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Vilniaus kolegijos metinė ataskaita parengta pagal: 
 

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

 
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. KOLEGIJOS VIZIJA 
 

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

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

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

2. KOLEGIJOS MISIJA 
 

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

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

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

3. KOLEGIJOS VALDYMAS 
 

Vilniaus kolegija, viena didžiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, įsikūrusi keliose Vilniaus 
vietose, šiuolaikiška, prieinama kūrybingiems ir iniciatyviems visų socialinių sluoksnių atstovams. 
Kolegijos valdymo struktūra pateikiama 1 priede. 

2009 m. kovo 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-147 buvo patvirtintas Vilniaus kolegijos 
Strateginis veiklos planas 2009-2013 m., numatantis iškeltų plėtros tikslų įgyvendinimo priemones 
ateinantiems penkeriems metams. Strateginį veiklos planą parengė Strateginio planavimo grupė. 
Strateginiame veiklos plane šalia Kolegijos misijos ir vizijos buvo įvardintos ir aukščiausios Kolegijos 
vertybės – bendruomeniškumas, nuoseklumas, visuotinumas bei profesionalumas, palaikantys ir 
visapusiškai stiprinantys institucijos akademinį pranašumą, ateityje tapsiantį pagrindu įgyvendinant 
visus Vilniaus kolegijos plėtros tikslus: 

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

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

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

stiprinti bendruomenės tapatumą ir santykius su partneriais; 
• skatinti informacijos technologijų diegimą, informacijos apie Kolegiją sklaidą; 
• diegti veiksmingą institucijos valdymo sistemą. 
 
Siekiant padidinti institucijos studijų sistemos efektyvumą ir konkurencingumą, tobulinant 

Kolegijos vidaus valdymą, Vilniaus kolegija partnerio teisėmis 2009 m. vasarą kartu su Kauno 
kolegija parengė projektą „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo tobulinimas“. Projekto atsiradimą 
lėmė naujai įsigaliojęs Mokslo ir studijų įstatymas, numatantis kolegijų juridinio statuso pasikeitimą ir 
naujai įgyjamos kolegijų Tarybų bei Akademinių tarybų narių funkcijos. 
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Kolegijos savivaldos struktūra pateikiama 2 priede. 
Kolegijos Tarybą sudaro 12 asmenų: trečdalį deleguoja Kolegijos Akademinė taryba, trečdalį 

skiria Švietimo ir mokslo ministras, trečdalis skiriamas Švietimo ir mokslo ministro ir Kolegijos 
direktoriaus bendru sutarimu. Tarybos sudėtį Švietimo ir mokslo ministras įsakymu paskelbė 2007 m. 
Mokslo ir studijų įstatymo 95 str. numato, kad valstybinės aukštosios mokyklos valdymo organai savo 
pareigas atlieka iki kadencijos pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki valstybinės aukštosios mokyklos 
pertvarkymo į viešąją įstaigą. 2007 m. paskelbta Kolegijos taryba ir Akademinė taryba atitinka 
Mokslo ir studijų įstatymą. Kolegijos tarybos narių sąrašas pateikiamas 3 priede. 

Kolegijos taryba 2009 m. posėdžiavo tris kartus. Pirmajame posėdyje, įvykusiame 2009 m. 
vasario 18 d., buvo svarstoma Vilniaus kolegijos direktoriaus 2008 m. metinė ataskaita ir Vilniaus 
kolegijos plėtros strategija 2009–2013 m. Abiems dokumentams buvo pritarta. 2009 m. gegužės 26 d. 
Kolegijos taryba elektroniniame posėdyje patvirtino Vilniaus kolegijos metinę studijų kainą. 
Trečiajame Kolegijos tarybos posėdyje, kuris įvyko 2009 m. spalio 22 d., buvo svarstomas laukiamas 
2009 m. išlaidų sąmatos įvykdymas, Vilniaus kolegijos 2009 m. naujo studentų kontingento priėmimo 
rezultatai. Vykdant Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimus, šio posėdžio metu nutarta pertvarkyti 
Kolegiją į viešąją įstaigą. 

Akademinę tarybą, susidedančią iš 40 narių, sudaro: Kolegijos direktorius, fakultetų tarybų 
skirti dėstytojai - po tris iš fakulteto, studentų atstovybės skirti atstovai - po vieną iš kiekvieno 
fakulteto. Studentų atstovai sudaro 20 procentų AT narių, tai atitinka Mokslo ir studijų įstatymo 
nuostatas. Akademinės tarybos narių sąrašas pateikiamas 4 priede. 

Akademinė taryba 2008/2009 m. m. posėdžiavo šešis kartus. Posėdžiuose buvo svarstomos 
tarptautiškumo plėtojimo galimybės, direktoriaus 2008 m. metinė ataskaita, Vilniaus kolegijos plėtros 
strategija 2009–2013 m., tvirtinami naujai parengti Kolegijos norminiai dokumentai. 

Kolegijai vadovauja direktorius dr. Gintautas Bražiūnas. Direktoriaus deleguotas funkcijas 
atlieka pavaduotoja akademinei veiklai Angelė Grasė Milevskienė, pavaduotojas infrastruktūrai 
Vidmantas Adomėnas ir pavaduotoja finansams Ana Žilėnienė. Kolegiali patariamoji direktoriaus 
institucija – direktoratas. Direktorato sudėtį įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius. 

Kolegijoje veikia studentų atstovybė (prezidentas – Vitalijus Jurgelevičius). Studentų 
atstovybė (SA) yra savarankiška visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija. SA - juridinis asmuo, 
turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke, antspaudą. SA nuo 2001 
metų yra Lietuvos Studentų Atstovybių Sąjungos ir nuo 2002 metų Vilniaus jaunimo organizacijų 
sąjungos ,,Apskritasis stalas“ narė. 

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

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

SA rūpinasi studentų laisvalaikiu, organizuoja renginius, konferencijas ir seminarus. 2009 m. 
buvo organizuota: pirmakursių stovykla, pirmakursių krikštynos, dėstytojų dienos renginiai, Kalėdinis 
vakaras, studentų atstovybės narių mokymai. 2010 metais prasidės Vilniaus kolegijos pirmo ir antro 
kurso grupių seniūnų valdymo mokymai, kurie padės labiau integruotis į Kolegijos socialinę ir 
akademinę veiklą. SA kuruoja Erasmus studentus, atvykusius studijuoti į Vilniaus kolegiją pagal 
mainų programą. Kaip ir kiekvienais metais šiemet SA nariai aktyviai dalyvavo rengiant „Atvirų durų 
dieną“ Vilniaus kolegijoje. Vilniaus kolegijos SA turi internetinį tinklapį www.vikosa.lt, kuriame 
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studentai gali rašyti savo klausimus studentų atstovybei, skaityti naujienas, kurias rengia patys SA 
nariai. 

SA narių sąrašas pateikiamas 5 priede. 
 
 

4. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMASIS 
 

Pirmą kartą 2009 metais buvo pristatytas Lietuvos kolegijų reitingas, kurį sudarė ir paskelbė 
savaitinis žurnalas „Veidas“. Visos valstybinės ir privačios kolegijos buvo vertinamos pagal aštuonis 
kriterijus: akademinio personalo kvalifikacija, bakalauro studijų programų asortimentas ir studijų 
lygis, mokslo ir meno veikla, studentų nuomonė apie kolegiją bei įsidarbinamumas po studijų, 
finansavimo struktūra. Atlikus kolegijų reitingavimą, Vilniaus kolegija surinko 68,3 taškus iš 100 
galimų ir užėmė pirmąją vietą tarp valstybinių ir privačių kolegijų. 

2009 m. balandžio 22 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė 
Rasimavičienė Taline vykusioje SPACE – Europos aukštųjų verslo mokyklų tinklo – asamblėjoje 
vienbalsiai išrinkta šios asociacijos prezidente. SPACE, šiemet švenčianti savo 20-metį, dabar vienija 
per 90 aukštųjų mokyklų iš 27 Europos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Pagrindiniai asociacijos 
tikslai: mokymo ir tyrimų kokybės tobulinimas, dėstytojų ir studentų profesionalumo didinimas, 
glaudūs ryšiai su verslo kompanijomis ir profesiniais tinklais, Bolonijos proceso rėmimas partnerių 
institucijose. Jų siekiama sudarant SPACE nariams galimybes kartu rengti jungtines studijų 
programas, naudotis ir dalintis nuotoliniais kursais, dalyvauti mainų programose, lengvinant praktikos 
vietų paiešką, organizuojant bendrus egzaminus SPACE euroverslo, SPACE euroturizmo ir SPACE 
eurokalbų diplomams gauti. Šių metų jubiliejinė SPACE konferencija, diskutavusi verslumo, 
darniosios plėtros ir mokymo inovacijų klausimais, padėjo tvirtus pamatus kitų metų susitikimui 
Budapešto konferencijoje „Kūrybiškumas ir kritiškasis mokymasis verslui ir studijoms“. 

2009 m. gegužės 26 d. Vilniaus universitete Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas 
Bražiūnas ir VU rektorius akad. Benediktas Juodka pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joje numatyti 
svarbiausi bendradarbiavimo tikslai – siekti universitetinių studijų populiarinimo kolegijų absolventų 
gretose, kad studijos Vilniaus universitete jiems taptų lengviau prieinamos, abipusiškai stiprinti 
mokymo proceso organizavimą bei tobulinimą. Aukštųjų mokyklų partnerystė leistų Kolegijoje 
dirbantiems mokslininkams įsitraukti į universitete atliekamus mokslo tyrimo darbus, įsijungti į 
nacionalines ir tarptautines programas bei projektus.  

2009 m. gruodžio 9 d. Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir „CSC Baltic“ 
direktorius Antanas Uršulis pasirašė atstovaujamųjų institucijų bendradarbiavimo sutartį. CSC 
(Computer Sciences Corporation) - viena iš pirmaujančiųjų bendrovių, visame pasaulyje turinti apie 
91 000 darbuotojų ir teikianti savo klientams pažangiausių informacinių technologijų paslaugas 
Baltiškasis CSC padalinys – sparčiai besiplečianti įmonė, vertinama už siekį užmegzti ilgalaikius 
ryšius ir sukurti partnerystę, pagrįstą pasitikėjimu ir pagarba. Pasirašydami bendradarbiavimo sutartį 
abiejų institucijų vadovai džiaugėsi atsiveriančiomis galimybėmis: Elektronikos ir informatikos bei 
Verslo vadybos fakultetų studentams kitais metais pradedama dėstyti danų kalba šalia nemažos 
apimties anglų kalbos kurso garantuos praktikos vietas prestižinėje įmonėje, sustiprins absolventų 
konkurencinę poziciją darbo rinkoje. 

Vilniaus kolegijos direktoriui dr. Gintautui Bražiūnui 2010 m. sausio mėn. 8 d. buvo įteiktas 
2009 metų Kunigaikščio Gedimino vardo „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ I 
laipsnio apdovanojimas, kurį skyrė Vilniaus apskrities administracija kartu su Vilniaus pramonės ir 
verslo asociacija. Didžiojo Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimų ceremonija vyko Šv. 
Kotrynos bažnyčioje, kur Kolegijos direktoriui buvo įteikta Kunigaikščio Gedimino statulėlė ir 
Vilniaus apskrities viršininko J. Vasiliausko pasirašytas diplomas. 
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5. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 
5.1. KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

 
2008/2009 m. m. Vilniaus kolegijoje buvo vykdomos 45 studijų programos iš šešių studijų 

sričių: humanitarinių mokslų, meno, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų ir 
technologijos mokslų. Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į Europines gaires ir normas, turi formalius 
vykdomų studijų programų tvirtinimo, periodinės patikros ir stebėsenos mechanizmus, taip pat 
reguliariai skelbia savalaikę, nešališką ir objektyvią kiekybinę ir kokybinę informaciją apie vykdomas 
studijų programas. 

Studijų programos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija parodyta 6 
priede. 

Siekiant koncentruoti tos pačios studijų krypties programas viename fakultete, optimizuojant 
išteklius ir planuojant šios krypties studijų plėtrą, Dizaino ir technologijų fakulteto studijų programa 
Cheminės analizės technologija nuo 2009 m. vasario 1 d. pradėta vykdyti Agrotechnologijų fakultete. 
Gavus valstybės paramą, šiame fakultete moderniai įrengtos chemijos laboratorijos, kuriose studentai 
ugdo praktinius įgūdžius, taip pat atsiveria platesnės galimybės vykdyti taikomuosius mokslinius 
tyrimus. 

Viena pagrindinių studijų kokybės užtikrinimo sąlygų – nuolatinis Kolegijos studijų programų 
tobulinimas, kur 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. 

Pagrindinis vaidmuo, užtikrinant studijų programų kokybę, tenka programą kuruojančiai 
katedrai (iš 36 Vilniaus kolegijos katedrų studijų programas kuravo 32) ir studijų programos 
komitetui, kuris sudaromas naujai studijų programai parengti, o nustatyta tvarka programą 
įregistravus, – jau vykdomai studijų programai esmingai tobulinti (atnaujinti). 

2008/2009 m. m., vadovaujantis vadybos ir verslo administravimo studijų krypties reglamentu, 
bendradarbiaujant studijų programų komitetams ir programą kuruojančioms katedroms, buvo 
patobulintos šios studijų programos: 

• Verslo vadybos fakultete – įstaigų ir įmonių administravimas; reklamos vadyba, prekybos 
vadyba; maitinimo verslo organizavimas; turizmo ir viešbučių administravimas; verslo 
vadyba. 

• Agrotechnologijų fakultete – veterinarija; želdiniai ir jų dizainas; maisto produktų 
technologija. 

• Menų fakultete – šokio pedagogika. 
Minėtų studijų programų pakeitimai buvo patvirtinti Kolegijos direktoriaus įsakymais. 
Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius bei 

pokyčius, siūlo naujas studijų programas. Tai vienas iš veiksnių, užtikrinančių studijų Kolegijoje 
patrauklumą. 2008/2009 m. m. studijų programų komitetai parengė 5 ketinamas vykdyti studijų 
programas šiuose fakultetuose: 

• Elektronikos ir informatikos fakultete – kompiuterių technika (140 kreditų), informacijos 
sistemos (140 kreditų), programų sistemos; 

• Ekonomikos fakultete – verslo ekonomika; 
• Dizaino ir technologijų fakultete – aprangos technologijos ir verslas. 
Šios programos jau įvertintos ekspertų, nustatyta tvarka akredituotos ir įregistruotos. 
Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinio 

vertinimo planą praėjusiais metais buvo atliktas Dailės ir technologijų pedagogikos bei Lietuvių 
kalbos ir literatūros pedagogikos studijų programų išorinis vertinimas. Dailės ir technologijų 
pedagogikos studijų programa buvo akredituota be sąlygų, Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika – 
lygtinai. Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 
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direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1-73 visos Vilniaus kolegijos studijų programos 
akredituotos iki šiuo įsakymu nustatytų terminų. 

Pagal anksčiau galiojusius išorinio vertinimo planus 2009 metais buvo laukiama išorinių 
ekspertų vizitų į fakultetus, vykdančius aprangos dizaino, kostiumo dizaino, šukuosenų dizaino, 
bankininkystės, bendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos, ergoterapijos studijų programas. Taip 
pat pagal minėtą planą buvo tikėtasi ir biomedicininės diagnostikos studijų programos, kuri buvo 
akredituota lygtinai, išorinio vertinimo. Kaip informavo SKVC, dėl biudžeto lėšų stygiaus išorinis 
studijų programų vertinimo organizavimas 2009 m. buvo laikinai sustabdytas ir numatomas atnaujinti 
2010 metais. 

2009 m. rugsėjo 1 d. Kolegijoje studijavo 8363 studentai, t.y. 7,04 proc. mažiau nei 2008 m. 
spalio 1 d. Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – sumažėjęs studentų priėmimas ir 
mažesnė individualiųjų studijų paklausa. Ši tendencija atsispindi 1 paveiksle. 
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2000

4000

6000

8000

10000

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

1 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2006–2009 m. rugsėjo 1 d. 
 

Studentų skaičius Kolegijoje nuo institucijos įsteigimo 2000 metais iki 2004 metų kasmet 
didėjo. Intensyviam studentų skaičiaus augimui įtakos turėjo trys Vilniaus kolegijos plėtros etapai, be 
to, minimu laikotarpiu pradėtos vykdyti individualiosios studijos baigusiems aukštesniąsias mokyklas. 
Pirmaisiais Kolegijos gyvavimo metais tokių studijų paklausa buvo labai didelė, jas vykdė visi 
Kolegijos fakultetai. 

Apžvelgiant studentų skaičių pagal studijų sritis 2009 m. rugsėjo 1 d., pastebima, kad studentų 
skaičiai pasiskirsto tokiu pačiu santykiu kaip ir 2008 metais (2 pav.). 
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2 pav. Kolegijos studentų skaičius studijų srityse 2006–2009 m. rugsėjo 1 d. 
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Daugiausia studentų, t.y. 56,53 proc. visų Kolegijos studentų, studijuoja pagal socialinių 

mokslų studijų srities programas. Šios srities programų Kolegijoje vykdoma daugiausiai. Antroje 
vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, kuriose studijuoja 18,20 proc. visų Kolegijos 
studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų studijų srities programos – jose studijuoja 14,46 
proc. visų studentų, toliau seka meno studijų sritis – 6,12 proc. bendro studentų skaičiaus. Mažiausiai 
studentų studijuoja fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų srityse, kadangi Kolegijoje 
vykdoma po vieną šios srities studijų programą: fizinių mokslų studijų srityje – programavimas 
kompiuteriams, humanitarinių mokslų studijų srityje – gestų kalba. Fizinių mokslų studijų srityje 
studijuoja 3,95 proc. visų studijuojančių, o humanitarinių mokslų studijų srityje tik 0,74 proc. bendro 
kolegijos studentų skaičiaus. 

Kaip ir praėjusiais metais, 2009 m. rugsėjo 1 d. iš 17 studijų krypčių daugiausiai studentų 
studijavo vadybos ir verslo administravimo (3573 studentai), edukologijos (825 studentai), 
informatikos inžinerijos (537 studentai) studijų krypčių programose. Mažiausiai studentų ataskaitiniu 
laikotarpiu studijavo filologijos (62 studentai) ir muzikos (63 studentai) studijų krypčių programose. 
Filologijos studijų kryptyje vykdoma tik viena studijų programa – gestų kalba – ir tik dienine 
(nuolatine) studijų forma, o muzikos studijų krypties studentų skaičiaus sumažėjimas stebimas dėl to, 
kad jau antri metai nepriimami studentai į muzikos pedagogikos studijų programą (2009 m. baigė 
paskutinė šios studijų programos absolventų laida). 

Studijos Kolegijoje buvo vykdomos trimis studijų formomis: dienine, neakivaizdine ir 
vakarine. 2009 m. rugsėjo 1 d. dienine studijų forma studijavo daugiau nei pusė Kolegijos studentų. 
Apžvelgus studentų skaičiaus pagal įvairias studijų formas dinamiką 2006-2009 m. rugsėjo 1 d., 
pastebima, kad nuo 2006 metų studentų, studijuojančių dienine (nuo 2009 m. ir nuolatine) studijų 
forma, skaičius išlieka didžiausias. Pateikdami Kolegijos studentų skaičių pagal studijų programas (1 
lentelė) 2009 m. rugsėjo 1 d. jau išskiriame ir nuolatinės bei ištęstinės studijų formos studentus, 
priimtus į pirmą kursą 2009 metais. Studijų formų skirstymą į nuolatinę ir ištęstinę reglamentuoja 
naujasis Mokslo ir studijų įstatymas. 
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3 pav. Studentų skaičius Kolegijoje pagal studijų formas 2006–2009 m. rugsėjo 1 d. 
 
2009 m. rugsėjo 1 d., lyginant su praėjusiais metais, studentų skaičius visuose fakultetuose, 

išskyrus Sveikatos priežiūros fakultetą, sumažėjo. Sveikatos priežiūros fakultete studentų skaičius 
padidėjo 3,76 proc. Tam įtakos turėjo 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. 
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4 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2006–2009 m. rugsėjo 1 d. 

 
2008/2009 m. m. visuose fakultetuose buvo vykdomos dieninės ir neakivaizdinės studijos, o 

Elektronikos ir informatikos bei Verslo vadybos fakultetuose vykdomos ir vakarinės studijos. 
Studentų skaičius pagal studijų programas 2006-2009 metais kito. Tam įtakos turėjo anksčiau minėtos 
priežastys, taip pat fakultetų strategija dėl studijų plėtros, studijų programų pasiūlos ir paklausos 
santykio optimizavimo. 

Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas pateiktas 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 
Eil. 
Nr. Programos pavadinimas 

Valstybinis 
programos 

kodas 

Studentų sk. skirtingais metais pagal studijų formas 
2008 2009 

D N V NL I D N V 
1. Programavimas kompiuteriams 65309P101 148 91 111 63 49 81 62 75 
2. Elektronikos technika 65301T201 69 79 - - - 38 49 - 
3. Elektronikos technika 65301T205 65 36 - 53 22 30 22 - 
4. Telekomunikacijos 65301T204 91 61 - - - 41 40 - 
5. Telekomunikacijos 65301T206 65 39 - 69 24 38 23 - 
6. Kompiuterinė technika 65307T101 157 137 - 71 24 86 79 - 
7. Informacijos sistemos 65307T105 88 107 125 65 28 51 66 67 
8. Bankininkystė 65304S101 157 167 - 72 49 91 118 - 
9. Buhalterinė apskaita (EKF) 65303S113 356 435 - 137 60 234 307 - 
10. Draudimo vadyba 65303S102 122 108 - 36 18 82 63 - 
11. Finansai 65303S103 93 166 - 36 25 60 99 - 
12. Įstaigų ir įmonių administravimas 65303S116 146 1 103 71 15 87 1 71 
13. Maitinimo verslo organizavimas 65303S105 110 187 - 37 43 57 111 - 
14. Reklamos vadyba 65303S106 188 - 123 99 35 110 - 66 
15. Turizmo ir viešbučių administravimas 65303S117 196 185 - 97 66 119 128 - 
16. Verslo vadyba (VVF) 65303S121 161 259 - 100 68 114 169 - 
17. Prekybos vadyba 65303S170 117 204 - 37 41 84 131 - 
18. Biomedicininė diagnostika 65310B102 94 10 - 44 - 60 - - 
19. Dietologija 65310B108 63 - - 47 - 59 - - 
20. Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 65310B106 126 120 - 44 21 66 89 - 
21. Bendrosios praktikos slauga 65311B103 360 106 1 110 - 269 81 - 
22. Kineziterapija 65311B209 106 - - 50 - 71 - - 
23. Ergoterapija 65311B203 89 - - 38 - 49 - - 
24. Buhalterinė apskaita (ATF) 65303S113 0 57 - - - - - - 
25. Agroverslo vadyba 65303S188 114 68 - 36 16 109 45 - 
26. Verslo vadyba (ATF) 65303S121 48 80 - - - 1 38 - 
27. Veterinarija 65312B101 71 - - 41 - 51  - 
28. Želdiniai ir jų dizainas 65304T201 92 121 - 34 21 64 72 - 
29. Maisto produktų technologija 65305T104 87 109 - 33 20 56 59 - 
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30. Cheminės analizės technologija 65305T102 48 - - 17 - 29  - 
31. Dailės ir technologijų pedagogika 65302M107 31 - - - - 11 - - 
32. Gestų kalba 65304H114 65 - - 32 - 30 - - 
33. Ikimokyklinis ugdymas 65307S106 126 125 - 70 41 78 81 - 
34. Pradinio ugdymo pedagogika 65307S107 80 123 - 34 19 54 91 - 
35. Socialinė pedagogika 65305S210 142 235 - 68 24 77 172 - 
36. Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika 65307S109 35 - - - - 16 - - 
37. Aprangos dizainas 65304M106 87 - - 40 - 63 - - 
38. Aprangos technologiniai įrenginiai 65308T207 19 - - - - 5 -  
39. Kostiumo dizainas 65302M113 30 46 -  8 13 44 - 
40. Siuvinių projektavimas ir gamyba 65308T206 58 156 - 13 13 25 75 - 
41. Šukuosenų dizainas 65302M108 80 98 - 30 11 61 69 - 
42.  Muzikos pedagogika 65301M105 13 - - - - - - - 
43. Populiarioji muzika 65301M107 50 20 - 17 - 39 7 - 
44. Šokio pedagogika 65303M101 53 - - - - 39 - - 
45. Kultūrinės veiklos vadyba 65303S167 95 145 - 38 34 64 78 - 
46. Pramoginis scenos menas 65303M103 41 - - 14 - 27 - - 

Bendras studentų skaičius per metus 4632 3881 463 1912 795 2889 2469 279 
* - be Masažuotojo profesinio mokymo programos moksleivių skaičiaus 
 

Studijos pagal individualiųjų studijų programas asmenims, baigusiems aukštesniąsias 
mokyklas, 2008 / 2009 m. m. buvo vykdomos tik Sveikatos priežiūros fakultete. Šios studijos vyko 
neakivaizdine studijų forma. Studentų, studijuojančių pagal individualiųjų koleginių studijų 
programas, skaičius per metus sumažėjo nuo 161 studentų 2008 m. spalio 1 d. iki 81 studento 2009 m. 
rugsėjo 1 d., t. y. 47,38 proc., kadangi praeitais metais tokias studijas vykdė VVF ir DTF. Dėl 
nepakankamo pageidaujančiųjų studijuoti skaičiaus ir ateityje numatomas tolesnis šių studentų 
skaičiaus mažėjimas. 

Sveikatos priežiūros fakultete nuo 2004 metų vykdoma Masažuotojo pagrindinio profesinio 
mokymo programa, skirta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pagal šią programą 2009 m. rugsėjo 
1 d. mokėsi 19 moksleivių. Priėmimas į šią programą vykdomas kas antri metai. 2010-2011 m. m. 
planuojama priimti naują moksleivių grupę. 

 
5.2. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 
Naujasis Mokslo ir studijų įstatymas ir prasidėjusi mokslo ir studijų reforma įnešė daug 

pasikeitimų, planuojant ir organizuojant studentų priėmimą. Įstatymas nustatė kitokius nei iki šiol 
stojančiųjų konkuravimo į valstybės finansuojamas studijų vietas principus. Valstybė visiškai 
finansavo geriausiais rezultatais vidurinio ugdymo programą baigusiųjų ir specialiais gebėjimais 
išsiskiriančiųjų studijas. Stojantieji konkuravo ne tarp pretenduojančiųjų į konkrečią studijų programą 
ar studijų formą konkrečioje aukštojoje mokykloje. Jie konkuravo dėl studijų krepšelių, surikiuotų į 
šešias geriausiųjų eiles pagal mokslo studijų sritis: biomedicinos, fizinių, technologijos, 
humanitarinių, socialinių ir meno studijų sritis. Eilė buvo sudaroma iš visų asmenų, kurie pateikė 
stojimo prašymus ir tenkino aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus. Stojantieji buvo 
vertinami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus geriausiųjų eilės sudarymo kriterijus. 
Įgyvendinant mokslo ir studijų reformą, šiemet pirmą kartą šalies istorijoje bendrasis priėmimas vyko 
į 44 aukštąsias mokyklas (20 universitetų ir 24 kolegijas) pagal vieningą atrankos kriterijų sistemą.  

Stojantieji į stojimo prašymą galėjo įrašyti po 16 pageidavimų į atskiras universitetinių ir 
koleginių studijų programų pasirinkimo lenteles. Buvo sudaryti du skirtingi kviečiamųjų sąrašai – 
pirma į universitetines studijas, po kelių dienų – į kolegines. Buvo palyginti visų pretendentų į 
kiekvieną pasirinktą studijų programą reikiamų brandos egzaminų ir metinių pažymių rezultatai ir 
atrinkti geriausieji, atskirai į universitetus ir kolegijas. Finansavimo pasiskirstymą studijų sritims 
nustatė Vyriausybė. 

2009 metai buvo penktieji, kai Kolegija dalyvavo bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias 
mokyklas. Šiais metais, skirtingai nuo pernai metų, kai priėmimas vyko į 17 Lietuvos universitetų ir 2 
kolegijas, bendrasis priėmimas vyko į 20 universitetų ir 24 kolegijas. Bendrojo priėmimo metu 
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Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 7227 stojantieji (5 pav.). Tokį didelį skaičių sąlygojo 
universitetinių ir koleginių studijų programų pasirinkimo atskyrimas. Diagramoje pateikta 20 aukštųjų 
mokyklų, kurių studijų programos pirmuoju pageidavimu stojančiųjų prašymuose buvo minimos 
dažniausiai. 
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5 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta aukštoji mokykla (universitetai ir kolegijos) 

 
Prašymų statistikos analizė jau penkti metai iš eilės įtvirtina Vilniaus kolegijos kaip vienos iš 

lyderiaujančių aukštųjų mokyklų, dalyvaujančių bendrajame priėmime, poziciją tarp kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų. Tai, kad penktus metus iš eilės Vilniaus kolegiją kaip vienintelę aukštąją mokyklą 
nurodo daugiausia stojančiųjų, kad pagal stojančiųjų, prašymuose pirmuoju pageidavimu nurodančių 
ir prašymų, kuriuose paminėta bent viena Kolegijos studijų programa, skaičių po Vilniaus universiteto 
esame antri, įrodo Kolegijoje vykdomų studijų programų paklausą stojančiųjų tarpe bei jos prestižą. 

Studijų krepšelių pasiskirstymas kitose aukštosiose mokyklose ir Vilniaus kolegijoje. 
2009 metais į valstybės finansuojamas studijų vietas buvo planuojama priimti apie 21 tūkst. 
pirmakursių: 11 tūkst. – į universitetus, 10 tūkst. – į kolegijas. ŠMM nustatė studijų krepšelių skaičių 
pagal studijų sritis. 

Išskiriant bendrajame priėmime dalyvavusias aukštąsias mokyklas pagal gautų studijų 
krepšelių skaičių, paaiškėjo, kad daugiausia jų teko Vilniaus universitetui – 3069, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetui – 1989. Trečioje vietoje pagal studijų krepšelių skaičių yra Vilniaus kolegija – 
1882, ketvirtoje – Kauno kolegija – 1845. Penktoje vietoje – Kauno technologijos universitetas, 
kuriam teko1542 studijų krepšeliai. 
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6 pav. Aukštosios mokyklos pagal gautų studijų krepšelių skaičių 
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Vertinant valstybės finansuojamų studijų vietų pasiskirstymą tarp kolegijų, dalyvavusių 
bendrajame priėmime, pastebėta, kad daugiausiai studijų krepšelių laimėjo Vilniaus kolegija – 1882 (7 
pav.). Paveiksle pateiktos diagramos viršutinis stulpelis – aukštosios mokyklos planas: valstybinių 
kolegijų – 2008 m. ŠMM patvirtintas priėmimo planas į valstybės finansuojamas studijų vietas, 
nevalstybinių kolegijų – 20 proc. nuo 2008 m. priimtųjų skaičiaus. Apatinis stulpelis – gautų studijų 
krepšelių skaičius. 
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7 pav. Planuotas ir gautas valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius kolegijose 
 
Išanalizavus planuotų ir gautų valstybės finansuojamų studijų vietų pasiskirstymą tarp 

Kolegijos fakultetų paaiškėjo, kad studijų krepšelius daugiau nei šimtu procentu laimėjo penki 
fakultetai (8 pav.). Verslo vadybos fakultetui vietoje planuotų 312 teko 353 valstybės finansuojamos 
studijų vietos, t.y. 41 studijų vieta daugiau, Sveikatos priežiūros fakultetas planavo 240, gavo 280 
studijų krepšelių – 40 daugiau, Ekonomikos fakultetas planavo 282, jam teko 319 – 37 valstybės 
finansuojamomis studijų vietomis daugiau, Menų fakultetas planavo 75 studijų krepšelius, jam teko 
84 – 9 daugiau, Elektronikos ir informatikos fakultetas planavo 360, jam teko 364 studijų krepšeliai – 
4 daugiau. 
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8 pav. Planuotų ir gautų valstybės finansuojamų studijų vietų pasiskirstymas fakultetuose 
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Likusiuose trijuose fakultetuose valstybės finansuojamų studijų vietų planas nebuvo 

įgyvendintas. Mažiausiai studijų krepšelių nuo planuoto skaičiaus laimėjo Dizaino ir technologijų 
fakultetas, kuriam teko 81 valstybės finansuojama studijų vieta mažiau nei planuota, Agrotechnologijų 
fakultetui teko 68 studijų vietomis mažiau, Pedagogikos fakultetui – 10 valstybės finansuojamų 
studijų vietų mažiau. 

Į valstybės finansuojamas studijų vietas Kolegija priėmė 1882 studentus – 28 mažiau, lyginant 
su 2008 m. ŠMM patvirtintu studentų priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas planu. 
Priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas planas buvo įgyvendintas 98,5 proc., į mokamas 
studijų vietas – 79,8 proc. Į mokamas studijų vietas priimti 825 studentai, t.y. 209 mažiau, lyginant su 
2008 m. priėmimo į mokamas studijų vietas planu. 

 
Priėmimo į Vilniaus kolegiją 2009 metais rezultatai. Bendrojo priėmimo į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas metu prašymus dalyvauti konkurse į Vilniaus kolegijos studijų programas pateikė 
7650 stojančiųjų. Savo prašymuose jie pareiškė 46649 pageidavimus. Priimti buvo 2707 asmenys, 274 
mažiau nei pernai (pernai bendrojo priėmimo metu buvo priimti 2981 asmenys). Šiais metais įstojo 58 
asmenys, baigę aukštąsias, 27 – aukštesniąsias ir 223 profesines mokyklas. 

Šiais metais į Vilniaus kolegiją pirmuoju prioritetu priimta 53,1 proc. (pernai – 44,1 proc.), 2 
prioritetu – 16,7 proc., 3-4 prioritetais 14 proc., 5-8 - 11,9 proc., 9-12 – 3,7 proc., 13-16 – 0,6 proc. 
visų priimtųjų. 

Bendras pagrindinio priėmimo etapo metu pakviestųjų į Vilniaus kolegijos studijų programas 
motyvacijos rodiklis buvo 1,69. Iš 2491 pakviestojo 1748 (70 proc.) buvo pakviesti į studijų 
programą, prašyme nurodytą pirmuoju pageidavimu. Bendrojo priėmimo rezultatai 2009 m. 6 priede. 

 
Konkursas į Vilniaus kolegijos studijų programas bendrojo priėmimo metu pirmu pageidavimu 

buvo 2,25, pagal visus – 13,73. 2008 m. konkursas pirmu pageidavimu buvo 1,20, pagal visus – 16,95. 
Šiais metais ženkliai didesnis ir pageidavimų skaičius tiek pirmu, tiek pagal visus pageidavimus. Buvo 
paduota 7650 prašymų pirmu pageidavimu, 46649 – pagal visus. 2008 m. buvo pateikta 1750 prašymų 
pirmu pageidavimu, iš viso pareikšta 28848 Kolegijos studijų programų pageidavimai. Tačiau 
nereikėtų tiesiogiai vertinti tokios pageidavimų skaičiaus ir konkurso dinamikos, nes dėl priėmimo 
procedūrų reiškusiųjų pageidavimus skaičius kelis kartus skyrėsi nuo pakviestųjų skaičiaus. 

 
Analizuojant fakultetų vykdomų studijų programų pasirenkamumą stojančiųjų tarpe išryškėjo 

panašios tendencijos kaip ankstesniais metais (9 pav.). Didžiausias konkursas vyko tarp stojančiųjų, 
prašyme nurodžiusių Menų fakulteto studijų programas: konkursas pirmu pageidavimu į jas buvo 4,5, 
pagal visus 16,78 stojantieji į vieną studijų vietą. Populiarios buvo Ekonomikos fakulteto studijų 
programos, į kurias pirmuoju pageidavimu pretendavo 3,29, pagal visus – 19,45 stojantieji. Didelis 
konkursas vyko tarp pasirinkusių Verslo vadybos fakulteto studijų programas: pirmuoju pageidavimu 
– 3,11, pagal visus – 23,05. Paklausios buvo Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos, į kurias 
pirmuoju pageidavimu pretendavo 2,59, skaičiuojant visus – 12,99 stojantieji į vieną studijų vietą. 
Penktoje vietoje pagal konkurso rezultatus yra Pedagogikos fakultetas: konkursas pirmuoju 
pageidavimu buvo 1,47, pagal visus – 8,88. Šeštoje vietoje – Elektronikos ir informatikos fakultetas, 
kuriame konkursas, skaičiuojant prašymus pirmu pageidavimu – 1,28, visus – 7,21. Į 
Agrotechnologijų fakulteto studijų programas konkursas pirmu pageidavimu buvo 1,06, pagal visus – 
6,65. Konkurso pirmu pageidavimu nebuvo į Dizaino ir technologijų fakulteto studijų programas: 
pirmuoju pageidavimu – 0,65, pagal visus – 2,58. 
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9 pav. Konkursas Kolegijos fakultetuose 

 
Šiais mokslo metais į Kolegiją priimti 2707 asmenys. 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 – 57,8 proc. (pernai – 57 proc.). Iš kitų apskričių įstojusiųjų procentas beveik nepakito. 
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10 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 
 

5.3. KELIAMIEJI STUDIJŲ REZULTATAI 
 
2009 m. bendras studijų rezultatų svertinis vidurkis Kolegijoje buvo 7,45. Lyginant su 2008 

metais, šis rodiklis padidėjo – praėjusiais metais buvo 7,39. Lyginant su praėjusiais metais, žymiai 
pagerėjo studentų, studijuojančių dienine ir vakarine studijų forma, studijų rezultatai (2008 m. 
svertiniai vidurkiai atitinkamai buvo 7,44 ir 6,65), tačiau studijuojančiųjų neakivaizdine studijų forma 
svertinis vidurkis sumažėjo (2008 m. buvo 7,44). 
 

2 lentelė. Keliamieji studijų rezultatai 2009-07-01 

Fakultetai 

Keliamieji studijų rezultatai pagal studijų formas  
Studentų skaičius (laik. egz. 

sesiją) 
Pažymių vidurkis Nepažangių studentų sk. Nepažang. % 

D N V Iš 
viso 

D N V Iš 
viso 

D N V Iš 
viso 

D N V Iš 
viso 

EIF 361 306 137 804 7,15 6,91 6,7 6,98 29 94 42 165 8,03 30,19 30,44 20,52
EKF 455 566   1021 7,31 6,4   6,81 61 73   134 13,41 12,9   13,12
VVF 812 645 163 1620 7,74 6,86 7,32 7,35 108 140 40 288 13,30 21,15 24,54 17,78
SPF 555 115   670 7,6 8,6   7,77 25 3   28 4,50 2,6   4,18 
ATF 405 335   740 7,3 6,75   7,05 90 101   191 22,22 30,15   25,81
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PDF 255 344   599 6,58 7,9   7,34 55 36   91 21,57 10,46   15,19
DTF 144 151   295 8,46 8,49   8,48 20 18   38 13,89 11,92   12,88
MEF 155 84   239 8,5 6,9   7,94 9 38   47 5,81 45   19,67

Iš viso 3142 2546 300 5988 7,58 7,35 7,01 7,45 397 503 82 982 12,64 19,76 27,3 16,40
 

Lyginant su 2008 m., studijų rezultatų svertinis vidurkis pakilo Elektronikos ir informatikos, 
Verslo vadybos, Agrotechnologijų, Dizaino ir technologijų, Menų fakultetuose, sumažėjo – 
Ekonomikos, Sveikatos priežiūros ir Pedagogikos fakultetuose. 

Visų studentų, laikiusiųjų 2008/2009 m. m. pavasario egzaminų sesiją, bendras nepažangumo 
procentas, lyginant su 2008 metais, sumažėjo (2008 metais siekė 21,31 proc.). 

2009 metais mažiausiai nepažangių studentų studijavo Sveikatos priežiūros fakultete, ir šis 
rodiklis ataskaitiniu laikotarpiu pagerėjo (2008 m. buvo 6,69 proc.). Kituose fakultetuose 
nepažangumo procentas keletą kartų didesnis.  

Didžiausias nepažangumo rodiklis stebimas Agrotechnologijų fakultete, tačiau, lyginant su 
praėjusiais metais, jis šiek tiek sumažėjo (2008 m. buvo 27,91 proc.). 

Teigiami pokyčiai stebimi Elektronikos ir informatikos fakultete. Pastaruosius metus 
pasižymėjęs kaip daugiausia nepažangių studentų turintis fakultetas, ataskaitiniu laikotarpiu pagal 
nepažangių studentų skaičių užima antrąją poziciją, o nepažangių studentų skaičius sumažėjo daugiau 
nei 7 proc. (2008 m. buvo 27,98 proc.). 

Nepažangių studentų skaičius 2009 m. sumažėjo net penkiuose fakultetuose (Elektronikos ir 
informatikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Dizaino ir technologijų). Tokių 
studentų skaičius padidėjo Pedagogikos fakultete (nuo 5,62 proc. 2008 m. iki 15,91 proc. 2009 m.), 
Ekonomikos fakultete (2008 m. - 8,43 proc., 2009 m., – 13,12 proc.) ir Menų fakultete (nuo 17,79 
proc. 2008 m. iki 19,67 2009 m.). 

Lyginant nepažangių studentų skaičių su visais laikiusiais sesiją pagal studijų formas, 
pastebima ta pati tendencija, kaip ir 2008 metais – daugiausia tokių studentų vakarinėse studijose , 
mažiausia – dieninėse studijose. Tai siejasi ir su studijų rezultatų svertiniu vidurkiu: kaip jau buvo 
pažymėta anksčiau, vakarinėse studijose svertinis vidurkis yra žemiausias, dieninėse – didžiausias. 
Reikia pastebėti, kad nepažangių studentų skaičius pagal visas studijų formas nežymiai sumažėjo 
(2008 m. metais dieninėse studijose buvo 13,22 proc., neakivaizdinėse – 20,86 proc., vakarinėse – 
32,40 proc. nepažangių studentų). 

 
5.4. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 
2009 metais Vilniaus kolegiją baigė 2188 studentai. Kolegijos paskutiniųjų kursų studentai 

baigiamajame studijų etape rengė ir gynė baigiamuosius darbus arba laikė baigiamuosius egzaminus. 
2009 metais tik baigiamuosius darbus rengė Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, 

Pedagogikos, Dizaino ir technologijų fakultetų studentai. Kitų fakultetų studentai rašė baigiamuosius 
darbus ir (ar) laikė baigiamuosius, tame tarpe kvalifikacinius, egzaminus priklausomai nuo studijų 
programos. Baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkiai pagal studijų programas 
parodyti 3 lentelėje. 
 

3 lentelė. Studijų baigimo rezultatai 2009-07-01 

Studijų programos pavadinimas 

Baigusiųjų studijas skaičius Pažymių vidurkis 

Iš viso Iš jų su 
pagyrimu Baigiamieji darbai Baigiamieji egzaminai

D N V D N V D N V D N V 
Elektronikos technika 30 17     8,13 7,16     
Kompiuterių technika 38 17     8,53 8,24     
Programavimas kompiuteriams 25 11 17    9,05 8,50 7,64    
Telekomunikacijos 41 17   1  7,79 8,65     
Informacijos sistemos 26 11 24   1 9,0 8,46 8,08    

Iš viso: 160 73 41  1 1 8,5 8,2 7,86    
274 2 8,18  
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Bankininkystė 54 22  1      7,7 6,36  
Buhalterinė apskaita 106 74  2      8,61 8,06  
Finansai 25 42     8,52 8,04     
Draudimo vadyba 28 22     7,5 7,86     

Iš viso: 213 160  3   7,98 7,98  8,3 7,67  
373 3 7,98 8,07 

Įstaigų ir įmonių administravimas 52  18    7,52  7,33    
Maitinimo verslo organizavimas 41 40     7,63 7,2     
Reklamos vadyba 56  23    7,34  7,13    
Turizmo ir viešbučių administravimas 66 31     8,73 8,2     
Verslo vadyba 30 47     7,30 7,5     
Prekybos vadyba 19 47     7,47 7,4     

Iš viso: 264 165 41    7,77 7,6 7,2    
470  7,52  

Kineziterapija 27      8,3      
Biomedicininė diagnostika 31 10     8,9 9,4     
Ergoterapija 21      8,4      
Bendrosios praktikos slauga 76 61     7,7 8,5  8,0   
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 52 26     8,2 8,8  8,0   

Iš viso: 207 97     8,3 8,9  8,0   
304  8,6 8,0 

Buhalterinė apskaita (ATF) - 54        8,2   
Verslo vadyba (ATF) 45 32     7,5 7,4     
Želdiniai ir jų dizainas  24 23     8,6 9,2     
Veterinarija 18 -        8,7   
Maisto produktų technologija 30 21     8,5 8,1     
Cheminės analizės technologija 15      8,8      

Iš viso: 132 130     8,35 8,23  8,45   
262  8,29 8,45 

Ikimokyklinis ugdymas 33 30     8,1 8,38     
Pradinio ugdymo pedagogika 15 32     8,87 7,37     
Socialinė pedagogika 47 41     8,25 8,29     
Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos 14      7,5      
Dailės ir technologijų pedagogika 16      8,63      
Gestų kalba 20         6,67   

Iš viso: 145 103     8,27 7,99  6,67   
248  8,13 6,67 

Šukuosenų dizainas 17 18     8,24 8,27     
Siuvinių projektavimas ir gamyba 17 64   1  7,01 8,19     
Aprangos dizainas 17   1   9,06      
Kostiumo dizainas 11      8,91      
Aprangos technologiniai įrenginiai 12      8,58      

Iš viso: 74 82  1 1  8,36 8,23     
156 2 8,29  

Populiarioji muzika 10 8        9 8,38  
Muzikos pedagogika 8 2     6,3 8  8,7 9  
Šokio pedagogika 15      7,05   7,41   
Kultūrinės veiklos vadyba 26 23  1   8,89 8,12     
Pramoginis scenos menas 9         9   

Iš viso: 68 33  1   7,41 8,06  8,53 8,69  
101 1 7,74 8,61 

Iš viso kolegijoje: 1263 843 82 4 3 1 8,11 8,15 7,53 7,99 8,18  
2188 8 7,93 8,09 

 
2009 metais bendras baigiamųjų darbų pažymių vidurkis Kolegijoje buvo mažesnis nei 

praėjusiais metais (2008 m. – 8,13). Lyginant su 2008 metais, šis rodiklis neakivaizdinėse studijose 
padidėjo (2008 m. buvo 8,03), o dieninių ir vakarinių studijų studentų baigiamųjų darbų pažymių 
vidurkis sumažėjo (2008 m. dieninėse studijose buvo 8,14, vakarinėse – 8,23). 
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11 pav. Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2006-2009 m. 

 
Kaip ir praėjusiais metais, 2009 m. didžiausias baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo 

Sveikatos priežiūros fakultete (šis rodiklis nežymiai pagerėjo – 2008 m. buvo 8,5). 
2009 metais bendras Kolegijoje baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis, lyginant su 2008 

metais, sumažėjo. Reikia pastebėti, kad neakivaizdinių studijų studentai baigiamuosius egzaminus 
laikė geriau nei dieninių studijų. Vakarinių studijų studentai baigiamųjų egzaminų nelaikė. 
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12 pav. Baigiamųjų egzaminų įvertinimų vidurkiai 2006-2009 m. 

 
2009 metais Kolegiją su pagyrimu baigė 8 studentai – tai sudaro 0,37 proc. visų absolventų. 

Lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius padidėjo nuo 5 (sudarė 0,25 proc. visų baigusiųjų 
Kolegiją). Reikia pasidžiaugti ir tuo, kad pasikeitė baigusiųjų su pagyrimu skaičiaus mažėjimo 
tendencija, kuri nuo 2004 metų buvo stebima kasmet. Daugiausia diplomų su pagyrimu buvo įteikta 
Ekonomikos fakulteto absolventams – 3, po 2 – Elektronikos ir informatikos bei Dizaino ir 
technologijų fakultetų studentams, Menų fakultete jį gavo 1 studentas. 
 

5.5. STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR JŲ PRIEŽASTYS 
 

Studentų išvykimo arba „nubyrėjimo“ priežastis išskiriame šias: dėl nepažangumo, pačių 
studentų prašymu, kitos priežastys (negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė Kolegijos 
statutą). 
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Šioje ataskaitoje, lyginant su ankstesnėmis Kolegijos metinėmis ataskaitomis, į bendrą 
išvykusių iš Kolegijos studentų skaičių neįtraukiamas studentų „judėjimas“ Kolegijos viduje, kai 
studentai pakeitė studijų formą ar (ir) studijų programą Kolegijoje (tokie studentai 2008/2009 m. m. 
sudarė 0,46 proc. visų studentų). Studijų formą, programą Kolegijoje pakeitė 88 studentai, iš kurių 
didžiąją dalį sudaro dieninių studijų studentai (75), tuo tarpu studijų programą ir/ar formą keitė žymiai 
mažiau neakivaizdinių ir vakarinių studijų studentų – atitinkamai 8 ir 5. 

Pastaruosius keletą metų stebėjome vis didėjantį bendro studentų „nubyrėjimo“ arba išbrauktų 
studentų skaičiaus ir viso Kolegijos studentų skaičiaus santykio didėjimą, tačiau ataskaitiniu 
laikotarpiu šis skaičius sumažėjo ir sudaro 14,44 proc. visų studentų (2007/2008 m. m. – 19,95 proc.). 

 
4 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 2009-09-01 

Studentų išbraukimo iš 
studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 

Išbrauktų studentų skaičius 
Dieninė studijų 

forma* 
Neakivaizdinė studijų 

forma 
Vakarinė studijų 

forma Iš viso* 

Stud. sk. % Stud. sk. % Stud. sk. %- Stud. sk. % 
1. Dėl nepažangumo 335 7,23 362 9,33 39 8,42 736 8,2 
2. Išbraukti pačių prašymu 115 2,48 147 3,79 10 2,16 272 3,03 
3. Kitos priežastys **  117 2,53 131 3,38 40 8,64 288 3,21 

Iš viso 567 12,24 640 16,49 89 19,22 1296 14,44 
* - be Masažuotojo profesinio mokymo programos moksleivių 
** - negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė Kolegijos statutą 
 

Mažiausiai studentų 2008/2009 m. m. buvo išbraukta Sveikatos priežiūros (7,35 proc.) ir 
Agrotechnologijų (8,85 proc.) fakultetuose. Agrotechnologijų fakultete šis rodiklis gana žymiai 
sumažėjo (2007/2008 m. m. siekė 19,8 proc.). Po to seka Pedagogikos ir Dizaino ir technologijų 
fakultetai, kuriuose nubyrėjo panašus studentų skaičius (atitinkamai 11,23 ir 11,74 proc.). Dizaino ir 
technologijų fakultete taip pat įvyko teigiami poslinkiai – studentų išbraukta 10 proc. mažiau.  Keliais 
procentais didesnis studentų nubyrėjimas Ekonomikos (13,22 proc.), Verslo vadybos (14,04 proc.) ir 
Menų (15,83 proc.) fakultetuose. 

Didžiausias studentų nubyrėjimas buvo Elektronikos ir informatikos fakultete –27,57 proc., 
tačiau, lyginant su praėjusiais metais, šis rodiklis žymiai pagerėjo (2007/2008 m. m. siekė net 37,2 
proc.). 

Daugiausia studentų išbraukta dėl nepažangumo (8,2 proc.). Dėl šios priežasties išbrauktų 
studentų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo (2007/2008 m. m. išbraukta 9,7 proc. visų 
Kolegijos studentų). Kaip ir praėjusiais metais, žymiai mažiau studentų išvyko dėl kitų priežasčių. 
Studentai, išbraukti pačių prašymu, sudaro 3,03 proc. (2007/2008 m. m. buvo 3,14 proc.), o studentai, 
išbraukti kaip negrįžę po akademinių atostogų, nelankę ar pažeidę Kolegijos statutą, – 3,21 proc. 
(praėjusiais metais buvo 5,85 proc.). 

Studentai, 2008/2009 m. m. išbraukti dėl nepažangumo, sudaro daugiau nei pusę visų 
išvykusių studentų – 53, 18 proc., studentai, nutraukę studijas pačių prašymu, sudaro 20,99 proc., o 
išbraukti dėl kitų priežasčių (negrįžo po akademinių atostogų, nelankė, pažeidė kolegijos statutą) – 
22,22 proc. visų išbrauktų studentų (13 pav.). 

57%

22%

21%

Nepažangumas Pačių prašymu Kitos priežastys
 

13 pav. Studentų išvykimo priežastys 2008/2009 m. m 
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Išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamika 2006-2009 metais 

pateikiama 14 paveiksle. 
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14 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, skaičius 2006-2009 m., proc. 

 
2008/2009 m. m. mažiausiai „nubyrėjo“ dieninių ir neakivaizdinių studijų studentų ir, lyginant 

su praėjusiais metais, šie skaičiai sumažėjo (2007/2008 m. m. dieninėse studijose nubyrėjo 16,69 
proc., neakivaizdinėse 21,10 proc. atitinkamos studijų formos studentų). 

Kaip ir praėjusiais mokslo metais daugiausia buvo išbraukta studijuojančiųjų vakarine studijų 
forma. Tai galima būtų paaiškinti tuo, kad studijas vakarais neretai sunku suderinti su darbu, 
šeimyninėmis aplinkybėmis ir pan. Tačiau galima pasidžiaugti, kad studijuojančiųjų vakarine studijų 
forma ataskaitiniu laikotarpiu išbraukta žymiai mažiau nei praėjusiais metais (2007/2008 m. – 40,17 
proc.). 

Analizuojant studentų išvykimo priežastis fakultetuose pagal studijų formas, pastebima, kad 
pagrindinė priežastis yra nepažangumas. Dėl šios priežasties išbrauktų studentų skaičius dieninėse 
studijose sudaro 59,08 proc., neakivaizdinėse – 56,56 proc., vakarinėse – 43,82 proc. visų išbrauktų 
studentų.  

Dieninėse studijose nepažangumas kaip pagrindinė išbraukimo priežastis buvo Menų fakultete 
(93,55 proc.) ir Elektronikos ir informatikos fakultete (91,3 proc.). 

Studijų nutraukimas pačių prašymu nebuvo dominuojanti priežastis dieninėse studijose, 
išskyrus DTF – tokie studentai čia sudarė 52,78 proc. visų išvykusiųjų. Kitos priežastys (negrįžo po 
akademinių atostogų, nelankė, pažeidė kolegijos statutą) buvo pagrindinės EKF (68,3 proc.) ir PDF 
(67,19 proc.), o EIF, ATF ir MEF dėl šių priežasčių nebuvo išbrauktas nė vienas studentas. 

Pagrindinė priežastis, dėl ko buvo išbraukti neakivaizdinių studijų studentai EIF ir ATF yra 
nepažangumas. Šiuose fakultetuose dėl šios priežasties buvo išbraukta atitinkamai 82 ir 69,22 proc. 
visų išbrauktų studentų. Daugiausia studentų pačių prašymu studijas nutraukė DTF (62,16 proc.), dėl 
kitų priežasčių santykinai daug išbraukė PDF (59,09 proc.). 

Įdomu paanalizuoti, kaip pasikeitė 2009 metų laidos studentų (kurso) skaičius nuo jų priėmimo 
iki studijų baigimo. 2006 metais į dienines studijas buvo priimti 1738 studentai, o 2009 metais baigė 
1263 absolventai, tai yra 72,67 proc. priimtų studentų. 2005 metais į neakivaizdines ir vakarines 
studijas, kurios trunka 4 metus, buvo priimti atitinkamai 1077 ir 150 studentų, 2009 metais baigė – 
atitinkamai 843 ir 82 absolventai, tai yra 78,27 ir 54, 67 proc. įstojusiųjų 2005 metais. Šie skirtumai 
susidarė dėl jau aukščiau minėtų priežasčių. Didžiausias laidos nubyrėjimas stebimas vakarinėse 
studijose, ir tai dera su studentų nubyrėjimu pagal formas, aptartu šiame skyriuje. 
 

5.6. ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS 
 

Svarbus Vilniaus kolegijos parengtų specialistų kokybinis rodiklis – sėkmingas absolventų 
įsidarbinimas. Absolventų įsidarbinimas yra vertinamas pagal Lietuvos darbo biržos pateiktus 
duomenis. 2008 metų rugsėjo 1 dienai absolventų įsidarbinimo lygis 96,31 %, 2009 metų rugsėjo 1 d. 
– 86,02 %. 2009 m. Lietuvoje mažėjo įsidarbinimo galimybės visuose ekonominiuose sektoriuose, 
todėl galima daryti išvadą, kad Kolegijos absolventams gana sėkmingai pavyksta susirasti darbą. 
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Kolegijoje aukščiausias absolventų įsidarbinimo lygis Menų, Sveikatos priežiūros fakultetų 
absolventų – atitinkamai 89,11 %, 88,49 % visų baigusiųjų studijas. 2009 metais tik dietologijos ir 
veterinarijos studijų programų absolventai įsidarbino 100 %. Gerai įsidarbino bendrosios praktikos 
slaugos, kultūrinės veiklos vadybos, pradinio ugdymo pedagogikos studijų programų absolventai – 
atitinkamai 98,54 %, 95,92 %, 95,74 % visų baigusiųjų studijas. Ekonominės krizės sąlygomis 
aprangos technologinių įrengimų studijų programos absolventų įsidarbinimo lygis – 50 %, cheminės 
analizės technologijos absolventų – 53,33 %, lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos absolventų – 
57,14 % visų baigusiųjų studijas. 
 

5 lentelė. Absolventų įsidarbinimo lygis Lietuvos darbo biržos duomenimis 

Studijų programa 

2007/2008 m. m. rezultatai 2008/2009 m. m. rezultatai 
Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 

skaičius 
2008-09 -01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

 
2008-09-01 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 

skaičius 
2009-09-01 

Įsidarbinimo 
lygis, %  

 
2009-09-01  

EIF 224 6 97,32 274 49 82,12 
1. Elektronikos technika  45 2 95,56 47 6 87,23 
2. Kompiuterių technika 46 2 95,65 55 6 89,09 
3. Programavimas kompiuteriams 49  - 100 53 12 77,36 
4. Informacijos sistemos  30  - 100 61 15 75,41 
5. Telekomunikacijos 54 2 96,3 58 10 82,76 

EKF/ATF 405 12 97,04 427 58 86,42 
6. Bankininkystė 79 1 98,73 76 11 85,53 
7. Buhalterinė apskaita (EKF/ATF) 

EKF  
ATF 

221 
177 
44 

7 96,83 
234 

180 
54

33 85,9 

8. Finansai 59 1 98,31 67 9 86,57 
9. Draudimo vadyba 46 3 93,48 50 5 90,00 

VVF/ATF 483 22 95,45 547 69 87,39 
10. Įstaigų ir įmonių administravimas 50 2 96 70 9 87,14 
11. Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

89 2 97,75 97 12 87,63 

12. Maitinimo verslo organizavimas 85 3 96,47 81 9 88,89 
13. Verslo vadyba (VVF/ ATF) 

VVF 
ATF 

133 
77 
56 

10 92,48 
154 

77 
77 

24 84,42 

14. Prekybos vadyba 66 2 96,97 66 6 90,91 
15. Reklamos vadyba 60 3 95 79 9 88,61 

SPF 346 8 97,69 304 35 88,49 
16. Bendrosios praktikos slauga 169  - 100 137 2 98,54 
17. Kineziterapija 29 1 96,55 27 5 81,48 
18. Biomedicininė diagnostika 35 -  100 41 9 78,05 
19. Dietologija 27 1 96,3 0 -  100,00 
20. Ergoterapija 26 4 84,62 21 3 85,71 
21. Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 

60 2 96,67 78 16 79,49 

22. Masažas (profesinės studijos) 18 - 100,00 - - - 
ATF 99 4 95,96 131 17 87,02 

23. Cheminės analizės technologija 20  - 100,00 15 7 53,33 
24. Veterinarija 11 1 90,91 18 - 100,00 
25. Želdiniai ir jų dizainas 46 2 95,65 47 3 93,62 
26. Maisto produktų technologija 42 1 97,62 51 7 86,27 

PDF 183 10 94,54 248 43 82,66 
27. Ikimokyklinis ugdymas 55 1 98,18 63 10 84,13 
28. Pradinio ugdymo pedagogika 36 1 97,22 47 2 95,74 
29. Socialinė pedagogika 74 5 93,24 88 16 81,82 
30. Lietuvių kalbos ir literatūros 
pedagogika 18 3 83,33 14 6 57,14 

31. Dailės ir technologijų  pedagogika -  - - 16 5 68,75 
32. Gestų kalba  -  - - 20 4 80,00 
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DTF 181 10 94,48 156 24 84,62 
33. Aprangos dizainas 16 2 87,5 17 4 76,47 
34. Aprangos technologiniai įrenginiai  - - 12 6 50,00 
35. Šukuosenų dizainas 36  - 100,00 35 6 82,86 
36. Kostiumo dizainas 11 3 72,73 11 3 72,73 
37. Siuvinių projektavimas ir gamyba 98 5 94,9 81 5 93,83 

MEF 83 2 97,59 101 11 89,11 
38. Kultūrinės veiklos vadyba 29 1 96,55 49 2 95,92 
39. Šokio pedagogika 27 1 96,3 15 3 80,00 
40. Muzikos pedagogika 10 - 100,00 10 4 60,00 
41. Populiarioji muzika 17 - 100,00 18 1 94,44 
42. Pramoginis scenos menas - - - 9 1 88,89 

Iš viso kolegijoje: 2004 74 96,31 2188 306 86,02 
 

5.7. ES PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI 
 

Studijų programų tobulinimas. 
Siekiant pagerinti Vilniaus kolegijoje teikiamų studijų programų kokybę ir tarptautiškumą 

Kolegijos fakultetai aktyviai rengė projektus pagal 2007–2013  m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų 
kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ir Europos socialiniam fondui konkurso tvarka pateikė 
šiuos projektus: 

1. „Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir veikla virtualioje aplinkoje - 
rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir konkurencingumo 
moderniomis IT paremtame versle garantas“ (Ekonomikos fakultetas); 

2. „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto pedagogų rengimo programų, orientuojamų į 
studijų rezultatus, tobulinimas“ (Pedagogikos fakultetas); 

3. „Vilniaus kolegijos dėstytojų, rengiančių fizinių ir technologijos mokslų specialistus, 
sisteminis kompetencijų tobulinimas“ (Elektronikos ir informatikos bei Dizaino ir 
technologijų fakultetai); 

4. „Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programų 
atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą verslo ir darbo rinkos 
poreikiams“ (Verslo vadybos fakultetas); 

5. „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas“ 
(Agrotechnologijų fakultetas); 

6. „Želdinių ir jų dizaino programų atnaujinimas Vilniaus, Kauno ir Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijose“ (Agrotechnologijų fakultetas); 

7. „Menų srities studijų inovatyvumo didinimas Vilniaus kolegijoje“ (Menų fakultetas). 
 

Iš visų aukščiau paminėtų projektų visus tris vertinimo etapus (administracinės atitikties, 
tinkamumo finansuoti ir naudos ir kokybės) praėjo Verslo vadybos fakulteto parengtas Kolegijos 
vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programų atnaujinimą numatantis projektas, kurio 
įgyvendinimas bus pradėtas 2010 m. Šio projekto tikslas – atnaujinti 6 Kolegijos vadybos ir verslo 
administravimo studijų krypties programas ir patobulinti dėstytojų kvalifikaciją, siekiant užtikrinti 
absolventų konkurencingumą šiuolaikinėje verslo ir darbo rinkoje. 

Ekonomikos fakulteto rengtas projektas, kurį vykdant būtų įkurta pirmoji Lietuvoje banko ir 
draudimo paslaugų imitacinė įmonė, taip pat buvo įvertintas palankiai, tačiau galutinis sprendimas dėl 
finansavimo buvo atidėtas ateičiai. 

Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos (ECTS) įdiegimas. Studijas 
reglamentuojančių dokumentų rengimas. 

Vilniaus kolegija, būdama Vilniaus universiteto partnere, 2009 m. pradėjo vykdyti valstybės 
projektą „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos 
parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų 
metodikos kūrimas bei diegimas“ pagal Nacionalinės studijų programos veiklų grupę „Nacionalinės 
aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo programos įgyvendinimas“. 
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Šio projekto metu numatyta parengti informatikos, vadybos, chemijos inžinerijos ir 
visuomenės sveikatos studijų krypčių kompetencijų aprašus, paremtus ECTS taikymo metodika, taip 
pat pasirinktų minėtų studijų krypčių programų aprašus ECTS pagrindu. Šio projekto veiklas Vilniaus 
kolegijoje koordinuoja Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė. Vilniaus kolegiją atstovaujanti Rita 
Liepuoniene 2009 m. tapo eksperte Studijų kokybės vertinimo centro vykdomame bei Europos 
socialinio fondo finansuojamame projekte Nr.VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-001 „Studijų pakopų aprašų ir 
studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“. Numatomi atlikti darbai apima studijas 
reglamentuojančių aprašų 11-je užsienio šalių analizę, pasiūlymų dėl nacionalinės aprašų sąrangos bei 
aiškinamojo su studijomis susijusio terminų žodyno parengimą. Šiuo projektu yra siekiama sukurti 
studijų pakopų aprašus, kuriais bus nustatyta, ką turi žinoti ir gebėti atitinkamos pakopos studijas 
baigęs asmuo. Taip pat bus rengiami studijų krypčių aprašai, grįsti studijų rezultatais, nustatantys 
konkrečius reikalavimus atitinkamos krypties, rūšies ir pakopos studijų programoms.  

Vilniaus kolegija ir Nacionalinės kompleksinės programos. 
Siekdama tobulinti studijų kokybę ir su studijomis susijusią infrastruktūrą, Vilniaus kolegija 

2009 m. aktyviai įsijungė į Lietuvos Nacionalinių kompleksinių programų projektų rengimą ir tapo 
partneriu Vilniaus universiteto rengiamo Informacinių technologijų sektoriaus Nacionalinės 
kompleksinės programos projekto ,,Aukštos pridėtinės vertės verslo dalies didinimas bendrame vidaus 
produkte ir tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, modernizuojant informacinių technologijų 
studijas, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“ partneriu (tiesioginis projekto rengėjas – 
Elektronikos ir informatikos fakultetas). Tuo pačiu Vilniaus kolegija buvo pakviesta partnerio 
teisėmis rengti Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinės kompleksinės programos projektus 
„Cheminės analizės technologijos studijoms reikalingos infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas 
(BIOTEFA-C05)" bei "Cheminės analizės technologijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų 
kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas (A05)“ (tiesioginis projektų rengėjas – 
Agrotechnologijų fakultetas). 
 

5.8. STUDIJŲ PRAKTINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMAS 
 

Naujos technologijos sparčiai ir gana agresyviai braunasi ne tik į darbinę aplinką, bet ir į 
studijų procesą. Panaudojus Lietuvos Respublikos Privatizavimo fondo lėšas įsigyta praktinio 
mokymo įranga, kuri studentams pateikia pačias naujausias, lengvai suprantamas ne tik teorines, bet ir 
praktines žinias. Viena iš tokių kompleksinių praktinio mokymo technologijų yra Elektronikos ir 
informatikos fakulteto įsigytas JAV kompanijos „National Instruments“ (NI) sukurtas mokymo 
priemonių kompleksas ELVIS II (angl. Educational laboratory Virtual Instruments Suite) įdiegtas 
Elektronikos laboratorijoje. NI ELVIS II gali būti sėkmingai taikomas elektronikos, fizikos, 
mikroprocesorinės technikos ir mechatronikos laboratorijose nuo pirmo kurso studentų praktinių 
užsiėmimų iki pat baigiamųjų projektų rengimo stadijos. Įsigytos sistemos esmė yra ta, kad NI 
technologijos leidžia lengvai sukurti matavimo prietaisus ir kompleksus ir pritaikyti juos prie mokymo 
programų. NI ELVIS II mokymo sistema kartu su NI LabView programavimo terpe lengvai 
pritaikoma elektronikos, elektrotechnikos, mikroprocesorių, telekomunikacijų ir kitų mokymo 
programų laboratoriniams eksperimentams. 

Telekomunikacijų laboratorijoje dirbama su šviesolaidžių suvirinimo mašina „Fujikura 60S“, 
optinių skaidulų montavimo įrankiais, optiniu reflektometru, galios matuokliais, optinių tinklų 
jungiamaisiais kabeliais, optinėmis jungtimis ir adapteriais, šakotuvais, movomis ir moduliais 
optiniam kabeliui. Sumontuotas ir tiriamas 14 km optinis traktas. 

Elektronikos ir telekomunikacijų laboratorijose įdiegta įrangos už 281 094 litus. 
EIF įsigyta Sun Ray kompiuterinės auditorijos įranga, kurią sudaro 60 terminalinių darbo vietų 

su programine įranga ir serveriais, pritaikytų mokymui pagal naujas technologijas. Terminalinė įranga 
pirkta už 180 378 litus. 
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15 pav. Elektronikos laboratorija 

 
Agrotechnologijų fakultete 2008-2009 m. m. už 145 436 litus įrengtos trys šiuolaikiškos 

chemijos laboratorijos, kuriose sumontuoti centriniai stalai, naujos konstrukcijos traukos spintos, 
antivibraciniai stalai analizinėms svarstyklėms, įrengti išsiskiriančių toksiškų cheminių medžiagų 
nutraukimo gaubtai. Laboratorijose įdiegta moderni patalpų vėdinimo, oro kondicionavimo ir šildymo 
oru sistema. 

Parenkant laboratorinę įrangą ypatingas dėmesys skirtas biocheminės analizės, vandens, 
dirvožemio ir maisto produktų tyrimams. 

Pirmoji ir antroji laboratorija skirta bendrųjų chemijos dalykų praktiniams darbams. 
Bendrosios ir neorganinės, analizinės, organinės, fizikinės ir koloidų chemijos laboratorinius darbus 
atlieka 5 studijų programų studentai: Cheminės analizės technologijos, Maisto produktų technologijos, 
Veterinarijos, Šukuosenų dizaino, Siuvinių projektavimo ir gamybos. Bandymai, kurių metu išsiskiria 
agresyvios dujinės medžiagos, atliekami traukos spintose, o reakcijų produktai, juos identifikavus, 
išpilami į neorganinių ir organinių atliekų saugojimo indus. 

Trečioji laboratorija skirta instrumentinių analizės metodų, cheminių bandymų technologijos 
šakos dalykų aplinkos objektų analizės bei žaliavų ir produktų analitinės kontrolės laboratorinių darbų 
atlikimui. 

 
16 pav. Cheminės analizės laboratorija 

 
ŠMM tikslinės technologinių studijų programų praktinio mokymo bazės tobulinimo lėšos 

panaudotos Dizaino ir technologijų fakulteto siuvimo technologinių įrenginių laboratorijai vystyti. 
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Siuvimo technologinius įrenginius studijuoja aprangos technologinių įrenginių, siuvinių projektavimo 
ir gamybos, aprangos dizaino ir kostiumo dizaino studijų programų studentai. 

Laboratorijoje yra naujausios įvairių firmų (MITSUBISCHI, PFAFF, PEGASUS, UNICORN, 
LUOKE, KAIXUAN, B.C.M., STIROVAP, TAKING, BATTISTELLA) siuvamosios mašinos ir 
įrenginiai. 

Siuvimo laboratorijoje atnaujinta siuvimo įranga ir siuvinių projektavimo programinė įranga 
Gerber Technology, transportavimo vežimėlis, stacionarūs ir transformuojami manekenai. 
Laboratorijų atnaujinimui panaudoti 68 528 litai. 

Laboratorijose lankėsi ir teigiamai įvertino Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės asociacija, 
Kolegijos taryba, Latvijos Rezeknės aukštosios mokyklos Pedagogikos fakulteto dėstytojai, pagal 
partnerystės projektą atvykę dėstytojai iš Švedijos University College of Boras, Suomijos Jyvaskyla 
University of Allpied Sciences, Vokietijos Berufliche Schule des Kreises Steinburg, Estijos Tallin 
College of Engineering, KTU Aprangos ir polimerinių medžiagų technologijos katedros dėstytojai. 

 
17 pav. Siuvimo laboratorija 

 
Vykstant sveikatos sistemos reformai šalyje ir sparčiai tobulėjant medicinos technologijoms, 

iškyla būtinybė palaipsniui atnaujinti ir praktinio studentų mokymo bazę. Panaudojus Privatizavimo 
fondo lėšas, buvo įsigyta ir atnaujinta Klinikinės biochemijos laboratorijos įranga už 261 728 litus. Ši 
įranga sėkmingai įdiegta ir pritaikyta Sveikatos priežiūros fakultete vykdomų studijų programų 
Biomedicininė diagnostika, Dietologija, Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija, Bendrosios 
praktikos slauga studentų praktiniams užsiėmimams atlikti ir baigiamiesiems darbams rengti. Įsigyti 
pagrindinių biocheminių rodiklių nustatymui būtini analizatoriai, pagrįsti sausų reagentų technologija. 

Laboratorinėms priemonėms ir indams sterilizuoti įsigytas garo sterilizatorius. 12 
binokuliarinių mikroskopų su apšvietimu sėkmingai pritaikyti hematologiniams mėginiams vertinti, o 
2 binokuliariniai mikroskopai su fazokontrastu - natyviniams preparatams tirti. Visi 14 įsigyti 
mikroskopai gali būti prijungiami prie kompiuterio, demonstruojant preparatus plačiajai auditorijai 
tiek kompiuterio vaizduoklyje, tiek multimedia įrangos pagalba ekrane paskaitų, seminarų metu. 
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18 pav. Klinikinės biochemijos laboratorija 

 
5.9. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Studijų programų valdymo gerinimas. 

Mažėjantis abiturientų skaičius, didelė studijų programų pasiūla šalies ir užsienio aukštosiose 
mokyklose skatina ne tik vykdyti aktyvią rinkodarą, bet ir ieškoti būdų, kaip užtikrinti vykdomų 
studijų programų kokybę, padidinti studijų populiarumą ir patrauklumą. Tam pasitarnaus ir šios 
priemonės, nuosekliai vykdomos įgyvendinant Vilniaus kolegijos strateginės veiklos planą: 

• vidinės studijų programų kokybės stebėsenos tobulinimas, tame tarpe studijų programų 
įgyvendinimo grįžtamojo ryšio sistemos sukūrimas;  

• nuotolinių studijų programų rengimo ir jų vykdymo įteisinimas studijas 
reglamentuojančiuose dokumentuose; 

• studijų programų užsienio kalba ir jungtinių studijų programų rengimas (tam sudaro 
sąlygas Bolonijos procesas, šalies integravimasis į Europos aukštojo mokslo erdvę ir šalies teisinė 
bazė). 
2. Studentų akademinės pažangos stebėsenos ir studijų organizavimo sąsajos tobulinimas. 

Studentų akademinės pažangos rodikliai – nubyrėjimas, keliamieji ir baigiamieji studijų 
rezultatai, nepažangumas iš dalies parodo studentų motyvaciją, pasirengimą studijoms aukštojoje 
mokykloje, studijų programos populiarumą, bet ir atspindi studijų proceso, akademinės paramos 
tobulinimo ir karjeros konsultavimo poreikį. 

Analizuojant keliamuosius studijų rezultatus, pastebima, kad pažymių vidurkiai fakultetuose 
gana skirtingi, o nepažangių studentų procentas pagal fakultetus skiriasi net keletą kartų. Iš vienos 
pusės, tai būtų galima paaiškinti tuo, kad fakultetuose vykdomos studijų programos yra skirtingų 
studijų sričių, skiriasi studijų programų pasirinkimo prioritetai stojančiųjų tarpe, tačiau didele dalimi 
tai lemia ir studijų proceso organizavimas, įvairių studijų būdų (ir panaudojant modernias 
technologijas) taikymas, studijų paslaugų spektras, individualių studijų plėtra gabiausiems 
studentams. Studijų tobulinimui naudingos ir fakultetuose atliekamos studentų poreikių ir lūkesčių 
apklausos ir tyrimai. Ypač tai aktualu ištęstinių studijų studentams, dažniausiai derinančių studijas, 
darbą, darbdavio ir šeimos interesus.  

Būtina tobulinti gerosios patirties sklaidą tarp fakultetų. 
3. Stojančiųjų informavimo apie akademiniuose padaliniuose vykdomas studijų programas sistemos 
tobulinimas 

Siekiant įvykdyti studentų priėmimo planą, didelį dėmesį reikia skirti naujoms ir efektyvesnėms 
ne tik Vilniaus kolegijos kaip aukštojo mokslo institucijos, bet ir atskirų fakultetų, studijų programų 
viešinimo priemonėms ir stojančiųjų pritraukimo būdams. Renkantis tikslingas reklamines priemones, 
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verta plėtoti tyrimus, atskleidžiančius stojančiųjų dažniausiai pasirenkamus informacijos šaltinius, 
pačios Kolegijos ar atitinkamos studijų programos (-ų) pasirinkimo motyvus. Taip pat reikia plėsti 
galimybes vaizdo konferencijų būdu organizuoti informacinius seminarus. Studentų priėmimui įtaką 
turėtų bet kokia Kolegijos vardą garsinanti reklaminė priemonė. 

Tai, kad aukšti studijų programų pasirenkamumo ir konkurso rodikliai neatitinka pakviestųjų 
statistinių rodiklių, vis labiau verčia galvoti apie minimalaus slenksčio į atitinkamas studijų programas 
nustatymą. Įvertinus tai, kad priimtieji su žemiausiais konkursiniais balais nepakankamai pasirengę 
studijoms, ypač technologijos mokslų studijų srities programose, kas sukuria atitinkamų problemų 
dėstytojui organizuojant studijų procesą, formuojant atitinkamas kompetencijas ir pan., minimalaus 
slenksčio įvedimas prisidėtų prie vykdomų studijų programų kokybės. 
 
 

6. TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ VEIKLA IR MENINĖ KŪRYBA 
6.1. 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. Naujos 
studijų ir šakų programos rengiamos remiantis ištirta specialistų paklausa ir pasiūla darbo rinkoje. 
Tyrimus, kurie atspindi studijų kokybę bei studentų paruošimą būsimai profesijai, 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 2008/2009 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. 
2008/2009 m. m. Kolegijoje buvo atlikti 94 taikomieji tyrimai studijų kokybei užtikrinti. 

Išsiplėtė tyrimais apimamų klausimų spektras, didesnis dėmesys skirtas tyrimo kryptingumui ir 
duomenų kokybei (19 pav.). Daugiausia tyrimų buvo atlikta EIF, ATF ir EKF (atitinkamai 24, 16, 16). 
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6.2. PUBLIKACIJOS 

 
2008/2009 m. m. Kolegijos dėstytojai publikavo 35 straipsnius periodiniuose mokslo 

leidiniuose, iš kurių 3 ISI sąrašų leidiniuose, o 13 – mokslo leidiniuose, kurie yra referuojami 
tarptautinėse duomenų bazėse pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą sąrašą. 2007/2008 m. m. 
pastarojo pobūdžio publikacijų skaičius buvo didesnis (21 vnt.), žurnaluose su citavimo indeksu buvo 
publikuoti 2 straipsniai. Mokslinių straipsnių skaičiaus dinamika pavaizduota 20 paveiksle. 
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20 pav. Periodiniuose leidiniuose publikuotų mokslinių straipsnių skaičius 

 
Publikacijos periodiniuose mokslo leidiniuose išvardintos 8 priede. Lyginat su ankstesniu 

laikotarpiu, praėjusiais mokslo metais buvo mažiau publikuota straipsnių specializuotuose leidiniuose 
(21 pav.), tačiau didesnis dėmesys buvo skirtas publikacijoms elektroninėse laikmenose. 
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21 pav. Specializuotuose leidiniuose publikuotų mokslinių straipsnių skaičius 

 
2008/2009 m. m. 44 straipsniai buvo paskelbti konferencijų leidiniuose ir 21 pateiktas 

elektroninėse laikmenose.  
 

6.3. KONFERENCIJOS, SEMINARAI, PRANEŠIMAI, MOKSLO 
POPULIARINIMAS 

 
2008/2009 m. m. lyginant su ankstesniu laikotarpiu išaugo mokslinio – praktinio pobūdžio 

renginių skaičius. Praėjusiais mokslo metais Vilniaus kolegija organizavo ar dalyvavo organizuojant 
13 dėstytojų (iš jų keturios tarptautinės), 2 studentų mokslines - praktines konferencijas ir 27 
mokslinius - praktinius seminarus (6 lentelė). 2007/2008 m. m. Kolegija organizavo ar dalyvavo 
organizuojant 10 dėstytojų ir 5 studentų mokslines - praktines konferencijas, iš kurių viena tarptautinė 
bei 12 mokslinių - praktinių seminarų. 
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6 lentelė. Kolegijos organizuotos konferencijos 

Pavadinimas Data ir vieta Organizatoriai 
DĖSTYTOJŲ KONFERENCIJOS 

Chemijos technologijų raida ir 
perspektyvos 

2009-04-23,  
Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Agrotechnologijų fakulteto dėstytojai ir 
studentai  

Vilniaus vakariniai paribiai. 
Gamtos ir kultūros paveldas. 
Teritorijos vystymo gairės. 

2009-04-30,  
Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Agrotechnologijų fakultetas, Vilniaus 
miesto savivaldybė, M. Romerio 
universitetas 

Tarptautinė konferencija. 
„Veterinarijos felčerių ruošimas 
ES ir Lietuvoje: standartai, 
mokymo programos, 
organizacijos, teisės aktai, 
perspektyvos“  

2009-05-28,  
Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Agrotechnologijų fakultetas  

Kompiuterizuotų sistemų svarba 
buhalterio kompetencijoms 

2009-04-22, 
Vilniaus kolegijos 
Ekonomikos fakultetas 

Ekonomikos fakultetas 

II respublikinė mokslinė -praktinė 
konferencija „Studijos 
besikeičiančioje verslo aplinkoje“ 

2009-04-23,  
Alytaus kolegija 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų 
asociacija (prezidentė Romantė Bučienė, 
Vilniaus kolegijos EKF), Alytaus 
kolegija 

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

2009-05-05,  
Vilniaus kolegijos 
Elektronikos ir informatikos 
fakultetas  

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Rinkos iššūkiai studijoms 2009-03-27, 
Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakultetas 

Verslo vadybos fakultetas 

III tarptautinė Lietuvos kalbų 
pedagogų asociacijos konferencija 
„Bendras siekis – kokybiškesnis 
kalbų mokymas/is“ 

2009-06-29/30, 
Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakultetas ir 
M.Romerio universitetas 

Vilniaus Kolegija, VIKC, Marijampolės 
kolegija, VDU, KTU, KMU 

Kaita ir pastovumas šiandienos 
visuomenėje 

2009-02-20, 
Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakultetas 

Humanitarinių ir Užsienio kalbų 
katedros 

Tarptautinė konferencija 
„Švietimo kaita ir 
daugiakultūriškumas: 
patirtis, problemos, perspektyvos“  

2009-11-27-28, 
Vilniaus kolegijos 
Pedagogikos fakultetas 

Pedagogikos fakultetas 

Respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Pagyvenusių ir senų 
žmonių priežiūra” 

2008-12-05,  
Vilnius 

VšĮ VU ligoninė Santariškių klinikos, 
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija,  
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultetas 

II tarptautinė slaugos specialistų 
konferencija „Slauga: mokslas ir 
mokymasis 2009 (chirurginių 
pacientų slauga)“ 

2009-05-21-22, 
Trakai 

VšĮ VU ligoninė „Santariškių klinikos“, 
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, 
Anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų draugija, 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultetas 

Respublikinė mokslinė - praktinė 
konferencija „Anestezijos ir 
intensyviosios terapijos slaugos 
aktualijos“. 

2009-06-19,  
Vilnius 

Anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų draugija, Vilniaus kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakultetas, VšĮ 
Vilniaus universiteto ligoninė 
„Santariškių klinikos“. 
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STUDENTŲ KONFERENCIJOS 
5-oji jubiliejinė konferencija, 
skirta Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui „Verslas ir vadyba 
2009“ 

2009-05-22, 
Vilniaus kolegijos 
Ekonomikos fakultetas 

EKF Studentų atstovybė, Ekonomikos 
fakultetas 

Dizaino ir technologijų studijų 
aktualijos 

2009-02-26, 
Vilniaus kolegijos 
Dizaino ir technologijų 
fakultetas 

Dizaino ir technologijų fakultetas   

 
Praėjusiais metais aktyvesnis mokslinis bendradarbiavimas buvo tiek tarptautiniu mastu, tiek 

su Lietuvos universitetais. Kolegijoje buvo organizuotos dvi tarptautinės konferencijos: Pedagogikos 
ir Agrotechnologijų fakultetuose. Kartu su universitetais Verslo vadybos fakultetas dalyvavo 
organizuojant III tarptautinę Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, Sveikatos priežiūros fakultetas – II-
ąją tarptautinę slaugos specialistų konferenciją. 
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2008/2009 mokslo metais Lietuvoje vykusiose respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, 

seminaruose, suvažiavimuose bei kituose mokslinio/mokslinio - praktinio pobūdžio renginiuose 
Kolegijos dėstytojai perskaitė 114 pranešimų. 21 pranešimas (2007-2008m. m. 19 pranešimų) buvo 
perskaitytas tarptautiniuose renginiuose (kongresuose, forumuose, konferencijose), vykusiuose 
užsienio šalyse: – tai Suomija, Moldova, Vengrija, Nyderlandai, Slovakija, Latvija, Baltarusija, 
Vokietija, Belgija, Estija. 

2008/2009 m. m. Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvavo mokslo populiarinimo veikloje: 
straipsnius spausdino periodinėje spaudoje, dalyvavo diskusinio-informacinio pobūdžio radijo ir 
televizijos laidose. 
 

6.4. PARENGTOS MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS 
 

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

2008/2009 m. m. Kolegijos dėstytojai parengė šiuos vadovėlius: V. Gražienė „Projekto 
metodo pagrindai“, M. Danielius, A. Barisevičius, T. Ivanauskas, N. Pivoriūnienė ir kt. – 
„Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ir gramatikos vadovėlis“ (PDF), R. Bartkutė - „Kultūros vadyba 
I: mokomoji knyga“ (MEF), A. Ivanauskienė „Buhalterinės apskaitos pagrindų pratybos“ (ATF). 

Didelis dėmesys buvo skiriamas metodiniams leidiniams ir mokomosioms knygoms. 
2008/2009 m. m. Kolegijoje buvo parengti ir išleisti 9 metodiniai leidiniai ir 15 mokomųjų knygų (9 
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priedas). Daugiausia mokymosi priemonių parengė ir išleido PDF - 3 metodinius leidinius ir 3 
mokomąsias knygas ir VVF – 4 metodinius leidinius ir 2 mokomąsias knygas. SPF išleido vieną 
metodinį ir 2 mokomąsias knygas, kiti fakultetai po 1-2 metodines priemones. 

2008/2009 m. m. toliau su UAB „Ciklonas“ organizuojama e-leidyba. Studentai gali užsisakyti 
Vilniaus kolegijoje parengtą leidinį internetu www.skaityk.lt. 

Studentams siūlomi nuotolinių studijų moduliai savarankiškoms studijoms. Kolegijoje 
nuotoliniam mokymui naudojamos dvi mini vaizdo konferencijų studijos. Informaciją apie nuotolinių 
studijų centro veiklą galima rasti tinklalapyje www.distance.viko.lt. 

Įvertinus ankstesniais metais parengtus nuotolinių studijų modulius, Lietuvos nuotolinio 
mokymo LieDM ir kituose serveriuose patalpinti 52 nuotolinių studijų moduliai, kuriems rengti 
naudojama WebCT aplinka Dabar nuotoliniam mokymui vis plačiau naudojama virtuali studijų 
aplinka „Moodle“. 2008/2009 m. m. Kolegijos tinklapyje https://moodle.viko.lt naujai patalpinti 22 
dėstytojų parengti studijų moduliai. „Moodle“ aplinką dėstytojai sėkmingai naudoja užduočių 
pateikimui mokantis kompiuterių klasėse. 

Dėstytojai taip pat rengia studentams mokymo ir mokymosi medžiagą, kitus metodinius 
leidinius, kurie talpinami vidiniame tinkle arba kompiuterinėse laikmenose. Tai paskaitų konspektai, 
kompleksinės užduotys praktiniams ir savarankiškiems darbams, praktikų užduotys, paskaitų 
pateiktys. Dėstytojai pastoviai tobulina dalyko studijų priemones - pristatymus kompiuteriu, stendus, 
maketus, garso, vaizdo juostos įrašus. 2008/2009 m. m. buvo parengta 190 tokių priemonių. 
 

6.5. KONSULTACINĖ IR EKSPERTINĖ VEIKLA 
 

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

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

2008/2009 m. m. Kolegija sėkmingai toliau tęsė neformalų mokymą, suorganizavusi 27 
kvalifikacijos kėlimo kursus ir 40 seminarų. Iš viso Kolegijos fakultetų organizuotuose, Kolegijos 
dėstytojų vedamuose trumpalaikiuose kursuose suaugusiems kvalifikaciją tobulino 5934 klausytojai 
(10 priedas). Lyginant su praėjusiu laikotarpiu (2006/2007 m. m dalyvavo 2474 klausytojai, 
2007/2008 m. m. - 5067 klausytojai), šis skaičius ženkliai išaugo. 

Glaudus ryšys su darbo rinka, socialiniais partneriais yra vienas iš studijų kokybės stiprinimo 
faktorių. 2008/2009 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. 

ATF sėkmingai tęsia 2007 m. kartu su Lietuvos žemdirbystės institutu bei instituto Vokės 
filialu pradėtą Žemės ūkio ministerijos užsakytą dviejų metų trukmės užsakomąjį tyrimą tema 
„Grybinių ligų prevencijos priemonės siauralapių pašarinių ir siauralapių sideralinių lubinų 
pasėliuose“. Fakulteto dekanė N. Liepienė yra ilgametė Profesinio mokymo programų vertinimo 
komisijos pirmininko pavaduotoja. Dieninių studijų skyriaus vedėja R. Apanavičiūtė keletą metų 
atlieka Profesinio mokymo programų recenzavimą bei išorinį programų vertinimą. Fakultetas 
sėkmingai baigė praėjusiais mokslo metais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos du užsakytus 
taikomuosius tyrimus. 

Verslo vadybos fakulteto dėstytojai konsultavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narius, 
kalbų pedagogus kalbinių projektų klausimais. 

Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytojai, bendradarbiaudami su Sveikatos ministerija, teikė 
pastabas ir pasiūlymus dėl Slaugos praktikos įstatymo pakeitimo, ekspertavo Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centro programas. 

Pedagogikos fakulteto dėstytoja dr. V. Gražienė atliko ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
pedagogų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose analizę (SEEPRO - tarptautinis tyrimas). Ta pati 
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autorė analizavo heterogenikos akcentų požiūriu ikimokyklinės pedagogikos studijų programą 
(Tarptautinis projektas „Teachers in Practise and Process“), dalyvavo Euridice Europos centro 
parengtos Ankstyvojo ugdymo ir rūpybos priemonių įgyvendinant socialinį ir kultūrinį 
lygiateisiškumą lyginamosios analizės ekspertavime. 

2008/2009 m. m. Kolegijos dėstytojus kaip patyrusius ir kompetentingus ekspertus kvietė 
Studijų kokybės vertinimo centras, Profesinio mokymo metodikos centras, Slaugos darbuotojų 
tobulinimo centras, Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, tarptautinės 
organizacijos. Kolegijos direktorius G.Bražiūnas Europos universitetų asociacijos užsakymu dalyvavo 
Portugalijos Instituto Politecnico de Saude do Norte ekspertiniame vertinime. Kaip Europos kokybės 
užtikrinimo registro komiteto EQAR narys 2009 metais vertino šias nacionalines aukštojo mokslo 
agentūras: HETAC (Airija), AQA (Austrija), IUQB (Airija), ZEVA (Vokietija), FIBBA (Vokietija). 

Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Kolegijos dėstytojai vertino studijų krypčių 
reglamentus. Kolegijos dėstytojai taip pat dalyvavo rengiant norminius teisės aktus. 2008/2009 m. m. 
buvo parengta 10 norminių teisės aktų. 

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

6.6. MENINĖ KŪRYBA IR ATLIKĖJIŠKA VEIKLA 
 

Iš kitų Vilniaus kolegijos fakultetų Menų fakulteto dėstytojai visų pirma išsiskiria aktyviu 
dalyvavimu meninėje kūrybinėje ir atlikėjiškoje veikloje. 2008-2009 m. m. fakulteto dėstytojai 
aktyviai dalyvavo meninėje veikloje garsindami Vilniaus kolegijos bei Menų fakulteto vardą. 

2009 m. Auksiniu scenos kryžiumi buvo apdovanotas Scenos meno ir šokio pedagogikos 
katedros asistentas Vytis Jankauskas. Jis pripažintas geriausiu choreografu už šokio spektaklį 
„Budėjimai“. 

Nacionaliniame dramos teatre Valentinas Masalskis režisavo austrų dramaturgo Thomaso 
Bernhardo pjesę „Pasaulio gerintojas“. Šiame spektaklyje jis sukūrė ir pagrindinį vaidmenį. Tame 
pačiame teatre pagal A. Škėmos apysaką „Saulėtos dienos“ pastatė režisierė Ramunė Kudzmanaitė. 
Suomijoje kolegijos vardą garsino choreografė Giedrė Subotinaitė–Gabriūnienė, dalyvaudama 
bendrame tarptautiniame projekte „Draugystė“. Muzikos pasaulyje žinomi Ritminės muzikos katedros 
dėstytojų vardai: Eglė ir Vytautas Juozapaičiai, Artūras Novikas, Vytis Nivinskas, Brigita Bublytė 
(muzikinio spektaklio „Uždaras vakaras“ bendraautorė), Giedrė Kilčiauskienė (dainų ir tekstų autorė, 
bendraautorė, atlikėja – koncertai su grupėmis „Pieno lazeriai“ ir „Empti“), Vita Sasnauskienė 
(autorinio albumo „Kokia graži diena“ autorė. Pristatymas vyko Lietuvos televizijos didžiojoje 
studijoje), Vladimir Čekasin (muzika ir libretas spektakliui „Žmogaus gyvenimas“ bei šio spektaklio 
pastatymas Permės akademiniame teatre (Rusija); koncertas Nacionalinės dailės galerijos atidarymo 
proga Vilniuje; soliniai koncertai Lietuvos ambasadose Liuksemburge, Budapešte (Vengrija). 

Dėstytojai yra žinomi bei pripažinti šalies menininkai. Renginiai, kuriuose kaip atlikėjai 
dalyvavo MEF dėstytojai vyko ir užsienyje: Vokietijoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Suomijoje.  

Vienas didžiausių studentų laimėjimų buvo doc. Valentino Masalskio vadovaujamo kurso 
studentų IV Lietuvos aukštųjų mokyklos teatro festivalyje, vykusio Šiaulių universitete 2009 m. 
gautas diplomas „Jaunimo teatro viltis“.  

Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojai rengė autorines parodas arba buvo bendraautoriai 
parodose vykusiose Lietuvoje ir užsienyje. Jonas Daniliauskas, pripažintas menininkas, surengė 
tapybos darbų parodas Lenkijoje, Austrijoje, Italijoje. 23 parodas menininkas pristatė Lietuvos 
galerijose ir muziejuose. Vytautas Žilius, pripažintas menininkas, dailininkų sąjungos narys, pristatė 
savo kūrybinius darbus Vilniaus galerijose, Šakiuose, Veliuonoje ir kt. Dizainerė Živilė Ramelienė 
rengė skiautinių parodas Vilniuje, Kaune ir kt. Dizainerė Veronika Gesevičienė kūrė kostiumus 
aktoriams ir dekoracijas kalbos kūrybos vakarui „Vincui Kudirkai 150” Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre, Kovo 11 ir Vasario 16 valstybinių švenčių minėjimams, vykdė meninį kolegijos 
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skiriamųjų ženklų ir dekanų mantijų projektą, dėstytojas Vygintas Šaulys surengė 5 kūrybinių darbų 
parodas Vilniaus galerijose ir muziejuose. 

Fakulteto dėstytojai dalyvavo pleneruose Nidoje, Palangoje, Dargužiuose. Įkurtoje fakulteto 
mokomojoje meno galerijoje visą laiką organizuojamos dėstytojų, studentų ir kitų menininkų parodos.  

Dėstytojų meninė kūrybinė ir atlikėjo veikla nesvetima ir Pedagogikos fakultete. Dėstytoja  
G. Kamblevičiūtė surengė piešinių parodą vilniečiams ir Dusetų, Trakų, Palangos gyventojams, o  
S. Lukauskas sukūrė dainų aranžuotes, kurios skambėjo Vilniaus gyventojams ir svečiams. 

 
6.7. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Motyvacijos taikomajai mokslinei veiklai stiprinimas 

2008/2009 m. m. Kolegijoje buvo toliau atliekami taikomieji mokslo tyrimai, publikuojami 
straipsniai žurnaluose turinčiuose svorio indeksą ir mokslo leidiniuose, kurie yra referuojami 
tarptautinėse duomenų bazėse, aktyviai dalyvauta pedagoginės, metodinės ir profesinės patirties 
sklaidoj: parengti ir išleisti 4 vadovėliai, 15 mokomųjų knygų ir 9 metodiniai leidiniai, dėstytojai 
rengė bei skaitė pranešimus tarptautinėse ir mokslinėse praktinėse konferencijose tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Praėjusiais mokslo metais suaktyvėjo mokslinis bendradarbiavimas - Vilniaus kolegija 
organizavo dvi ir dalyvavo organizuojant dvi tarptautines konferencijas. 

Pagrindinis kolegijų tikslas yra suteikti asmenims naujų mokslo žinių ir išplėtoti jų gebėjimus 
taikant šias žinias praktinėje veikloje. Šio tikslo įgyvendinimui Kolegijoje būtina efektyviau panaudoti 
esantį intelektualinį potencialą. Didelis pedagoginis krūvis neleidžia dėstytojams pakankamai laiko 
skirti taikomajai mokslinei veiklai. Nėra pakankamai išplėtota motyvacijos dirbti mokslinį darbą 
sistema. Būtina tobulinti lėšų už mokslo ir meno produkcijos rezultatus paskirstymo modelį. 
2. Dėstytojų mokslinės kvalifikacijos tobulinimas ir mokslinių gebėjimų ugdymo plėtotė. 

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

7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

Personalo valdymas – tai sudėtingas, kompleksinis procesas, kurio metu vyksta darbuotojų 
parinkimas, paskirstymas, jų darbo turinio nustatymas, veiksmų koordinavimas, koregavimas ir 
nukreipimas, rezultatų vertinimas, darbuotojų mokymas, ugdymas, motyvavimas. 

Pagal 2007 m. įsigaliojusio Vilniaus kolegijos Statuto 61 str. nuostatas Kolegijos personalą 
sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracijos ir kiti darbuotojai. Kolegijoje 2009 m. dirbo 
988 darbuotojai, iš jų 484 dėstytojai. Kolegijos personalo etatų pasiskirstymas pagal personalo grupes 
2009 m. parodytas 23 pav. 
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23 pav. Kolegijos personalo struktūra 2009 m. 
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Dėstytojų iki 39 metų amžiaus grupė sudaro 32 proc. visų dėstytojų. Stebima tendencija, kad 
dėstytojų procentas amžiaus grupėje iki 39 metų didėja, 2006 m. buvo 20%, o 2007 m. - 25%, 2008 
m. - 28,8% visų dėstytojų. 

Dėstytojų amžiaus vidurkis 46,8 metai (2008 m. – 47,9 m.). Lyginant ankstesnių metų 
duomenis, ryškėja tendencija: 50 – 64 metų amžiaus dėstytojų skaičiaus mažėjimas (2007 m. – 214, o 
2008 m. – 194, 2009 m. - 184 dėstytojai), o 25 – 44 metų amžiaus – didėjimas (2007m. – 173, 2008 
m. – 194, 2009 m. - 200 dėstytojų). 
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24 pav. Dėstytojų skaičius amžiaus grupėse 2008 10 01, proc. 

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

studijų ir mokslo institucijų. 
7 lentelė. Kviečiamų dėstytojų skaičius 

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

2007/2008 m.m. 69 28 41 0 
2008/2009 m.m. 66 30 21 0 

 
7.1. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
Vilniaus kolegijoje dirba 484 dėstytojai, kurie kuria studijoms palankią aplinką ir padeda 

studentams modeliuoti savo pasirengimą būsimajai profesinei veiklai. 
 

8 lentelė. Dėstytojų užimamos pareigos ir mokslo laipsnis 2009-10-01 
Fakultetas 

 
Kvalifikacija 

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš 
viso 

Lyg. 
svoris, % 

Etatiniai dėstytojai ir administracijos darbuotojai-dėstytojai 
Docentai 7 1 - 2 3 1 4 5 23 7,17 
Lektoriai  36 42 43 36 39 35 34 25 290 90,34 
Asistentai  1 - 4 - 1 1 1 - 8 2,49 

Iš viso 44 43 47 38 43 37 39 30 321 66,32 
Mokslo metams priimti dėstytojai

Docentai 2 2 - 4 3 - - 5 16 9,82 
Lektoriai  10 11 24 18 12 5 5 29 114 69,94 
Asistentai  - 1 5 8 4 7 2 6 33 20,25 

Iš viso 12 14 29 30 19 12 7 40 163 33,68 
Iš viso kolegijoje  56 57 76 68 62 49 46 70 484 100 

Lyg. svoris, % 11,57 11,78 16,56 14,05 12,81 10,12 9,5 14,46   
Iš jų  
Mokslo daktarai 11 5 2 8 9 4 4 7 50 10,33 

 
2009 m. magistratūroje ir doktorantūroje studijavo 22 dėstytojai, iš jų 20 studijavo 

doktorantūroje, 2 magistratūroje. Daugiausiai studijuojančių buvo Agrotechnologijų (5), Elektronikos 
ir informatikos (4) fakultetuose. 
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9 lentelė. Studijuojantys ir 2009 m. baigę studijas dėstytojai 
Dėstytojo vardas, pavardė Fakultetas Studijų pakopa Universitetas, 

institutas Mokslo / studijų kryptis 

Studijuojantys dėstytojai 
Mindaugas Liogys EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Dainius Savulionis EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Loreta Savulionienė EIF Doktorantūra MII Informayikos inžinierija 
Povilas Treigys EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Artūras Vitas EKF Doktorantūra VU Ekonomikos mokslai 
Aušrelė Masandukaitė EKF Magistratūra MRU Teisė 
Petras Dubinskas EKF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 
Indrė Radavičienė VVF Doktorantūra KTU Reklama-poligrafija 
Andrius Valickas VVF Doktorantūra MRU Vadyba ir administravimas 
Saulius Preidys VVF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Daiva Jakimauskienė SPF Doktorantūra LFI Filosofija 
Milda Žukauskienė SPF Doktorantūra VDU Edukologija 
Rita Žukauskienė SPF Magistrantūra MRU Socialiniai mokslai 
Arnas Kukujevas ATF Doktorantūra LŽŪU Agronomija 
Nijolė Liepienė ATF Doktorantūra LŽŪU Agronomija 
Kęstutis Radziulis ATF Doktorantūra LVA Veterinarinė medicina 
Mikas Balkevičius ATF Doktorantūra VPU Socialiniai mokslai 
Edita Kristina Kaurynienė ATF Doktorantūra LVA Zootechnika 
Ilona Valantinaitė DTF Doktorantūra VPU Edukologija 
Sergėjus Neifachas PDF Doktorantūra ŠPU Edukologija 
Mantrimas Danielius PDF Doktorantūra VU Edukologija 
Agnė Brandišauskienė PDF Doktorantūra VPU Edukologija 

Baigę studijas dėstytojai 
Darius Lokutijevskis EKF Magistratūra VU Vadyba ir verslo administravimas 
Kristina Samašonok VVF Doktorantūra VU Socialinė psichologija 
Ramunė Rapkauskaitė VVF Magistratūra VU Vadyba ir administravimas 
Žymantė Jankauskienė SPF Doktorantūra VU Visuomenės sveikata 
Odeta Česnulevičienė SPF Magistratūra MRU Sveikatos priežiūros įstaigų administravimas
Saulius Jurgelėnas MEF Magistrantūra KTU Sociologija 
Dalia Kačinaitė PDF Doktorantūra VDU Filologija 
 

Daktaro disertacijos 2008/2009 mokslo metais apgynė, disertacijos tema, studijų sritis, kryptis: 
- Kristina Samašonok (VVF) – “Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio 

ugdymas(sis)”, socialinių mokslų srities, edukologijos krypties daktaro mokslo laipsnis. 
- Žymantė Jankauskienė (SPF) – „Slaugytojų profesinė socializacija užtikrinant praktinę 

veiklą“, biomedicinos srities, visuomenės sveikatos krypties daktaro mokslo laipsnis. 
- Dalia Kačinaitė (PDF) – „Priesaginės darybos lietuvių oronimai“, humanitarinių mokslų 

srities, filologijos krypties daktaro mokslo laipsnis. 
 
Doktorantūroje studijuojančių dėstytojų skaičius pavaizduotas 25 pav. 
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7.2. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Pedagoginio, administracijos, mokymo pagalbinio ir inžinierinio personalo kvalifikacijos 
tobulinimas ir apskaita dar nėra tapusi nuoseklia sistema. 

Tobulinti darbuotojų kvalifikavimo sistemą darbuotojų kompetencijai didinti. Ištirti darbuotojų 
poreikį tobulinti kvalifikaciją, tendencijas ir formas. Fiksuoti personalo kvalifikacijos lygio pokyčius. 
2. Didinti personalo motyvavimo sistemos veiksmingumą. 

Motyvuoti darbuotojus kelti kvalifikaciją, keičiant požiūrį į kvalifikacijos tobulinimo ir 
ugdymo sistemą, jos būtinybę ir reikalingumą. Tobulinti diferencijuoto užmokesčio sistemos už 
galutinius veiklos rezultatus modelį. Veiksmingai taikyti nepinigines skatinimo formas. 
 
 

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

 
Studentams teikiama materialinė parama: mokamos stipendijos, vienkartinės pašalpos, 

teikiamos paskolos, parama neįgaliesiems, lengvatos socialiai remtiniems studentams. 
2009 m. stipendijas gavo 1011 studentų. Iš stipendijų fondo studentams išmokėta 3529 tūkst. 

litų. 
Studentų, gaunančių stipendiją, pasiskirstymas pagal gaunamos stipendijos dydį 2009 m. 

rugsėjo 1 d. pateiktas 26 pav. 
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Studentai, gaunantys stipendiją (be įmonių, organizacijų ir socialinių stipendijų) iš viso: 1011
 

26 pav. Studentų, gaunančių stipendiją, pasiskirstymas pagal gaunamos stipendijos dydį  
2009 m. 

 
Vardinę V. Jurgučio stipendiją, kurią įsteigė AB Parex bankas, gavo 7 Ekonomikos ir 3 

Elektronikos ir informatikos fakultetų studentai. 
Studentams, 2009 m. priimtiems studijuoti į I-ą kursą valstybės finansuojamose vietose, 

išmokėtos tikslinės vienkartinės išmokos, atsižvelgiant į tarpinius studijų rezultatus, aktyvų 
dalyvavimą kolegijos profesinėje, sportinėje ir meninėje veikloje. Vienkartinėms išmokoms išmokėta 
173 tūkst. litų. 

Pagal patvirtintus stipendijų nuostatus studentams skiriamos pašalpos dėl sunkios materialinės 
padėties, šeimos narių mirties atveju, vaiko gimimo proga, taip pat dalyvavimo tarptautiniuose 
projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti. Pašalpoms 2009 m. išmokėta 33,23 tūkst. litų. 

Studentams už aktyvų dalyvavimą fakultetų ir kolegijos studentiškuose renginiuose, sporto 
varžybose, aktyvią studentų atstovybės veiklą 2009 m. išmokėtos vienkartinės stipendijos – 91,06 
tūkst. litų. 

Socialiai remtiniems studentams sudaroma galimybė už studijas mokėti dalimis, išimties 
tvarka mažinama studijų kaina studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, suteikiama 
pirmenybė skiriant paskolas gyvenimo išlaidoms, mokamos pašalpos, taikomos mokesčio už 
gyvenimą bendrabutyje lengvatos. 
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Valstybinio studijų fondo Kolegijos studentams skirtų lėšų paskoloms pasiskirstymas pagal 
gaunamos paskolos rūšį pateiktas 27 paveiksle. 
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27 pav. Paskoloms skirtų lėšų pasiskirstymas pagal paskolos rūšį 2008–2009 m., tūkst. Lt 

 
Finansinė parama studentams su negalia. 
Finansinė parama Vilniaus kolegijos studentams teikiama iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

Neįgaliųjų reikalų departamentui Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 
metams programos priemonėms įgyvendinti. 

2009 m. Vilniaus kolegijoje mokėsi 70 studentų su negalia, iš jų nuolatinėse studijose – 42, 
ištęstinėse – 28 studentai. 2009 m. jiems išmokėta 112 338,40 Lt, iš jų specialiesiems poreikiams 
tenkinti – 90 540 Lt, studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 21 798,40 Lt.  

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

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

Pedagogikos fakultete sudarytos sąlygos kurčiųjų mokymuisi, silpnaregiams studentams 
naudojamos diferencijuotos atsiskaitymo programos. Klausos negalią turintieji studentai tiek paskaitų, 
tiek konsultacijų ir atsiskaitymu metu dirba su individualiu lietuvių gestų kalbos vertėju. 

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

Karjeros centras teikia karjeros konsultavimo, planavimo paslaugas visų fakultetų studentams. 
Informuoja apie darbo rinkos situaciją, pokyčius. Atvykę studentai įgyja žinių, kaip tinkamai parengti 
gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, pasiruošti atrankos pokalbiui. Parengta metodinė medžiaga 
seminarams „Karjeros planavimas ir valdymas“, „Darbo paieškos būdai“, „Atrankos pokalbis“. 
Konsultuojama dėl darbo ir praktikos vietų paieškos. Informacija apie siūlomas darbo vietas 
skelbiama Karjeros centro ir atskirų fakultetų tinklalapiuose, fakultetų skelbimų lentose. Studentai 
konsultuojami ir nuotoliniu būdu, rūpimais klausimais gali kreiptis el. paštu. Karjeros centre kaupiama 
metodinė ir mokomoji literatūra, susijusi su karjeros ugdymu ir valdymu. 

2009 m. toliau vykdoma darbdavių registracija. Prisijungę prie Karjeros centro tinklalapio jie 
gali patys siūlyti studentams darbo ir praktikos vietas. Karjeros centras nuolat ieško naujų kontaktų su 
darbdaviais, stengiasi jiems rekomenduoti motyvuotus ir perspektyvius studentus. 

Karjeros centro tinklalapyje pateikiama su karjeros valdymu susijusi informacija, ji nuolat 
atnaujinama, čia studentai gali matyti darbo ir praktikos pasiūlymus. 

2009 m. surengta pirmoji Vilniaus kolegijos „Karjeros diena 2009“. Renginys buvo skirtas 
visų fakultetų studentams. Suorganizuotas ir „Geriausio CV“ konkursas. Studentai galėjo tiesiogiai 
pabendrauti su potencialiais darbdaviais, užduoti rūpimus klausimus, pasiteirauti apie praktikos ir 
karjeros galimybes įvairių sričių įmonėse. Apie Karjeros centro veiklą studentai buvo informuoti ir 
fakultetų renginiuose: Ekonomikos fakulteto „Karjeros dienoje“, Agrotechnologijų fakulteto 
„Vadybininko karjeros dienoje“.  

Užmegzti ryšiai su Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Šiaulių, Kauno 
apskričių vidurinėmis mokyklomis, šių mokyklų profesinio orientavimo specialistais, PIT (profesinio 
informavimo taškų) atsakingais darbuotojais siekiant viešinti kolegijos studijų programas, pritraukti 
moksleivius į Atvirų durų renginius, skatinti jų domėjimąsi kolegijos siūlomomis studijų 
programomis. 

Karjeros centras glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centru. 
Jaunimo darbo centro atstovai dalyvavo minėtuose renginiuose, informavo studentus apie situaciją 
darbo rinkoje, nedarbo problemas, sudarė galimybę vietoje užpildyti „Talentų banko“ anketas. Tarp 
kolegijos studentų buvo viešinama informacija apie Jaunimo darbo centro organizuojamą akciją 
„Studente, būk matomas darbdaviui“. Karjeros centras buvo pakviestas į Jaunimo metodinės tarybos 
posėdį, kuriame skaityti pranešimai profesinio orientavimo, karjeros planavimo tematika, tarp jų ir 
Vilniaus kolegijos Karjeros centro pranešimas „Studentų karjeros įgūdžių tobulinimas: Vilniaus 
kolegijos Karjeros centro ir Jaunimo darbo centro bendradarbiavimo galimybės.“ 

Vilniaus kolegija 2009 m. kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis įsijungė į 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. balandžio 6 d. patvirtinto valstybės 
projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir 
įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems 
skirtų priemonių sukūrimas (I ir II etapai)“ pirmo etapo įgyvendinimą. Minėtas projektas vienija 23 
Lietuvos aukštąsias mokyklas ir Lietuvos pramonininkų konfederaciją. 

Šalia minėto projekto lygiagrečiai bus vykdomas ir kitas valstybės projektas „Ugdymo karjerai 
ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“, kuriame numatoma Vilniaus 
kolegijos Karjeros centrą aprūpinti įranga, užtikrinančia efektyvų dalyvavimą karjeros ugdymo ir 
stebėsenos sistemoje. 
 

8.3. STUDENTŲ GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS 
 

Kolegija turi 8 bendrabučius, todėl savo studentus pilnai aprūpina gyvenamuoju plotu. Šiuo 
metu bendrabučiuose gyvena per 1700 Kolegijos ir kitų aukštųjų mokyklų studentų. Gruodžio 30 d. 
Vilniaus kolegija atidarė moderniai renovuotą penkių aukštų bendrabutį, esantį Giedraičių gatvėje. 
Vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo 
programos aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo priemonę“, per trejus metus 
bendrabučio renovavimui panaudota 1,5 mln. litų valstybės investicinių lėšų. Renovuotas bendrabutis 
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- vienas geriausių šiuo metu studentiškų bendrabučių Lietuvoje. Pastate, kuris pastatytas beveik prieš 
35 metus, pakeisti langai ir durys, suremontuotas stogas, apšiltintos sienos, atlikta oro tiekimo ir 
vandens nuotekų sistemų rekonstrukcija, atnaujintos ir naujai įrengtos sanitarinės patalpos. Po 
remonto tapo saugūs balkonai, o moderniai atlikta vidaus apdaila ir nauji patogūs baldai sukuria 
puikias gyvenimo sąlygas studentams. Dalis šio bendrabučio vietų skiriama pagal mainų programas iš 
įvairių užsienio šalių į kolegiją atvykstantiems studentams ir dėstytojams, kitą dalį čia 
apsigyvensiančių sudarys Vilniaus kolegijos studentai. Iš bendrabučio labai nesunku nukakti į miesto 
centrą ir į kitus Vilniaus rajonus. 

 
28 pav. Renovuotas studentų bendrabutis Nr. 6, Giedraičių g. 81 

 
8.4. MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS 

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

sceninio šokio grupė, harmonizuotas lietuvių liaudies dainas arba specialiai kompozitorių sukurtas 
dainas atliekanti vokalinė grupė, liaudiškos muzikos kapela, kuri atlieka ne tik akompanimento 
funkciją, bet ir pati savarankiškai muzikuoja. Atliekamo repertuaro pagrindas – stilizuotas, 
harmonizuotas, o taip pat originalus folkloras. 

„Voruta“ kasmet paruošia naują koncertinę programą ir intensyviai koncertuoja Lietuvoje ir už 
jos ribų, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, tautinio šokio festivaliuose, dalyvauja Baltijos šalių 
studentų šventėse GAUDEAMUS. Nuo 2007 m. „Voruta“ dalyvauja Lietuvos dainų šventės 
Ansamblių vakaro programose kartu su stipriausiais Lietuvos dainų ir šokių ansambliais. 

2008/2009 m. m. „Voruta“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje Budrume (Turkija), koncertavo 
Airijoje. Ansamblis dalyvavo Tarptautiniame folkloro festivalyje EUROPIADA bei Tūkstantmečio 
pasaulio lietuvių dainų šventėje. 

Merginų choras „Vaidilutės“ įkurtas 1956 m. Repertuare įvairi muzika, vyrauja lietuvių 
kompozitorių kūriniai. „Vaidilutės“ dalyvavo Respublikiniame merginų ir moterų chorų festivalyje 
„Ave Maria“, XI Respublikiniame aukštųjų mokyklų chorų festivalyje „Skambantis Vilnius“, 
Tūkstantmečio pasaulio lietuvių dainų šventėje „Amžių sutartinė“. 

Vilniaus kolegijos studentai yra nemažai pasiekę sporto srityje. Pirmą kartą Kolegijos 
studentai dalyvavo Lietuvos kolegijų studentų olimpiniame festivalyje, kurio tikslas - plėtoti, 
propaguoti kolegijų studentų pilietinį ir tautinį ugdymąsi, kūno kultūrą ir sportą, kaip neatskiriamą 
tobulos asmenybės ugdymo priemonę, išaiškinti sportiškiausius kolegijų kolektyvus, sporto klubus, 
pajėgiausius sportininkus. Olimpiniame festivalyje Vilniaus kolegija ir merginų, ir vaikinų grupėse 
užėmė pirmąsias vietas. 
 

10 lentelė. 2009 m. Lietuvos kolegijų studentų olimpinio festivalio rezultatai (merginos) 
Eil. 
Nr. 

Kolegijos Aerobika Krepšinis Lengvoji 
atletika 

Krosas Stalo 
tenisas 

Tinklinis Taškai Vieta 

1. Vilniaus 3-2 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 8-22 I 
2. Kauno 1-4 2-3 3-2 + - 2-3 8-12 II 
3. Žemaitijos ++ - 2-3 + 2-3 3-2 7-8 III 
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11 lentelė. 2009 m. Lietuvos kolegijų studentų olimpinio festivalio rezultatai (vaikinai) 

Eil. 
Nr. 

Kolegijos Futbolas Krepšinis Lengvoji 
atletika 

Krosas Smiginis Stalo 
tenisas

Svarsčių 
kilnojimas 

Tinklinis Taškai Vieta 

1. Vilniaus 1-4 1-4 1-4 3-2 - 3-2 2-3 1-4 12-23 I 
2. Vilniaus 

technologijų ir 
dizaino 

+ 4-1 2-3 1-4 2-3 + 1-4 3-2 13-17 II 

3. Šiaulių + + + - 1-4 1-4 - + 2-8 III 
Kolegijos vyrų krepšinio rinktinė dalyvavo Lietuvos studentų krepšinio lygos varžybose, kur II 

grupėje užėmė IV vietą. 
Lietuvos moterų rankinio čempionate sėkmingai pasirodė merginų Eastcon AG - Vilniaus 

kolegija rankinio komanda, iškovojusi II vietą. 
Kolegijos vaikinų stalo teniso rinktinė Lietuvos komandiniame čempionate IV lygos 

varžybose iškovojo ketvirtąją vietą. Merginų stalo teniso rinktinė Lietuvos moterų komandiniame 
čempionate I lygos varžybose laimėjo II vietą. 

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

8.5. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 
 

Kolegijos studentai dalyvavo profesiniuose konkursuose, studentų konferencijose, laikė 
egzaminus ir gavo tarptautinius SPACE ir ECDL pažymėjimus. 

Elektronikos ir informatikos fakulteto įvairių studijų programų 36 studentai (konsultavo dėst. 
A. Žemgulis, V. Kuklierius, J. Mačėnienė) išlaikė ECDL testą ir gavo pažymėjimus. 

EIF informacijos sistemų programos studentas A. Skerla Lietuvos kolegijų studentų konkurse 
„Duomenų apdorojimas su MS Office programomis“, vykusiame 2009 m. gegužės 7 d. Šiaulių 
kolegijoje, užėmė 3-ią vietą. Elektronikos technikos studijų programos studentai G. Bajoriūnas,  
P. Kirslys ir T. Vidrinskas respublikiniame studentų moksliniame praktiniame seminare – konkurse 
„Valdiklių ir mikrovaldiklių taikymas studijose ir gamyboje“, vykusiame 2009 m. kovo 31 d. 
Panevėžio kolegijoje, laimėjo 1-ą vietą, Nacionalinėse Mechatronikos varžybose MECHATRONIKA 
2009 („Balttechnika 2009”, 2009 m. gegužės 16 d.) 4-ą vietą. Programavimo kompiuteriams studijų 
programos studentai E. Tamošiūnas, G. Kregždė ir kompiuterinės technikos studijų programos 
studentai D. Lidžius, E. Žverelo dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Students on their Way to 
Science”, vykusioje 2009 m. gegužės 20 d. Jelgavos Žemės ūkio universitete (Latvija). 

Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos studijų programos studentėms R. Šarinskai,  
V. Deimantei, J. Savickajai, V. Syčiovai, V. Dobrovolskytei, D. Kiaulevičiūtėi, J. Bložytei, J. 
Kalėdaitei kartu su profesinio bakalauro diplomu buvo įteikti UAB „LOGAS“ KONTO sertifikatai, 
pažymintys, kad juos gavę absolventai gerai žino „Konto” programą ir gali sėkmingai vesti įmonės 
buhalterinę apskaitą „Konto” programa. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės J. Šobot, 
R. Antonevič, J. Buinauskaitė, V. Deimantė, J. Savickaja, V. Syčiova dalyvavo Ekonomikos fakultete 
organizuotame „Konto“ programos žinovo konkurse ir joms, kaip geriausiai pasirodžiusioms, buvo 
įteikti UAB „Logas“ KONTO sertifikatai. 

Matematikų konkurse „VKK Matematika 2008“, vykusiame Vilniaus kooperacijos kolegijoje, 
buhalterinės apskaitos studijų programos studentės A. Giedrytė, R. Širvinskaitė, A. Zavackytė ir  
V. Žikoriūtė užėmė 1-ą vietą, o tos pačios studijų programos studentai A. Duchnovič, E. Burinskij,  
J. Kalvaitytė, D. Zaneckytė 2-ą vietą. 

Ekonomikos fakulteto 31 studentas dalyvavo Respublikinėje mokslinėje – praktinėje 
konferencijoje „Verslas ir vadyba – 2009“ ir skaitė 15 pranešimų: „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra 
Lietuvoje“, „Nedarbo lygio analizė Lietuvoje 2004-2008 m.“, „Užsienio investicijų įtaka Lietuvos 
ekonominiams rodikliams“, „Užimtumo Lietuvoje palyginamoji analizė 2002-2008 m. “, „Smulkių ir 
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vidutinių įmonių vieta Lietuvos ekonomikoje“, „Investavimas ir jo galimybės“, „SEB ISIC 
MASTERCARD kortelė studentams“ ir kt. 

Vilniaus kolegija, būdama SPACE asociacijos nare, suteikia galimybę savo studentams įsigyti 
SPACE diplomus: SPACE Eurokalbų diplomą, SPACE Euroverslo diplomą, SPACE Euroturizmo 
diplomą. 

Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos studijų programos studentai Olegas Bulygin, 
Sergejus Abakumov ir draudimo vadybos studijų programos studentė Justina Valaitytė išlaikė SPACE 
asociacijos DATO egzaminus (Verslo anglų kalba ir informacinės technologijos) ir gavo 
Eurosertifikato diplomus. 

Verslo vadybos fakulteto prekybos vadybos studijų programos studentas Vytautas Kalinauskas 
išlaikė SPACE egzaminą gavo SPACE Euroverslo diplomą. 

Jau ketvirtus metus ŠMM, didžiosios verslo įmonės ir VšĮ „PROFAT“ rengia verslumo 
konkursą PROFAS. Verslo vadybos fakulteto verslo vadybos ir maitinimo verslo organizavimo 
studijų programų studentai A. Tian, S. Bazytė, K. Juzėnas respublikiniame jaunojo verslininko 
konkurse „Profas“ laimėjo II vietą. Ekonomikos fakulteto finansų ir draudimo vadybos studijų 
programos studentai S. Karnuševičiūtė, Š. Budrys, I. Rotautaitė laimėjo III vietą. 

Verslo vadybos fakulteto įvairių studijų programų 149 studentai išlaikė ECDL testą ir gavo 
pažymėjimus. 

Dvi Verslo vadybos fakulteto komandos, sudarytos iš reklamos, verslo vadybos studijų 
programų studentų, 2008 m. lapkričio 28 d. dalyvavo LITEXPO vykusiame respublikiniame aukštųjų 
mokyklų rinkodaros konkurse VU „Idėja 2008“. VVF komandai „Žemyn galva“ įteiktas prizas - 
kelialapis į Slovakijos kalnus. 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete 2008 m. gruodžio 4 d. vykusiame tradiciniame 
renginyje – VVF RINKODAROS DIENOS dalyvavo 300 šio fakulteto antrakursių, susibūrusių į 45 
komandas. Studentų viešai siūlomų idėjų unikalumą, praktiškumą, ekonominį pagrįstumą, 
perspektyvumą, ir viešą pristatymą vertino ir prizus teikė verslininkai. Prizais apdovanotos 5 
komandos. Studentus rengė dėstytojai I. Svetikienė, R. Rapkauskaitė, J. Kontautas. 

Agrotechnologijų fakulteto praktinio mokymo firma (PMF) „Egzotikos sala“ kiekvienais 
metais dalyvauja organizuojamose PMF mugėse. 2008 metais fakulteto PMF „Egzotikos sala“ 
komanda gavo diplomą „Egzotiškiausi žiedai“. 

Pedagogikos fakulteto, dailės ir technologijų pedagogikos studijų programos studentės  
J. Karaliūtė ir I. Ašmenaitė respublikiniame Taktilinių knygų iliustravimo konkurse, kurį 2009 m. 
organizavo Lietuvos aklųjų biblioteka, laimėjo 1-ą vietą, M. Iljasavičiūtė ir S. Grigelytė 2-ą vietą,  
E. Jurgelevičiūtė ir S. Kaniušėnaitė 3-ią vietą. Tos pačios studijų programos studentai aktyviai 
dalyvavo projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ viešųjų erdvių humanizavimo programoje - 
parodoje „Dialogas“. Tarptautinio moterų filmų festivalio „Šeršėliafam” ir galerijos „Actus magnus” 
sostinėje rengtoje meninėje akcijoje „Neįtikėtinų norų gėlynas“ aktyviausios buvo dailės ir 
technologijų pedagogikos studentės J. Šišova, J. Kupareva, A. Pučinskaitė. 

Pedagogikos fakulteto merginų ansamblis dalyvavo Naujosios Vilnios kultūros centre 
vykusiame regioniniame festivalyje „Vieversėlis“ ir tradicija tapusiame renginyje „Liaudies dainų 
varžytuvės“. 

Dizaino ir technologijų fakulteto aprangos dizaino studijų programos studentės  
Ž. Valančiauskytė ir M. Metlovaitė respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Krištolinė adata 
2008“ užėmė 1-ą vietą, L. Matiejūnaitė respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Dizaino dienos 
2008“ – 2-ą vietą. 

II-e atvirame Vakarų Lietuvos kirpėjų čempionate „Grožis ir mada 2008“ šukuosenų dizaino 
studijų programos studentai J. Grabauskaitė, M. Navickas užėmė 2-ą vietą, Indrė Arlauskytė 5-ą vietą. 

VIII-e atvirame Baltijos šalių kirpėjų ir visažistų čempionate LITEXPO šukuosenų dizaino 
studentė R. Platakytė užėmė 1-ą vietą, V. Grigonytė 3-ią, J. Grabauskaitė 4-ą, A. Rastauskaitė 6-ą 
vietas. 

Aprangos dizaino programos studentė E. Kanapienytė skaitė pranešimą tema „Skiautinių 
technologijos“ studentų mokslinėje konferencijoje „Dizaino ir technologijų studijų aktualijos“. 
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8.6. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 
1. Neišnaudojamos Kolegijos galimybės gauti ir teikti nebiudžetinę finansinę paramą gabiausiems 
studentams. 

Fakultetai turėtų išnaudoti plačius ryšius su darbdaviais, kitais socialiniais partneriais ir 
paskatinti juos steigti vardines stipendijas gabiems, aktyviems Kolegijos studentams. Taip pat vertėtų 
ieškoti būdų, kaip šiam tikslui pritraukti privačių fondų ir asmenų lėšas. 
2. Per menkai studentai rūpinasi būsima darbo vieta, domisi karjeros planavimo klausimais. 

Reikėtų skatinti studentus aktyviau domėtis karjeros valdymu, nes tai padeda sėkmingiau 
įsidarbinti, suteikia daugiau galimybių prisitaikyti darbo rinkoje ekonominės krizės sąlygomis, 
pasikeitus asmeninio gyvenimo aplinkybėms. Skleisti informaciją apie Karjeros centrą, pritraukti visų 
fakultetų studentus ir paskatinti juos domėtis teikiamomis paslaugomis. 
3. Nepakankamai geros studentų buities ir socialinės aplinkos sąlygos. 

Pilnai atlikta tik vieno bendrabučio renovacija. Būtina ieškoti naujų finansavimo galimybių 
modernizuojant bendrabučių infrastruktūrą. Efektyviai planuoti bendrabučių užimtumą. 
4. Mažas studentų aktyvumas dalyvaujant kultūrinio ugdymo veikloje. 

Reikėtų skatinti studentų meno kolektyvų patrauklumą, siekti, kad jų veikloje dalyvautų 
daugiau Kolegijos studentų. Kolegijos studentų meno kolektyvai, garsūs už mūsų institucijos ribų, 
turėtų intensyviau koncertuoti Kolegijos bendruomenei įvairių švenčių metu, populiarindami šią meno 
sritį. Kelti studentiškų renginių kultūrinį ir dvasinį lygį, skatinti studentų dvasinių vertybių ugdymą. 
5. Nėra Kolegijos absolventų veiklos koordinavimo. 

Įkurti absolventus vienijantį klubą. Didinti aktyvumą bendraujant su absolventais ir 
socialiniais partneriais, informuojant juos apie Kolegijos veiklą. Skatinti absolventus aktyviau 
įsijungti į Kolegijos gyvenimą. 
 
 

9. TARPTAUTIŠKUMAS 
9.1. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE 

 
2008/2009 m. m. - 10-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo Erasmus programoje metai. 
2007 m. vasario mėn., prasidėjus naujam programos etapui, sėkmingai pateikta paraiška 

išplėstinės Erasmus universiteto Chartijos (Extended Erasmus University Charter) atnaujinimui, kuri 
suteikė teisę Vilniaus kolegijai 2007 – 2013 metais organizuoti studentų studijų ir praktikos mobilumą 
bei dėstytojų dėstymo ir personalo stažuočių mobilumą. Vilniaus kolegijos išplėstinės Erasmus 
Chartijos Nr. 63246-IC-1-2007-LT-ERASMUS-EUCX-1. 2008/2009 m. m. pateikta paraiška ir gautas 
finansavimas šioms Erasmus mobilumo veikloms vykdyti: 

- Personalo mobilumui dėstymui ir mokymuisi; 
- Studentų mobilumui studijoms ir praktikai; 
- Mobilumo organizavimui. 

2008/2009 m. m. Vilniaus kolegijos LLP/Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė 94 
užsienio aukštojo mokslo institucijos. 

 
12 lentelė. Vilniaus kolegijos LLP/Erasmus partneriai 2008/2009 m. m. 

Šalis Skaičius 
Airija 2 

Austrija 4 
Belgija 9 
Čekija 1 
Danija 9 
Estija 4 

Graikija 2 
Ispanija 3 
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Italija 1 
Jungtinė Karalystė 4 

Kipras 1 
Latvija 7 
Lenkija 7 

Norvegija 2 
Olandija 7 

Portugalija 3 
Prancūzija 4 
Rumunija 1 
Slovakija 2 
Suomija 11 
Turkija 3 

Vengrija 1 
Vokietija 6 

Iš viso: 94 
 
Studentų mobilumas studijoms ir praktikai. 2008/2009 m. m. buvo planuota išsiųsti 124 

studentus, išsiųsta 123, tai yra, planas praktiškai buvo įgyvendintas. Pagal Erasmus programą 
išvykusių studentų skaičius sudaro 81% bendro į užsienį išvykusių Kolegijos studentų skaičiaus. Tai 
rodo, jog Erasmus programa yra viena iš pagrindinių tarptautinį Kolegijos studentų mobilumą 
finansuojančių programų. Pagal išsiunčiamų studentų skaičių Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių 
tarp Lietuvos kolegijų. 

Studentai, dalyvaudami Erasmus akademinių mainų programoje, įgyja neįkainojamų teorinių 
bei praktinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties. Nepaisant to, vis dar išlieka mobilumą 
stabdančių veiksnių – dalinis studijų programų nesuderinamumas, lankstumo stoka įskaitant studentų 
iš užsienio aukštųjų mokyklų parsivežtus studijų rezultatus. Tačiau, pastebima gera tendencija, jog 
mainų programoje dalyvauja vis daugiau motyvuotų studentų, sugebančių pasirinkti jiems 
tinkamiausias studijų programas bei užsienio aukštąsias mokyklas. 

 
Personalo mobilumas dėstymui ir mokymuisi. Kolegijos personalas 2008/2009 m. m. turėjo 

galimybę be Erasmus dėstymo vizitų vykti stažuotis užsienio aukštosiose mokyklose arba įmonėse. 
Dėstymo vizitams išvyko 53 dėstytojai (planuoti 52), personalo stažuotėms 17 (planuota 11). Abiems 
atvejais planavimas buvo viršytas, trumpinant vizitų trukmę bei mažinant dienpinigių dalį. 

Pagal Erasmus programą išvykusių Kolegijos darbuotojų skaičius sudaro 45% bendro į užsienį 
išvykusio Vilniaus kolegijos personalo skaičiaus. Tai rodo, jog Erasmus programa yra viena iš 
pagrindinių tarptautinį Kolegijos dėstytojų mobilumą finansuojančių programų. Pagal išsiunčiamų 
personalo darbuotojų skaičių Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių tarp Lietuvos kolegijų. 

Erasmus mainų programa suteikė galimybę dėstytojams išvykti dėstyti užsienio aukštosiose 
mokyklose, o visiems programoje dalyvavusiems personalo darbuotojams, 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.  

29 ir 30 paveiksluose pateikiama, kiek planuota ir išsiųsta studentų ir personalo darbuotojų 
pagal LLP/Erasmus programą 2000–2008 m. m. 
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29 pav. Studentų mobilumas pagal Erasmus programą 2000–2009 metais. 

3
3

7
6

12
7

19
11

20
16

26
19

59
31

48
39

43
54

63
70

0 10 20 30 40 50 60 70

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Planuotas personalo mob. skaičius Išsiųsto personalo skaičius

 
30 pav. Personalo mobilumas pagal Erasmus programą 2000–2009 metais. 

 
2008/2009 m. m. pagal Erasmus programą studijuoti ir atlikti praktiką į Vilniaus kolegiją 

atvyko 26 užsienio studentai ir paskaitas skaitė bei stažavosi 40 užsienio dėstytojų bei personalo 
darbuotojų, tai yra 33% daugiau negu praėjusiais mokslo metais. Atvykę studentai studijavo bei atliko 
praktiką Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, 
Agrotechnologijų, Pedagogikos bei Dizaino ir technologijų 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, toliau tvarkyti bendrabučius ir studentų 
apgyvendinimo administravimą juose; dėstytojams – labiau suderinti vizitų programas, katedrose 
palaikyti nuolatinius ryšius su partneriais. Fakultetuose vis dar neįvesti Erasmus koordinatorių etatai, 
o skiriamos papildomos priemokos už savanorišką koordinatorių veiklą buvo labiau simbolinės. 

Dalyvavimas LLP/Erasmus intensyviuose projektuose (LLP/Erasmus IP). 
2008 / 2009 m. m. Vilniaus kolegija partnerio teisėmis dalyvavo iš viso 7-iuose LLP / Erasmus 

/ IP projektuose: 
• Elektronikos ir informatikos fakultetas – 1-ame IP projekte; 
• Verslo vadybos fakultetas – 3-uose IP projektuose; 
• Sveikatos priežiūros fakultetas – 2-uose IP projektuose; 
• Agrotechnologijų fakultetas – 1-ame IP projekte. 

Šių projektų mokymuose iš viso dalyvavo 29 studentai: po 8 studentus iš Elektronikos ir 
informatikos bei Verslo vadybos fakultetų, 10 – iš Sveikatos priežiūros fakulteto ir 3 iš 
Agrotechnologijų fakulteto. 

Minėtuose mokymuose paskaitas skaitė 2 VVF ir po vieną EIF, SPF ir ATF dėstytoją. 
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Projektų (intensyvių mokymų) temos labai įvairios: vadyba, įmonių socialinė atsakomybė, 
informacinės technologijos, medicinos ir chemijos mokslai. Kolegijos dalyvavimas LLP/Erasmus 
intensyviuose projektuose pateiktas 11 priede. 

Dalyvavimas LLP / Erasmus Tematinių tinklų (TNP) projektuose. 
2008/2009 m. m. Vilniaus kolegija partnerio teisėmis dalyvavo 3-iuose LLP/Erasmus/TNP 

projektuose. Kolegijos dalyvavimas LLP/Erasmus Tematinių tinklų projektuose pateiktas 11 priede. 
Dalyvavimas LLP / Grundtvig projektuose. 
Vilniaus kolegija dalyvavo 3 Grundvig veiklų projektuose, iš kurių vieną - LLP-GRU-MP-

2009-LT-00010 „Etinė kompetencija kaip ugdymo komponentas suaugusiųjų mokyme“ - koordinavo 
Agrotechnologijų fakultetas. Kolegijos dalyvavimas Grundvig projektuose pateiktas 11 priede. 

Dalyvavimas LLP / Comenius projektuose. 
Vilniaus kolegija partnerio teisėmis dalyvavo viename LLP Comenius projekte 134222-LLP-

1-2007-DE-COMENIUS-CMP „TIPP – Mokytojai praktikoje ir procese“. Koordinatorius – Bielefeld 
taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija. Projekto rezultatas: parengta metodinė medžiaga (knygos 
ir DVD formatais). Projekte dalyvavo Pedagogikos fakultetas. 

Dalyvavimas LLP / Leonardo da Vinči projektuose 
Vilniaus kolegija daugelį metų buvo viena iš pirmaujančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje pagal 

Leonardo da Vinčio (LdV) projektų skaičių. Tačiau nuo 2007-ųjų metų studentų praktikų ir dėstytojų 
stažuočių mobilumas buvo perkeltas į Erasmus programą, todėl sumažėjo ir projektų. Kolegijos 
dalyvavimas Leonardo da Vinči projektuose pateiktas 11 priede. 

 
9.2. NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE 

 
Vilniaus kolegija yra 4-ių tarptautinių organizacijų narė: 
1. Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE); 
2. Europos aukštųjų vadybos ir verslo administravimo  krypties mokyklų tinklo (SPACE); 
3. Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklo (ENPHE); 
4. Europos Erasmus koordinatorių asociacijos (EAEC); 
5. Baltijos šalių tinklo (BSN). 

 
Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija EURASHE įkurta 1990 m. EURASHE nariai 

yra aukštųjų koleginio tipo mokyklų asociacijos bei atskiros institucijos. 
Atspindėdama dėmesį aukštajam profesiniam mokslui Europoje, EURASHE organizuoja 

tyrimus, apklausas, konferencijas ir seminarus, susijusius su šia sritimi. 
Pastarieji metai rodo, kad aukštųjų koleginių studijų sektorius greitai ir lanksčiai prisitaiko prie 

darbo rinkos poreikių bei įvairių pramonės šakų reikalavimų. Be to auga šio skyriaus dydis ir svarba. 
Dėstomų dalykų įvairovė byloja apie kokybę, lankstumą bei naujovių diegimą sparčiai 
besikeičiančiame nūdienos pasaulyje. 

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

SPACE yra Europos aukštųjų vadybos ir verslo administravimo krypties mokyklų tinklo 
asociacija, pernai 20-metį atšventusi ir šiuo metu vienijanti per 90 aukštojo mokslo institucijų iš 28 
šalių ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio regionuose. 

Vilniaus kolegija yra SPACE asociacijos narė nuo 2002 m. pavasario. Kolegija - pirmoji 
Vidurio ir Rytų Europos aukštoji mokykla, tapusi šios asociacijos nare. Vilniaus kolegijos Verslo 
vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė šešerius metus (2 kadencijas) buvo asociacijos 
viceprezidentė, nuo 2009 metų išrinkta SPACE prezidente. 

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle buvo įkurtas 1995 m. Šiuo metu 
tinklas vienija virš 130 Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus iš beveik 30 
šalių. Vilniaus kolegija įstojo į šią organizaciją 2002 metais ir tapo aukštąja mokykla, atstovaujančia 
Lietuvos aukštojo koleginio mokslo sektorių šioje organizacijoje. 

Vilniaus Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja Milda 
Žukauskienė nuo 2005 metų yra tinklo vykdomosios tarybos narė. 
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Europos Erasmus koordinatorių asociacija EAEC įkurta 2004 m. ir jau 2005 m. įvyko pirmoji 
Erasmus koordinatorių konferencija – ERACON. 

Vilniaus kolegija aktyviai dalyvauja kasmetinėse EARCON konferencijose - čia užmezgama 
daugiausiai ryšių su užsienio institucijomis, palaikomi ryšiai su jau esamais partneriais, semiamasi 
patirties iš kitų institucijų. 2004-2008 metais EAEC viceprezidente buvo Vilniaus kolegijos 
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė. 

Baltijos šalių tinklas (BSN) yra aukštojo mokslo įstaigų, regionų plėtros organizacijų ir kitų 
organizacijų Baltijos jūros regione tinklas. Šiuo metu yra daugiau kaip 30 partnerių, tačiau tinklas 
nuolat plečiasi. Vilniaus kolegija aktyviai dalyvavo Baltijos jūros tinklo (angl. Baltic Sea Network –
BSN) veikloje praktiškai nuo jo įsikūrimo. Šį tinklą, vienijantį Baltijos jūros regione esančias 
aukštąsias mokyklas, Vilniaus kolegijoje atstovauja Strateginės plėtros skyriaus vedėjas Vytautas 
Lauciūnas, kuris tuo pačiu yra ir minėto tinklo Valdymo komiteto narys. 

 
9.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1.  Studentai ir dėstytojai nepakankamai aktyviai dalyvauja akademinio mobilumo veiklose. 

Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių institucijų Lietuvos kolegijų tarpe pagal dalyvavimą 
LLP/Erasmus mobilumo veiklose. Strateginiame plane užsibrėžta siekiamybė – studijuoti/atlikti 
praktikos į užsienį išsiųsti 3% Kolegijos studentų bei 10% dėstytojų – dar nėra įgyvendinta. Nėra 
pasiektas balansas tarp išvykstančių ir atvykstančių studentų ir dėstytojų. Reikalingas dėmesys ir 
paskatos studentų ir personalo mobilumui. 
2. Naudojantis ES struktūrinių fondų ir kitų programų lėšomis, skatinti fakultetus inicijuoti 
tarptautinių projektų paiešką ir vykdymą. 

2009 m. Vilniaus kolegija dalyvavo 18-oje tarptautinių projektų. Palyginti su praėjusiais 
mokslo metais, projektų skaičius kito nežymiai, tačiau išaugo projektų apimtys – veiklos tapo 
įvairesnės, labiau orientuojamasi į kokybę, daugiau dėmesio skiriant rezultatams, o ne procesui. 
Nemažai dėstytojų skaitė pranešimus užsienyje bei dalyvavo svarbiuose Vilniaus kolegijai 
tarptautiniuose renginiuose. Fakultetai turėtų labiau suaktyvinti tarptautinių projektų paiešką, 
inicijavimą ir vykdymą. 
3. Ne visų fakultetų pagrindinės studijų programos atstovaujamos pripažintose Europos aukštojo 
mokslo institucijas vienijančiose asociacijose ar profesinėse organizacijose. 

Kolegija aktyviai dalyvauja keliose Europos aukštojo mokslo institucijas vienijančiose 
asociacijose. VVF ir EKF atstovauja SPACE, o SPF – ENPHE. Reikėtų, jog kiekvieno fakulteto bent 
viena pagrindinė studijų programa būtų atstovaujama pripažintoje tarptautinėje aukštojo mokslo 
asociacijoje ar profesinėje organizacijoje. 
 
 

10. RYŠIAI SU VISUOMENE 
10.1. VIDAUS IR IŠORĖS KOMUNIKACIJOS PLĖTOJIMAS, KOLEGIJOS 

VEIKLOS POPULIARINIMAS 
 

Kolegijos Ryšių su visuomene skyriui svarbu ne tik nuolat sekti aplinkos pokyčius, bet ir 
formuoti palankią aplinką, žinomumą, todėl skyrius nuolat tikslingai siekia bendrauti su 
suinteresuotomis grupėmis bei asmenimis (esamais ir potencialiais), t. y. plėtoti ryšius su visuomene. 

Ryšių su visuomene skyrius remdamasis siekiu didinti Kolegijos žinomumą 2009 m. aktyviai 
dirbo su žiniasklaida. Parengė per 100 pranešimų spaudai iš Kolegijos kasdieninių žinių, akademinės 
bendruomenės pasiekimų, pateikė informaciją apie vykstančius renginius, kurie buvo platinti 
žinaisklaidai per BNS agentūrą, šalies dienraščiuose, moksleiviams skirtame laikraštyje „Mokyklos 
frontas“, parengti ir spausdinti straipsniai leidinyje „Švietimo naujienos“, „Mokslo Lietuva“, 
„Vilniaus diena“, „Verslo žinios“, „15 min“ (visuose regionuose – Vilnius, Kaunas, Klaipėda). 

2009 m. parengta nauja brošiūra, pristatanti visų aštuonių fakultetų studijų programas Vilniaus 
kolegijoje, išleistas leidinukas anglų kalba „Vilnius Kolegija / University of Applied Sciences“. 
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Ryšių su visuomene skyrius nuolat aktyviai ieškojo būdų ir priemonių darbui su tiksline grupe, 
t. y. mokyklų ir gimnazijų moksleiviais. Šiam tikslui buvo parengtas ir realizuotas projektas Priėmimo 
laikotarpiu. 

Daug dėmesio skirta renginiams „Mokymasis. Studijos. Karjera 2009“, „Karjeros diena 2009“, 
„Tavo sėkmės kelias“, „Atvirų durų diena 2009“, tradicinei Mokslo metų pradžios šventei, kuri labai 
reikalinga Kolegijos studentijai, akademinei bendruomenei, socialiniams partneriams ir kitiems. 
Kolegijos bendros įvaizdžio stilistikos palaikymui reklamose buvo naudojamas Vilniaus kolegijos 
logotipas ir spalvos. 

Ryšių su visuomene skyrius prisitaikydamas prie kintančios aplinkos nuolat siekia tobulėti, 
todėl dalyvauja renginiuose, skirtuose ryšiams su visuomene, ir yra Lietuvos ryšių su visuomene 
specialistų sąjungos tikrasis narys. 

Kolegijos veiklos populiarinimui yra labai svarbi administracijos ir fakultetų vidinė 
komunikacija. Ypač jos planingumas, koordinacija. Šiam tikslui realizuoti buvo organizuotas 
susitikimas su fakultetų atstovais, teikiančiais informaciją Ryšių su visuomene skyriui. Susitikimo 
metu siekta pagerinti vidinę komunikaciją, aptarti žinių pateikimo būdus ir priemones. Šis dialogas 
davė teigiamų rezultatų išorinei komunikacijai: padaugėjo pranešimų spaudai, žinučių internetinėje 
erdvėje. 

Akademinių, kultūrinių, socialinių ryšių palaikymą ir plėtotę vykdė fakultetai, Tarptautinių 
ryšių skyrius, Ryšių su visuomene skyrius. Vyko bendri renginiai su socialiniais partneriais, akcijos, 
kuriuose aktyviai dalyvavo studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai. Pasirašytos naujos 
bendradarbiavimo sutartys, suteikiančios galimybę viešinti Kolegiją ir jos pasiekimus. 

Metų pabaigoje skyrius sukūrė ir sėkmingai realizavo projektą „Technologijos mokslų studijos 
Vilniaus kolegijoje“. 

 
10.2. RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 
Kolegijai svarbūs ir vertingi nuolatiniai ryšiai su švietimo ir mokslo institucijomis, socialiniais 

partneriais, darbdaviais. Bendradarbiavimo formos – dalykinės konsultacijos, mokymo metodinės 
medžiagos rengimas, studijų programų rengimas ir tobulinimas, kvalifikacijos tobulinimas, 
vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams, dalyvavimas kvalifikavimo komisijų darbe, 
vadovavimas profesinėms ir baigiamosioms praktikoms. Kasmet sudaromos naujos 
bendradarbiavimo, paslaugų ar paramos sutartys. 

Elektronikos ir informatikos fakultete bendradarbiaujant Elektronikos ir  Kompiuterių 
technikos ir telekomunikacijų katedroms parengta ir su UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ 2009-
01-05 pasirašyta mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos sutartis Nr. 2009/-02 dėl mokymo 
medžiagos sukūrimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų pravedimo TEO LT, AB darbuotojams. 
Katedrų dėstytojai pravedė kabelinės prieigos tinklų ekspertų – matuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
kursus. 

Su UAB „Viginta“, teikiančia daugiakanalės abonentinės televizijos ir interneto paslaugas, 
buvo pasirašyta bendradarbiavimo ir paramos sutartis. Profesinės ir baigiamosios praktikos metu 
studentai padėjo diegti skaitmeninės televizijos paslaugas vartotojams. UAB „Viginta“ skyrė 4000 Lt 
paramą fakulteto laboratorijų bazei modernizuoti. Už šias lėšas buvo įsigyti laboratoriniai maketai ir 
įranga. Katedros nariai dalyvavo firmos Agilent Technologies ir UAB „Lokmis“ organizuotuose 
seminaruose apie naują įrangą ir technologijas. Su UAB „Festo“ didaktikos konsultantu dr. A. Kirka 
buvo konsultuojamasi dėl mechatronikos naujos įrangos pasirinkimo. 

Informacinių technologijų ir Programinės įrangos katedros bendradarbiauja su VU 
Matematikos ir informatikos fakultetu, MRU Socialinės informatikos fakultetu, VGTU Informacinių 
technologijų katedra, Matematikos ir informatikos institutu. Fakulteto studentai atlieka praktikas UAB 
„Prototechnika“, KŪB „Aiva sistema“, UAB „Webmedia“, asociacijos ,,Apsaugos verslo grupė” 
įmonėse UAB ,,Levoriškis”, UAB ,,Apsaugos ir IT sprendimai”, UAB ,,Sirena Security”. 
Kompiuterių technikos ir telekomunikacijų studijų programų studentai atlieka praktikas UAB 
„Baltnetos komunikacijos”, UAB „Varicom”, UAB „ELWon”, UAB „Satela”, UAB „Eurocom”, 
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UAB „Fima”, UAB „Elsis”, UAB „Elneta”, UAB „Ekostela”, UAB „Acta Juventus”, UAB 
„Telekomunikaciniai sprendimai”. 

Ekonomikos fakultetas 2009 m. pasirašė kelias bendradarbiavimo ir paramos bei paslaugų 
sutartis. Dėstytojams sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją įmonėse, seminaruose ir stažuotėse. 
Socialiniai partneriai teikia fakultetui materialinę pagalbą programine įranga, leidiniais, skiria 
vardines stipendijas. Fakulteto dėstytojai 2008/2009 m. m. aktyviai dalyvavo 13 asociacijų, klubų, 
draugijų veikloje. 

Lietuvos bankas teikia paramą leidiniais fakulteto bibliotekai. Gauti specialybiniai žurnalai 
lietuvių ir anglų kalbomis: „The Banker“, „Leaders“, „Pinigų studijos“, mėnesinio ir ketvirtinio 
Lietuvos banko „Biuleteniai“, sąvadas „Lietuvos banko teisės aktų rinkinys“ ir kt. 

UAB ,,Pačiolis“ aprūpina apskaitos metodine medžiaga, sudaro sąlygas dėstytojams 
nemokamai dalyvauti seminaruose aktualiais apskaitos ir mokesčių bei finansinės atskaitomybės 
parengimo klausimais. UAB ,,Pačiolis“ yra sudariusi sąlygas studijų procese naudoti Apskaitos 
politikos ir pirminių apskaitos dokumentų elektroninę versiją. Katedros dėstytojai UAB ,,Pačiolis“ 
kursų klausytojams skaito paskaitas, rengia jiems metodinę medžiagą. Fakulteto studentai padeda UAB 
„Pačiolio prekyba“ organizuoti didžiuosius apskaitos seminarus Vilniuje. 

Su UAB „Mokesčių srautas“ kasmet pasirašoma paramos sutartis dėl žurnalo „Apskaitos 
menas“ elektroninės versijos pateikimo. UAB „Mokesčių žinios“ nemokamai fakultetui teikė 
savaitraštį „Mokesčių žinios“. Su UAB „Finansų valdymo sistemos“ pasirašyta paramos sutartis dėl 
programinės įrangos FINVALDA MAXI-branduolys+ ir duomenų bazės SQL Anywhere OEM 
standalone seat įsisavinimo. Įmonės atstovai pristatė programą ir apmokė dėstytojus ja naudotis. 2009 
m. su UAB „Apskaitos ir audito žinios“ pasirašyta paramos teikimo sutartis. Pagal sutartį studijoms 
skiriami 5 savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ egzemplioriai. Savaitraštyje 
reklamuojama Buhalterinės apskaitos studijų programa, publikuojami katedros dėstytojų straipsniai. 

UAB ,,Logas“ specialistai sudaro sąlygas organizuoti studentų konkursą ,,Geriausias ,,Konto“ 
programos žinovas“. Konkurso užduotis parengta bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Kartu su 
profesinio bakalauro diplomu studentams įteikiami KONTO sertifikatai, kuriuose pažymima, kad 
absolventai gerai žino „Konto” programą ir gali sėkmingai šia programa vesti įmonės buhalterinę 
apskaitą. 

Bankininkystės katedra glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos komerciniais bankais AB 
SWEDBANK, AB DnbNord bankas, AB Parex bankas, AB SEB bankas, AB Ūkio banko Vilniaus 
filialas, AB vertybinių popierių birža ,,NASDAQ OMX Vilnius”. Dėstytojai turi galimybę tobulinti 
kvalifikaciją bankuose, konsultuotis su jų specialistais. Bankininkystės studijų programos studentams 
organizuojamos pažintinės ekskursijos. Katedros nariai bendrauja su Lietuvos vidaus auditorių 
asociacija. Narystė vidaus audito asociacijoje leidžia betarpiškai bendrauti su vidaus auditorių 
bendruomene, operatyviai keistis praktine-dalykine informacija bei patirtimi. Nariams suteikiamos 
sąlygos tobulinti kvalifikaciją, lengvatinėmis sąlygomis įsigyti specialybinės literatūros, periodikos, 
dalyvauti seminaruose bei konferencijose. 

Fakulteto dėstytojai yra aktyvūs Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai. Lietuvos 
ekonomikos dėstytojų asociacijos būstinė yra Ekonomikos fakultete. 

VŠĮ „PROFAT“ organizuoja PROFO konkursą, kuriame Lietuvos kolegijų studentai pristato 
verslo idėjas. Ekonomikos fakulteto studentai 2008/2009 m. m. pateikė 3 idėjas. Konkurse dalyvavo 3 
komandos („Jėgainės“, „Rinkos rykliai“, „Joy“). Į finalą pateko „Rinkos ryklių“ komanda. Komanda 
„Jėgainė“ INOVECO konkurse laimėjo specialų žiūrovų simpatijų prizą. 

Jau daugelį metų fakultetas palaiko artimus ryšius su užsienio mokymo institucijomis. Viena jų - 
Švedijos mokymo institucija VeraDotter Skandinavian Culture and Education (Švedija), vykdanti 
nuotolinį mokymą. 2008/2009 m. m. švedų siūlymu fakultetas įsitraukė į tarptautinį NORDPLUS 
programos projektą BOLDIC Perspectives Online. 

Su Kišiniovo bankininkystės ir finansų koledžu (Moldova) bendradarbiaujama mokslo 
taikomojoje ir sportinėje veikloje. 2008/2009 m. m. fakulteto dėstytojos O. Buckiūnienė ir A. 
Pikelienė parengė straipsnį tarptautinės mokslinės konferencijos leidiniui. Dekanė A. Pikelienė 
dalyvavo konferencijoje Kišiniove, skaitė pranešimą, dalijosi darbo patirtimi. 
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Artimi ryšiai palaikomi su Polesios universitetu (Pinskas, Baltarusija). Studentai ir dėstytojai 
2008/2009 m. m. dalyvavo organizuotoje tarptautinėje vasaros stovykloje. Mokslinėje konferencijoje 
dėstytoja O. Buckiūnienė skaitė paskaitą studentams finansų klausimais. 

Su Rygos Verslo ir finansų aukštąja mokykla fakultetas bendradarbiauja tobulinant studijas, 
organizuojant mokslinę taikomąją veiklą. Dėstytojai skaito paskaitas studentams pagal Erasmus 
programą, fakulteto studentai dalyvauja Rygos dėstytojų atliekamame taikomajame tyrime. 

Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų fakultete 2009 m. aptarta ir suderinta 
Finansų studijų programa, dalykų programų aprašai. Dėl to nuo 2009 vykdomas Finansų studijų 
programos absolventų priėmimas į išlyginamąsias ir magistrines studijas MRU Ekonomikos ir finansų 
valdymo fakultete. 

Su tarptautine įmone „INGSTAD&CO“ vykdomas užsakomasis tyrimas „Verslo aplinkos 
analizė įstojus į ES“. Pagal Erasmus programą socialiniams partneriams, suorganizuotas šios įmonės 
vadovo I. Ingstado vizitas fakultete. I. Ingstad skaitė studentams paskaitą tema „Verslo kultūra 
Lietuvoje ir Švedijoje“. 

Verslo vadybos fakultetas yra Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos (LVRA), Lietuvos 
prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) narys. 

Kartu su LVRA dirbdamas daugiašaliame Erasmus projekte fakultetas vertino 5-ių viešbučių 
inovatyvumą, gebėjimą analizuoti ir diegti inovacijas versle, derinti darbuotojų, tiekėjų bei klientų 
žmogiškuosius santykius. LVRA nariai, restoranai ir viešbučiai („Mabre Residence Hotel“, „Narutis“, 
„Reval hotel Lietuva“, „Crowne Plaza Vilnius”, „Conti“, „Ratonda“, „Centrum Uniquestay“, „Artis“ 
ir kiti) nuolat priima studentus į praktiką, teikia dalykines konsultacijas dėstytojams. 

Su LPĮA pasirengta bendradarbiauti dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo studentų 
praktiniams gebėjimams stiprinti, bendradarbiaujama prekybos vadybos studijų programos, dalykų 
programų tobulinimo klausimais, sudaromos galimybės studentams atlikti profesinę ir baigiamąją 
praktikas.  

Užmegzti ryšiai su Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA), Personalo 
valdymo profesionalų asociacija (PVPA). 

Vilniaus kolegija yra viena iš Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) steigėjų. Nuo 2006 
m. šios asociacijos būstinė yra Verslo vadybos fakultete. 2008 m. asociacija tapo tarptautinės FIPLV 
(Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) federacijos nare. Verslo vadybos 
fakultete buvo organizuota 3-oji tarptautinė LKPA konferencija, kalbų seminarai, išplėtotos kitos 
kalbų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo priemonės. 

Fakulteto kalbininkai sėkmingai bendrauja ir bendradarbiauja su KMU, kitų aukštųjų mokyklų 
kalbininkais: nuo 2005 m. kas antri metai fakultete rengiamos konferencijos „Kalbų mokymas 
aukštosiose mokyklose“. 2009 m. konferencijoje dalyvavo dėstytojai iš 14 aukštųjų mokyklų. 

Didelę praktinę naudą fakulteto dėstytojams ir studentams teikia narystė SPACE - Europos 
aukštųjų vadybos ir verslo administravimo krypties mokyklų tinklo asociacijoje. Studentams 
suteikiama teisė laikyti egzaminus SPACE euroverslo, SPACE euroturizmo ir SPACE eurokalbų 
diplomams gauti. 

Studentų praktiniai verslumo gebėjimai, ugdomi verslo praktinio mokymo firmose, kurios 
priklauso European – Pen International, pasaulinei verslo praktinio mokymo firmų asociacijai. 

Sėkmingai plėtotas bendradarbiavimas su koncernu „Achemos grupė“, garantavęs studentams 
puikias praktikos vietas. Studentai atliko praktiką ir UAB ,,Norfos mažmena“, UAB MAXIMA LT, 
AB „Dvarčionių keramika, UAB „Audėjas“, UAB „Cargo and go“, Coca-cola „HBC Lietuva“, UAB 
,,Viešbutis Lietuva“, UAB ,,Čili Kaimas”, AB ,,Valmeda”, UAB ,,RCD Room Concept Design”, UAB 
,,Centrum”, UAB ,,Naujasis Vilnius”, UAB ,,Sėkmės tiltas“. 

Sveikatos priežiūros fakultete veikia Podiplominių studijų skyrius, kuris siekia sudaryti 
sąlygas asmenims turintiems medicininį išsilavinimą tobulinti įgytą kvalifikaciją ir įgyti papildomų 
kompetencijų. Siūloma 118 neformalaus švietimo kvalifikacijos tobulinimo programų. 

2009 m. fakultetas dalyvavo viešajame supaprastintame konkurse, kuriame buvo perkami 
mokymai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų darbuotojų profesinei kvalifikacijai 
tobulinti. Laimėjus konkursą, 2009-10-19 pasirašyta Mokymo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 09-C-
978, pagal kurią Vilniaus kolegija VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikos suteiks 
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mokymo paslaugas pagal VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų įgyvendinamą 
Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, profesinės 
kompetencijos ugdymas“ tikslinės grupės narių – slaugytojų – profesinis mokymas. Paslaugos bus 
teikiamos iki 2013 metų gruodžio 31 d. už 260 520 Lt.  

2009-12-04 pasirašyta Mokymo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 09-C-1196, pagal kurią Vilniaus 
kolegija VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikos suteiks mokymo paslaugas pagal VšĮ 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų įgyvendinamą ES socialinio fondo finansuojamą 
projektą Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-145 „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 
darbuotojų profesiniai mokymai“ tikslinės grupės narių – slaugytojų – profesinis mokymas. Paslaugos 
bus teikiamos iki 2011 metų rugpjūčio 11 d. už 361 242 litus. 

2009 m. pravesti 396 valandų Paliatyvios slaugos mokymai įvairioms Lietuvos gydymo 
įstaigoms, kuriuose dalyvavo 601 klausytojas. 

2009-05-21,22 d. Trakuose vyko II tarptautinė slaugos specialistų konferencija „Slauga: 
mokslas ir mokymasis 2009 (chirurginių pacientų slauga)“. Konferenciją kartu su SPF organizavo VšĮ 
VU ligoninė „Santariškių klinikos“, Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, Anestezijos ir 
Intensyviosios terapijos slaugytojų draugija. Buvo išleista konferencijos pranešimų medžiaga. 

Agrotechnologijų fakultete vienas iš reikšmingiausių studijų proceso tobulinimo veiksnių 
2008/2009 m. m. buvo ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas. Bendradarbiaujama rengiant ir 
tobulinant studijų programas, dalykų programas, jas recenzuojant, modernizuojant studijų procesą. 
2008/2009 m. m. partnerystės ryšiams gerinti fakultetas pasirašė 15 bendradarbiavimo sutarčių su 
Lietuvos gyvūnų globos draugija, LR Žemės ūkio rūmais, Lietuvos Agrarinės ekonomikos institutu, 
Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu, UAB „Floralita dizainas“, UAB 
agrofirma „Sėklos“, UAB „HORTUS ET DOMUS“, UAB „Sodų harmonija“, UAB „IDG Service“, 
UAB „Rudista“, VšĮ „Lesė“, VšĮ „Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla ir vaistinė“, AB Vilniaus 
paukštynu, J. Vereniaus veterinarinių paslaugų įmone, UAB „Alltech technologijos“. Dėstytojams 
sudaryta galimybė tobulinti įmonėse profesinę kvalifikaciją seminaruose, stažuotėse. Socialiniai 
partneriai teikia fakultetui materialinę pagalbą leidiniais, priima studentus baigiamajai praktikai, 
konsultuoja dėstytojus, supažindina su naujovėmis, dalyvauja kvalifikavimo komisijų darbe. 

Fakulteto dėstytojai 2008/2009 m. m. aktyviai dalyvavo Lietuvos veterinarijos gydytojų, 
Lietuvos floristų, Kaimo plėtros profesinių mokymo įstaigų, Buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų, 
Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų, Lietuvos –Didžiosios Britanijos, Lietuvos kalbų pedagogų, 
Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos kolegijų neakivaizdinių studijų vadovų, Lietuvos mėsos 
perdirbėjų, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijų, Aplinkotyros „Medumėlė“, Lietuvos kurtų 
savininkų klubų, Lietuvos – Čekijos EURACHEM-LIETUVA, Lietuvos mikologų, Žaliuojanti Vilnija, 
Lietuvos matematikų, Lietuvos gyvūnų globos, Lietuvos kinologų draugijų veikloje. 

Fakultete veikia Regioninis žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centras, kuriame tobulino 
savo kvalifikaciją 1572 Vilniaus regiono žemdirbiai. 

Pedagogikos fakultetas glaudžiai bendradarbiaujama su VPU Lituanistikos fakultetu, 
Ugdymo pagrindų katedra, Kultūros ir meno institutu. Pedagogų profesinės raidos centre fakulteto 
dėstytojai kelia kvalifikaciją, dalinasi gerąja patirtimi pedagogų mokymų metu. Kartu su Lietuvos 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacija sprendžiamos absolventų įdarbinimo problemos. 
Septyni fakulteto dėstytojai yra tarptautinių ir šalies asociacijų bei draugijų nariai. 

Dizaino ir technologijų fakultetas yra Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos 
(LATIA) narys. Fakulteto dekanė Z. Skutulaitė yra šios asociacijos tarybos narė. Asociacijos 
prezidiumas svarstė ir pritarė fakulteto parengtai Aprangos technologijų ir verslo studijų programai. 
Parodoje “Baltijos tekstilė ir oda 2009” asociacija nemokamai skyrė stendą, kuriame buvo pristatyta 
fakulteto veikla, studentų pasiekimai, reklamuojamos Vilniaus kolegijos studijų programos, teikiama 
informacija apie studentų priėmimą ir studijų sąlygas. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su KTU Dizaino ir technologijų fakulteto Polimerinių medžiagų 
technologijos katedra. Šios katedros vedėja prof. dr. E. Strazdienė buvo baigiamųjų darbų gynimo 
komisijos ir Aprangos technologijų ir verslo studijų programos rengimo komiteto narė, taip pat su dr. 
V. Dobilaite ji buvo dėstytojų atestavimo ir konkurso eiti dėstytojo pareigas komisijos narė. Su šia 
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KTU katedra fakultetas vykdo Leonardo da Vinči projektą “Pažangios europinės mokymo ir 
mokymosi patirties integravimas rengiant siuvinių gamybos specialistus”. 

Siuvimo UAB “Kleidimpex” priėmė studentus į dalykines ekskursijas ir gamybinę praktiką. 
Įmonės specialistai dalyvavo siuvinių gamybos technologų kompetencijų ir šių specialistų poreikio 
tyrime. Įmonės direktorė Irena Žemelienė suteikė naudingų konsultacijų rengiant Aprangos 
technologijų ir verslo studijų programą, buvo studijų programos rengimo komiteto narė. Dalykinę 
kvalifikaciją įmonėje tobulino fakulteto dėstytoja, kuri susipažino su technologinio proceso 
organizavimo savitumais bei technologine ir apskaitos dokumentacija. 

Menų fakultetas bendradarbiauja su Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės 
komunikacijos institutu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetu, Žemaitijos ir 
Marijampolės kolegijomis. Ilgametis ryšys Scenos meno ir šokio pedagogikos katedrą sieja su 
Vilniaus miesto mokyklomis, meninėmis studijomis. Ritminės muzikos ir Kultūrinės veiklos vadybos 
katedros bendradarbiauja su kino teatrais, reklamos studijomis, Vilniaus Rotuše, Vilniaus Mokytojų 
namais, džiazo klubais, Muzikos ir meno biblioteka. 

Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Marijampolės muzikos mokykla bei VšĮ 
„Kristupo festivaliai“. Menų fakulteto dėstytojai yra aktyvūs asociacijų, sąjungų, draugijų ir federacijų 
valdybų bei grupių nariai. 

 
10.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Informacijos sklaida ir komunikacija tarp padalinių nepakankamai planinga ir koordinuota. 

Kolegijos skyriai ir tarnybos, Studentų atstovybė, akademiniai padaliniai ne visada rodo 
iniciatyvą arba per vėlai informuoja Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojus apie vyksiančius 
renginius, naujienas, artėjančias svarbias sukaktis. Todėl labai svarbu stiprinti vidinius ryšius tarp 
Kolegijos padalinių, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, akcentuoti pagrindines vertybes, kurios 
tiesiogiai susijusios su Kolegijos įvaizdžio formavimu, bendruomenės stiprinimu, vidine ir išorine 
komunikacija. 
2. Informacijos sklaidai neišnaudojamos informacinių technologijų galimybės. 

Tobulėjant ir populiarėjant informacinėms technologijoms Kolegija neišnaudoja visų 
internetinės komunikacijos teikiamų galimybių, ypač komunikuojant su būsimais studentais, 
absolventais, ieškant naujų informacijos sklaidos kanalų, kurie populiarūs tarp jaunų žmonių. Reikia 
parengti naują modernų, atitinkantį  šiuolaikinius vartotojų poreikius, Kolegijos tinklalapio projektą ir 
jį įgyvendinti. Fakultetų internetines svetaines tvarkyti pagal bendrą sistemą nuolat atnaujinant 
skleidžiamą informaciją. 
 
 

11. INFORMACINĖ PLĖTRA 
11.1. INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

 
Kolegijos informacijos technologijų naudojimo specifiką apsprendžia geografinis fakultetų 

administracinių pastatų ir bendrabučių išsidėstymas. Aštuoni fakultetų administraciniai pastatai ir tiek 
pat bendrabučių yra skirtingose Vilniaus miesto vietose. Todėl informacinių mainų pagrindą sudaro 
sukurta ir nuolat plėtojama informacijos technologijų taikymo infrastruktūra. Kompiuterių tinklas 
plėtojamas, didinant duomenų perdavimo tarp Kolegijos padaliniuose esančių vietinių kompiuterių 
tinklų greitaveiką, gerinant perduodamos informacijos saugą. Visų fakultetų vietinių kompiuterių 
tinklai prijungti prie LITNET tinklo, panaudojant optinio kabelio technologijas. Visos 
kompiuterizuotos darbo vietos per LITNET tinklą turi kokybišką prieigą prie interneto. 

Kompiuterių tinklo technologiniai resursai suteikia galimybę dalį jų panaudoti IP telefonijai. 
IP telefonija įdiegta EIF, SPF, VVF ir Kolegijos administracijos padaliniuose, kuri šiuo metu apjungia 
130 telefonų abonentų. 

Kompiuterių tinklo schema su duomenų perdavimo kanalų greitaveika pateikta 12 priede. 
Kiekviename paminėtame objekte yra veikiantys vietiniai kompiuterių tinklai padalinti į 

mažesnius fragmentus. Visame kolegijos kompiuterių tinkle šiuo metu yra 1165 kompiuterizuotos 
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darbo vietos. Auditorijose, konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuoti stacionarūs daugialypės 
terpės įrenginiai, kurių skaičius viršija 100. EIF išbandyta ir įdiegta nauja SUN terminalinė sistema su 
60 darbo vietų, pritaikytų mokymui pagal naujas technologijas. 

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

Kompiuterinės įrangos tikslinis panaudojimas kolegijos padaliniuose pateiktas13 lentelėje. 
 

13 lentelė. Kompiuterinės įrangos panaudojimas 

 

Kompiuterių skaičius Kompiuterių sk. 
100-ui studentų 

(dieninių) 

Terminalinių 
sistemų darbo 

vietos 

Multimedia 
projektoriai Iš viso 

Iš jų: 
Mokymo 
tikslams Administracijai Bibliotekose, 

skaityklose 
Kolegijos 

administracija 76 15 61 - - - 4 

EIF 275 235 25 15 36 60 28 
EKF 197 160 24 13 23 - 12 
VVF 159 124 26 9 13 - 23 
SPF 98 62 16 20 9 - 10 
ATF 130 87 29 14 18 - 9 
PDF 96 64 17 15 17 - 11 
DTF 88 68 16 4 29 - 9 
MEF 46 21 16 9 12 - 3 

Iš viso 
kolegijoje 1165 836 230 99 19,62 60 109 

 
11.2. NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA 

 
Nuotoliniam mokymui kolegijoje buvo naudojama WebCT aplinka. Praėjusisis metais įdiegta 

virtuali mokymosi aplinka „Moodle", kuria šiuo metu naudojasi apie 35 % dėstytojų. „Moodle" 
pedagoginiu aspektu pripažįstama lanksčiausia virtualaus mokymo aplinka tinkama tiek nuotoliniam 
mokymui, tiek užduočių pateikimui kompiuterių klasėse. Kaip papildoma priemonė nuotoliniam 
mokymui įrengtos dvi mini vaizdo konferencijų studijos – EIF pastate (J. Jasinskio g. 15) ir VVF 
pastate (Didlaukio g. 49) – prijungtos prie LieDM tinklo. 

Elektroninio pašto vartotojams, įdiegus programą „Outlook Web Access“ sudarytos sąlygos 
pasiekti savo pašto dėžutę iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos, turinčios prieigą prie interneto. 

Platų kolegijos mokymo programų spektrą aptarnauja naudojamos programinės įrangos 
įvairovė. Pagrindinę jų dalį sudaro įranga, skirta studentų mokymui. Be jau gerai žinomų Microsoft, 
Oracle, Lotus, Unix, Sybase, Borland, Linux ir kitų programinės įrangos produktų naudojame daug 
specializuotų programų, tokių kaip: Steinberg WaveLab 5.0 – muzikos kūriniams komponuoti, 
aranžuoti ir užrašyti natomis, Optitex – automatizuotam drabužių konstravimui, Matlab - laboratorinių 
tyrimų matavimo duomenų apdorojimui, SPSS – statistinių duomenų apdorojimui ir daugelis kitų. 

Šiuo metu skirtingose kompiuterizuotose darbo vietose instaliuota per 60 skirtingų pavadinimų 
taikomųjų kompiuterinių programų. 

 
11.3. BIBLIOTEKOS VEIKLA 

 
Vilniaus kolegijos biblioteka skaičiuoja septintuosius savo veiklos metus (centralizuota 2003 

metų rudenį). Visuotinė krizė, apėmusi daugelį šalies veiklos sričių, neaplenkė ir bibliotekų, tad ir 
kolegijos bibliotekos veiklos rezultatų kreivė pirmą kartą smunka žemyn. Tokius rezultatus pirmiausia 
nulėmė sumažėjęs kolegijos studentų skaičius, o nuo jo priklauso ir kiti rodikliai (apsilankymų 
skaičius, dokumentų išduotis, pateiktų užklausų kiekis), kurie yra mažesni, nei ankstesniais metais. 

Pati didžiausia bibliotekų problema – dokumentų įsigijimas. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymu, neįmanoma kokybiškai sukomplektuoti bibliotekos fondo. Ypač tai aktualu krizės 
laikotarpiu, kai atsirado didžiuliai pokyčiai knygų rinkoje – tiek leidybos srityje, tiek tiekimo 
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grandyje. Ir ankstesniais metais dalies šalyje išleidžiamų knygų tiražai buvo labai maži (iki 100 fiz. 
vnt.), tačiau pernai tokių mažatiražių leidinių atsirado dar daugiau. Sumažėjo pagrindinių šalies 
universitetų, leidžiančių aukštosioms mokykloms vadovėlius bei monografijas, leidybos apimtys. Kiti 
leidėjai, žinodami ribotas bibliotekų finansines galimybes, taip pat sumažino tiražus. Be to, autoriai 
leidžia knygas savo lėšomis, kurių tiražai siekia vos 30-50 fiz. vnt, arba išleidžiami leidiniai, 
naudojant ES projektų lėšas, kurių tiražai nekartojami. Sunku sukomplektuoti tęstinius leidinius, 
universitetų bei Mokslų akademijos institutų leidžiamus mokslo darbų rinkinius, nes jų tiražai taip pat 
labai kuklūs, tad jau dabar, komplektuojant fondą, pastebime spragas. Ir tai tik maža dalis problemų. 
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32 pav. Įsigytų dokumentų skaičius 2006-2009 m., fiz.vnt. 

 
Kolegijos biblioteka tęsia Lietuvos kolegijų bibliotekų elektroninio katalogo kūrimo bei 

redagavimo darbus. 2009 metais įdiegta bibliotekinės programos ALEPH 500 nauja 18 versija, 
darbuotojos kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamos MARC21 mokymuose. Per ataskaitinį laikotarpį į 
elektroninį katalogą įkelta 11 688 fiz.vnt. 2 812 pavadinimų įsigytų dokumentų. Kaip ir ankstesniais 
metais, dirbama su Komplektavimo, Katalogavimo, Leidinių bei Paieškos moduliais, vedama 
elektroninė inventorinė knyga. Nerimą kelia šios programos tolesnio administravimo, naujojo 
konsorciumo kūrimo, programos finansavimo ir kiti su tuo susiję klausimai, kurie dar nėra išspręsti. 

Vilniaus kolegija yra Lietuvos kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių bibliotekų 
asociacijų (LMBA) narė. Ši organizacija tarpininkauja prenumeruojant elektronines duomenų bazes, 
planuojant bei skirstant šiems tikslams numatytas Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų lėšas. 
Vilniaus kolegijos biblioteka 2009 metais prenumeravo duomenų EBSCO Publishing (anglų kalba) 10 
bazių paketą. 
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33 pav. Vienam skaitytojui išduotų dokumentų skaičius 2006-2009 m. 

 
Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 2003-2009 metų laikotarpiu pateikti palyginamojoje 

lentelėje: 
14 lentelė. Bibliotekos veiklos rodikliai 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Bibliotekos fondas(fiz. vnt.) 292 041 294 612 299 672 311 068 295 214 
Gauta per metus (fiz. vnt.) 12 363 10 675 10 284 11 781 5 134 
Prenumerata (pavavadinimai) 198 188 205 241 228 
Gauta parama (tūkst. Lt) 7,7 8,8 27,9 63,5 35,7 
Registruotų skaitytojų skaičius 11 774 12 725 12 666 13 052 12 036 
Apsilankymų skaičius 441 298 444 329 437 071 400 935 352 417 
Dokumentų išduotis (fiz. vnt.) 542 822 552 549 691 941 525 664 454 819 
Skaityklų darbo vietų skaičius 350 370 370 327 328 
Interneto skaityklų darbo vietų skaičius 58 75 72 89 85 
Darbuotojų skaičius (etatai) 25 27 28 28 28 
Kompiuterizuotos darbo vietos 
personalui 

16 18 27 27 27 

ALEPH statistika (pavadinimai) 1 675 1 478 1 675 1 417 11 688 
 

11.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 
1. Sukurtos informacinių technologijų infrastruktūros optimizavimas. 

Optimizavimui reikalingos papildomos investicijos, kad užbaigti pradėtus projektus. 
Internetinės telefonijos projektas šiuo metu įpusėtas, todėl likusi dalis tinklo abonentų negali naudotis 
nemokamų pokalbių paslauga. Kita svarbi problema – informacijos saugos gerinimas, patikimumo 
užtikrinimas. Ši problema laipsniškai sprendžiama technologinėmis ir organizacinėmis kompiuterių 
tinklo struktūros tobulinimo priemonėmis. 

Optimizuojant informacines technologijas, Kompiuterių centro programuotojai baigia sukurti 
automatizuotą kompiuterių tinklo vartotojų informavimo ir operatyvaus IT incidentų šalinimo sistemą. 
Tai leis geriau panaudoti IT inžinierių tarnybų darbą, taupyti informacijos technologijų vartotojų 
darbo laiką. 
2. Renovuojant patalpas per mažai dėmesio kreipiama į elektroninių ryšių tinklų įrengimą. 

Reikėtų įteisinti lokalių tinklų atnaujinimo ar įrengimo sąmatų ir projektų suderinimo su Ūkio 
valdymo ir komercijos skyriumi tvarką. 
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12. ŪKIO VALDYMAS 
12.1. RACIONALUS DISPONUOJAMO TURTO EKSPLOATAVIMAS IR 

RENOVAVIMAS 
 

Pagrindinis Ūkio valdymo ir komercijos skyriaus tikslas – modernizuoti Kolegijos mokslo ir 
studijų materialinę bazę, rekonstruoti pastatus, pirkti ir įsigyti studijų ir mokslo reikmėms reikalingą 
ilgalaikį turtą, laboratorijų įrangą, kompiuterinę techniką, baldus ir kitą įrangą. 

Kalendorinių metų pabaigoje pagal akademinių padalinių pateiktą informaciją planuojami 
renovacijos darbai ateinantiems metams. 

Per 2009 metus fakultetuose ir bendrabučiuose atlikta remonto darbų už 2 416 897,71 Lt. 
Didžiausias dėmesys fakultetuose buvo skirtas auditorijų ir laboratorijų, pagalbinių patalpų, stogų 
remontui, šiluminių mazgų paruošimui šildymo sezonui. 

13.472
95.434

207.054
133.46

185.575 16.959

2.395

EKF VVF SPF PDF ATF DTF MEF

 
34 pav. Išlaidos fakultetų remontui, renovacijai 2009 m., Lt 

 
Studentams pagal jų poreikį užtikrinama galimybė gyventi bendrabutyje. Visi iš kitų miestų 

atvykę studentai aprūpinami gyvenamomis vietomis Kolegijos bendrabučiuose. Kolegija valdo 8 
bendrabučius, juose yra 2096 vietos. Renkama, kaupiama ir analizuojama informacija apie 
bendrabučių užimtumą, laisvų vietų skaičių, studentų judėjimą, kontroliuojama, kad bendrabučių 
pastatai ir patalpos būtų tinkamai prižiūrimi. Didžiausias dėmesys bendrabučiuose buvo skirtas 
plastikinių langų įrengimui, šiluminių mazgų paruošimui šildymo sezonui. 

2009 m. gruodžio mėn. Vilniaus kolegija atidarė moderniai renovuotą penkių aukštų 
bendrabutį, esantį Giedraičių gatvėje. Vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokslo ir studijų 
sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo programos aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo 
priemonę“ per trejus metus bendrabučio renovavimui panaudota 1,5 mln. litų valstybės investicinių 
lėšų. 

Išsamesnė informacija apie renovacijai skirtų lėšų panaudojimą pateikta 13 priede. 

139,500.00 Lt

127,600.00 Lt
493,122.00 Lt

200,000.00 Lt

183,300.00 Lt

256,840.00 Lt

152,200.00 Lt

140,560.00 Lt

Nr. 1, Verkių g. 45 Nr. 2, Šaltkalvių g. 14 Nr. 3, Didlaukio g. 61 Nr. 4, Beržų g. 4

Nr. 5, Genių g. 13a Nr. 6, Giedraičių g. 81 Nr. 7, Didlaukio g. 63 Nr. 8, Didlaukio g. 65

 
35 pav. Išlaidos bendrabučių renovacijai 2009 m. 
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Ūkio valdymo ir komercijos skyrius analizuoja autotransporto priemonių ir kitų mechanizmų 

techninį stovį, jų darbo laiką, organizuoja transporto priemonių mechanizmų nurašymą ir likvidavimą. 
2009 m. likviduotas automobilis Opel Omega. Parduotas aukcione automobilis Isuzu Midi. 

Esant neužimtoms patalpoms, kreipiamasi į Švietimo ir mokslo bei Aplinkos ministerijas dėl 
leidimų nuomai, nustatomos nuomos kainos, skelbiami nuomos konkursai, rengiamos nuomos sąlygos 
ir sutartys, kontroliuojamas savalaikis sutarčių pratęsimas bei nutraukimas. 

Vilniaus kolegija yra Viešųjų pirkimų įstatymo subjektas ir kiekvienas jos atliekamas pirkimas 
patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį. 

Taikant LR Viešųjų pirkimų įstatymo supaprastinto atviro konkurso būdą įvykdyti 5 viešieji 
konkursai: maisto produktų, kuro, atliekų tvarkymo, programinės įrangos, projektorių pirkimai. Pagal 
įvykdytus konkursus sudarytos sutartys su UAB „Neste Lietuva“, UAB „Blue Brige“, UAB 
„Comservis“, UAB „Sanitex“, UAB „Riamona“. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. įvyko 
pirkimas iš socialinių įmonių atrenkant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų. Atlikti 98 mažos 
vertės pirkimai naudojant apklausą raštu, 90 pirkimų naudojant apklausą žodžiu, 20 supaprastintų 
pirkimų. Atliktos tiekėjų apklausos ir išrinkti 2009 m. tiekėjai, su kuriais sudarytos ilgalaikės 
paslaugų, prekių tiekimo sutartys. Sudaromi atrinktų tiekėjų sąrašai ir pateikiami fakultetams, Finansų 
ir apskaitos skyriui. 

 
12.2. ES IŠ DALIES REMIAMŲ INFRASTRUKTŪRINIŲ PROJEKTŲ 

VYKDYMAS 
 
LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-2399 du Vilniaus 

kolegijos infrastruktūros plėtros projektai buvo įtraukti į sąrašą valstybės projektų, finansuojamų 
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė 
ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-14-V priemonę 
„Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“. Pirmojo iš jų – „Vilniaus kolegijos Elektronikos 
inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės 
modernizavimas“ vykdymo metu numatoma pastatyti EIF 5-o aukšto antstatą ir jame įrengti naujas 
studijų patalpas (2 naujas 120 ir 80 vietų srautines auditorijas, 2 naujas laboratorijas, studentų poilsio 
zoną) bei suremontuoti esamas auditorijas ir laboratorijas (viso 26 patalpas) pastato antrame-
ketvirtame aukštuose kartu jas aprūpinant modernia įranga. Projektas yra aktualus Vilniaus kolegijai, 
ir jį būtina skubiai įgyvendinti, nes neatnaujintos studentų ir dėstytojų darbo vietos bei pasenusi 
bazinė įranga menkina technologijos srities studijų prestižą, o Elektronikos ir informatikos fakultetą 
daro nepatrauklia studijų vieta Lietuvos ir užsienio studentams. Kitas Švietimo ir mokslo ministerijos 
pritarimą įgyvendinimui įgijęs projektas –„Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos studijų krypties 
praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas“ numato atnaujinti 
esamą Agrotechnologijų fakulteto mokymo bazę, kartu sukuriant naujus mokomosios bazės 
elementus, prisidėsiančius prie rengiamų specialistų aukšto profesionalumo ir šios studijų programos 
tarptautiškumo. Vykdant projektą bus renovuota ir modernizuota Lauko laboratorija, atnaujinta 
Analitinė laboratorija, pastatytas naujas 170 kv. metrų ploto šiltnamis, mokomajame augyne bus 
įrengtos apsaugos ir automatinės laistymo sistemos, taip pat planuojama kolekciniame augyne įdiegti 
informacinę sistemą bei įkurti Želdynų ir smulkiosios architektūros poligoną. 
 

12.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 
1. Kolegijos infrastruktūros palaikymas ir plėtra nėra pakankami. 

2009 m. infrastruktūros atnaujinimui ir modernizavimui panaudota beveik 2,5 mln. Lt, tačiau 
Kolegijos infrastruktūros plėtra nėra pakankama. Fiziškai ir morališkai susidėvėjusios materialinės 
bazės dalis yra labai didelė. Todėl ieškoma naujų finansavimo galimybių modernizuoti Kolegijos 
infrastruktūrą, sustiprinti studijų materialinę bazę. Šiems tikslams buvo gauta privatizavimo fondo 
lėšos, panaudotos Aukštojo mokslo plėtros programos lėšos. Investiciniai projektai, ES lėšos tampa 
pagrindine materialinės bazės atnaujinimo, ir modernizavimo priemone. Šių projektų rengimo, 
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vykdymo ir administravimo problema yra aktuali. Būtina suaktyvinti infrastruktūros darbuotojų 
dalyvavimą rengiant investicinius projektus, o juose numatomos investicijos atitiktų Kolegijos 
vaidmenį ir potencialą. 
 
 

13. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
13.1. FINANSAVIMO PRINCIPAI 

 
Vilniaus kolegija 2009 metais vykdė dvi pagrindines programinio finansavimo programas: 
• Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programą (buvusi Specialistų rengimo); 
• Specialiąją švietimo plėtros programą. 
Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programa finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, 

antroji – Specialioji švietimo plėtros programa finansuojama iš Vilniaus kolegijos pajamų už 
teikiamas paslaugas. 

Be šių pagrindinių programų 2009 metais Vilniaus kolegija buvo papildomai gavusi tikslinį 
finansavimą šių programų vykdymui: 

• Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa; 
• Aukštojo mokslo plėtros programa. 
Kitas kolegijos 2009 metais gautas lėšas sudarė: 
• tarptautinių projektų vykdymo lėšos;  
• pavedimų lėšos; 
• parama; 
• patalpų nuomos pajamos; 
• kitos teisėtai gautos lėšos. 

 
13.2. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS 

 
Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programa. 2009 metai šios programos 

finansinių išteklių valdyme buvo reikšmingi tuo, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymas iš esmės pakeitė mokslo ir studijų sistemos finansavimo principus. 

Vilniaus kolegijai pirminė išlaidų sąmata buvo sumažinta naujo studentų priėmimo valstybės 
finansuojamose studijų vietose lėšų suma. Sąmatos lėšos buvo padidintos, atsižvelgus į 2009 metais 
faktiškai priimtų studentų valstybės finansuojamose studijų vietose skaičių. 

Šie metai taip pat buvo biudžeto lėšų priverstinio taupymo metai. Patvirtinti Vilniaus kolegijai 
valstybės biudžeto asignavimai du kartus buvo sumažinti priėmus Lietuvos Respublikos 2009 metų 
valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymus. 

Įvertinus visus pakeitimus, 2009 metų Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programos 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimui Vilniaus kolegijai buvo skirta 33481,0 tūkst. litų, tai yra 1552,0 
tūkst. litų mažiau negu 2008 metais. Lėšos buvo panaudotos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos 
straipsnių (14 priedo 1 lentelė). 

Specialioji švietimo plėtros programa. Šios programos vykdymui išlaidų 2009 metų 
sąmatoje numatyta 11637,5 tūkst. litų, iš jų 2237,5 tūkst. litų ankstesniųjų metų nepanaudotas likutis ir 
9400 tūkst. litų šių metų planinės teikiamų paslaugų pajamos. Faktiškai gauta iš biudžeto 9219,0 tūkst. 
litų, kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 9219,0 tūkst. litų, o 
faktinės išlaidos 9212,7 tūkst. litų (14 priedo 2 lentelė). 

Specialiosios švietimo plėtros programos 2009 metų nepanaudotų ir viršplaninių lėšų likutis 
4605,7 tūkst. litų, bus perkeltas į 2010 metus. 

Specialioji švietimo plėtros programa finansuojama iš Vilniaus kolegijos pajamų už teikiamas 
paslaugas, kurios Vyriausybės nustatyta tvarka įtraukiamos į valstybės biudžeto apskaitą, 2009 metais 
sudarė 11594,7 tūkst. litų. 
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Didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų dalis- studijų pajamos. 2009 metais gauta 
8642,3 tūkst. litų teikiamų studijų paslaugų pajamų, kurias sudaro valstybės iš dalies finansuojamų 
vietų studentų studijų įmokos, mokančių visą studijų kainą studentų įmokos, apmokėjimas už 
pakartotinius dalykų perlaikymus, stojamoji studijų įmoka bei individualiųjų studijų studentų įmokos. 

Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidoms padengti. Per 2009 metus bendrabučiai 
gavo iš studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti 1953,8 tūkst. litų, už bendrabučių 
interneto paslaugas 42,5 tūkst. litų.  
Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. Per 2009 metus Vilniaus kolegija gavo įplaukų 
už įvairias mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos teikiamas paslaugas 151,9 tūkst. litų. 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. Per 2009 metus Vilniaus kolegija gavo kitų teikiamų 
paslaugų pajamų 804,2 tūkst. litų, iš jų už maitinimo paslaugas studentų valgyklose - 612,4 tūkst. litų, 
už Buivydiškių gyventojams Kolegijos suteiktus komunalinius patarnavimus 30,5 tūkst. litų, įvairias 
kitas paslaugas 161,3 tūkst. litų. 

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa. Lietuvos verslo praktinio 
mokymo firmų dalyvavimo tarptautinėje mugėje Lomelyje, Belgijoje išlaidoms padengti Vilniaus 
kolegijai buvo patvirtinta 38,0 tūkst. litų sąmata. Šios lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

Aukštojo mokslo plėtros programa. Vilniaus kolegijos studentų bendrabučių atnaujinimui 
skirta 1200,0 tūkst. litų šios programos lėšų, iš jų I-III ketvirčiams 1200,0 tūkst. litų. Šios programos 
lėšos buvo panaudotos studentų bendrabučių langų pakeitimui. 

Tarptautinių projektų vykdymo lėšos. Vilniaus kolegija per 2009 metus įvairių tarptautinių 
projektų vykdymui gavo 1251,3 tūkst. litų, iš jų: 

Socrates Erasmus NB lėšų ............................................................................... 426,7 tūkst. litų, 
Socrates Erasmus programai EK lėšų .............................................................. 675,8 tūkst. litų, 
EI-Erasmus-Moduc .............................................................................................. 2,8 tūkst. litų, 
IP VALIM ............................................................................................................ 0,8 tūkst. litų, 
Socrates IP ........................................................................................................... 4,6 tūkst. litų, 
BINNOC ............................................................................................................ 32,4 tūkst. litų, 
Nordplius ............................................................................................................. 8,6 tūkst. litų, 
LLP-GRU-MP-2009 LT00010 .......................................................................... 42,8 tūkst. litų. 
Kiti projektai ...................................................................................................... 11.1 tūkst. litų, 
Leonardo da Vinci fondo programos projektai .................................................. 49,2 tūkst. litų. 
 
Pavedimų lėšos: 
LieMSIS įgyvendinimui .................................................................................... 30,0 tūkst. litų. 
Tiesioginėms išmokoms už pasėlius .................................................................... 1,0 tūkst. litų, 
Veterinarijos felčerių ruošimui ES ir Lietuvoje ................................................... 6,0 tūkst. litų, 
INTERACT ........................................................................................................ 13,4 tūkst. litų, 
Ekologinių vaistažolių auginimui Lietuvoje ........................................................ 2,0 tūkst. litų. 
 
Parama: 
Neįgaliųjų reikalų departamentas – paramai neįgaliesiems ............................. 116,8 tūkst. litų, 
AB „Parex bankas“ – stipendijoms .................................................................... 18,0 tūkst. litų, 
ATF konferencijos organizavimui ....................................................................... 0,6 tūkst. litų, 
Marijampolės kabelinė televizija ......................................................................... 4,0 tūkst. litų, 
UAB „Ivengarlik“ ................................................................................................ 0,5 tūkst. litų, 
2% GPM .............................................................................................................. 7,0 tūkst. litų. 
 
Patalpų nuomos lėšos. Be anksčiau išvardintų lėšų šaltinių Vilniaus kolegija patalpų būklės 

gerinimui ir eksploatacijai turėjo 455,8 tūkst. litų nustatyta tvarka kompensuotų nuompinigių, iš jų 
2009 metais kompensuotų 438,4 tūkst. litų. Iš šių lėšų sąskaitos 466,7 tūkst. litų buvo panaudota 
pastatų remontams ir kitų išlaidų padengimui. 

Mokesčiai už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas. Vilniaus kolegijoje yra vykdomi 
atsiskaitymai su privatizuotų butų gyventojais ir negyvenamųjų patalpų nuomininkais už jiems 
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trečiųjų asmenų (šilumos, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizavimo, šiukšlių išvežimo) 
teikiamas paslaugas. Per 2009 metus iš gyventojų ir patalpų nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų 
teikiamas paslaugas surinkta 796,8 tūkst. litų, kurie yra panaudoti minėtų paslaugų tiekėjų sąskaitoms 
apmokėti. 
 

13.3. RACIONALUS ESAMŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 
 

Vilniaus kolegijos Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo ir Specialiosios švietimo 
plėtros programų išlaidų struktūroje didžiausią dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui 53,3% ir 
socialinio draudimo įmokoms 16,5%. Sumažinus Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo 
programos lėšas prekių ir paslaugų naudojimui išlaidos, kurios sąmatos struktūroje sudaro 10,2%, 
buvo dengiamos iš šios programos sutaupytų asignavimų dėl ligos ar laikinai neužimtų etatų. Tačiau 
didžioji išlaidų dalis prekių ir paslaugų naudojimui buvo padengta iš Specialiosios švietimo plėtros 
programos lėšų ir šios programos struktūroje jos sudarė net 43,7%. 

Dėl kainų kėlimo didėjanti bendrųjų poreikių ir ūkio funkcionavimo užtikrinimui reikalingų 
išlaidų dalis, kuri dėl nepakankamo Švietimo ir mokslo valdymo programos bazinio finansavimo yra 
dengiama iš Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų, daro neigiamą įtaką studijų materialinės 
bazės stiprinimui ir mažina Vilniaus kolegijos turto gausinimo galimybes. Ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto įsigijimas iš Specialiosios švietimo plėtros programos lėšų lyginant su praėjusiais 
metais sumažėjo 1230,4 tūkst. litų (14 priedo 3 lentelė). 
 

13.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 
1. Bloga šalies ekonomikos ir finansų būklė, teisinis netikrumas aukštojo mokslo srityje turi 
neigiamos įtakos Kolegijos finansams, verčia koreguoti ir siaurinti personalo skatinimo, studijų ir 
infrastruktūros plėtros planus. 

Valstybės biudžeto asignavimai buvo gaunami laiku, tačiau 2009 metai Vilniaus kolegijai 
nebuvo finansiškai sėkmingi. Pagrindinės Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programos 
lėšos buvo sumažintos 1848,0 tūkst. litų. Bazinės mėnesinės algos sumažinimas palietė beveik visus 
(išskyrus gaunančius MMA) Kolegijos darbuotojus. 2009 metų IV ketvirtyje atlyginimai sumažėjo 
nuo 4,7proc. iki 8proc. dėstytojams ir pedagoginiam personalui. 

Nuo 2009 m. gegužės 19 d. kompensavus tik 50 procentų į valstybės biudžetą pervestų 
nuompinigių, Vilniaus kolegijai 238,0 tūkst. litų sumažėjo patalpų gerinimui planuotos lėšos. 

Visus metus tvyrojusi įtampa dėl galimo dar vieno biudžetinio finansavimo sumažinimo 
pakoregavo mažėjimo linkme Vilniaus kolegijos ilgalaikio turto remonto planus. Buvo vykdomi tik 
būtiniausi, avarinę būklę likviduojantys remonto darbai. 
2. Didinama mokamų paslaugų įvairovė ir mastas reikalauja papildomų pastangų finansų valdyme. 

Vilniaus kolegijos įvairiapusė veikla ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas įvairovė kelia 
papildomus reikalavimus finansų valdymui tiek lėšas gaunantiems, tiek jas administruojantiems 
padaliniams. Daug papildomų darbų buvo atlikta diegiant kompiuterinės sistemos LieMSIS finansų 
posistemę ir rengiantis perėjimui prie naujos buhalterinės apskaitos, taikant Viešojo sektoriaus finansų 
apskaitos sistemą. Sėkmingai įdiegus pradėtus darbus tikimasi sukurti efektyvesnį mažėjančių 
finansinių išteklių valdymo mechanizmą. 
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1 priedas. KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 
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2 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS SAVIVALDOS STRUKTŪRA 
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3 priedas. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 

Kolegijos tarybos pirmininkas 
 

Eduardas Vilkelis – Lietuvos centrinio vertybinių popierių Depozitoriumo valdybos narys. 
 
 

Kolegijos tarybos nariai 
 

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

Akademinės tarybos pirmininkė 
3. Vitalijus Jurgelevičius, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas 
4. Laimutis Antanas Vilkončius, Vilniaus kolegijos docentas, pripažintas menininkas 
5. Gitana Jurgelaitienė, Tarptautinės teisės ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

studijoms 
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 
11. Feliksas Ivanauskas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 

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

Akademinės tarybos pirmininkė 
 

Žymantė Jankauskienė – Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė 
 
 

Akademinės tarybos nariai 
 

1. dr. Bareikis Gintautas, docentas 
2. Bercevič Lena, DTF studentė 
3. Bogucevičienė Violeta, lektorė 
4. dr. Bražiūnas Gintautas, docentas 
5. Burba Paulius, EIF studentas 
6. Danilevičiūtė Asta, lektorė 
7. Dauknys Paulius, EKF studentas 
8. Deika Edvardas, lektorius 
9. Dunauskaitė Donata, ATF studentė 
10. Girdenienė Laima, lektorė 
11. Gostevičienė Birutė, lektorė 
12. Jankauskienė Žymantė, docentė 
13. Jukoniene Birutė, lektorė 
14. Kaupienė Irena, lektorė 
15. dr. Kubilienė Erika, docentė 
16. Kuklierius Virgilijus, docentas 
17. Komžaitė Justina, SPF studentė 
18. Liepienė Nijolė, lektorė 
19. dr. Liučvaitienė Aušra, docentė 
20. dr. Marcinkonis Saulius, vyr. mokslinis bendradarbis 
21. Masandukaitė Aušrelė, lektorė 
22. Mažintienė Janina, lektorė 
23. Patackaitė Jūratė, docentė 
24. Pikelienė Asta, docentė 
25. Petkutė Lina, MEF studentė 
26. Rasimavičienė Danutė, docentė 
27. Rynkevič Jurgita, PDF studentė 
28. Ružienė Nijolė, lektorė 
29. Sangailienė Violeta, lektorė 
30. Skutulaitė Zita, lektorė 
31. dr. Sūdžius Vytautas, docentas 
32. Šulskienė Vilija, lektorė 
33. dr. Tumasonis Romanas, docentas 
34. Urbonavičius Rimantas, docentas 
35. Vaiginis Aivaras, VVF studentas 
36. Vanagaitė Ramunė, lektorė 
37. Verbickienė Kazė, lektorė 
38. Vilkončius Laimutis, docentas, pripažintas menininkas 
39. dr. Žemgulis Algis, docentas 
40. Žukauskienė Milda, lektorė 
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5 priedas. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS 
 
 

Studentų atstovybės prezidentas 
 
Vitalijus Jurgelevičius, Elektronikos ir informatikos fakultetas. 
 
 

Studentų atstovybės LSP koordinatorė 
 
Jolanta Loskutova, Elektronikos ir informatikos fakultetas. 
 
 

Studentų atstovybės ryšiai su visuomene 
 
Monika Polunina, Dizaino ir technologijų fakultetas; 
Gytis Arbutavičius, Sveikatos priežiūros fakultetas. 

 
 
 

Fakultetų pirmininkai 
 

1. Aivaras Vaiginis, Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
2. Justė Kulakauskaitė, Pedagogikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
3. Paulius Burba, Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
4. Indrė Kuoraitė, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
5. Donata Dunauskaitė, Agrotechnologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
6. Auksė Raupytė, Dizaino ir technologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
7. Simona Kuniauskaitė, Menų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė;  
8. Andrius Lipskis, Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas. 
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6 priedas. KOLEGIJOS FAKULTETUOSE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 
2008 / 2009 M. M. 

 
Eil. Nr. Studijų programa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Suteikiama profesinė 

kvalifikacija Pavadinimas Valstybinis kodas
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

1. Programavimas kompiuteriams 65309P101 Informatikos profesinis bakalauras Programuotojas 
2. Elektronikos technika 65301T201 Elektronikos inžinerijos profesinis 

bakalauras 
Inžinierius 

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

bakalauras 
Inžinierius 

7. Informacijos sistemos 65307T105 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

8. Bankininkystė 65304S101 Ekonomikos profesinis bakalauras Ekonomistas 
9. Buhalterinė apskaita 65303S113 Vadybos ir verslo administravimo 

profesinis bakalauras 
Buhalteris 

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

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

profesinis bakalauras 
Administratorius 

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

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 
18. Biomedicininė diagnostika 65310B102 Visuomenės sveikatos bakalauras Technologas 
19. Dietologija 65310B108 Dietistas 
20. Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 65310B106 Technologas 
21. Bendrosios praktikos slauga 65311B103 Slaugos profesinis bakalauras Bendrosios praktikos 

slaugytojas 
22. Kineziterapija 65311B209 Reabilitacijos profesinis bakalauras Kineziterapeutas 
23. Ergoterapija 65311B203 Ergoterapeutas 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
24. Agroverslo vadyba 65303S188 Vadybos ir verslo administravimo 

profesinis bakalauras 
Vadybininkas 

25. Veterinarija 65312B101 Veterinarinės medicinos profesinis 
bakalauras 

Veterinarijos felčeris 

26. Želdiniai ir jų dizainas 65304T201 Kraštotvarkos profesinis 
bakalauras 

Inžinierius 

27. Maisto produktų technologija 65305T104 Chemijos inžinerijos profesinis 
bakalauras 

Technologas 
28. Cheminės analizės technologija 65305T102 Technologas 

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 
29. Dailės ir technologijų pedagogika 65302M107 Dailės profesinis bakalauras Mokytojas 
30. Gestų kalba 65304H114 Filologijos profesinis bakalauras Vertėjas referentas 
31. Ikimokyklinis ugdymas 65307S106 Edukologijos profesinis bakalauras Auklėtojas 
32. Pradinio ugdymo pedagogika 65307S107 Mokytojas 
33. Socialinė pedagogika 65305S210 Socialinis pedagogas 
34. Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika 65307S109 Mokytojas 

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

bakalauras 
Inžinierius 

37. Kostiumo dizainas 65302M113 Dailės profesinis bakalauras Dizaineris 
38. Siuvinių projektavimas ir gamyba 65308T206 Pramonės inžinerijos profesinis 

bakalauras 
Technologas 

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

40. Muzikos pedagogika 65301M105 Muzikos profesinis bakalauras Mokytojas 
41. Populiarioji muzika 65301M107 Atlikėjas 
42. Šokio pedagogika 65303M101 Teatro profesinis bakalauras Mokytojas 
43. Kultūrinės veiklos vadyba 65303S167 Vadybos ir verslo administravimo 

profesinis bakalauras 
Vadybininkas 

44. Pramoginis scenos menas 65303M103 Teatro profesinis bakalauras Aktorius 
* - verslo vadybos studijų programa 2008 / 2009 m. m. buvo vykdoma ir ATF 
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7 priedas. BENDROJO PRIĖMIMO REZULTATAI 2009 m. 
 

Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Finan-
savimo 
šaltinis 

VF vietų 
planas 
2008 

Maks. 
VF vietų 
planas 
2009 

Planuota 
priimti VF

Planuota 
priimti 
VF+M 

Paduotų prašymų 
skaičius 

Bendrasis 
konkursas Priimta1-as 

pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal 
visus pag.

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Elektronikos technika 
NL vf 

90 108 108 
72 98 358 1,44 7,71 46 

m 6 197 7 

I vf 42 16 81 0,69 4,24 16 
m 13 97 6 

Telekomunikacijos 
NL vf 

90 108 108 
72 108 490 1,61 10,04 65 

m 8 233 4 

I vf 42 13 100 0,50 5,38 18 
m 8 126 6 

Kompiuterių technika 
NL vf 

60 72 72 
72 120 502 1,89 11,40 65 

m 16 319 6 

I vf 40 18 105 0,93 6,65 8 
m 19 161 16 

Programavimas kompiuteriams 
NL vf 

60 72 72 
72 154 382 2,40 8,69 53 

m 19 244 10 

I vf 108 40 107 0,61 2,36 22 
m 26 148 27 

Informacijos sistemos 
NL vf 

60 72 72 
72 135 556 2,06 12,28 55 

m 13 328 10 

I vf 80 20 136 0,39 3,85 16 
m 11 172 12 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

360 432 432 
360 615 2288 1,88 10,03 284 

m 62 1321 37 

I vf 312 107 529 0,59 3,95 80 
m 77 704 67 

Iš viso fakultete: 360 432 432 672 861 4842 1,28 7,21 468 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

Draudimo vadyba 
NL vf 

56 67 67 
36 122 1126 4,19 50,28 36 

m 29 684 - 

I vf 40 13 176 0,60 12,23 13 
m 11 313 5 

Finansai 
NL vf 

30 36 36 
36 379 1402 11,56 62,44 32 

m 37 846 4 

I vf 40 28 192 1,63 13,80 4 
m 37 360 21 

Buhalterinė apskaita 
NL vf 

138 165 165 
136 231 1061 1,94 12,32 133 

m 33 615 4 

I vf 128 48 195 0,66 4,04 32 
m 36 322 28 

Bankininkystė 
NL vf 

58 69 69 
72 608 1786 9,75 39,21 55 

m 94 1037 17 

I vf 66 53 236 1,73 9,97 14 
m 61 422 35 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

282 337 337 
280 1340 5375 5,48 30,56 256 

m 193 3182 25 

I vf 274 142 799 1,05 8,09 63 
m 145 1417 89 

Iš viso fakultete: 282 337 337 554 1820 10773 3,29 19,45 433 
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

Įstaigų ir įmonių 
administravimas 

NL vf 

30 36 36 
70 209 1229 3,57 31,11 32 

m 41 949 39 

I vf 40 25 168 1,43 15,28 3 
m 32 443 12 

Maitinimo verslo 
organizavimas 

NL vf 

58 69 69 
36 59 413 2,11 19,00 37 

m 17 271 - 

I vf 40 23 116 1,08 7,20 20 
m 20 172 23 

Reklamos vadyba 
NL vf 

56 67 67 
100 473 1931 5,60 32,54 63 

m 87 1323 36 

I vf 40 47 293 2,23 19,93 5 
m 42 504 30 
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Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Finan-
savimo 
šaltinis 

VF vietų 
planas 
2008 

Maks. 
VF vietų 
planas 
2009 

Planuota 
priimti VF

Planuota 
priimti 
VF+M 

Paduotų prašymų 
skaičius 

Bendrasis 
konkursas Priimta1-as 

pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal 
visus pag.

Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

NL vf 

56 67 67 
95 502 2059 6,51 37,27 64 

m 116 1482 33 

I vf 80 64 312 1,55 11,20 4 
m 60 584 62 

Verslo vadyba 
NL vf 

56 67 67 
100 295 1649 3,89 28,34 54 

m 94 1185 46 

I vf 80 67 364 1,75 12,55 13 
m 73 640 55 

Prekybos vadyba 
NL vf 

56 67 67 
35 62 1014 2,17 47,17 35 

m 14 637 2 

I vf 80 26 210 0,63 7,58 23 
m 24 396 18 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

312 373 373 
436 1600 8295 4,52 32,44 285 

m 369 5847 156 

I vf 360 252 1463 1,40 11,67 68 
m 251 2739 200 

Iš viso fakultete: 312 373 373 796 2472 18344 3,11 23,05 709 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

Biomedicininė diagnostika NL vf 30 36 36 46 136 433 3,26 13,85 35 
m 14 204 9 

Bendrosios praktikos slauga NL vf 90 108 100 108 112 343 1,30 5,16 102 
m 28 214 8 

Kineziterapija NL vf 30 36 36 46 208 661 5,26 23,04 37 
m 34 399 13 

Ergoterapija NL vf 30 36 36 38 28 299 0,84 12,08 34 
m 4 160 4 

Dietologija NL vf 30 36 36 46 97 582 2,35 19,43 36 
m 11 312 11 

Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 

NL vf 

30 36 36 
46 182 554 4,74 19,76 35 

m 36 355 9 

I vf 20 3 6 0,80 1,55 1 
m 13 25 20 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

240 288 280 
330 763 2872 2,70 13,68 279 

m 127 1644 54 

I vf 20 3 6 0,80 1,55 1 
m 13 25 20 

Iš viso fakultete: 240 288 280 350 906 4547 2,59 12,99 354 
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Agroverslo vadyba 
NL vf 

84 100 100 
36 29 207 1,14 9,03 26 

m 12 118 10 

I vf 72 16 79 0,38 2,28 11 
m 11 85 5 

Veterinarija NL vf 30 36 36 41 80 286 2,27 11,39 36 
m 13 181 5 

Želdiniai ir jų dizainas 
NL vf 

30 36 36 
35 64 331 2,09 14,91 30 

m 9 191 4 

I vf 40 4 78 0,58 4,50 4 
m 19 102 17 

Cheminės analizės technologija NL vf 30 36 36 41 51 139 1,27 4,41 15 
m 1 42 2 

Maisto produktų technologija 
NL vf 

60 72 72 
36 30 219 0,97 8,75 33 

m 5 96 - 

I vf 38 6 43 0,39 2,61 11 
m 9 56 9 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

234 280 280 
189 254 1182 1,56 9,58 140 

m 40 628 21 

I vf 150 26 200 0,43 2,95 26 
m 39 243 31 

Iš viso fakultete: 234 280 280 339 359 2253 1,06 6,65 218 
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

Socialinė pedagogika 
NL vf 

56 67 67 
74 184 739 2,91 15,65 56 

m 31 419 12 

I vf 74 24 134 0,74 5,01 8 
m 31 237 16 
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Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Finan-
savimo 
šaltinis 

VF vietų 
planas 
2008 

Maks. 
VF vietų 
planas 
2009 

Planuota 
priimti VF

Planuota 
priimti 
VF+M 

Paduotų prašymų 
skaičius 

Bendrasis 
konkursas Priimta1-as 

pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal 
visus pag.

Ikimokyklinis ugdymas 
NL vf 

86 103 103 
74 64 331 1,01 7,24 61 

m 11 205 9 

I vf 42 22 90 1,26 5,69 20 
m 31 149 21 

Pradinio ugdymo pedagogika 
NL vf 

60 72 72 
36 43 327 1,58 14,50 34 

m 14 195 - 

I vf 40 14 91 0,70 5,65 9 
m 14 135 10 

Gestų kalba NL vf 25 30 30 32 57 178 1,97 7,81 29 
m 6 72 3 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

227 272 272 
216 348 1575 1,90 11,42 180 

m 62 891 24 

I vf 156 60 315 0,87 5,36 37 
m 76 521 47 

Iš viso fakultete: 227 272 272 372 546 3302 1,47 8,88 288 
DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Siuvinių projektavimas ir 
gamyba 

NL vf 

60 72 72 
30 11 65 0,37 3,03 13 

m 0 26 - 

I vf 46 8 26 0,30 1,07 7 
m 6 23 6 

Aprangos dizainas NL vf 40 44 44 44 39 111 0,93 3,66 40 
m 2 50 - 

Kostiumo dizainas I vf 20 22 20 20 8 34 0,60 2,65 6 
m 4 19 2 

Šukuosenų dizainas 
NL vf 

60 66 50 
30 28 75 1,13 3,83 27 

m 6 40 3 

I vf 20 6 9 0,55 1,05 6 
m 5 12 5 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

180 204 186 
104 78 251 0,83 3,53 80 

m 8 116 3 

I vf 86 22 69 0,43 1,43 19 
m 15 54 13 

Iš viso fakultete: 180 204 186 190 123 490 0,65 2,58 115 
MENŲ FAKULTETAS 

Populiarioji muzika NL vf 15 16 16 18 32 43 1,83 3,17 16 
m 1 14 1 

Šokio pedagogika NL vf 18 19 19 20 29 46 1,45 3,65 18 
m 0 27 1 

Pramoginis scenos menas 
(choreografija) NL vf 

12 13 13 
7 12 30 2,00 7,14 5 

m 2 20 - 
Pramoginis scenos menas 
(dainavimas) NL vf 8 22 31 3,00 6,25 8 

m 2 19 1 

Kultūrinės veiklos vadyba 
NL vf 

30 36 36 
36 340 905 11,28 41,92 35 

m 66 604 3 

I vf 36 23 135 1,58 9,97 2 
m 34 224 32 

Iš viso fakultete: 
NL vf 

75 84 84 
89 435 1055 5,69 19,54 82 

m 71 684 6 

I vf 36 23 135 1,58 9,97 2 
m 34 224 32 

Iš viso fakultete: 75 84 84 125 563 2098 4,50 16,78 122 
            

Iš viso kolegijoje: 
NL vf 

1910 2270 2244 
2004 5433 22893 3,18 18,57 1586 

m 932 14313 326 

I vf 1394 635 3516 0,92 6,77 296 
m 650 5927 499 

Iš viso kolegijoje: 1910 2270 2244 3398 7650 46649 2,25 13,73 2707 
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9 priedas. PARENGTI VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS KNYGOS, KONFERENCIJŲ 
MEDŽIAGA, KITI LEIDINIAI 

 
 
1. TRUNCIENĖ, Romualda; GIRDENIENĖ, Laima; GRIŠKEVIČIENĖ, Jolita; TRIMONYTĖ, 

Elvyra; TRINKAUSKIENĖ, Stasė; ŽĖKIENĖ, Diana. Specialybės kalbos pratimai. mokomoji knyga; 
UAB Ciklonas; 103p. ISBN 978-9955-519-91-1 

2. IVANAUSKIENĖ, Aldona. Buhalterinės apskaitos pagrindų pratybos; TEV leidykla; 120p.;978-9955-
680-91-8 

3. KOZIČ, Antoni. Įvairialyčių AIIIBV darinių tyrimas mikrobangose; 102p.; Leidykla „Technika“;UAB 
„Baltijos kopija“; 9789955282853 

4. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Įmonių veiklos dokumentavimas. Antra papildyta ir pataisyta laida; 240p.; 
Vilnius: UAB Ciklonas; ISBN 978-9955-695-79-0 

5. KOJALIENĖ, Vida; MASANDUKAITĖ, Aušrelė. Individualūs darbo teisiniai santykiai. Praktinės 
užduotys; 50p.; UAB Ciklonas; ISBN 978-9955-519-93-5 

6. LIUČVAITIENĖ, Aušra; PAUNKSNIENĖ, Jolanta; Mikroekonomika; 216p.; VGTU leidykla Technika; 
ISBN 978-9955-28-440-6 

7. MIKALKEVIČIENĖ, Daiva; LAURINČIUKIENĖ, Lidija. Mokomės kurti įvaizdį Verslo praktinio 
mokymo firmų patirtis; 150p.; UAB „Biznio mašinų kompanija“; ISBN 978-9955-888-24-6 

8. KAZAKEVIČIUS, G.; GUDAITĖ, L.; LABUCKAITĖ, J.; LAURINČIUKIENĖ; Lidija. Mokyklų 
sėkmės istorijos; 211p.; Baltijos kompanija; ISBN 978-9955-568-71-1 

9. TRUNCIENĖ, Romualda; GIRDENIENĖ, Laima; GRIŠKEVIČIENĖ, Jolita; TRIMONYTĖ, 
Elvyra; TRINKAUSKIENĖ, Stasė; ŽĖKIENĖ, Diana. Specialybės kalbos pratimai; 102p.; Vilniaus 
kolegijos leidykla; ISBN 978-9955-519-91-1 

10. BAČIULYTĖ, Rima, IGNATONIENĖ Danguolė, IGNATONIS, Marius. Verslo praktinio mokymo 
firmų darbo patirtis ir veiklos gairės; 150p.; UAB „BMK; ISBN 978-9955-888-25-3 

11. GERULAITIENĖ, Živilė; JURGAITIENĖ, Nadežda; JURGAITIS, Nedas; PATACKAITĖ, Jūratė; 
STATKUVIENĖ, Daiva. Deutsch für Tourismus – Manager; 164p.; Šiaulių kolegijos spaustuvė; ISBN 
978-9955-643-77-7. 

12. SALDAUSKIENĖ, Jovita. Taikomoji matematika. Uždaviniai ir sprendimai; 260; Ciklonas; ISBN 978-
9955-519-90-4 

13. SAMAŠONOK, Kristina; GUDONIS, V.. Paauglių, gyvenančių globos institucijose, adaptyvaus elgesio 
ugdymas.; 100p.; Šiaulių kolegijos spaustuvė; ISBN 978-9955-643-74-6. 

14. VALICKAS, Andrius; ROSINAITĖ, Vikinta; ANTANAITYTĖ, Neringa; GRAKAUSKAS, Žygimantas. 
Karjeros planavimo vadovas studentui Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-
182-7 

15. VALICKAS, Andrius; AKUDOVIČIŪTĖ, Aida; ROSINAITĖ, Vikinta; ŽIŽYTĖ, Lina. Studentų 
savarankiško karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui. Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-294-7 

16. VALICKAS, Andrius; GRAKAUSKAS, Žygimantas. Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo 
vadovas konsultantui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-114-8 

17. VALICKAS, Andrius; GRAKAUSKAS, Žygimantas; ROSINAITĖ, Vikinta; ANTANAITYTĖ, Neringa; 
KIESAITĖ, Dalia. Savęs pažinimo vadovas studentui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 
978-9955-33-124-7 

18. KAČINAITĖ, Dalia. Priesaginės darybos lietuvių oronimai (daktaro disertacija); 186p.; Vytauto Didžiojo 
universiteto leidykla; 2009 

19. KAČINAITĖ, Dalia Lithuanian oronyms of suffixal derivation (daktaro disertacijos santrauka); 30p.; 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla; 2009 
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20. ŽUKIENĖ, Regina; KAULAKIENĖ, Angelė; PETRĖTIENĖ, Angelika; RUTKIENĖ, Lina. Kalbininkų 
patarimai studentams: teorija ir praktika; VGTU leidykla TECHNIKA; 150p.; ISBN: 978-9955-28-142-9 

21. ŽUKIENĖ, Regina. Lietuvių kalba studentams užsieniečiams: teorija ir praktika; VGTU leidykla 
TECHNIKA;216p. ISBN: 978-9955-28-321-8 

22. DANIELIUS, Mantrimas; BARISEVIČIUS, Andrius; IVANAUSKAS, Tomas; PIVORIENĖ, Nijolė 
ir kt.. Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos gramatikos vadovėlis, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras; ISBN 9789955886136 

23. BURKAUSKIENĖ,  Daiva; FILIPOVIČ Stefanija; Gestų kalbos vertėjo praktikos vadovas; UAB DIZI, 
2008; 55p. 978-9955-886-02-0 

24. GRAŽIENĖ,Vitalija. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairės ir aprašas; 
Vilnius: Presvika, 39p.2008.; ISBN 978-9955-22-195-1 

25. Dodge Diane Trister, Sherrie Rudick. Kai-lee Berke; adaptavo GRAŽIENĖ, Vitalija. Ankstyvojo amžiaus 
vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairės ir aprašas; Vilnius : Presvika, 31p. ; ISBN 978-9955-22-
255-5 

26. GRAŽIENĖ, Vitalija. Projektų metodo pagrindai. Studijų knyga; Vilnius: Gimtasis žodis, 111p. ISBN 
978-9955-16-277-3 

27. Alan S. Miller, Satoshi Kanazawa; iš anglų kalbos vertė GRAŽIENĖ, Vitalija. Kodėl gražiems gimsta 
mergaitės: įvadas į evoliucijos psichologiją; Vilnius: Tyto alba, 2008 (Kaunas: Spindulys). 243, [2] p; 
ISBN 978-9986-16-629-0 

28. Angella Cooze ; iš anglų kalbos vertė GRAŽIENĖ, Vitalija. 100 patarimų pradedančiajam mokytojui; 
Vilnius: Tyto alba, 2009.; ISBN 978-9986-16-691-7 

29. PETKEVIČIENĖ, Laisvūnė. Dietetikos praktika; Homo liber; 600 p., 978-9955-716-52-5 

30. ŽĖKIENĖ, Diana ir kt.. Specialybės kalbos pratimai; Vilniaus kolegijos leidykla. 100p.;ISBN-9955-519-
91-1 

31. KOJALIENĖ, Vida; MASANDUKAITĖ, Aušrelė. Individualūs darbo teisiniai santykiai. Praktinės 
užduotys. Vilnius, 2009.; 50; UAB Ciklonas; ISBN 978- 9955-519-93-5 

32. II Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos “Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų 
kokybei“, įvykusios Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete 2009 m. gegužės 5 d., 
medžiaga, Vilniaus kolegijos leidykla. 2009.53-57. ISSN 2029-2279 

33. Sudarytoja: ŠULSKIENĖ, Vilija. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos „Dizaino ir 
technologijų studijų aktualijos“, įvykusios Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultete 2009 m. 
vasario 26 d., medžiaga; Vilniaus kolegijos leidykla. 2009.93p. ISBN 978-9955-519-97-3 

34. Sudarytoja MEDELIENĖ, Lilijana. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos „Rinkos iššūkiai 
studijoms“, įvykusios Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos fakultete 2009 m. kovo 27 d., medžiaga (Knyga 
CD); 105p.; Vilniaus kolegijos leidykla, VVF kompiuterių centras; ISBN 978-9955-519-98-0 

35. Sudarytojos ČERČIKIENĖ, Irena; JURKEVIČIŪTĖ, Jolanta; Studentų ir dėstytojų konferencijos 
„Chemijos technologijų raida ir perspektyvos“, įvykusios 2009 m. balandžio 23 d., medžiaga; UAB 
Ciklonas; 84p..;978-9955-519-94-2 

36. PUTEIKIENĖ, Rita. Verslo ekonomika; Vilniaus kolegijos leidykla. 153p.978-9955-519-92-8 

37. BARTKUTĖ, Rasa. Kultūros vadyba I: mokomoji knyga; Vilniaus universitetas ;332 p ISBN 978-9955-
33-446-0 

38. TRUNCIENE, Romualda; GIRDENIENĖ, Laima ir kt.. Specialybės kalbos pratimai; 102p. Vilniaus 
kolegijos leidykla. ISBN 798-9955-519-91- 
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10 priedas. NEFORMALAUS MOKYMO IR KLAUSYTOJŲ SKAIČIUS 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Klausytojų

skaičius 
Trukmė 

val. 
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

1.  TEO LT, AB Kabelinės prieigos tinklų ekspertų mokymo kursai. 46 96 
2.  Kompiuterinio raštingumo ugdymas ir ECDL testavimas 20 96 
 Iš viso fakultete: 66 192 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 
3.  Seminarai draudimo bei draudimo apskaitos klausimais  15 40 

4.  Paskaitos „Efektyvi prezentacija“, „Rinkos tyrimai ir jų panaudojimas įmonių 
marketinge“ 

30 16  

5.  Business English for Management Studies (Paskaitos, praktiniai užsiėmimai) 10 60 
6.  Parengiamasis seminaras draudimo brokerio kvalifikaciniam egzaminui 8 15 
7.  Draudimo verslo aplinka, draudimo paslaugų ypatumai 6 14 
8.  Paskaita EKF dėstytojams „2009 m. mokesčių pasikeitimai“ 25 6 

9.  Mokymai EKF dėstytojams „Studijų modulių, vykdomų EKF pagal 2006 m. ir 2008 
m. studijų programas suvedimas į informacijos sistemą“. 

36 8 

10.  Mokymai EKF administracijai. Supažindinimas su studijų modulių programų 
informacijos sistema 

10 3 

 Iš viso fakultete: 140 162 
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

11.  Lietuvos turizmo įvaizdis. Turizmo paslaugų kokybė 58 4 
12.  Teorijos ir praktikos sanglauda verslo praktinio mokymo firmoje 23 12 
13.  Seminarai „Organizacijos įvaizdžio kūrimas“, „Viešųjų ryšių strategijos“, „Efektyvi 

dalykinė komunikacija“, „Komandos formavimas“, „Iškalbos menas“, 
„Neurolingvistinis programavimas“ 

1200 120 

14.  Seminarai„Socialinės partnerystės tinklų kūrimas“, „Mokyklos metodinės veiklos 
efektyvumo vertinimas“, „Mokyklos įvaizdžio kūrimas“ 400 80 

15.  Iškalbos įgūdžių ugdymas 50 16 
16.  Žiniasklaidos pagrindų studijos 25 20 
17.  Rašytinės verslo kalbos reikalavimai 15 8 
18.  Etnokultūra  17 4 
19.  Lietuvių kalbos kirčiavimo sistema  17 4 
20.  Kursai „Barų darbo organizavimas: teorija ir praktika“  47 16 
21.  Profesinės anglų kalbos mokymo galimybės dirbant svetingumo versle 19 18 
22.  Anglų kalba 12 200 
23.  Kalbos kultūra 20 8 
24.  Bendravimas raštu 24 8 
25.  Rašto kalbos kultūra 30 8 
26.  Iškalbos menas 30 6 
27.  MS Excel Expert 2 22 15 
 Iš viso fakultete: 2009 547 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 
28.  Klasikinio masažo pagrindai 35 288 
29.  Paliatyvioji slauga 601 396 

30.  Pagimdžiusių moterų priežiūra. Naujagimių priežiūra. Vitaminų ir mineralų 
poveikis moters organizmui 

67 40 

31.  Rūgštiniai odos šveitimo būdai ir metodai, taikant aukštų koncentracijų glikolio 
rūgštį 

28 4 

32.  Saugus pacientų kūno padėties keitimas, pakėlimas ir perkėlimas 224 6 
 Iš viso fakultete: 955 734 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
33.  Bendroji žemės ūkio politika 144 40 
34.  Verslumo pagrindai, veiklos apskaita ir teisė 144 150 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Klausytojų

skaičius 
Trukmė 

val. 
35.  Augalininkystės pagrindai 144 350 
36.  Gyvulininkystės pagrindai 144 360 
37.  Veterinarijos pagrindai 144 130 
38.  Aplinkosauga, darbo ir priešgaisrinė apsauga 144 15 
39.  Žemės ūkio mechanizavimas ir statyba 144 220 
40.  Aplinkosauga, darbo ir priešgaisrinė apsauga 144 35 
41.  Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita, mokesčiai ir finansų valdymas 14 40 
42.  Verslo politika ir teisė 42 48 
43.  Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės 84 144 
44.  Lubinų auginimo plėtra nederlingų žemių regionuose 25 8 
45.  Veterinarijos felčerių ruošimas ES ir Lietuvoje: standartai, mokymo programos, 

organizacijos, teisės aktai, perspektyvos 
30 8 

46.  Marketingas ir jo nauda verslo įmonėms 21 12 
47.  Naujausi maisto saugos reikalavimai. Dažniausiai nustatomi maisto produktų 

ženklinimo pažeidimai. 
150 10 

48.  Maisto kilmės protrūkių prevencija 60 2 
 Iš viso fakultete: 1578 1572 

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 
49.  Individualių programų rengimas institucijoje 20 2  
50.  Individualių programų rengimas institucijoje 18 2  
51.  Paskaita„Ikimokyklinio ugdymo teorijos ir metodikos naujovės 25 6  
52.  Paskaita „Mokyklų, rengiančių darželio auklėtojus, sistema Lietuvoje. Vokietijos 

mokyklų direktorių programa. 
25 2  

53.  Paskaitų ciklas „Mokytojo pakitusių ir besikeičiančių vaidmenų identifikacija. 
Mokyklos ir mokytojo vizija darnaus vystymosi siekiančiame pasaulyje. Darnaus 
vystymosi švietimo pagrindiniai principai“ 

25 6  

54.  Paskaitų ciklas „Mokytojo tradiciniai, besikeičiantys ir pakitę vaidmenys. 
Kompetencijos samprata ir struktūra. Aštuonios europinės kompetencijos 
mokymosi visą gyvenimą kontekste. Mokytojo darnaus vystymosi kompetencijų 
identifikacija“ 

25 6  

55.  Paskaitų ciklas “Priešmokyklinio ugdymo pedagogo vaidmenys ir kompetencijos, 
“Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo panašumai ir skirtybės”  

25 6  

56.  Paskaitų ciklas “Vaiko ugdymo individualizavimas priešmokyklinėje grupėje”, 
“Socialinės, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninės raiškos 
kompetencijų plėtojimo galimybės” 

25 6  

57.  Seminaras Panevėžio pedagogų švietimo centre 2008.11.19 25 6  
58.  Ikimokyklinio ugdymo programos ugdymo turinio konkretizavimas ir planavimas 240 48  
59.  Tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 

konsultavimo programa darbuotojams  
200 48  

 Iš viso fakultete: 653 138 
DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

60.  Susipažink ir išmok dažyti su naujos NMT technologijos Revlon Professional 
dažais 

150 60 

61.  Lietuvos ateitis- savųjų šaknų puoselėjimas 26 30 
62.  Kirpėjų įgūdžių formavimas 27 300 
63.  Vilnos vėlimas ir gaminai iš jos 3 4 
64.  Riešinių mezgimas, jų įvairovė ir paplitimas 15 4 
65.  Lietuvos teatro ir kino istorija 12 4 
66.  Darbo kokybės ir kvalifikacijos tobulinimas 12 4 
 Iš viso fakultete: 245 406 

MENŲ FAKULTETAS 
67.  Kultūros politikos sprendimai 16 24 
68.  Pranešimų rengimas ir skaitymas 48 64 
69.  Laiko valdymas 12 50 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Klausytojų

skaičius 
Trukmė 

val. 
70.  Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai 32 44 
71.  Kultūros organizacijos įvaizdžio valdymas 45 16 
72.  Muziejaus lankytojų poreikių tenkinimas 40 16 
73.  Kultūros vadyba ir strateginis planavimas 38 16 
74.  Pravestas šokio seminaras šokio mokytojams Rokiškyje. 20 6 
75.  Miuziklo istorija 25 10 
76.  Kino istorija 12 26 
 Iš viso fakultete: 288 272 
 Iš viso kolegijoje: 5934 4023 
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11 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 2008 / 2009 M. M. 
 
Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Bendra 
projekto 
suma, Lt 

Daly-
vaujantis 
fakultetas 

1. 

Chartijos Nr. 63246-IC-1-2002-1-
LT-ERASMUS-EUC-1 
Sutarčių Nr. LLP-ERA-MOB-2008-
LT-0191, LLP-ERA-NAC-2008-LT-
146 (studentų ir personalo 
mobilumas, mobilumo 
organizavimas)  

Europos 
Komisija 

LR 
biudžetas 

LLP / 
ERASMUS 

2008-06-
01 2008-09-30 

EK: 
199.692 

EUR 
NB: 

159.523 
EUR 

VIKO 

2. 

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

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2007 2010 19.788 

EUR VIKO 

3. 

Miss LoGo 
Koordinatorius – Mecheleno 
taikomųjų mokslų universitetas, 
Belgija. 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 

2007-09- 
01 

2008-08- 
31 

51.012 
EUR EIF 

4. 

ERA-IP-2008-08,,Integrating 
complementary healthcare within a 
responsive health care 
system”. Koordinatorius – Prahos 
Čarlzo universitetas, Čekija 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2008 2010 EUR SPF 

5. 

ES/07/PAP-ERA/IP/11 
Mažų šeimos viešbučių rinkodaros ir 
vadybos strategijos. 
Koordinatorius: Gironos 
Universitetas, Girona, Ispanija 

Europos 
Komisija 

LLP / 
Erasmus IP 2007 2010-09-30 46.000 

EUR VVF 

6. 

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

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 

2007-09- 
01 2010 34.450 

EUR SPF 

7. 

2008/ERA/MOB-IP/22 „Įmonių 
socialinės atsakomybės 
įgyvendinimas mažose ir vidutinėse 
įmonėse“. 
Koordinatorius:  Plantijnhogeschool. 
Belgija. 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 
2008 2010 32.720 

EUR VVF 

8. 

IP NanoChem 
Naujos medžiagos ir technologijos 
chemijoje ir biotechnologijoje 
Koordinatorius: IMC 
Fachhochschule Krems, Austrija 

Europos 
Komisija 

LLP / 
ERASMUS 

IP 

2008-08-
01 2010-09-01 28.804 

EUR ATF 

9. 

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 

10. 

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

Europos 
Komisija 

LLP / 
Grundtvig 2007 2010 293.798 

EUR 
PDF 
EIF 
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Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Bendra 
projekto 
suma, Lt 

Daly-
vaujantis 
fakultetas 

11. 

LLP-GRU-MP-2009-LT-00010 
Projekto pavadinimas Etinė 
kompetencija kaip ugdymo 
komponentas suaugusiųjų mokyme. 
Koordinatorius: Vilniaus kolegijos, 
Agrotechnologijų fakultetas, Lietuva. 

Europos 
Komisija 

LLP / 
Grundtvig 2009 2011 15.000 

EUR ATF 

12. 

134260 – LLP – 1 – 2007 – 1 – LV 
Tarpkultūrinės kompetencijos 
ugdymas – interaktyviosios 
informacinių komunikacinių 
technologijų priemonės 
verslininkams. 
Koordinatorius: Latvijos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai. 

Europos 
Komisija 

LLP / 
Grundtvig 

2007-12-
01 2009-11-30 399.996 

EUR VVF 

13. 

134054-LLP-1-2007-1-BE-
GRUNDTVIG-GMP 
Grundtvig daugiašaliai projektai: 
Šeimos kompetencijų ugdymas 
Koordinatorius: HIG, Belgija. 

Europos 
Komisija 

LLP / 
Grundtvig 2007 2009 349.520 

EUR 
ATF 
PDF 

14. 

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

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2008-09-
01 2010-10-01 40.000 

EUR EIF 

15. 

LT/06/B/F/PP-171003 „Strateginių 
individo kompetencijų vystymas 
eurointegracijos kontekste“. 
Koordinatorius: Kauno technologijos 
universitetas, Lietuva. 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2006-10- 
01 2008-09-30 284 EUR VVF 

16. 

LLP-LdV-PRT-2008-LT-0049 
„Integration of European experience 
for advanced education and training 
in clothing industry. Koordinatorius 
– KTU. 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 

2008-08-
01 2010-07-31 9.000 

EUR DTF 

17. 

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

Europos 
Komisija 

LLP/Erasmus 
tematiniai 

tinklai 

2008-10-
01 2010-09-30 401.412 

EUR VVF 

18. 

29323-IC-1-2005-1-FI-ERASMUS-
MODUC-1, pavadinimas: 
Daugiakultūrės darbo jėgos valdymas 
Baltijos jūros regione, programa: 
Koordinatorius: Arkados taikomųjų 
mokslų universitetas, Suomija. 

Europos 
Komisija 

LLP/Erasmus 
tematiniai 

tinklai 

2006-10-
10 2008-09-30 128.012 

EUR VVF 
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12 priedas. KOLEGIJOS KOMPIUTERIŲ TINKLO SCHEMA 
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13 priedas. KOLEGIJOS PATALPŲ RENOVACIJA 
 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Suma, Lt 

Ekonomikos fakultetas 
1. Darbai iš metalo 6187,94 
2. Auditorijų durų angokraščių apdailos darbai 7284,20 

Iš viso: 13472,14 
Verslo vadybos fakultetas 

1. Stogo darbai 73223,11 
2. Auditorijos remontas 22210,75 

Iš viso: 95433,86 
Sveikatos priežiūros fakultetas 

1. Varžų matavimas (valgykla) 729,19 
2. Santechnikos darbai 5516,08 
3. Laboratorijos remontas 2755,00 
4. Metalo gaminiai 7958,72 

Iš viso: 16958,99 
Agrotechnologijų fakultetas 

1.  Siurblio keitimo darbai 8943,84 
2.  Chemijos laboratorijos remontas 156986,00 
3.  Auditorijų remontas 17124,70 
4. Veterinarijos klinikos langų remontas 23999,90 

Iš viso: 207054,44 
Pedagogikos fakultetas 

1.  Kamino remontas 2395,00 
 Iš viso: 2395,00 

Dizaino ir technologijų fakultetas
1.  Kabinetų remontas (Pamėnkalnio g. 15/6) 133460,30 

Iš viso: 133460,30 
Menų fakultetas

1.  Plastikinių langų įrengimas 5270,00 
2. Koridoriaus, salės ir san. mazgų remontas Lydos. 3 29836,87 
3. Koridoriaus remontas 6000,39 
4. 2 a. koridoriaus, auditorijų remontas, Didžioji g. 38 72547,00 
5. 2 a. koridoriaus, auditorijų remontas, Didžioji g. 38 71921,00 
 Iš viso: 185575,26 

Bendrabučių remontas
Bendrabutis Nr. 1 Verkių g. 45 
1.  Plastikinių langų įrengimas 139500,00 

Bendrabutis Nr. 2 Šaltkalvių g. 14 
1. Plastikinių langų įrengimas 140560,00 

Bendrabučio Nr. 3 Didlaukio g. 61 
1.  Plastikinių langų įrengimas 256840,00 

Bendrabutis Nr. 4 Beržų g. 4 
1. Plastikinių langų įrengimas 127600,00 

Bendrabutis Nr. 5 Genių g. 13a 
1. Plastikinių langų įrengimas 152200,00 

Bendrabutis Nr. 6 Giedraičių g. 81 
1.  Pastato renovacija 493122,00 

Bendrabutis Nr. 7 Didlaukio g. 63 
1.  Plastikinių langų įrengimas 200000,00 

Bendrabutis Nr. 8 Didlaukio g. 65 
1. Plastikinių langų įrengimas 183300,00 

Iš viso bendrabučiuose 1693122,00 
Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų paruošimas 
šildymo sezonui ir dalinis remontas 

69425,72 

Iš viso kolegijoje: 2416897,71 
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14 priedas. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS 
 

14.1 lentelė. Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumo programos 
2009 metų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, tūkst.litų 

Kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Faktinės 
išlaidos 

 Išlaidos  33481,0 33481,0 33481,0 33385,4 
2.1.1 Darbo užmokestis 19898,8 19898,8 19898,8 19896,7 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 6165,2 6165,2 6165,2 6164,7 
2.2.1.3 Šildymas 1385,7 1385,7 1385,7 1394,9 
2.2.1.4 Elektros energija 477,0 477,0 477,0 477,0 
2.2.1.5 Ryšių paslaugos 110,0 110,0 110,0 110,6 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 51,5 51,5 51,5 56,5 
2.2.1.7 Apranga ir patalynė     
2.2.1.8 Spaudiniai 170,0 170,0 170,0 103,3 
2.2.1.10 Kitos prekės 495,1 495,1 495,1 494,0 
2.2.1.11 Komandiruotės 26,0 26,0 26,0 26,0 
2.2.1.13 Vandentiekis ir kanalizacija 55,0 55,0 55,0 55,0 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 285,0 285,0 285,0 250,6 
2.2.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 7,1 7,1 7,1 7,1 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 362,6 362,6 362,6 357,0 
2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama 290,0 290,0 290,0 290,0 
2.8.1.1 Stipendijos 3702,0 3702,0 3702,0 3702,0 
 Iš viso asignavimų 33481,0 33481,0 33481,0 33385,4 

 
 

14.2 lentelė. Specialiosios švietimo plėtros programos 2009 metų  
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, tūkst.litų 

Kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

Faktinės 
išlaidos 

 Išlaidos 10826,5 8729,5 8729,5 8723,2 
2.1.1 Darbo užmokestis 4276,0 3543,1 3543,1 3544,5 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 1330,0 1101,4 1101,4 1103,0 
1.2.1.2 Medikamentai 6,0 6,0 6,0 6,0 
1.2.1.3 Šildymas 1375,0 1271,1 1271,1 1271,1 
2.2.1.4 Elektros energija 808,0 799,0 799,0 799,0 
2.2.1.5 Ryšių paslaugos 120,0 89,8 89,8 89,8 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 40,0 31,4 31,4 31,3 
2.2.1.7. Apranga ir patalynė 77,0 46,5 46,5 46,5 
2.2.1.8 Spaudiniai 250,0 81,5 81,5 102,3 
2.2.1.10 Kitos prekės 863,0 590,2 590,2 584,2 
2.2.1.11 Komandiruotės 80,0 34,7 34,7 34,7 
2.2.1.13 Vandentiekis ir kanalizacija 240,0 240,0 240,0 242,0 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 500,0 437,1 437,1 437,1 
2.2.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 20,0 13,9 13,9 13,9 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 483,5 385,8 385,8 359,8 
2.7.1.1 Darbdavių socialinė parama 58,0 58,0 58,0 58,0 
 Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 
 

811,0 
 

489,5 
 

489,5 
 

489,5 
3.1.1 Mašinos ir įrengimai 600,0 279,7 279,7 279,7 
3.1.2. Kompiuterinė programinė 

įranga, kompiuterinės 
programinės įrangos 

 
211,0 

 
209,8 

 
209,8 

 
209,8 

 Iš viso asignavimų(2+3) 11637,5 9219,0 9219,0 9212,7 
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14.3 lentelė. 2009 metais įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašas (litais) 
Eil 
Nr. Pavadinimas Kiekis Suma 

Materialusis turtas 
1. Lentyna cheminių medžiagų sandėliavimui 9 19337 
 2. Baldai rekonstruotam bendrabučiui 4 kompl. 20843 
3. Projektorius 3MXG4W Wireless Multimedia 20 72260 
4. Projektorius 3M DX701 Multimedia 4 23716 
5. Spausdintuvas Kyocera FS-1350DN 23 48714 
6. Spausdintuvas Kyocera FS-1350DN 12 28752 
7. Spausdintuvas Kyocera FS100DN 6 16974 
8. Baldai 9 17064 
9. Rojalis „Estonija“ 1 6000 
10. Masažo stalas 2 8601 
11. Vaizdo kamera 1 3600 
12. Elektrinis ekranas 1 3011 
13. Sargo namelis 1 5723 
14. Pultas Soundcraft Spirit 6 1 1100 
15. Treniruokliai 3 4024 
 Iš viso materialusis turtas  279746 
Nematerialusis turtas 
1. Programinė įranga  75000 
2. Elektroninis parašas 3 380 
3. Microsoft Campus Desktop progr.įrangos licencija  134431 
 Iš viso nematerialusis turtas  209811 
 



Vilniaus kolegi jos met inė  a taskai ta 2009 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILNIAUS KOLEGIJA 
 
 

METINĖ ATASKAITA 
2008 / 2009 mokslo metai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leido Vilniaus kolegija, J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius 
Spausdino UAB „CIKLONAS“, J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius, www.spaudoscentras.lt 


