš šių lėšų sąskaitos tik 205,8 tūkst. litų panaudota pagal paskirtį t.y. patalpų būklės 
gerinimui ir kitoms su nuoma susijusioms išlaidoms. Kiti apmokėjimai 473,0 tūkst. litų buvo 
vykdomų ES stuktūrinių fondų išlaidų padengimui, kadangi fondas pripažįsta tinkamomis ir 
kompensuoja tik apmokėtas išlaidas. Baigus vykdyti projektus lėšos bus atstatytos ir naudojamos 
pagal paskirtį. 
 

15.4. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PAJAMOS 
 

Studijų pajamos. Vilniaus kolegija per 2007 metus gavo 7411,4 tūkst. litų teikiamų studijų 
paslaugų pajamų, kurias sudaro valstybės iš dalies finansuojamų vietų studentų studijų įmokos, 
valstybės nefinansuojamų vietų studentų, sutinkančių mokėti visą studijų kainą mokesčiai , 
apmokėjimas už pakartotinius dalykų perlaikymus, stojamoji studijų įmoka bei individualiųjų 
studijų studentų įmokos už studijas. 
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37 pav. Vilniaus kolegijos studijų pajamos 2003-2007 m., tūkst.litų 

 
Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidos padengti. Per 2007 metus Vilniaus 

kolegijos bendrabučiai gavo iš studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti 1626,2 
tūkst. litų, už interneto paslaugas 32,9 tūkst. litų. 

Per 2007 metus įplaukų dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti gauta 133,6 tūkst.litų 
daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, interneto paslaugų įplaukos taip pat atitinkamai 
padidėjo 9,6 tūkst.litų 

Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. Per 2007 metus Vilniaus kolegija 
gavo įplaukų už įvairias mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos teikiamas paslaugas 321,6 
tūkst. litų. 

Šios veiklos įplaukos lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 186,5 
tūkst.litų. Pagal sutartį su UAB „Aideta“ organizavus LPS „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

67 

ugdymo kursus ir atlikus kursų klausytojų ECDL testavimo paslaugas Elektronikos ir informatikos 
fakulteto konsultacinės veiklos pajamos lyginant su 2006 metais padidėjo 210 tūkst.litų. 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. Per 2007 metus Vilniaus kolegija gavo kitų teikiamų 
paslaugų pajamų 692,0 tūkst. litų, iš jų už maitinimo paslaugas studentų valgyklose-502,1 tūkst.litų, 
už Buivydiškių gyventojams kolegijos suteiktus komunalinius patarnavimus 52,5 tūkst. litų, įvairias 
kitas paslaugas 137,4 tūkst. litų.  

Lyginant su ankstesniaisiais metais studentų maitinimo valgyklose pajamos dėl kainų 
išaugimo padidėjo 93,1 tūkst.litų, už kitas teikiamas paslaugas įplaukos jau keletą metų beveik 
nesikeičia, tik lyginant su ankstesniais laikotarpiais perdavus katilinę Vilniaus rajono savivaldybei 
labai sumažėjo Buivydiškių gyventojams teikiamų paslaugų įplaukos.  

Patalpų nuomos pajamos. Per 2007 metus už patalpų nuomą Vilniaus kolegija gavo 790,4 
tūkst. litų įplaukų, iš jų fakultetų gautos įplaukos 461,2 tūkst.litų. 

Patalpų nuomos įplaukos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 15,5 
tūkst.litų.  

Mokesčiai už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas. Vilniaus kolegijoje yra vykdomi 
atsiskaitymai su privatizuotų butų gyventojais ir negyvenamųjų patalpų nuomininkais už jiems 
trečiųjų asmenų( šilumos, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizavimo, šiukšlių išvežimo) 
teikiamas paslaugas. Per 2007 metus iš gyventojų ir patalpų nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų 
teikiamas paslaugas surinkta 924,4 tūkst. litų, kurie yra panaudoti minėtų paslaugų tiekėjų 
sąskaitoms apmokėti. 
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38 pav. Vilniaus kolegijos teikiamos paslaugos, tūkst.litų 

 

15.5. MOKĖTINOS SUMOS 
 

Lyginant su 2007 m.sausio 01d. likučiu deponentinis įsiskolinimas dėl deponentams 
išmokėtų sumų sumažėjo 15,4 tūkst. litų. 

Kreditinis  įsiskolinimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudarė 66,6 tūkst. litų, iš jų tiekėjams už 
gautas prekes ir paslaugas 0,2 tūkst. litų. 

LR Švietimo ir mokslo ministerijai nepervestos paskutinėmis gruodžio dienomis gautos 
įplaukos už teikiamas paslaugas 27,6 tūkst. litų 

Studentų už studijas, bendrabučius ir gyventojų išankstiniai apmokėjimai sudarė 38,8 tūkst. 
litų. 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

68 

 

15.6. UŽBALANSINĖS SĄSKAITOS 
 

Išsinuomotą ilgalaikį turtą 8019,7 tūkst. litų sudaro pagal panaudos sutartis gautų žemės 
sklypų ir kito pagal sutartis gauto turto vertė. 

Šiuo metu pasirašytos Sveikatos priežiūros fakulteto, Pedagogikos fakulteto ir Genių g. 
bendrabučio, Menų fakulteto Lydos g.du žemės sklypai ir Didžiosios g., Verslo vadybos fakulteto ir 
Didlaukio g.61 bendrabučio, Giedraičių g.81 bei Verkių g.45 bendrabučių ir Elektronikos ir 
informatikos fakulteto Jasinskio g.15 žemės sklypų panaudos sutartys. Pagal panaudos sutartis 
perduotų Vilniaus kolegijai sklypų vertė 7724,4 tūkst. litų. 

Kito pagal panaudos ir kitas sutartis gauto turto vertė 295,3 tūkst.litų. 
Nurašytą debitorių įsiskolinimą 43,2 tūkst. litų sudaro iškeltų dėl vagysčių ir nemokių 

debitorių , kuriems suėjo senaties terminas, sumos. 
Specialiosios paskirties ir numeruotų apskaitos blankų užbalansinės sąskaitos likutį – 8,4 

tūkst. litų sudaro diplomai, jų priedai ir priedėliai bei kiti numeruoti apskaitos dokumentai. 
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PRIEDAI 
 
 
 
 
 
 
 

Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 
 

VIKO – Vilniaus kolegija 
EIF – Elektronikos ir informatikos fakultetas 
EKF – Ekonomikos fakultetas 
VVF – Verslo vadybos fakultetas 
SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas 
ATF – Agrotechnologijų fakultetas 
PDF – Pedagogikos fakultetas 
DTF – Dizaino ir technologijų fakultetas 
MEF – Menų fakultetas 
SA – studentų atstovybė 
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1 priedas. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 
 

Tarybos pirmininkas 
 

Eduardas Vilkelis, Lietuvos centrinio vertybinių popierių Depozitoriumo valdybos narys 
 
 
 

Nariai: 
 

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

Akademinės tarybos pirmininkė; 
3. Edita Matulevičiūtė, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentė; 
4. Laimutis Antanas Vilkončius, Vilniaus kolegijos docentas, pripažintas menininkas; 
5. Gitana Jurgelaitienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento direktorė; 
6. Vaclovas Kontrauskas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas; 
7. Julius Skestenis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo 

departamento Švietimo skyriaus vedėjas; 
8. Albertas Šimkevičius, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos direktorius; 
9. Diana Barkovskaja, Maksima LT, UAB Tinklo direktorė, Vilniaus kolegijos absolventė; 
10. Evaldas Drąsutis, UAB „Sigmanta“ generalinis direktorius, asociacijos „Žinių 

ekonomikos forumas“ viceprezidentas; 
11. Feliksas Ivanauskas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 

dekanas, Lietuvos Mokslo tarybos narys. 
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2 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 
 

Akademinės tarybos pirmininkė – Žymantė Jankauskienė, Sveikatos priežiūros fakulteto 
dekanė. 
 
 
 

Nariai: 
 

1. dr. Bareikis Gintautas, docentas; 
2. Balzarevičiūtė Rasa, PDF studentė; 
3. Baranauskaitė Jolita, VVF studentė; 
4. Bogucevičienė Violeta, lektorė 
5. dr. Gintautas Bražiūnas, docentas; 
6. Chadyš Andželika, DTF studentė; 
7. Čechanavičius Edgaras, EKF studentas; 
8. Danilevičiūtė Asta, lektorė; 
9. Deika Edvardas, lektorius; 
10. Girdenienė Laima, lektorė; 
11. Gostevičienė Birutė, lektorė; 
12. Jankauskienė Žymantė, docentė; 
13. Kaupienė Irena, lektorė; 
14. Kazlaite Skirmantė, MEF studentė; 
15. dr. Kubilienė Erika, docentė; 
16. Kuklierius Virgilijus, docentas; 
17. Liepienė Nijolė, lektorė; 
18. dr. Liučvaitienė Aušra, docentė; 
19. dr. Marcinkonis Saulius, vyr. mokslinis bendradarbis; 
20. Masandukaitė Aušrelė, lektorė; 
21. Mažintienė Janina, lektorė; 
22. Mickienė Vanda, lektorė; 
23. Mikaliūnaitė Aurelija, SPF studentė; 
24. Patackaitė Jūratė, docentė; 
25. Petrauskienė Kazimiera, docentė;  
26. Pikelienė Asta, docentė; 
27. Ružienė Nijolė, lektorė; 
28. Sangailienė Violeta, lektorė; 
29. Skutulaitė Zita, lektorė; 
30. Stradalova Polina, ATF studentė; 
31. Sūdžius Vytautas, docentas; 
32. Šulskienė Vilija, lektorė; 
33. Urbonavičius Rimantas, docentas; 
34. Vanagaitė Ramunė, lektorė; 
35. Valkauskas Renatas, EIF studentas; 
36. Verbickienė Kazė, lektorė; 
37. Vilkončius Laimutis, docentas, pripažintas menininkas; 
38. dr. Žemgulis Algis, docentas; 
39. Žukauskienė Milda, lektorė. 
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3 priedas. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS 
 
 
 

Studentų atstovybės prezidentė – Edita Matulevičiūtė, Pedagogikos fakultetas. 
 

Studentų atstovybės finansininkas – Edgaras Čechanavičius, Ekonomikos fakultetas. 
 

Studentų atstovybės LSP koordinatorė – Aurelija Mikaliūnaitė, Sveikatos priežiūros 
fakultetas. 
 
 
 

Nariai: 
 

1. Jolita Baranauskaitė, Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
2. Rasa Balzarevičiūtė, Pedagogikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
3. Renatas Valkauskas, Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės 

pirmininkas; 
4. Sergej Oleškevič, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
5. Polina Stradalova, Agrotechnologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
6. Anželika Chadyš, Dizaino ir technologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
7. Skirmantė Kazlaitė, Menų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
8. Aleksandra Sava, Ekonomikos fakulteto studentas, Studentų atstovybės pirmininkas. 
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4 priedas. KOLEGIJOJE VYKDYTA EKSPERTINĖ VEIKLA 
 

Eil. 
Nr. Sritis Objektas Atlikėjas Užsakovas 

1. Ekspertinis 
vertinimas 

Instituto Politecnico de Leiria ir 
Instituto Politecnico de Braganca 
institucinis vertinimas EUA IEP 
programoje. 

G. Bražiūnas Europos universitetų 
asociacija 

2. Ekspertinis 
vertinimas 

1. Žemaitijos kolegijos institucinis 
vertinimas; 
2. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos institucinis vertinimas. 

G. Bražiūnas LR švietimo ir 
mokslo ministerija 

3. Ekspertinis 
vertinimas 

Mokymo programa „Informacinės 
technologijos finansų valdymui“ ESF 
projektas „LieMSIS sistemos 
žmogiškųjų išteklių plėtra“. 

G. Bražiūnas Kauno technologijos 
universitetas 

4. Ekspertinis 
vertinimas 

Studijų programų kokybė. Pagal studijų 
kokybės ekspertų tarybos nario 
funkcijas Studijų kokybės ekspertų 
tarybos pirmininko pavaduotojas 

R. Urbonavičius Studijų kokybės 
vertinimo centras 

5. Ekspertinis 
vertinimas 

Kolegijų 13 neuniversitetinių studijų 
programų 

R. Čižaitė 
K. Petrauskienė 
O. Žigutienė 
V. Mickienė 
V. Žukauskienė 
V. Gražienė 
V. Šablinskas 
Z. Skutulaitė 

Studijų kokybės 
vertinimo centras 

6. Ekspertinis 
vertinimas 

14 profesinio mokymo programų R. Tuzikienė 
L. Medelienė 
R. Bareikienė 
N. Liepienė 
Z. Gudžiūnienė 
D. Aidietienė 
R. Prokurotienė 

Profesinio mokymo 
metodikos centras 

7. Ekspertinis 
vertinimas 

4 mokymo programos O. Gudaitienė 
R. Truncienė 
Z. Skutulaitė 
E. Žutautienė 

Vilniaus darbo 
rinkos mokymo 
tarnyba 

8. Ekspertinis 
vertinimas/ 
recenzavimas 

10 profesinio rengimo standartų G. Žibėnienė 
D. Kulytė 
V. Lukaševič 
E. Beinoravičienė 
R. Prokurotienė 
S. Giedraitis 
V. Bogucevičienė 
R. Kudzmanaitė 
D. Vaicenavičienė 

Profesinio mokymo 
metodikos centras 

9. Ekspertinis 
vertinimas 

Lietuvos Leonardo daVinčio mobilumo 
projektų paraiškos 

D. Rasimavičienė Švietimo mainų 
paramos fondas 

10. Ekspertinis 
vertinimas 

Lietuvos mokslininkų socialinė padėtis: 
sistemos tobulinimo gairės. 

L. Labanauskas LR Švietimo ir 
mokslo ministerija 

11. Ekspertinis 
vertinimas 

Vidinio kokybės valdymo sistemos 
diegimas profesinio mokymo 
institucijose mokymo programa 

N. Liepienė Profesinio mokymo 
metodikos centras 
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12. Ekspertinis 
vertinimas 

Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir 
užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo 
ir pripažinimo duomenų bazių 
koncepcijos sukūrimo tyrimas 

V. Gražienė Studijų kokybės 
vertinimo centras 

13. Ekspertinis 
vertinimas 

Metodiniai patarimai savianalizės 
rengėjams 

V. Gražienė Studijų kokybės 
vertinimo centras 

14. Ekspertinis 
vertinimas 

Vilniaus m. savivaldybės Kultūros 
skyriaus ekspertų tarybai pateikti 
kultūriniai projektai  

A. L. Vilkončius Vilniaus miesto 
savivaldybės 
Kultūros skyrius 

15. Ekspertinis 
vertinimas 

Vaikų ir jaunimo kultūrinio ir meninio 
ugdymo koncepcija 

E. Sakadolskis Švietimo ir mokslo 
ministerija 

16. Ekspertinis 
vertinimas 

Mokslinis žurnalas „Kūrybos erdvės“  E. Sakadolskis Švietimo ir mokslo 
ministerija 

17. Recenzavimas Profesinio mokymo programų išorinio 
vertinimo metodika 

G. Bražiūnas Profesinio mokymo 
metodikos centras 
prie ŠMM 

18. Recenzavimas  S. Rybakovas, V. Stačiokas. Adobe 
Page Maker 7.0 

R. Gaivenis Studijų kokybės 
vertinimo centras 

19. Recenzavimas  L. Meškienė. Įmonių ekonomika R. Bučienė Šiaulių kolegija 
20. Recenzavimas  K. Bielskienė, L. Miliauskienė. 

Vokiečių kalbos mokymo/si knyga 
autotransporto specialybių studentams. 

J. Patackaitė Studijų kokybės 
vertinimo centras 

21. Recenzavimas  Profesinio mokymo kokybės išorinio 
vertinimo metodologijos mokymo 
programai vertinti  projektas 

L. Medelienė Profesinio mokymo 
metodikos centras 

22. Recenzavimas  Audito užuomazgos prieškarinėje 
Lietuvoje 

A. Ivanauskienė VU Ekonomikos 
fakultetas 

23. Recenzavimas  Mėsos gaminių technologija: mokymo 
priemonė 

J. Laukytė Utenos regioninis 
profesinio mokymo 
centras 

24. Recenzavimas Trečios kategorijos šalutinių gyvūninės 
kilmės produktų srautų analizė 
Lietuvoje ir jų panaudojimo galimybės 

J. Laukytė KTU Cheminės 
technologijos 
fakultetas 

25. Recenzavimas V. Buivydienė, R. Žukienė. 
Aiškinamasis svarbiausių literatūros ir 
kalbotyros terminų žodynėlis 

V. Gražienė VIKO Filologijos 
katedra 

26. Recenzavimas Ugdymo programų projektai Vilniaus 
„Lazdynėlio“, Kauno „Vaikystės“, 
Panevėžio „Nykštuko“, Kėdainių 
„Obelėlės“ vaikų darželiams – 
Vaikystės pedagogikos centrams 

V. Gražienė Pedagogų profesinės 
raidos centras 

27. Recenzavimas Ramanauskienė D., Stropaitienė D. 
Įgūdžių žiedas: mokymo/mokymosi 
priemonė 

N. Inokaitienė Panevėžio kolegija 

28. Recenzavimas H. Prosniakova. Vaikystės spalvos V. Juškienė Švietimo plėtotės 
centras 

29. Recenzavimas Gutauskas M. Siuvimo technologiniai 
įrenginiai 

Z. Gudžiūnienė Studijų kokybės 
vertinimo centras 

30. Recenzavimas Recenzavimas pagal poreikį R. Prokurotienė Kalbų ir meninio 
ugdymo ekspertų 
komisija prie ŠMM 

31. Vertinimas Vertintojų mokymo medžiaga V. Gražienė Studijų kokybės 
vertinimo centras 
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32. Vertinimas Swiss Baltic Net fondui teikiamas 
University of Applied Sciences and Arts 
Zurich , School of Art and Design ir 
VPU, Institute of Cultural Studies and 
Arts Education projektas „Early 
Graphic Expressions Knowledge 
Transfer West-East / East- West 

V. Gražienė Studijų užsienyje 
informacijos centras 

33. Vertinimas Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio 
užimtumo plėtojimo projektų 
finansavimo 2007 metais konkursas. 25 
paraiškos. 

V. Gražienė Jaunimo reikalų 
departamentas prie 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 

34. Vertinimas L. Šiaučiukėnienė, N. Stankevičienė. 
Bendrosios didaktikos pagrindai 

V. Gražienė Studijų kokybės 
vertinimo centras 

35. Vertinimas Nuotolinio mokymo kursų atitikimas 
pedagoginiams reikalavimams 

V. Šoblinskas UAB „Comtechna“ 

36. Vertinimas VI-asis atviras Baltijos šalių kirpėjų ir 
kosmetologų čempionatas 

E. Žutautienė Lietuvos 
kosmetologų ir 
kirpėjų profsąjunga; 
Žurnalas HAIR+ 
Gintarinė sruoga 

37. Vertinimas Lietuvos kirpėjų konkursas ,,Trend 
Collectio 2006” 

E. Žutautienė UAB FEMINA 
BONA 

38. Vertinimas VIII tarptautinis monospektaklių 
festivalis ,,Vidlunia“. Kijevas 

M. Tanana Festivalis 
,,Vidlunia“ 
org. komitetas 

39. Vertinimas II tarptautinis monospektaklių festivalis  
,,Atspindys“ 

M. Tanana LR Kultūros 
ministerija 

40. Vertinimas Švietimo konsultantas pagal poreikį R. Prokurotienė Pedagogų profesinės 
raidos centras 

41. Vertinimas Vertintojas pagal poreikį R. Prokurotienė Vilniaus miesto 
švietimo skyrius 

42. Vertinimas Vertintojas pagal poreikį R. Prokurotienė Mokytojų 
kompetencijos 
centras 

43. Vertinimas Tarptautinis vaikų pop muzikos 
konkursas „Pop kopėčios“  

A. L. Vilkončius Vilniaus moksleivių 
ir jaunimo rūmai 

44. Vertinimas Respublikinis konkursas „Šlagerio 
karaliaus rinkimai“  

A. L. Vilkončius Birutė Petrikytė 

45. Vertinimas Programos „Vilnius – Europos kultūros 
sostinė 2009“ projektai 

E. Žalpys VŠĮ Vilnius – 
Europos sostinė 
2009 

46. Vertinimas Lenkijos Suvalkų  miesto ir  apylinkų  
folkloro kolektyvų atranka į  Lenkijos  
folkloro festivalį Kazimiežo ant Vislos 
mieste, tarptautinės komisijos narė 

D.Vaicenavičienė Suvalkų kultūros 
centras (Lenkija) 

47. Vertinimas Lietuvos folkloro kolektyvų nominacija 
,,Aukso paukštė“  

D.Vaicenavičienė Lietuvos liaudies 
kultūros centras 

48. Vertinimas Utenos  apskrities folkloro kolektyvų 
atranka į 2007 m. Dainų  šventę 

D.Vaicenavičienė Lietuvos liaudies 
kultūros centras 

49. Vertinimas Vilniaus miesto folkloro atlikėjų 
atranka į respublikinį vaikų folkloro 
konkursą ,,Tramtatulis“  

D.Vaicenavičienė Vilniaus etninės 
veiklos centras 
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5 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 
 
Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Bendra 
projekto 
suma, Lt 

Daly-
vaujantis 
fakultetas

1. 63246-IC-1-2002-1-LT-ERASMUS-
EUC-1 

Europos 
Komisija 

LR 
biudžetas 

LLP / 
ERASMUS 2006-07-01 2007-09-30 

104.212 
EUR 

123.110 
EUR 

VIKO 

2. 

28223-IC-2004-I-BE-Erasmus-IPUC-6 
Marketing Strategies for Small and 
Medium Enterprises 
Koordinatorius – Plantijnhogeschool 
(Belgija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2005-10-0- 2008-09-30 57.995 

EUR VVF 

3. 

Proj. Nr. IP29354/1/3/731/07 
VALIM - Instrumentų ir metodų 
įteisinimas 
Koordinatorius – Plantijn Hogeschool 
(Belgija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2007 2008 29.790 

EUR DTF 

4. 

IP29574/1/1/731/07 
PIM - Tarpkultūrinės vadybos darbo 
rinkai skatinimas Baltijos jūros regione 
Koordinatorius - Kylio taikomųjų 
mokslų universitetas (Eckenforde, 
Vokietija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2007 2008 19.788 

EUR VIKO 

5. 

211355-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-
EUC-1 
IPPE - Tarpdisciplininė paliatyviosios 
pagalbos programa  
University College 
Arteveldehogeschool, Nursing 
department (Belgija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2007-09- 01 2008-08- 31 

34.450 
EUR SPF 

6. 

229180-CP-1-2006-1-UK-ERASMUS-
TNPP  
DIETS - Dietologų rengimo standartų 
tobulinimas Europoje 
Koordinatorius – Plymouth University 
(Jungtinė Karalystė) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

TNP 
2006–10-01 2009-10-01 

1.309.073 
EUR SPF 

7. 

29323-IC-1-2005-1-FI-ERASMUS-
MODUC-1 
Daugiakultūrės darbo jėgos valdymas 
Baltijos jūros regiono šalyse 
Koordinaotrius – Arcada University of 
Applied Sciences (Suomija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

CD 
2006-10-01 2008-09-30 109.439 

EUR  VVF 

8. 

134222-LLP-1-2007-1-DE-
COMENIUS-CMP 
Mokytojai praktikoje ir procese 
Koordinatorius - Studienseminar 
Bielefeld II (Vokietija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
Grundtvig 

2007 2010 293.798 
EUR 

PDF 
EIF 

9. 

2005-LT-G2-00006 
Abėcėlė  
Cultural Center of Chalkis Art  Workshop 
(Graikija) 

Europos 
Komisija 

LLP /  
Grundtvig2 

2006-08-01 2007-07-31 27.622 Lt SPF 

10. 2.1 “Start” 
Bielefeld (Vokietija) 

Europos 
Komisija 

LLP / 
Socrates/Com

enius 
2007 2010 170.000 

EUR PDF 
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11. 

T029A06-GEO 
EQUASER - Kokybės užtikrinimo 
tarnybų steigimas Gruzijos aukštojo 
mokslo institucijose 
Koordinatorius – University of 
Limerick (Airija) 

Europos 
Komisija TEMPUS 2006-10-15 2007-10-14 142.720 

EUR VIKO 

12. 

LT/04/B/P/PP – 171018 
Nauja nuolatinio mokymo forma: 
skaitmeninis kompendiumas 
Koordinatorius - Vilniaus kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2004-10-01 2007-03-31 274..997 
EUR SPF 

13. 

LT/06/B/F/PP-171003 
Strateginių individo kompetencijų 
vystymas eurointegracijos kontekste 
Koordinatorius – Kauno technologijos 
universiteto Ekonomikos ir vadybos 
fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 2006-10-01 2008-09-30 284..930 

EUR  VVF 

14. 

LT/06/PL/2/1014 
Rinkodaros studentų praktika užsienyje 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakutletas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006-09-01 2007-12-31 46.500 
EUR VVF 

15. 

LT/06/PL/2/1070  
Tarptautinė stažuotė būsimiems IT 
specialistams 
Koordinatorius - VšĮ Vakarų Lietuvos 
verslo kolegija  

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 2006 2007 19.700 

EUR EIF 

16. 

LT/06/PL/2/0996 
Darnusis turizmas – naujas požiūris į 
turizmo verslą Lietuvoje 
Koordinatorius – Utenos kolegija 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006-06-01 2007-05-31 31.400 
EUR VVF 

17. 

LT/06/EX/1/0998 
Rekreacinė vandens resursų vadyba 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006-06-01 2007-11-31 23.000 
EUR ATF 

18. 

LT/06/EX/1/0999 
Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos 
specialistų rengimo kokybės gerinimas, 
siekiant skatinti rekreacinės ir 
edukacinės veiklos plėtrą želdiniuose, 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006-06-01 2007-11-31 29.000 
EUR ATF 

19. 

LT/06/EX/1/1010 
Informacinių technologijų taikymas 
verslumui ugdyti 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006-08-01 2007-07-31 19.000 
EUR VVF 

20. 

LT/06/EX/1/1011 
Europos patirtis Lietuvos aukštųjų 
mokyklų turizmo srities užsienio kalbų 
dėstytojams 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 2006-07-01 2007-06-30 9.300 

EUR VVF 

21. 

LT/06/EX/2/0982  
CLIL metodo principų taikymas 
rengiant užsienio kalbų mokymosi 
medžiagą dailės ir agrotechnlogijų 
studijų krypčių moduliuose kolegijoje 
Koordinatorius – Kauno kolegija 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2007-03-01 2008-03-01 21.200 
EUR 

SPF 
ATF 
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22. 

LT/06/EX/1/1111 
Svetingumo paslaugos įgūdžių 
ugdymas gerinant turizmo 
administravimo specialistų profesinio 
rengimo kokybę 
Koordinatorius – Kauno verslo kolegija 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 2006-06-01 2007-08-31 18.700 

EUR VVF 

23. 

LT/06/EX/1/1112 
Turizmo specialistų profesinės užsienio 
kalbos gebėjimų tobulinimas 
Koordinatorius – Šiaulių kolegija 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006 2007 10.500 
EUR VVF 

24. 

LT/06/EX/1/1053 
Masažuotojų, turinčių regėjimo negalę, 
profesinio rengimo ypatumai, taikant 
novatoriškus metodus 
Koordinatorius – Šiaulių kolegija 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006 2007 7.500 
EUR SPF 

25. 

FI-06-A-PL-6071 
Tourism in the Baltic Sea Region 
Koordinatorius -  Laurea University of 
Applied Sciences (Suomija) 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006 2007 15.000 
EUR  VVF 

26. 

B/06/A/ET/53  “ Work Placement, 
Practicas, Praktika, Praktijk, Tirocini, 
pour une Europe des Stages”,  
Koordinatorius - Haute Ecole de la 
Ville de Liege (Belgija) 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006 2007 14.500 
EUR VVF 

27. 

Nr. I/06/A/PL/154449-FPI 
Gulliver 3: tirocini formativi 
transnazionali come strumento di 
formazione e orientamento per 
l’inserimento professionale stabile  

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006 2007 1.100 
EUR  VVF 

28. 

LT/05/B/F/PP-171005 
„Development of Internal Quality 
Assurance System For Practical 
Training in VET Institutions“ 
Koordinatorius –  Vilniaus statybininkų 
rengimo centras 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2005-10-01 2007 -09-30 357.618 
EUR VIKO 

29. 

Quality assurance in the career 
councelling services before, during and 
after students go abroad 
Koordinatorius – NOEA (Danija) 

Šiaurės šalių 
ministrų 
taryba 

NordPlus 2006 2007 23.748 
EUR VVF 

30. 

177041/V11 (2006) ir 2949/2007 
Daugiakultūrės darbo jėga – 
pagrindinės problemos Baltijos jūros 
regiono šalyse 
Koordinaotrius – Arcada University of 
Applied Sciences (Suomija) 

Šiaurės šalių 
ministrų 
taryba 

NordPlus 2006-09-01 
2007-09-01 

2007-08-31 
2008-08-30 

23.500 
EUR 

19.500 
EUR 

VVF 
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6 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS KOORDINUOJAMI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 
PROJEKTAI IR PARTNERYSTĖ JUOSE 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
SFMIS 

numeris/ 
kodas 

Projekto 
sutarties Nr. 

Projekto 
vykdytojas 

Projekto 
vadovas/ 
projekto 

koordinatorius 
Vilniaus 

kolegijoje 

Projekto 
partneriai 

Paramos 
šaltinis (ES 
struktūrinis 

fondas) 

Bendra 
projekto 
vertė, Lt 

Paramos 
suma, Lt

Projekto 
trukmė

1. Gestų kalbos 
vertėjų rengimo 
tobulinimas 

ESF-2.4-
062 

ESF/2004/2.4
.0-K01-

062/SUT-
254, 

Papildomas 
susitarimas 

ESF/2004/2.4
.0-K01-

062/SUT-
254/P1 

Vilniaus 
kolegija Vaiva Juškienė Nėra 

Europos 
socialinis 
fondas, 

BPD 2.4 
priemonė 

1 128 
103 

1 018 
226 

2005 09 
01 – 

2008 03 
31 

2. Lietuvos 
valstybinių 
kolegijų 
administracinio 
personalo 
bendrųjų 
gebėjimų bei 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

BPD2004-
ESF-

2.2.0-02-
05/0092 

227-
ESF/2004/2.2

.0-02-127 

Vilniaus 
kolegija 

Dr.Simona 
Makselienė 

Alytaus kolegija, 
Kauno kolegija, 
Kauno miškų ir 

aplinkos 
inžinerijos 

kolegija, Kauno 
technikos 
kolegija, 

Klaipėdos 
kolegija, 

Klaipėdos verslo 
ir technologijų 

kolegija, 
Lietuvos 

jūreivystės 
kolegija, 

Marijampolės 
kolegija, 

Panevėžio 
kolegija, 

Religijos studijų 
kolegija, Šiaulių 

kolegija, 
Vilniaus statybos 

ir dizaino 
kolegija, 
Vilniaus 
technikos 

kolegija, Utenos 
kolegija, 

Žemaitijos 
kolegija 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.2 
priemonė 

986 844 641 449

2006 03 
01 – 

2008 03 
01 

3. Inovatyvių 
praktinio 
mokymo formų 
diegimas 
Vilniaus 
kolegijoje 

BPD 
2004-
ESF-

2.4.0-03-
05/0015 

ESF/2004/2.4
.0-03-

260/BPD-117 

Vilniaus 
kolegija 

Rita 
Liepuonienė Nėra 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

617 267 537 022

2006 05 
10 – 

2008 04 
30 

4. Mokymo ir 
studijų 
programos 
Mechanikos ir 
elektronikos 
sektoriaus 
poreikiams 
tenkinti 
sukūrimas 

BPD 
2004-
ESF-

2.4.0-03-
05/0073 

ESF/2004/2.4
.0-03-299 

Vilniaus 
kolegija 

Marija Danutė 
Aukštuolienė 

Vilniaus 
technikos 
kolegija, 
Vilniaus 

technologijų ir 
verslo profesinio 
mokymo centras

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

951 928 853 975

2006 05 
10 – 

2008 04 
30 
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5. Vieningo 
karjeros centro 
veiklos modelio 
sukūrimas ir 
įgyvendinimas 
Vilniaus, 
Kauno, 
Klaipėdos, 
Marijampolės, 
Utenos, 
Žemaitijos ir 
Šiaulių 
kolegijose 

BPD 
2004-
ESF-

2.4.0.-03-
05/0111 

ESF/2004/2.4
.0-03-

325/BPD-89 

Vilniaus 
kolegija 

Kristina 
Lakickaitė 

Kauno kolegija, 
Klaipėdos 
kolegija, 

Marijam-polės 
kolegija, Utenos 

kolegija, 
Žemaitijos 

kolegija, Šiaulių 
kolegija, 
Lietuvos 
prekybos, 

pramonės ir 
amatų rūmų 
asociacija 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

569.976 569 976

2006 05 
06 – 

2008 03 
31 

6. Mokslo 
taikomųjų 
tyrimų plėtra 
bei dėstytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas 
Vilniaus 
kolegijos 
Elektronikos ir 
informatikos 
fakultete 

BPD2004-
ESF-

2.5.0-03-
05/0026 

ESF/2004/2.5
.0-03-

382/BPD-
165/IV-14 

Vilniaus 
kolegija 

Anželika 
Slimavičienė 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 

universitetas 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.5 
priemonė 

391 686 372 102

2006 06 
01 – 

2008 05 
31 

7. Vilniaus 
kolegijos 
kokybės 
užtikrinimo 
sistemos plėtra 

BPD2004-
ESF-

2.4.0-03-
05/0074 

ESF/2004/2.4
.0-03-

425/BPD-
296/IV-2 

Vilniaus 
kolegija Stasys Bučys Nėra 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

398 792 398 792

2006 11 
02 – 
2008 04 
30 

Vilniaus kolegijos  partnerystė ES Struktūrinių fondų projektuose 

1. Atviros 
kolegijos 
sukūrimas 

BPD2004-
ESF-

2.4.0-01-
040128 

ESF 
/2004/2.4.0-

K01-
128/SUT-
218/F-20/2 

Kauno 
kolegija 

Dalė Lukšaitė/
Stanislovas 

Pleskas 

Vilniaus 
kolegija, 

Panevėžio 
kolegija, Šiaulių 

kolegija 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

657 148 657 148

2005 03 
16 – 

2008 02 
20 

2. Regioninio 
mechatronikos 
centro kūrimas 

BPD2004-
ERPF-

1.5.0-11-
05/0055 

BPD2004-
ERPF-1.5.0-
11-05/0055/ 

BPD-245 

Vilniaus 
technologijų 

ir verslo 
profesinio 
mokymo 
centras 

Aleksandr 
Osokin/ 
Vytautas 

Lauciūnas 

Vilniaus 
kolegija,  
Vilniaus 
technikos 
kolegija 

Europos 
regioninės 

plėtros 
fondas, 

BPD 1.5 
priemonė 

4 557 
544 

4 557 
544 

2006 07 
01 – 

2008 05 
31 

3. Kolegijų ir 
verslo įmonių 
bendradarbiavi
mo stiprinimas 
mokslo 
taikomųjų 
tyrimų ir 
inovacijų srityje 

BPD2004-
ESF-

2.5.0-03-
05/0093 

ESF/2004/2.5
.0-03-

428/PBD-197 

Vilniaus 
kooperacijo
s kolegija 

Aurelija 
Čepienė/ 
Andrius 
Valickas 

Vilniaus 
kolegija, 

Lietuvos verslo 
darbdavių 

konfede-racija 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.5 
priemonė 

1 
091861 

1 017 
614 

2006 06 
01 – 

2008 05 
31 

4. Slaugos 
studijų 
programos 
tobulinimas 
pagal ES 
standartus 

BPD2004-
ESF-

2.4.0-03-
05/0167 

ESF/2004/2.4
.0-03-

361/BPD-31 

Klaipėdos 
kolegija 

Vida 
Staniulienė 

/Simona 
Paulikienė 

Vilniaus 
kolegija, Kauno 

kolegija,  
Panevėžio 

kolegija, Šiaulių 
kolegija, Utenos 

kolegija, 

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

457184 457184

2006 05 
05 – 

2008 03 
01 

5. “Iškritusių” iš 
profesinio 
mokymo 
sistemos ir 
neįgijusių 
kvalifikacijos 
jaunuolių 
profesinis 
mokymas ir 
rengimas 
tęstinėms 
studijoms 

ESF-2.4-
013 

ESF/2004/2.4
.0-K01-

013/SUT-257 

Vilniaus 
paslaugų 

verslo 
darbuotojų 
profesinio 
rengimo 
centras 

Elena 
Kazlauskienė/ 

Eglė 
Žutautienė 

Vilniaus kolegija

Europos 
Socialinis 

fondas, 
BPD 2.4 
priemonė 

387 154 387 154

2005 06 
01 – 

2007 12 
31 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2007 

81 

 

7 priedas. KOLEGIJOS PATALPŲ RENOVACIJA 
 
Eil. Nr. Objekto pavadinimas Suma, Lt 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 
1.  Fizikos laboratorijos, 2 adm. kabinetų remontas (2 korpusas) 74421,08 
2. Sporto salės dušų remontas (2 korpusas) 36172,06 
3. Laiptinės remontas (1 korpusas) 20351,46 
4.  Plastikinių langų įrengimas (1 korpusas) 213955,00 
5.  Sanitarinių mazgų remontas (2 korpusas) 72758,76 
6. Langų angokraščių užtaisymas po langų keitimo (1 korpusas) 27226,14 

Iš viso 444884,50 
Ekonomikos fakultetas 

1.  Pastato fasado ir įėjimo laiptų remontas 31946,00 
Iš viso 31946,00 

Verslo vadybos fakultetas 
1. Sporto salės remontas 103200,90 
2.  Plastikinių langų įrengimas 245000,00 

Iš viso 348200,90 
Sveikatos priežiūros fakultetas 

1.  2 sanitarinių mazgų remontas 74475,00 
2.  Plastikinių langų įrengimas 292605,00 
3.  Stogo remontas 3581,00 

Iš viso 370661,00 
Agrotechnologijų fakultetas 

1.  Artezinio gręžinio remontas 3117,56 
2.  3 pastatų stogų remontas 31119,00 
3.  Sporto salės remontas 134839,00 
4. Sanitarinių mazgų remontas 28171,00 

Iš viso 197246,56 
Pedagogikos fakultetas 

1.  1 aukšto holo remontas 102880,66 
2.  Plastikinių langų įrengimas 18340,00 
 Iš viso 121220,66 

Dizaino ir technologijų fakultetas 
1.  2 aukšto patalpų remontas Pamėnkalnio g. 16/5 56491,00 
2. 2 aukšto koridoriaus remontas Gerosios Vilties g. 19 97636,74 
3.  Plastikinių langų įrengimas Pamėnkalnio g. 16/5 ir Gerosios Vilties g. 19 83420,00 
4.  3 pastatų stogų remontas Gerosios Vilties g. 19, 21, 23  40086,00 

Iš viso 277633,74 
Menų fakultetas 

1.  Aktų salės remontas Didžioji g. 38 43306,00 
2.  Plastikinių langų įrengimas Didžioji g. 38 25300,00 
 Iš viso 68606,00 

Bendrabučių remontas 
Bendrabutis  Nr. 3 Didlaukio g. 61 

1.  Įėjimo stogelių remontas 12047,00 
Iš viso 12047,00 

Bendrabutis  Nr. 6 Giedraičių g. 81 
1.  Pastato renovacija 475000,00 

Iš viso 475000,00 
Bendrabutis  Nr. 7 Didlaukio g. 63 

1.  Stogo remontas 8059,00 
Iš viso 8059,00 

  
 Iš viso 1860399,36 

Iš viso bendrabučiuose 495106,00 
Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų paruošimas 
šildymo sezonui ir dalinis remontas 

169303,42 

Iš viso kolegijoje 2524808,78 
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8 priedas. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS 
 
 

8.1 lentelė. 2007 metais įsigyto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto sąrašas (litais) 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Kiekis Suma 

1. Transporto priemonės 3 295880 
2. Kompiuteriai 2 5177 
3. Spausdintuvai 27 81579 
4. Projektoriai 25 87499 
5. Telefono stotis 3 49161 
6. Telefono aparatai 8 5162 
7. Fakso aparatai 2 1678 
8. Kita kompiuterių tinklų įranga 7 13966 
9. Vokų ženklinimo mašinos 2 9843 
10. Kopijavimo aparatai 4 26792 
11. Kita organizac. įranga (interaktyvi lenta,magnetinė lenta)  45372 
12. Baldai  29665 
13. Valgyklos įranga  83500 
14. Kitas ūkinis inventorius  31373 
15. Video garso aparatūra  68247 
16. Fizikos laboratorijos įranga  184545 
17. Chemijos laboratorijos įranga  259090 
18. Kita laboratorinė įranga (generatoriai,multimetrai) 12 49236 
19. Medicinos maitinimo pompa  1260 
20. Program.įranga ir licenzijos  38630 
21. Negyvenamųjų pastatų renovacija  494000 
22. Gyvenamųjų pastatų renovacija  475000 
23. Arklys  2478 

 Iš viso  2339133 
 
 
8.2 lentelė. Vilniaus kolegijos Specialistų rengimo programos 2007 metų išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaita (tūkst.litų) 

Kodas Išlaidų pavadinimas Metinė 
sąmata 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Faktinės 
išlaidos 

 Paprastosios išlaidos iš viso 25044,7 25044,7 25044,7 24992,1 
2.1.1 Darbo užmokestis 16102,8 16102,8 16102,8 16097,1 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 4925,7 4925,7 4925,7 4923,9 
2.2.1.3 Šildymas 1154,0 1154,0 1154,0 1154,0 
2.2.1.4 Elektros energija 602,0 602,0 602,0 602,0 
2.2.1.5 Ryšių  paslaugos 135,0 135,0 135,0 135,0 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 80,0 80,0 80,0 79,9 
2.2.1.7 Apranga ir patalynė     
2.2.1.8 Spaudiniai 100,0 100,0 100,0 148,2 
2.2.1.10 Kitos prekės 165,0 165,0 165,0 162,7 
2.2.1.11 Komandiruotės 92,5 92,5 92,5 92,5 
2.2.1.13 Vandentiekis ir kanalizacija 57,0 57,0 57,0 57,0 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 217,0 217,0 217,0 217,0 
2.2.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 9,0 9,0 9,0 9,0 
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2.2.1.30 Kitos paslaugos 396,6 396,6 396,6 397,0 
2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama 102,0 102,0 102,0 102,0 
2.8.1.1 Stipendijos 3740,0 3740,0 3740,0 3740,0 
 Iš viso asignavimų (2+3) 27569,1 27569,1 27569,1 27607,8 
 
 
8.3 lentelė. Vilniaus kolegijos Specialiosios švietimo plėtros programos 2007 metų išlaidų sąmatos 

vykdymo  ataskaita 

Kodas Išlaidų pavadinimas Metinė 
sąmata 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Faktinės 
išlaidos 

 Paprastosios išlaidos iš viso 9584,4 8759,3 8759,3 8713,4 
2.1.1 Darbo užmokestis 3856,0 3307,9 3307,9 3309,1 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 1194,0 995,4 995,4 995,4 
1.2.1.2 Medikamentai 8,0 1,3 1,3 1,3 
1.2.1.3 Šildymas 675,0 675,0 675,0 668,1 
2.2.1.4 Elektros energija 305,0 305,0 305,0 305,0 
2.2.1.5 Ryšių  paslaugos 55,0 55,0 55,0 55,0 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 10,0 67,5 67,5 67,5 
2.2.1.7. Apranga ir patalynė 70,0 57,3 57,3 57,3 
2.2.1.8 Spaudiniai 250,0 250,0 250,0 204,1 
2.2.1.10 Kitos prekės 885,4,0 885,4 885,4 885,4 
2.2.1.11 Komandiruotės 113,0 75,3 75,3 75,3 
2.2.1.13 Vandentiekis ir kanalizacija 228,0 228,0 228,0 228,0 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 1345,0 1342,0 1342,0 1342,0 
2.2.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 40,0 19,8 19,8 19,8 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 538,0 538,0 538,0 542,1 
2.7.1.1 Darbdavių socialinė parama 12,0 6,7 6,7 6,7 
 Nepaprastosios išlaidos 1750,0 850,9 850,9 897,4 
3.1.1 Ilgalaikio turto įsigijimas 1750,0 850,9 850,9 897,4 
 Iš viso asignavimų (2+3) 11334,4 9610,2 9610,2 9610,8 
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