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1. KOLEGIJOS VIZIJA 
 

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti 
darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida. 

Institucija, puoselėjanti dėstytojų ir studentų kūrybingumą bei atsakingumą, pagrįstus 
aukštos kokybės reikalavimais. 

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

 
 

2. KOLEGIJOS MISIJA 
 

Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius biomedicinos, 
fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų studijų sričių specialistus, 
tenkinančius Vilniaus regiono ir visos Lietuvos ekonominius ir socialinius poreikius. 

Laiduoti modernų ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą, veiksmingai bendradar-
biaujant su veiklos pasaulio atstovais. 

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

 
 

3. KOLEGIJOS VALDYMAS 
 

Kolegijai artimi ir priimtini svarbiausi Lietuvoje vykstančios aukštojo mokslo reformos 
tikslai. Kolegija, persitvarkydama pagal Mokslo ir studijų įstatymą, suformavo ne tik naująją tarybą, 
bet ir pakeitė teisinį statusą – iš biudžetinės tapo viešąja įstaiga. 2011 m. gruodžio 20 d. Vilniaus 
kolegija įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registre, teisinė forma – 
viešoji įstaiga. Teisinio statuso pakeitimas Kolegijai suteikia daugiau savarankiškumo valdant 
turimą turtą, sprendžiant plėtros, jungimosi, infrastruktūros atnaujinimo klausimus, leidžia vykdyti 
savarankišką finansų politiką. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1326 įregistruotas 
naujas Vilniaus kolegijos statutas. 

Kolegijoje sukurti strateginio planavimo sistemos pagrindai, suformuoti jos svarbiausieji 
elementai, apibrėžtos funkcijos ir veikimo principai. Už sistemos efektyvų funkcionavimą paskirti 
atsakingi asmenys, administracijos struktūriniai padaliniai. 

2011 metų gegužės mėn. atliktas Vilniaus kolegijos Strateginio veiklos plano 2009–2013 m. 
įgyvendinimo pažangos vertinimas, kuris birželio 1 d. buvo pristatytas Kolegijos Akademinei 
tarybai. Vertinimo metu buvo analizuojamas rezultatų pasiekimo lygis, identifikuojamos institucijos 
sėkmingos veiklos problemos, teikiami pasiūlymai, kaip pasiekti geresnių rezultatų. 

Vilniaus kolegija, būdama projekto partneriu, 2011 m. aktyviai dalyvavo Kauno kolegijos 
vykdomame projekte „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo efektyvumo didinimas“. 2011 m. buvo 
parengta Kauno ir Vilniaus kolegijų strateginių plėtros galimybių analizė (studija). Šioje studijoje 
tarptautiniame ir šalies kontekste pristatomas aukštojo mokslo institucijų vertybinis pagrindas, 
apžvelgiama užsienio šalių (Austrijos, Belgijos, Danijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, 
Suomijos, Estijos ir kitų šalių) patirtis koleginio sektoriaus kontekste, pristatomi Lietuvos koleginio 
sektoriaus strateginiai siekiniai Lietuvos ūkio (ekonomikos) strateginiame kontekste iki 2020 m., 
pateikiamos koleginio sektoriaus ateities įžvalgos darbo rinkos aktualijų ir perspektyvų aspektu, 
apžvelgiamas socialinės partnerystės vaidmuo pasitelkiant užsienio šalių aukštųjų mokyklų gerąją 
patirtį, įvertinama koleginių studijų atsiradimo Lietuvoje problematika, analizuojama Lietuvos 
aukštojo mokslo teisinė aplinka, apžvelgiami kolegijų reitingai, išgryninama kolegijų misija ir 
koleginio lavinimo vaidmuo, identifikuojamos bendros kolegijų vertybės, suformuojami Kauno 
kolegijos ir Vilniaus kolegijos ateities galimybių scenarijai, strateginės plėtros galimybės (tiek 
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bendros, tiek atskiros) bei Kauno kolegijos ir Vilniaus kolegijos identifikuotos silpnybės ir 
galimybės, įvertinant išorinius ir vidinius veiksnius. Kolegialiai suformuotos strateginės plėtros 
galimybės leido Vilniaus kolegijai atskirai iškristalizuoti savo plėtros kryptis ir parengti Vilniaus 
kolegijos Integruotos plėtros strategiją iki 2020 m. ir Integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo 
(veiksmų) planą iki 2020 m. Rengiant šiuos strateginius dokumentus dalyvavo 63 Vilniaus 
kolegijos darbuotojai ir studentų atstovybės prezidentas, kuris suformulavo studentų savivaldos 
tobulinimo uždavinius ir priemones. Šiuo projektu yra stiprinama ilgalaikė dviejų didžiausių 
Lietuvoje kolegijų partnerystė, skatinanti abipusiai naudingą bendradarbiavimą tarpusavyje bei su 
socialiniais-ekonominiais partneriais, taipogi užtikrinant ir kiekvienos iš šių kolegijų išskirtinumą. 

Nuo 2010 metų lapkričio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. pagal projektą „Kauno ir Vilniaus 
kolegijų valdymo efektyvumo didinimas“. vyko 8 mokymų ciklai, skirti Kauno ir Vilniaus kolegijų 
Akademinių tarybų nariams. Buvo apmokyti 78 Kauno ir Vilniaus kolegijų Akademinių tarybų 
nariai. 

Siekiant numatomų rezultatų pagrįstumo, dermės bei optimizuoti aktualius suderinamumo ir 
valdymo procesus, buvo inicijuota projektinė paraiška „Vilniaus kolegijos kokybės vadybos 
sistemos tobulinimas“. 2011 m. liepos 12 d. Vilniaus kolegija pasirašė sutartį su Europos socialinio 
fondo agentūra dėl šio projekto įgyvendinimo. 

Projekto tikslas – tobulinti Kolegijos vidinę studijų kokybės valdymo sistemą (VSKVS), 
atsižvelgus į Lietuvos studijų reformos poreikius ir Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) 
kūrimo tendencijas. Projekto tikslinė grupė – Kolegijos ir jos padalinių darbuotojai, atsakingi už 
vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimą, tobulinimą ir įgyvendinimą. Projekte numatoma 
parengti aktualų VSKVS modelį ir jo realizavimo priemones bei plėtoti Kolegijos administracijos 
darbuotojų specialiuosius gebėjimus studijų kokybės vadybos uždaviniams įgyvendinti. VSKVS 
modelis rengiamas vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo 
nuostatomis ir gairėmis. Tobulinant VSKVS, Kolegijos veiklos sąlygoms bus adaptuoti tarptautinio 
EFQM (European Foundation for Quality Management) modelio elementai ir socialiai atsakingos 
veiklos tinklo Global Compact principai. Efektyviai veikianti Kolegijos VSKVS sukurs prielaidas 
patikima ir išsamia veiklos analize pagrįsti Kolegijos plėtrą ir ugdyti jos kokybės kultūrą. 

2011 m. atliktas esamų VSKVS dokumentų atitikties Lietuvos studijų reformos 
dokumentams ir EAME bei Europos Sąjungos aukštojo mokslo modernizavimo strateginėms 
nuostatoms vertinimas. Pagal vertinimo išvadas numatoma parengti VSKVS modelio aprašą, 
Kokybės vadovą ir jo priedus, sukurti VSKVS integruotą informacinę sistemą. Parengti ir 
atspausdinti projektą bei Kolegiją viešinantys straipsniai dienraščiuose „Verslo žinios“ „Vilniaus 
diena“, „Kauno diena“, „Klaipėda“. 

2011 m. rugsėjo 1 d., panaikinus Kūno kultūros katedrą, įsteigtas Kūno kultūros ir sporto 
centras. Tai akademinis padalinys, koordinuojantis kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo veiklą. 
Centras sudaro sąlygas asmenims reguliariai mankštintis, lankyti pamėgtos sporto šakos pratybas, 
dalyvauti varžybose, fiziniais pratimais stiprinti ir palaikyti savo sveikatą, fizines ir dvasines galias, 
propaguoti kūno kultūrą, skatinti studentus siekti gerų sportinių rezultatų ir deramai atstovauti 
Kolegiją šalies ir tarptautiniuose renginiuose, organizuoti studentų sporto rungtynes, varžybas, 
šventes, atskirų sporto šakų pirmenybes, dalyvauti įvairiose sporto varžybose tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Kolegijos valdymo struktūra pateikiama 1 priede. Kolegijos savivaldos struktūra 
pateikiama 2 priede. 

Kolegijos taryba 2011 m. posėdžiavo tris kartus. Pirmas Tarybos posėdis įvyko 2011 m. 
kovo 17 d. Jame buvo svarstoma Vilniaus kolegijos direktoriaus 2010 m. metinė ataskaita (pritarta 
bendru sutarimu), vyko susipažinimas su naujomis Vilniaus kolegijos patalpomis Didlaukio g. 82, į 
kurias persikėlė Dizaino ir technologijų fakultetas. 2011 m. birželio 29 d. įvyko Tarybos e. posėdis. 
Posėdyje buvo pritarta Vilniaus kolegijos integruotai plėtros strategijai iki 2020 m. bei Vilniaus 
kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo (veiksmų) planui iki 2020 m. Trečiasis 
Tarybos posėdis vyko gruodžio 8 d. Jame buvo svarstomi priėmimo į Vilniaus kolegiją 2011 m. 
rezultatai. Kadangi 2011 m. gruodžio 20 d. baigėsi Tarybos kadencija, Tarybos nariams už 
nuopelnus Vilniaus kolegijai įteikti padėkos medaliai. 
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Nauja Vilniaus kolegijos taryba patvirtinta 2011 m. gruodžio 20 d. Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu. Taryba sudaryta iš 11 narių: 1 Kolegijos tarybos narį skiria Studentų atstovybė, 3 
narius renka dėstytojai ir mokslo darbuotojai, 1 narį renka administracija ir kiti darbuotojai, 1 narį 
skiria Švietimo ir mokslo ministras kartu su Akademine taryba, 5 narius siūlo juridiniai ir fiziniai 
asmenys iš asmenų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams, kuriuos skiria ir atšaukia 
Švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu. Kolegijos tarybos narių sąrašas 
pateikiamas 3 priede. 

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, fakultetų tarybų pasiūlyti kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai. Studentų atstovai 
sudaro 20 procentų AT narių. Akademinės tarybos narių sąrašas pateikiamas 4 priede. 

Akademinė taryba 2010 / 2011 m. m. posėdžiavo aštuonis kartus. Posėdžiuose buvo 
svarstomi ir tvirtinami studijas reglamentuojantys dokumentai, tvirtinamos naujos ir atnaujintos 
studijų programos, Kolegijos veiklos ir išlaidų sąmatos vykdymo 2010 m. ataskaitos, pristatoma 
2009–2013 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo eiga. 

Studentų interesams atstovaujanti savivaldos institucija yra studentų atstovybė (prezidentas 
– Vaclovas Ališauskas). Studentų atstovybė (SA) yra savarankiška visuomeninė, ne pelno siekianti 
organizacija. SA – juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, veikia 
vadovaudamasi Kolegijos studentų atstovybės įstatais. Aukščiausias SA valdymo organas yra 
konferencija, kurioje dalyvauja visų fakultetų deleguojami Vilniaus kolegijos studentai (seniūnai). 
SA darbą organizuoja SA Taryba. Kolegijos studentams atstovauja SA Prezidentas. SA narių 
sąrašas pateikiamas 5 priede. 

Studentai įtakoja studijų kokybę, dalyvaudami studijų procesą formuojančiose struktūrose. 
Studentų atstovai yra Kolegijos taryboje, Akademinėje taryboje, fakultetų tarybose, dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso komisijose, studijų programų savianalizės grupėse ir turi 
sprendžiamojo balso teisę. Vykdomos studentų nuomonės apie studijų dalyką ir jį dėstančio 
dėstytojo pedagoginį darbą apklausos. Studentų nuomonė vertinama atnaujinat ar rengiant naujas 
studijų programas, studijų dalykus ir atskirų studijų dalykų dėstytojų atestacijos metu. 

Šiuo metu SA veikia 4 komitetai: socialinis ir akademinis, viešųjų ryšių, Lietuvos studentų 
pažymėjimo, laisvalaikio. SA atstovauja Kolegijos studentams, gina jų teises bei interesus, rūpinasi 
studentų akademine, socialine bei kultūrine gerove, skatina akademinės bendruomenės pilietiškumą 
ir verslumą, puoselėja ir turtina nacionalinę kultūrą, žmogiškąsias vertybes ir tradicijas. 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 mokymus. 2011 
m. buvo organizuota: pirmakursių stovykla, pirmakursių krikštynos, kuratorių mokymai, seniūnų 
akademija, renginiai studentas-studentui, Kalėdinis vakaras. Kaip ir kiekvienais metais šiemet SA 
nariai aktyviai dalyvavo rengiant „Atvirų durų dieną“, aktyviau bendradarbiauja su tarptautinių 
ryšių skyriumi bei karjeros centru. Vilniaus kolegijos SA turi internetinį tinklapį www.vikosa.lt, 
puslapį socialiniame tinkle Facebook, kuriame studentai įtraukiami į tikslines auditorijas, inicijuoja 
diskusijas, dialogus, užsisako naujienas, kurias rengia SA nariai.  

Studentams sudarytos sąlygos dalyvauti meno kolektyvų veikloje, įvairių sporto šakų 
treniruotėse ir varžybose. Aktyviausi dainų ir šokių kolektyvas „Voruta“, merginų choras 
„Vaidilutės”, Kūno kultūros ir sporto centras (6 sporto salės). Studentai savo jėgomis kuruoja 
fotografijos būrelį, naujai kuriasi lindyhop šokių kolektyvas. 
 
 

4. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMASIS 
 

Birželio 20 d. LR prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su linkėjimais dirbti Lietuvai įteikė 
diplomus Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto absolventams. 

http://www.vikosa.lt/�
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„Jūsų pasirinktos specialybės labai reikalingos mūsų šaliai. Šiais laikais be informacinių 
technologijų jau neįsivaizduojamas mūsų kasdieninis gyvenimas. Žmonijos ateitis neatsiejama nuo 
informacinių technologijų naudojimo, jų kūrimo ir plėtros“, – sveikindama absolventus pabrėžė 
šalies vadovė. 

Informacinių technologijų pažanga itin sparti, todėl, pasak Prezidentės, labai svarbus 
nuolatinis tobulėjimas. Prezidentės teigimu, gyvenimas reikalauja kurti vis naujus originalius 
informacinių technologijų produktus, todėl absolventų pirmoji mokslo aukštuma yra tik startas 
pradedant sėkmingą profesinę karjerą ir kartu siekiant, kad Lietuva taptų inovatyvia ir 
konkurencinga valstybe. 

Prezidentės teigimu, informacinių technologijų srities specialistų poreikis didelis ir nuolat 
auga: šalyje daugėja aukštas informacines technologijas naudojančių įmonių, sparčiai plėtojamas 
interneto ryšys, todėl šioje srityje Lietuvoje atsiveria vis platesnės perspektyvos. Valstybės vadovė 
paragino studentus pasilikti Lietuvoje, savo darbu ir gebėjimais prisidėti prie šalies pažangos. 
 

 
1 pav. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Elektronikos ir informatikos fakultete 

 
Trečią kartą 2011 metais buvo pristatytas Lietuvos kolegijų reitingas, kurį sudarė ir paskelbė 

savaitinis žurnalas „Veidas“. Du metus Vilniaus kolegija buvo reitingo lyderė. Šių metų reitinge 
Vilniaus kolegija tarp valstybinių kolegijų užėmė antrą vietą. Reitinguojant buvo vertinama 
konsultacinė, taikomoji mokslo ir meno veikla, aukščiausi akademinio personalo ir alumnų veiklos 
įvertinimai, akademinio personalo kvalifikacija, kolegijos tarptautiškumas, studijų programų 
įvairovė ir išskirtinumas, studijų sąlygos, studentų nuomonė, paklausa darbo rinkoje bei 
finansavimo struktūra.  

Šiemet, kaip ir pernai, darbdaviai geriausiai vertina Vilniaus kolegijos absolventų žinių 
kokybę. Žinių kokybe labiausiai pasitiki 46,5 proc. respondentų ir nebuvo nei vieno, kuris Kolegijos 
suteikiamų žinių kokybe abejotų. 

Ne vienerius metus trunkančią Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir Šiaurės 
Danijos universitetinio koledžo UCN Verslo ir technologijos mokyklos partnerystę lapkričio 9 
dieną vainikavo mokyklų apsisprendimas paversti šį bendradarbiavimą strateginiu ir išplėsti jį 
visose srityse. Po diskusijų Vilniaus kolegijoje vykusiame abiejų aukštųjų mokyklų vadovybės 
susitikime svečiai iš Aalborg‘o: UCN rektorius Niels Horsted, prorektorius Michael Johansson, 
tarptautinių ryšių direktorius Dan Ole Faaborg ir Sveikatos fakulteto tarptautinės grupės vadovė 
Nina Bengtsen – kartu su Kolegijos vadovais pasirašė dvišalės partnerystės memorandumą: sutartis 
dėl dvigubą kvalifikacinį laipsnį suteikiančių tarptautinio verslo ir turizmo vadybos studijų 
programų įgyvendinimo bei ketinimo kartu rengti jungtinę vadybos ir verslo administravimo 
krypties bakalauro studijų programą protokolą. 
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2 pav. Dvišalės partnerystės memorandumo su Šiaurės Danijos universitetinio koledžo UCN 

pasirašymas 
 
Gegužės 20 d. Verslo vadybos fakulteto dekanei, SPACE prezidentei Danutei 

Rasimavičienei, dalyvavusiai Constantin Brancoveanu universiteto (Rumunija) 10-mečio minėjime, 
suteiktas šio universiteto garbės profesoriaus vardas. 

 

 
3 pav. SPACE prezidentei Danutei Rasimavičienei suteiktas Constantin Brancoveanu universiteto 

garbės profesoriaus vardas 
 
Rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 

pasirašė įsakymą dėl vardinių prezidentinių stipendijų skyrimo geriausiems šalies studentams. 
Prezidentines stipendijas gauna 30 studijuojančiųjų: atrinkta po 5 geriausius studentus iš visų 6 
studijų sričių. Dvi garbingos Antano Smetonos vardinės stipendijos po 650 litų (5 BSI) atiteko 
Vilniaus kolegijoje besimokančioms studentėms: Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos 
studentei Justinai Urbonavičiūtei bei Dizaino ir technologijų fakulteto aprangos dizaino studentei 
Rasai Amšiejūtei. Trijų Lietuvos Respublikos prezidentų vardinės stipendijos pradėtos teikti 1995 
metais. Tikslas – paskatinti geriausiai besimokančius studentus. Stipendijos skiriamos už gerus 
akademinius pasiekimus bei už aktyvią mokslinę veiklą. 

Gruodžio 15 d. Vilniaus kolegijos direktorius G. Bražiūnas dalyvavo iškilmingame Vilniaus 
pramonės, prekybos ir amatų rūmų 20-čio paminėjime. Renginio metu Rūmų prezidentas 
V. Kontrauskas įteikė apdovanojimus Rūmų nariams už pasiekimus 2011 metais. Vilniaus 
pramonės, prekybos ir amatų rūmai „Už pasiekimus 2011 metais“ Vilniaus kolegiją apdovanojo 
diplomu. 

Lapkričio mėnesį Kolegijos Agrotechnologijų fakultetas paminėjo garbingą savo veiklos  
50-metį prasmingu atminimų vakaru ,,Sugrįžta obelys į sodą“ Fakulteto kieme renginio svečius 

http://media.viko.lt/gallery/zp-core/full-image.php?a=verslo-vadybos-fakultetas/verslovadybosdekaneid.rasimavicieneisuteiktasgarbesprofesoresvardasprofessorhonoriscausa&i=p1450783.jpg&q=100&wmk=!�
http://media.viko.lt/gallery/zp-core/full-image.php?a=verslo-vadybos-fakultetas/verslovadybosdekaneid.rasimavicieneisuteiktasgarbesprofesoresvardasprofessorhonoriscausa&i=p1450783.jpg&q=100&wmk=!�
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pasitiko iš rudeninių lapų sukurta didžiulė obuolio skulptūra, kurios aukštis – 1,75 metro, skersmuo 
– 1,35 metro, apimtis – 4 metrai. Lietuvos rekordų registravimo agentūra ,,FACTUM“, renkanti ir 
registruojanti Lietuvos rekordus, atlikusi išsamią ekspertizę, obuolio skulptūros sumanytojai bei 
kūrėjai Agrotechnologijų fakulteto dėstytojai Danutei Zablockienei ir fakulteto studentams įteikė 
Lietuvos rekordo diplomą. 

 

 
4 pav. Rekordinio obuolio skulptūra prie Agrotechnologijų fakulteto 

 
Verslo vadybos fakulteto šventinis sambūris, skirtas fakulteto ištakų 65-mečiui vyko 

gruodžio 14 d. Į jį susirinko patys ištikimiausi verslo partneriai, asociacijų ir mokslo institucijų 
vadovai, ilgus metus dirbę ir dirbantys dėstytojai, absolventai ir dabartiniai studentai. Besikeičiantys 
ekrane atliktų darbų ir rezultatų skaičiai rodė susirinkusiems apie fakulteto pažangą ir stiprybę, o 
seniai užmiršti ekrane vaizdai ir veidai priminė fakulteto brandą ir kaitą. Partnerių sveikinimai, 
linkėjimai ir padėka plojimais už bendradarbiavimą per iškilmingą minėjimą skleidė šventinę 
nuotaiką, kuri lydėjo visus jubiliejui paminėti skirtus renginius. 

Plečiant Kolegijos tarptautiškumą mokslo, studijų, institucinėje ir kitose srityse, buvo 
mezgami nauji kontaktai ir intensyvinamas jau vykstantis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos 
ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis: pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Varšuvos 
Technologijų universitetu, Talino informacinių technologijų kolegija, Baltarusijos valstybiniu 
universitetu, atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su Rygos aukštąja verslo ir finansų mokykla, 
Rezeknės aukštąja mokykla. Veikla vykdyta dvišalių bendradarbiavimo sutarčių, tarptautinių 
programų ir projektų įgyvendinimo, studentų ir dėstytojų mainų, rengiamų konferencijų, seminarų, 
projektų susitikimų pagrindu. 

Kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas padeda suprasti verslo pasaulio 
poreikius. Plečiamas socialinių partnerių ratas. 2011 m. buvo pasirašyta akademinės iniciatyvos 
sutartis su vienos didžiausių pasaulio IT kompanijų ORACLE East Central Europe Limited filialu 
Lietuvoje „Oracle akademija: kompiuterių mokslas pažengusiems“. Kolegija ir fakultetai pasirašė 
bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 30 verslo įmonių, asociacijų, draugijų, institutų. 

 
 

5. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 
5.1. KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

 
2010 / 2011 m. m. Vilniaus kolegijoje buvo vykdomos 48 koleginių studijų programos iš 

šešių studijų sričių: humanitarinių mokslų, meno, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos 
mokslų ir technologijos mokslų. 

Siekiant sėkmingo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 95 str. 2 d., pagal kurį 
nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja studijų kreditų sistema, įgyvendinimo, direktoriaus 
įsakymu buvo patvirtintos studijų programos ir studijų dalyko aprašų naujos formos. Pagal šias 
formas studijų programų komitetai ir katedros parengė studijų programų aprašus, kuriuose ugdomos 
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kompetencijos susietos su numatomais studijų rezultatais, o šie – su studijuojamais dalykais, studijų 
apimtis pateikta naujais kreditais. Parengti studijų programų aprašai patvirtinti direktoriaus 
įsakymais. 

Pagal vykdomų studijų programų vertinimo planą ataskaitiniu laikotarpiu buvo akredituotos 
šios vykdomos studijų programos: 

• Biomedicininė diagnostika; 
• Gestų kalba; 
• Socialinė pedagogika; 
• Pradinio ugdymo pedagogika; 
• Šokio pedagogika. 
2010 / 2011 m. m. akredituotos ketinamos vykdyti naujos studijų programos: 
• Prekybos vadyba; 
• Reklamos vadyba; 
• Turizmo vadyba; 
• Viešbučių ir restoranų vadyba; 
• Investicijos ir draudimas; 
• Tarptautinis verslas; 
• Įstaigų administravimas; 
• Programų sistemos; 
• Įvaizdžio dizainas. 
Vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Agrotechnologijų fakultete 

buvo atnaujintos vykdomos agroverslo vadybos, veterinarijos, maisto produktų technologijos 
studijų programos, o vykdant Nacionalinę kompleksinę programą – cheminės analizės technologijos 
studijų programa. 

Šiuo metu Kolegijoje vykdomas projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir 
Ekonomikos fakultetų studijų programų tarptautiškumo skatinimas“, skirtas trijų Vilniaus kolegijos 
studijų programų – želdynai ir jų dizainas, verslo ekonomika, bankininkystė – atnaujinimui. 
Programų tarptautiškumo skatinimo esmė – programų atnaujinimas integruojant į jas 
tarpdisciplininius dalykų modulius bei išverčiant juos į užsienio kalbą. 

Pradėtas vykdyti projektas „Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos 
technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“, pagal kurį 
planuojama parengti galimybių studiją jungtinei inžinerijos krypčių grupės studijų programai 
parengti ir įgyvendinti siekiant padidinti Vilniaus kolegijos konkurencingumą tarptautinėje aukštojo 
mokslo erdvėje. 

Praėjusiais mokslo metais parengtos trys studijų programos anglų kalba, į kurias 2011 
metais buvo priimami studentai: Verslo vadybos fakultete – tarptautinis verslas ir turizmo vadyba, 
Elektronikos ir informatikos fakultete – programų sistemos. 

2012 metais įstojusiems studentams bus siūloma pasirinkti tarptautinio verslo studijų 
programą anglų kalba ir per 3,5 studijų metus įgyti kelių Europos aukštųjų mokyklų diplomus. 
Tokią galimybę atvėrė 2011 metais pasirašytos sutartys su Chambery aukštąja verslo mokykla 
(Savoie, Prancūzija), Šiaurės Danijos universitetiniu koledžu (Aalborg, Danija) ir Utrechto 
taikomųjų mokslų universitetu (Utrecht, Olandija). 

2011 m. lapkričio 9 d. tarp Vilniaus kolegijos ir Šiaurės Danijos universitetinio koledžo 
(Professionshøjskolen University College Nordjylland) buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią bus 
rengiama ir įgyvendinama jungtinė Kūrybiškos įmonės studijų programa. 

2011 m. spalio 1 d. Kolegijoje studijavo 8022 studentai (iš jų – 8001 koleginių studijų 
studentai ir 21 Masažuotojo pagrindinio profesinio mokymo programos mokiniai), t. y. 2,3 proc. 
mažiau nei 2010 m. spalio 1 d. Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – sumažėjęs 
studentų priėmimas. Studentų skaičiaus kitimo tendencija atsispindi 5 paveiksle. 
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5 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2007–2011 m. spalio 1 d. 

 
Apžvelgiant studentų skaičių pagal studijų sritis 2011 m. spalio 1 d., pastebima, kad 

studentų skaičiai pasiskirsto tokiu pačiu santykiu kaip ir 2010 metais (6 pav.). 
 

 
Pastaba. Studentų skaičiai pateikiami be Masažuotojo profesinio mokymo programos mokinių skaičiaus 

6 pav. Kolegijos studentų skaičius studijų srityse 2007–2011 m. spalio 1 d. 
 
Daugiausia studentų, t. y. 56,42 proc. visų Kolegijos studentų, studijuoja pagal socialinių 

mokslų studijų srities programas. Antroje vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, 
kuriose studijuoja 19,95 proc. visų Kolegijos studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų 
studijų srities programos – jose studijuoja 15,80 proc. visų studentų, toliau seka fizinių mokslų 
studijų sritis – 3,60 proc., humanitarinių mokslų studijų sritis – 3,49 proc. bendro studentų 
skaičiaus. Mažiausiai studentų studijuoja meno studijų srityje – 0,74 proc. visų kolegijos studentų. 

Kaip ir praėjusiais metais, 2011 m. spalio 1 d. iš 25 studijų krypčių daugiausiai studentų 
studijavo verslo (1443 studentai) studijų krypties programose. Toliau sekė elektronikos ir elektros 
inžinerijos (769 studentai), pedagogikos (705 studentai), finansų (677 studentai) studijų krypčių 
programos. Mažiausiai studentų ataskaitiniu laikotarpiu studijavo muzikos (55 studentai) bei teatro 
ir kino (40 studentų) studijų krypčių programose. Kolegijoje vykdoma po vieną teatro ir kino 
studijų krypties (pramoginis scenos menas) bei muzikos krypties (populiarioji muzika) programą ir 
tik nuolatine studijų forma. Į šias programas priimamas nedidelis studentų skaičius. 

2011 m. spalio 1 d. nuolatine ir dienine studijų forma studijavo daugiau nei pusė Kolegijos 
studentų – 5277, ištęstinėse, neakivaizdinėse ir vakarinėse studijose – 2724 studentai. Apžvelgus 
studentų skaičiaus pagal įvairias studijų formas dinamiką 2007–2011 m. spalio 1 d., pastebima, kad 
nuo 2007 metų studentų, studijuojančių dienine (nuo 2009 m. ir nuolatine) studijų forma, skaičius 
išlieka didžiausias, be to, pastebima, kad studijuojančiųjų nuolatine ir dienine studijų forma skaičius 
pastaraisiais metais šiek tiek didėja, o skirtumas tarp nuolatine ir ištęstine studijų forma 
studijuojančiųjų 2011 metais buvo didžiausias per pastaruosius penkerius metus. Šis pokytis 
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siejamas su studentų priėmimo rezultatais, kai stojantieji noriau renkasi studijas nuolatine studijų 
forma, taip pat didesniu studentų, studijuojančių sesijomis ir vakarais, nubyrėjimu. 
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Pastaba. Studentų skaičiai pateikiami be Masažuotojo profesinio mokymo programos mokinių skaičiaus 
7 pav. Studentų skaičius Kolegijoje pagal studijų formas 2007–2011 m. spalio 1 d. 

 
Studentų skaičius 2011 m. spalio 1 d., lyginant su praėjusiais metais, penkiuose fakultetuose 

(Ekonomikos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos, Dizaino ir technologijų) 
sumažėjo. Žymiausias sumažėjimas stebimas Dizaino ir technologijų fakultete – čia studentų 
skaičius sumažėjo beveik penktadaliu (17,17 proc.). Studentų padaugėjo Elektronikos ir 
informatikos, Verslo vadybos ir Menų fakultetuose (daugiausiai Menų fakultete – 8,43 proc.). Tam 
įtakos bendrąja prasme turėjo studentų priėmimo rezultatai, atspindintys fakultetų studentų 
priėmimo planus, siūlomų studijų programų spektrą (naujos studijų programos, tame tarpe ir 
siūlomos modulinės studijos, studijos anglų kalba), studijų programų paklausą stojančiųjų tarpe, 
kita vertus, priėmimą lemia ir valstybės biudžeto skiriamos lėšos atskiroms studijų sritimis, todėl 
studentų pasirinkimas ribojamas aukštos studijų kainos. 

 

 
Pastaba. Studentų skaičiai pateikiami be Masažuotojo profesinio mokymo programos mokinių skaičiaus 

8 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2007–2011 m. spalio 1 d. 
 
2011 m. spalio 1 d. daugiausia studentų studijavo Verslo vadybos fakultete – 2069, 

Elektronikos ir informatikos fakultete – 1357 studentai, Ekonomikos fakultete – 1355. Toliau pagal 
studentų skaičių fakultetai išsidėsto taip: Sveikatos priežiūros fakultete – 1126, Pedagogikos 
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fakultete – 701, Agrotechnologijų fakultete – 670, Menų fakultete – 424, Dizaino ir technologijų 
fakultete – 299 studentai. 

2010 / 2011 mokslo metais visuose fakultetuose buvo vykdomos nuolatinės studijos. 
Ištęstinės studijos buvo vykdomos sesijomis, vakarais arba derinant abu šiuos studijų organizavimo 
būdus. 

Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2010 ir 2011 metais pateiktas 
1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2011 m. spalio 1 d. 
Eil. 
Nr. Programos pavadinimas 

Valstybinis 
programos 

kodas 

Studentų skaičius skirtingais metais pagal studijų formas 
2010 m. 2011 m. 

NL I D N V Iš viso NL I D N V Iš viso
1. Programavimas kompiuteriams 65309P101 39 32 45 34 50 200 35 27  21 24 107 
2. Elektronikos technika 07 65301T201    39  39      0 
3.  Elektronikos technika 08 653H61001 98 36 28 20  182 135 64 27 26  252 
4. Telekomunikacijos 07 65301T204    22  22      0 
5. Telekomunikacijos 08 653H64001 107 25 37 19  188 144 37 36 23  240 
6. Kompiuterių technika 65307T101 125 56 46 54  281 175 81  21  277 
7. Informacijos sistemos 653E10002 115 62 23 45 39 284 165 97  15 23 300 
8. Programų sistemos 653I10001 69 30    99 132 49    181 
9. Bankininkystė 653N31002 135 76 35 73  319 197 99 4 35  335 
10. Buhalterinė apskaita 653N44005 237 105 114 205  661 321 154 3 93  571 
11. Draudimas 653N32001 69 24 56 40  189 62 10 2 23  97 
12. Investicijos ir draudimas 653N32002       34 7    41 
13. Finansai 653N30003 68 51 30 70  219 99 83  22  204 
14. Verslo ekonomika 653L17001 35 37    72 67 40    107 
15. Tarptautinis verslas 653N12004       109 43    152 
16. Verslo vadyba 653N11002 167 117 66 114  464 152 77 11 72  312 
17. Prekybos vadyba (įstoję 2011 m.) 653N14005       51 39    90 
18. Prekybos vadyba (įstoję iki 2011 m.) 653N14001 109 54 55 94  312 90 46 9 36  181 
19. Viešbučių ir restoranų vadyba 653N15004       79 42    121 
20. Maitinimo verslo organizavimas 653N15001 73 71 32 77  253 67 56 1 40  164 
21. Turizmo vadyba 653N15003       83 40    123 

22. Turizmo ir viešbučių 
administravimas 653N15002 194 83 62 80  419 174 72 8 46  300 

23.  Įstaigų administravimas (įstoję 2011 
m.) 653N23009       50 37    87 

24. Įstaigų administravimas (įstoję iki 
2011 m.) 653N23001 141 38 58  50 287 126 32 1  22 181 

25. Reklamos vadyba (įstoję 2011 m.) 653N50003       79 40    119 

26. Reklamos vadyba (įstoję iki 2011 
m.) 653N50001 171 55 31  51 308 159 49 5  26 239 

27. Bendrosios praktikos slauga 653B70003 213  186 71  470 356  126   482 
28. Biomedicininė diagnostika 653B81001 78  32   110 106  2   108 
29. Dietetika 653B41001 79  32   111 116     116 
30. Kineziterapija 653B30002 85  35   120 118  1   119 
31. Ergoterapija 653B30001 71  24   95 100  1   101 

32. Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 653B95001 80 46 29 55  210 110 66 1 23  200 

33. Agroverslo vadyba 653N20004 51 21 55 45  172 57 31 5 28  121 
34. Verslo vadyba (ATF) 65303S118    22  22      0 
35. Veterinarija 653D10001 85  26   111 135  3   138 
36. Želdynai ir jų dizainas 653H93001 64 39 31 40  174 88 60 13 26  187 
37. Maisto produktų technologija 653E10002 58 50 22 40  170 86 69 1 17  173 
38. Cheminės analizės technologija 653H81001 35  14   49 51     51 
39. Dailės ir technologijų pedagogika 65302M107   10   10      0 
40. Gestų kalba 653T94001 52  15   67 58  1   59 
41. Pradinio ugdymo pedagogika 653X12003 54 21 39 59  173 82 30 26 31  169 
42. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 653X11003 93 60 53 63  269 110 86 7 38  241 
43. Socialinė pedagogika 653X16004 95 39 49 101  284 118 58 3 53  232 

44. Lietuvių kalbos ir literatūros 
pedagogika 65307S109   16   16      0 

45. Aprangos dizainas 653W23001 40 2 37   79 51 3 5   59 
46. Aprangos technologijos ir verslas 653J44004 24 13    37 49 34    83 
47. Šukuosenų dizainas 653W23002 41 13 29 49  132 54 17 4 27  102 
48. Kostiumo dizainas 653W23003  8 3 31  42  6  16  22 
49. Aprangos technologiniai įrenginiai 65308T207      0      0 
50. Siuvinių projektavimas ir gamyba 65308T206 10 11 14 36  71 9 8 4 12  33 
51. Populiarioji muzika 653W31002 32  22   54 48  8   56 
52. Šokio pedagogika 653X14006 41  15   56 61  2   63 
53. Kultūrinės veiklos vadyba 653N28004 104 58 36 42  240 164 77 5 19  265 
54. Pramoginis scenos menas 653W41001 27  14   41 39  1   40 

Iš viso 3464 1333 1556 1640 190 8183 4951 1866 326 763 95 8001 
8183  8001  

 
Studijos pagal individualiųjų studijų programas asmenims, baigusiems aukštesniąsias 

mokyklas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos tik Sveikatos priežiūros fakultete. 2011 m. spalio 
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1 d. pagal individualiųjų koleginių studijų bendrosios praktikos slaugos studijų programą studijavo 
67 studentai (2010 m. spalio 1 d. – 71). 

Sveikatos priežiūros fakultete nuo 2004 metų vykdoma Masažuotojo pagrindinio profesinio 
mokymo programa, skirta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pagal šią programą 2011 m. 
spalio 1 d. mokėsi 21 mokinys. Priėmimas į šią programą vykdomas kas antri metai. 

 
5.2. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 
2011 metai buvo septintieji, kai Kolegija dalyvavo bendrajame priėmime į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas. Bendrasis priėmimas vyko į 45 aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 24 
kolegijas) pagal vieningas atrankos kriterijų sistemas kolegijoms ir universitetams. Antrus metus 
prašymai dalyvauti bendrojo priėmimo konkursuose buvo teikiami internetu LAMA BPO interneto 
svetainėje. 2010 ir 2011 m. baigusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas asmenų brandos atestatų 
duomenys į priėmimo sistemą pateko tiesiai iš valstybės informacijos sistemos duomenų bazės. 
Asmenys, bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2009 m. ir anksčiau atestatus turėjo pateikti priėmimo 
dokumentų tvarkymo punktams, kurių buvo 12 visoje Lietuvoje. 

Priėmimas vyko pagal vienodos formos prašymą, pildytą LABA BPO informacinėje 
sistemoje. Prašyme galima buvo pateikti 12 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios 
aukštosios mokyklos studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje ar 
nefinansuojamoje vietoje. 

Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir 2011 metais stojančių į aukštųjų mokyklų 
pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokėta 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės (toliau – 
geriausiųjų eilės) sudarymo principus nustatė švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 7 d. 
įsakymu Nr. V-13 patvirtintas tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr. 9-394). Asmenų atrankos į valstybės 
nefinansuojamas studijų vietas principus galėjo nustatyti pati aukštoji mokykla. 

Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas koleginėse studijose buvo vykdomas  
11-oje krypčių grupių. Krypčių grupes nustatė švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 31 d. 
įsakymas Nr. V-541 (Žin., 2011, Nr. 42-2017). 

2011 m. Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 3 017 stojančiųjų (9 pav.). Lyginat 
su praėjusiais metais, tokių stojančiųjų buvo 293 daugiau. Vilniaus kolegija tarp respublikos 
aukštojo mokslo institucijų pagal prašymų pirmuoju pageidavimu skaičių buvo antra (2010 m. – 
trečia, 2009 m. – antra). 
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9 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta aukštoji mokykla (Vilniaus kolegija tarp 

universitetų) 
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2011 m. į universitetinių studijų valstybės finansuojamas vietas buvo planuojama priimti 9 
680 (2010 m. – 9680), į kolegines – 9164 (2010 m. – 9165) stojančiuosius. Į valstybės 
finansuojamas studijų vietas universitetuose priimti 9580 (2010 m. – 9414), kolegijose – 8674 
(2010 m. – 8366) stojantieji. 

Išskiriant aukštąsias mokyklas pagal gautų studijų krepšelių skaičių, daugiausiai jų teko 
Vilniaus universitetui – 2734. Antroje vietoje pagal studijų krepšelių skaičių – Vilniaus kolegija – 
1846. (10 pav.). 

 

 
10 pav. Aukštosios mokyklos pagal gautų studijų krepšelių skaičių 2011 m. 

 
Vertinant valstybės finansuojamų vietų pasiskirstymą tarp kolegijų, dalyvavusių bendrajame 

priėmime, 2010 m. daugiausiai studijų krepšelių laimėjo Vilniaus kolegija – 1 828 ir Kauno 
kolegija – 1 494 (10 pav.). 

Vertinant valstybės finansuojamų vietų pasiskirstymą tarp kolegijų, dalyvavusių bendrajame 
priėmime, 2011 m. daugiausiai studijų krepšelių laimėjo Vilniaus kolegija – 1 846 ir Kauno 
kolegija – 1 473 (11 pav.). 

 

 
11 pav. Valstybės finansuojamų vietų skaičius kolegijose 2010-2011 m. 



Vilniaus kolegijos metinė ataskaita 2011 

17 

 
Vilniaus kolegija šiais metais į valstybės finansuojamas studijų vietas priėmė 1 proc. 

studentų daugiau nei praėjusiais metais. 
Lyginant su praėjusiais metais, į penkių Kolegijos fakultetų valstybės finansuojamas studijų 

vietas studentų priimta daugiau: į Elektronikos informatikos – 45, į Menų – 25, į Dizaino ir 
technologijų – 12, į Verslo vadybos – 9, į Agrotechnologijų – 4 studentais (12 pav.). 

 

 
12 pav. Priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius Vilniaus kolegijoje 2009-2011 m. 

 
Į Ekonomikos fakultetą priimta 54, Pedagogikos – 17, Sveikatos priežiūros – 6 studentais 

mažiau nei pernai. 
Priėmimo į Vilniaus kolegiją 2011 metais rezultatai. Bendrojo priėmimo metu pateikti 5 

086 prašymai pirmuoju pageidavimu, 43 977 prašymai pagal visus (2010 m. – 5 835 prašymai 
pirmuoju pageidavimu, 54 526 – pagal visus). Konkursas į Vilniaus kolegiją šiais metais pirmuoju 
pageidavimu buvo 1,82, pagal visus – 15,71 (2010 m. pirmuoju pageidavimu – 1,81, pagal visus – 
16,91). Iš viso priimti 2 655 studentai (19 studentų daugiau nei pernai): 1846 į valstybės 
finansuojamas studijų vietas (18 studentų daugiau nei pernai), 809 – į valstybės nefinansuojamas 
studijų vietas (1 studentu daugiau nei pernai). 

Bendras pakviestųjų į Vilniaus kolegijos studijų programas motyvacijos rodiklis buvo 4,03 
(2010 m. – 4,51). Iš 3 711 pakviestųjų 1 154 (31 proc.) buvo pakviesti į studijų programą, prašyme 
nurodytą pirmu pageidavimu, 1 654 (45 proc.) – pirmu-antru. 

Į Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu priimta 39,7 proc. (2010 m. – 33,7 proc.), 
antruoju – 15,6 proc. stojančiųjų (9 pav.). Priimtųjų 2–4 pageidavimais buvo 25 proc. (2010 m. – 
34,1 proc.), 5–8 – 20,2 proc., 9–12 – 6,6 (2010 m. – 10,6 proc.). 

Analizuojant paskutinių pakviestųjų konkursinių balų kitimą 2009-2011 m. studijų srityse 
paaiškėjo, kad praeinamasis balas į valstybės finansuojamas studijų vietas 2010 m., lyginant su 
2009 m., išaugo visose studijų srityse (3 lentelė). 2011 m., lyginant su 2010 m., paskutinių 
pakviestųjų į valstybės finansuojamas vietas balai padidėjo į socialinių mokslų (1,65 proc.), menų 
(1,13 proc.) ir biomedicinos mokslų (1,9 proc.) studijų sritis. Tačiau paskutinių pakviestųjų balai 
sumažėjo į technologijos (1,95 proc.) ir fizinių (1,34 proc.) mokslų studijų sritis. 
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2 lentelė. Paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai studijų srityse 2009-2011 m. 

Studijų sritis 
Paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 
vf vnf vf vnf vf vnf 

Biomedicinos mokslų 7,60 2,60 10,28 3,40 11,20 10,80 
Menų  3,10 3,50 14,00 12,70 15,84 2,00 
Fizinių mokslų 5,80 3,60 7,20 5,48 5,38 5,36 
Humanitarinių mokslų 6,20 2,80 15,22 11,72 15,02 5,20 
Socialinių mokslų 2,40 3,00 8,08 2,40 13,34 2,40 
Technologijos mokslų 2,40 2,40 6,66 2,80 3,4 2,20 

 
Praeinamasis balas pakviestųjų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2010 m., lyginat 

su 2009 m., išaugo visose srityse, išskyrus socialinius mokslus, kur jis sumažėjo nuo 3,00 2009 m. 
iki 2,40 šiais metais. Šiais metais paskutinių pakviestųjų į valstybės nefinansuojamas vietas balai 
daugelyje sričių buvo žemesni nei 2010 m. Konkursinis balas 3,18 proc. padidėjo į biomedicinos 
mokslų studijų sritį. Paskutinio pakviestojo balas nepakito į socialinius mokslus – 2,4. Į likusias 
studijų sritis šiais metais stojantieji pakviesti su žemesniais konkursiniais balais. Didžiausias 
sumažėjimas 6,35 proc. stebimas į menų ir 2,25 proc. humanitarinių mokslų studijų sritis. Į fizinių ir 
technologijos mokslų studijų sritis praeinamieji balai sumažėjo neženkliai – atitinkamai 1,02 proc. 
fiziniuose ir 1,27 proc. technologijos moksluose. 

Bendrojo priėmimo rezultatai 2011 m. pateikti 6 priede. 
Apibendrinant bendrus konkurso į fakultetų vykdomas studijų programas rezultatus 

paaiškėjo, kad antrus metus daugiausia stojančiųjų rinkosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomas 
studijų programas: konkursas tarp pirmuoju pageidavimu jas nurodžiusių stojančiųjų buvo 3,85 (13 
pav.). Didelis konkursas vyko tarp stojančiųjų, prašyme nurodžiusių Menų fakulteto studijų 
programas: konkursas pirmuoju pageidavimu į jas buvo 2,6, pagal visus – 14,35 stojantieji į vieną 
studijų vietą. Populiarios buvo Verslo vadybos fakulteto studijų programos, į kurias pirmuoju 
pageidavimu pretendavo 2,11, pagal visus – 22,76 stojantieji. Konkursas į Pedagogikos fakulteto 
studijų programas buvo 1,64 pirmuoju pageidavimu, 12,02 – skaičiuojant visus. Penktoje vietoje 
pagal konkurso rezultatus yra Ekonomikos fakulteto studijų programos: pirmuoju pageidavimu į 
vieną studijų vietą pretendavo 1,45, pagal visus – 17,75 stojantieji. Šeštoje vietoje Agrotechnologijų 
fakultetas: konkursas pirmuoju pageidavimu – 1,4, pagal visus – 10,68. Į Dizaino ir technologijų 
fakultetą konkursas, skaičiuojant prašymus pirmuoju pageidavimu – 1,25, visus – 6,62. Konkursas 
neįvyko tarp stojančiųjų, pirmuoju pageidavimu nurodžiusių Elektronikos ir informatikos fakultetų 
studijų programas (0,81), skaičiuojant visus pageidavimus konkursas buvo 6,64. 

 

 
13 pav. Konkursas Vilniaus kolegijos fakultetuose 
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Šiais mokslo metais studijoms į Kolegiją priimti 2655 asmenys. 
 

 
14 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 

 
Pagal įstojusiųjų gyvenamąją vietą Vilniaus kolegija labiausiai tenkina Vilniaus miesto ir 

Vilniaus apskrities poreikius. Kaip ir ankstesniais metais, tarp naujai įstojusiųjų didžiausią dalį 
sudaro Vilniaus apskrities gyventojai – 53,8 proc. Įstojusiųjų iš Vilniaus apskrities kasmet mažėja: 
2010 m. – 54 proc., 2009 m. – 57,8 proc., 2008 m. – 57 proc. Iš kitų apskričių įstojusiųjų procentas 
beveik nepakito. 

 
5.3. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 
2011 metais Vilniaus kolegiją baigė 1839 studentai, studijavę dienine, neakivaizdine ir 

vakarine studijų formomis. Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika pateikta 15 pav. 
 

 
15 pav. Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika 

 
Kolegijos paskutiniųjų kursų studentai baigiamajame studijų etape rengė ir gynė 

baigiamuosius darbus arba laikė baigiamuosius egzaminus. 2011 metais tik baigiamuosius darbus 
rengė Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, Dizaino ir technologijų fakultetų studentai. 
Kitų fakultetų studentai rengė ir gynė baigiamuosius darbus ir (ar) laikė baigiamuosius egzaminus 
priklausomai nuo studijų programos. Baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkiai 
pagal studijų programas parodyti 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Studijų baigimo rezultatai 2011-07-01 

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  26      7,92     
Kompiuterių technika 37 18     8,38 8,17     
Programavimas kompiuteriams 30 8 17    9,05 8,25 8,65    
Telekomunikacijos  14      7,79     
Informacijos sistemos 23 15 9    8,71 8,80 8,55    

Iš viso EIF: 90 81 26    8,71 8,19 8,60    
197  8,50  

Bankininkystė 29 20  1      7,48 7,25  
Buhalterinė apskaita 104 78  2      8,18 7,68  
Finansai 28 31     8,43 7,48     
Draudimo vadyba 52 14     7,67 7,00     

Iš viso EKF: 213 143  3   7,94 7,24  8,06 7,46  
356 3 7,65 7,65 

Įstaigų ir įmonių administravimas 30  19    7,90  7,35    
Maitinimo verslo organizavimas 28 27     8,29 7,11     
Reklamos vadyba 50  17    8,17  7,41    
Turizmo ir viešbučių administravimas 52 26     8,17 7,62     
Verslo vadyba 45 32     8,11 6,82     
Prekybos vadyba 46 39     7,80 7,05     

Iš viso VVF: 251 124 36    8,05 7,15 7,38    
411  7,53  

Kineziterapija 30      8,23      
Biomedicininė diagnostika 31      8,68      
Ergoterapija 17      8,41      
Bendrosios praktikos slauga 127   1   8,08   7,85   
Dietologija 32      8,63      
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 29 29   1     7,86 7,07  

Iš viso SPF: 266 29  1 1  8,41   7,86 7,07  
295 2 8,41 7,47 

Agroverslo vadyba 47 17     6,97 7,00     
Verslo vadyba (ATF)  7      6,42     
Želdiniai ir jų dizainas  17 10     8,51 8,80     
Veterinarija 22         7,38   
Maisto produktų technologija 21 21     8,97 8,23     
Cheminės analizės technologija 14      9,29      

Iš viso ATF: 121 55     8,44 7,61  7,38   
176  8,03 7,38 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 38 23     7,9 7,82     
Dailės ir technologijų pedagogika 10      8,8      
Gestų kalba 14         8,57   
Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika 15      6,86      
Pradinio ugdymo pedagogika 13 23     7,3 7,3     
Socialinė pedagogika 43 35     8,4 8,17     

Iš viso PDF: 133 81     7,85 7,76  8,57   
214  7,81 8,57 

Aprangos dizainas 28   2   8,30      
Kostiumo dizainas 2 10     8,50 8,38     
Šukuosenų dizainas 23 17  1   8,62 8,5     
Siuvinių projektavimas ir gamyba 7 20     7,86 8,18     

Iš viso DTF: 60 47  3   8,38 8,34     
107 3 8,36  

Populiarioji muzika 14   1      9,0   
Šokio pedagogika 12   2   8,3   8,0   
Kultūrinės veiklos vadyba 30 15     8,2 7,64     
Pramoginis scenos menas 12   2      10   

Iš viso MEF: 68 15  5   8,25 7,64  9   
83 5 7,95 9 

Iš viso Kolegijoje: 1202 575 62 12 1  8,25 7,70 7,99 8,17 7,27  
1839 13 8,03 8,01 

 
2011 metais bendras baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkis (8,03) Kolegijoje buvo nežymiai 

didesnis nei praėjusiais metais (2010 m. – 7,95). Lyginant su 2010 metais, šis rodiklis tiek 
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nuolatinėse (8,25), tiek ištęstinėse (7,70) studijose nežymiai padidėjo (2010 m. atitinkamai buvo 
8,22 ir 7,63). Dieninių studijų studentai gavo geresnius baigiamųjų darbų įvertinimus nei 
neakivaizdinių ir vakarinių. 
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16 pav. Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2007–2011 m. 

 
2011 m. didžiausias baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo Elektronikos ir informatikos 

fakultete – 8,5, toliau sekė Sveikatos priežiūros (8,41) ir Dizaino ir technologijų (8,36) fakultetai. 
Žemiausius baigiamųjų darbų įvertinimus gavo Verslo vadybos fakulteto studentai (vidurkis – 
7,53). 

2011 metais bendras Kolegijoje baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis, lyginant su 2010 
metais, padidėjo nuo 7,87 iki 8,01. Dieninių studijų studentai baigiamuosius egzaminus laikė geriau 
nei neakivaizdinių. 
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17 pav. Baigiamųjų egzaminų įvertinimų vidurkiai 2007–2011 m. 

 
Aukščiausius baigiamųjų egzaminų įvertinimus gavo Menų fakulteto studentai (9,0), 

žemiausius – Agrotechnologijų fakulteto studentai (7,38). 
 
2011 metais Kolegiją su pagyrimu baigė 13 studentų – tai sudaro 0,7 proc. visų absolventų. 

Lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius padidėjo nuo 12 (sudarė 0,63 proc. visų baigusiųjų 
Kolegiją). Reikia pasidžiaugti ir tuo, kad jau antri metai baigėsi baigusiųjų su pagyrimu skaičiaus 
mažėjimo tendencija, kuri nuo 2004 metų buvo stebima kasmet. Daugiausia diplomų su pagyrimu 
buvo įteikta Menų fakultete –5, Dizaino ir technologijų bei Ekonomikos fakultetuose – 3, Sveikatos 
priežiūros fakulteto absolventams – 2. 
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5.4. STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR PRIEŽASTYS 
 

Studentai iš Kolegijos išvyko arba „nubyrėjo“ dėl nepažangumo, savo noru, dėl kitų 
priežasčių (neatvyko po akademinių atostogų, nelankė, keitė studijų programą išvykdami į kitą 
kolegiją ir kt.).  

Studentų „nubyrėjimo“ rodiklis, lyginant su 2010 metais, padidėjo nuo 13,48 iki 14,71 proc. 
Santykiniai išvykusių studentų skaičiai (procentais), apskaičiuoti pagal bendrą Kolegijos studentų 
skaičių ir studentų skaičių pagal studijų formas, nurodytą statistinėse ataskaitose 2010 m. rugsėjo 1 
d., pateikti 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 2011-10-01 

Studentų išbraukimo iš 
studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 

Išbrauktų studentų skaičius 
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Iš viso 
Stud. sk. % Stud. sk. % Stud. sk. % 

Nepažangumas 215 4,28 289 9,14 504 6,16 
Savo noru 219 4,36 170 5,37 389 4,75 
Neatvykimas po akademinių 
atostogų 

25 0,50 36 1,14 61 0,75 

Nelankymas 10 0,20 76 2,40 86 1,05 
Studijų programos keitimas 
studijų srityje (išvykimas į 
kitą kolegiją) 

4 0,08 7 0,22 11 0,13 

Kitos priežastys 66 1,31 87 2,75 153 1,87 
Iš viso: 539 10,74 665 21,02 1204 14,71 

* be Masažuotojo profesinio mokymo programos moksleivių 
 

Daugiausia studentų išbraukta dėl nepažangumo (6,16 proc.). Dėl šios priežasties išbrauktų 
studentų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo (2009 / 2010 m. m. išbraukta 7,68 proc. 
visų Kolegijos studentų). Padaugėjo studentų, išbrauktų savo noru, – jie sudaro 4,75 proc. 
(2009 / 2010 m. m. buvo 4,18 proc.). Beveik 4 proc. studentų išbraukti iš sąrašų kaip neatvykę po 
akademinių atostogų, nelankę arba nepradėję pirmojo studijų semestro, pakeitę studijų programą ir 
išvykę į kitą kolegiją, nevykdę finansinių įsipareigojimų ir kt. 

Nepažangumas, kaip ir ankstesniaisiais metais, yra pagrindinė priežastis, dėl ko studentai 
braukiami iš Kolegijos studentų sąrašų. Studentai, 2010 / 2011 m. m. išbraukti dėl nepažangumo, 
sudaro mažiau nei pusę visų išvykusių studentų – 41,87 proc. (2009 / 2010 m. m. buvo 57 proc.), 
studentai, nutraukę studijas pačių prašymu, sudaro 32,3 proc. (praėjusiais metais – 31 proc.) 
(18 pav.). 

 

 
18 pav. Studentų išvykimo priežastys 2010 / 2011 m. m. 
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Išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamika 2007–2011 
metais pateikiama 19 paveiksle. 
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19 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, skaičius 2007–2011 m., proc. 
 

2010 / 2011 m. m. nuolatinių studijų studentų nubyrėjo beveik dvigubai mažiau nei 
ištęstinių. Lyginant su praėjusiais metais, šis rodiklis nuolatinėse studijose nežymiai sumažėjo (nuo 
10,87 iki 10,74 proc.), tačiau ištęstinėse išaugo net keliais procentais (nuo 16,72 iki 21,02 proc.). 

Daugiausia studentų, kaip ir 2009 / 2010 m. m., išbraukta Elektronikos ir informatikos 
fakultete – 20,80 proc., tačiau šis rodiklis pagerėjo – praėjusiais metais siekė 23,18 proc. Kaip ir 
2009 / 2010 m. m., mažiausias išliko Sveikatos priežiūros fakulteto studentų „nubyrėjimas“ – 
5,86 proc., tačiau šis rodiklis šiek tiek pablogėjo (praėjusiais metais buvo 4,74 proc.). Kituose 
fakultetuose išbraukta daugiau studentų nei 2009 / 2010 m. m. 

Analizuojant studentų išbraukimo priežastis fakultetuose, pastebima, kad nepažangumas 
nėra pagrindinė išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis, kaip buvo pastaraisiais metais. Daugiausia 
studentų dėl nepažangumo „nubyrėjo“ Elektronikos ir informatikos fakultete (58,03 proc.) ir 
Agrotechnologijų fakultete (55,77 proc.). Mažiausiai dėl šios priežasties išbraukta Dizaino ir 
technologijų fakultete (sudaro 21,27 proc. visų išbrauktųjų) ir Pedagogikos fakultete (21,67 proc.). 

Tuo tarpu Dizaino ir technologijų fakultete daugiausia buvo išbraukta savo noru (53,19 proc. 
visų išvykusių studentų). Daugiausia savo noru „nubyrėjo“ studentų šiame fakultete ir praėjusiais 
metais. Antroje vietoje dėl šios priežasties buvo išbraukta Agrotechnologijų fakultete (41,35 proc.). 
Apie trečdalis studentų savo noru išvyko iš Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, Sveikatos 
priežiūros, Pedagogikos fakultetų. Kaip ir praėjusiais mokslo metais, mažiausiai savo noru išbraukta 
Menų fakultete – 25,37 proc., tačiau tokių studentų ataskaitiniu laikotarpiu padaugėjo 
(2009 / 2010 m. m. jie sudarė 18,33 proc. visų išbrauktų studentų). 

Studentų nubyrėjimą atspindi ir taip vadinamas „laidos nubyrėjimas“, tai yra 2011 metų 
laidos studentų skaičius nuo jų priėmimo iki studijų baigimo. 2008 metais į dienines studijas buvo 
priimta 1740 studentų, o 2011 metais studijas baigė 1202 absolventai, tai yra 69,08 proc. priimtų 
studentų. 2007 metais į neakivaizdines ir vakarines studijas, kurios trunka 4 metus, buvo priimti 
atitinkamai 1092 ir 177 studentai, 2011 metais baigė – atitinkamai 575 ir 62 absolventai, tai yra 
52,65 ir 35,02 proc. įstojusiųjų 2007 metais. Didesnis laidos nubyrėjimas neakivaizdinėse ir 
vakarinėse studijose koreliuoja su studentų nubyrėjimu pagal formas, aptartu šiame skyriuje. 
 

5.5. ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS 
 

Visame pasaulyje aktuali jaunimo (iki 25 metų) nedarbo problema. ES statistikos agentūros 
„Eurostat“ duomenimis, 2011 m. lapkritį Europos Sąjungoje jaunimo nedarbas buvo daugiau kaip 
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20 proc., didžiausias – Ispanijoje (49,6 proc.), Graikijoje (46,6 proc. rugsėjį) ir Slovakijoje 
(35,1 proc.); jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje – daugiau kaip 30 proc. Labai svarbu baigus studijas 
susirasti pirmąjį darbą, kuris taptų sėkmingos karjeros startu. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 
Lietuvoje 2011 metais net trečdalis iš bedarbiais registruotų 16–24 m. asmenų buvo absolventai, t.y. 
turintys aukštąjį arba profesinį išsilavinimą. Į ekonomikos problemas jautriai reaguojanti darbo 
rinka sunkiai įsileidžia absolventus, neturinčius darbo patirties, tad studentams būtina ugdyti 
bendrąsias kompetencijas, lavinti profesinius gebėjimus ir įtvirtinti praktinius įgūdžius. Vilniaus 
kolegijos studijų programose net trečdalis studijų laiko skirta praktikoms ir praktiniams 
užsiėmimams, tai padeda absolventams greičiau susirasti darbą pagal studijų programą. Pagal 
sociologinių tyrimų bendrovės „Prime consulting“ atliktą tyrimą sudarant Kolegijų reitingą 
geriausiai iš visų kolegijų darbdaviai vertino Vilniaus kolegijos absolventus – net 46,5 proc. jų 
visiškai patenkinti Kolegijos absolventų parengimu. 

Absolventų karjeros rodikliai skaičiuojami du kartus per metus apibendrinant Lietuvos 
darbo biržos kovo 1 d. ir spalio 1 d. pateiktus duomenis. Palyginti su 2010 metais, Kolegijos 
absolventų įsidarbinimo rodikliai pagerėjo. 14,5 proc. absolventų registravosi Lietuvos darbo 
biržoje. 2010 m. absolventų įsidarbinimo lygis buvo 79,42 proc. (2010-09-01 duomenys), 2011 m. – 
85,5 proc. (86,82 proc. kovo 1 d. ir 84,12 proc. spalio 1 d. duomenimis). Geriausiai įsidarbino 
absolventai, baigę šias studijų programas: šokio pedagogiką 100 proc., elektronikos techniką 
96,15 proc., bendrosios praktikos slaugą 96,06 proc., kultūrinės veiklos vadybą 93,33 proc., 
telekomunikacijas 92,86 proc., gestų kalbą 92,86 proc., siuvinių projektavimą ir gamybą 
92,59 proc., pramoginį scenos meną 91,67 proc., buhalterinę apskaitą 90,11 proc., maitinimo verslo 
organizavimą 87,27 proc. visų baigusiųjų studijas. Pagal žemą nedarbo tarp absolventų lygį, keletą 
metų iš eilės aukštą poziciją išlaiko šios studijų programos: bendrosios praktikos slauga, šokio 
pedagogika, kultūrinės veiklos vadyba, siuvinių projektavimas ir gamyba. Palyginti su 2010 m., 
ryškiausiai pagerėjo gestų kalbą (nuo 41,67 iki 92,86 proc.) ir elektronikos techniką (nuo 57,78 iki 
96,15 proc.) baigusiųjų įsidarbinimo rodikliai. Kolegijoje aukščiausias įsidarbinimo lygis Menų, 
Elektronikos ir informatikos, Sveikatos priežiūros fakultetų absolventų – atitinkamai 92,77 proc., 
85,79 proc., 84,79 proc. visų baigusiųjų studijas. 

 
5 lentelė. Vilniaus kolegijos absolventų įsidarbinimo lygis Lietuvos darbo biržos duomenimis 

Studijų programa 

2010 / 2011 m. m. 2009 / 2010 m. m. 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 

skaičius 
2011-10-01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

2010-10-01 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 

skaičius 
2010-09 -01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

2010-09-01 

EIF 197 28 85,79 256 67 73,83 
1. Elektronikos technika  26 1 96,15 45 19 57,78 
2. Kompiuterių technika 55 10 81,82 44 11 75,00 
3. Programavimas kompiuteriams 55 10 81,82 60 10 83,33 
4. Informacijos sistemos  47 6 87,24 55 11 80,00 
5. Telekomunikacijos 14 1 92,86 52 16 69,23 

EKF 356 46 87,08 380 77 79,74 
6. Bankininkystė 49 7 85,71 92 15 83,70 
7. Buhalterinė apskaita  182 18 90,11 197 45 77,16 
8. Finansai 59 10 83,05 49 6 87,76 
9. Draudimo vadyba 66 11 83,33 42 11 73,81 

VVF 418 75 82,06 453 89 80,35 
10. Įstaigų ir įmonių administravimas 49 14 71,43 71 16 77,46 
11. Turizmo ir viešbučių administravimas 78 11 85,90 87 20 77,01 
12. Maitinimo verslo organizavimas 55 7 87,27 48 9 81,25 
13. Verslo vadyba  84 

77 VVF 
7 (I) ATF 

20 85,00 
110 

86 VVF 
24 ATF 

23 79,09 

14. Prekybos vadyba 85 12 85,88 65 10 84,62 
15. Reklamos vadyba 67 11 83,58 72 11 84,72 

SPF 295 45 84,75 295 51 82,71 
16. Bendrosios praktikos slauga 127 5 96,06 116 5 95,69 
17. Kineziterapija 30 9 70,00 37 12 67,57 
18. Biomedicininė diagnostika 31 8 74,19 29 8 72,41 
19. Dietetika 32 7 78,12 28 10 64,29 
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Studijų programa 

2010 / 2011 m. m. 2009 / 2010 m. m. 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 

skaičius 
2011-10-01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

2010-10-01 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų 
darbo biržoje 

skaičius 
2010-09 -01 

Įsidarbinimo 
lygis, % 

2010-09-01 

20. Ergoterapija 17 4 76,47 23 6 73,91 
21. Higiena ir dekoratyvinė kosmetologija 58 12 79,31 62 10 83,87 
22. Masažas (profesinės studijos) - - - 19 1 94,74 

ATF 169 38 77,51 135 33 75,56 
23. Agroverslo vadyba 64 17 73,44 31 12 61,29 
24. Cheminės analizės technologija 14 2 85,71 10 1 90,00 
25. Veterinarija 22 5  77,27 18 6 66,67 
26. Želdiniai ir jų dizainas 27 5 81,48 46 9 80,43 
27. Maisto produktų technologija 42 9 78,57 30 5 83,33 

PDF 214 36 83,18 175 37 78,86 
28. Ikimokyklinis ugdymas 61 10 83,61 51 13 74,51 
29. Pradinio mokymo pedagogika 36 7 80,56 31 8 74,19 
30. Socialinė pedagogika 78 13 83,33 81 9 88,89 
31. Lietuvių kalbos pedagogika 15 3 80,00 - - - 
32 Dailės ir darbų pedagogika 10 2 80,00 - - - 
33. Gestų kalba  14 1 92,86 12 7 41,67 

DTF 107 18 83,18 118 26 77,97 
34. Aprangos dizainas 28 8 71,43 20 8 60,00 
35. Aprangos technologiniai įrenginiai – – – 5 2 60,00 
36. Šukuosenų dizainas 40 6 85,00 44 8 81,82 
37. Kostiumo dizainas 12 2 83,33 15 5 66,67 
38. Siuvinių projektavimas ir gamyba 27 2 92,52 34 3 91,18 

MEF 83 6 92,77 107 15 85,98 
39. Kultūrinės veiklos vadyba 45 3 93,33 54 1 98,15 
40. Šokio pedagogika 12 0 100 16 6 62,50 
41. Muzikos pedagogika – – – 5 1 80,00 
42. Populiarioji muzika 14 2 85,71 21 4 80,95 
43. Pramoginis scenos menas 12 1 91,67 11 3 72,73 

IŠ VISO  1839 292 84,12 1919 395 79,42 
 

5.6. ES PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI 
 

Vykdant ES struktūrinių fondų remiamus projektus ir Nacionalinę kompleksinę programą, 
2011 metais buvo atnaujinamos Verslo vadybos, Ekonomikos ir Agrotechnologijų fakultetų studijų 
programos. Studijų programose buvo formuluojami studijų rezultatai, susieti su mokymo(si) ir 
vertinimo metodais, kuriama modulinė struktūra, įdiegiami ECTS kreditai, rengiama metodinė 
medžiaga ir kt. 

2011 m. kovo 30 d. pasirašyta paramos skyrimo sutartis projektui „Partnerystės su 
Nordjylland aukštojo mokslo institucija užmezgimas jungtinės studijų programos rengimui ir 
vykdymui“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-001). 

Projekto vertė – 299 955,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 281 887,00 Lt), projekto 
trukmė – iki 2012 m. kovo 30 d. 

Projekto tikslas – užmezgus partnerystės santykius su Danijos Nordjylland aukštojo mokslo 
institucija – Šiaurės Danijos universitetiniu koledžu ir suorganizavus dėstytojų stažuotes, parengti 
Jungtinės Vilniaus kolegijos ir Šiaurės Danijos universitetinio koledžo kūrybiškos įmonės 
bakalauro studijų programos rengimo ir vykdymo galimybių studiją. 2011 m. buvo surengtos trys 
dėstytojų stažuotės Šiaurės Danijos universitetiniame koledže. Viso stažuotėse dalyvavo 10 
dėstytojų (pirmoje – 7, antroje – 5, trečioje – 6), kurie stažuotėse įgytas kompetencijas panaudojo 
rengdami galimybių studiją. Rengiant galimybių studiją atlikta Vilniaus kolegijos studijų sistemos 
tarptautiškumo analizė, šių aukštųjų mokyklų institucijų palyginimas, Lietuvos Respublikos ir 
Danijos Karalystės teisės aktų, reglamentuojančių aukštojo mokslo studijas, analizė, suformuluota 
Jungtinės tarptautinės kūrybiškos įmonės bakalauro studijų programos vizija, atliktas šios studijų 
programos poreikio įvertinimas, pateiktas studijų programos rezultatų, sandaros, taikomų metodų, 
studijų eigos ir studentų pasiekimų vertinimo, programos įgyvendinimui reikiamų personalo ir 
materialiųjų išteklių poreikio projektas. 
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2011 m. balandžio 20 d. pasirašyta paramos skyrimo sutartis projektui „Partnerystės 
užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų 
programos rengimui ir vykdymui“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011). 

Projekto vertė – 297 031,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 272 940,00 Lt), projekto 
trukmė – iki 2012 m. balandžio 20 d. 

Projekto tikslas – padidinti Vilniaus kolegijos konkurencingumą Europos aukštojo mokslo 
erdvėje, užmezgant partnerystes su Estijos ir Lenkijos aukštosiomis mokyklomis jungtinei 
inžinerijos krypčių studijų programai parengti ir vykdyti. Įgyvendinant projektą buvo 
suorganizuotos dėstytojų stažuotės į Estijos IT koledžą ir Varšuvos technologijos universitetą. 
Konsultuojantis su užsienio partneriais, rengiama galimybių studija jungtinei inžinerijos krypčių 
studijų programai parengti ir vykdyti, kurioje analizuojamas ir pagrindžiamas šios studijų 
programos poreikis, jos parengimo ir įgyvendinimo galimybės, rengiami dokumentai, susiję su 
studijų finansiniu administravimu ir kokybės užtikrinimu, analizuojamos studijų programos teikimo 
formų pasirinkimo, rinkodaros ir valorizacijos galimybės. Šio projekto kitas etapas – inžinerijos 
krypčių grupės jungtinės kartu su užsienio aukštosiomis mokyklomis studijų programos sukūrimas. 
Ši studijų programa bus labai svarbi Vilniaus kolegijos studentams, nes tik tarptautinės studijos, 
sudarančios sąlygas studijuoti skirtingose kultūrinėse aplinkose, padės išsiugdyti gebėjimus 
perprasti ypatingai sparčiai kintančias technologijas, jas pritaikyti, kuriant savo verslą, dirbant 
nacionalinėse ir tarptautinėse kompanijose. 

2011 m. kovo 30 d. pasirašyta paramos skyrimo sutartis projektui „Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakultetų studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ 
(projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-004). 

Projekto vertė – 534 822,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 499 326,00 Lt), projekto 
trukmė – iki 2013 m. kovo 30 d. 

Projekto tikslas – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakultetų studijų 
programų tarptautiškumo skatinimas atnaujinant Želdinių ir jų dizaino, Verslo ekonomikos ir 
Bankininkystės studijų programas. Vykdant projektą į kiekvieną iš atnaujinamų studijų programų 
yra numatyta integruoti po 3-5 tarpdisciplininius modulius bei išverčiant juos į užsienio kalbą. Šios 
priemonės suteiks esamoms programoms tarpdiscipliniškumo, atnaujins jų turinį naujomis mokslo 
žiniomis, šiuolaikiniais mokymosi metodais, kas labiau atitiks šiuolaikinės aukštosios mokyklos bei 
darbo rinkos poreikius. Atnaujinus programas studentai gaus naujausias mokslo žinias, mokymo 
technologijas, gerės jų analitinis, kūrybinis mąstymas, užsienio kalbos žinios. Atitinkamai 
institucija išsiųs daugiau savo bei priims užsienio studentų studijuoti į Vilniaus kolegiją. 

Įgyvendinant projektą įvyko aštuoniolikos dėstytojų vizitai į partnerių aukštąsias mokyklas: 
Bydgoščiaus universitetą (Lenkija), Banku Augstskola (Latvija), Rezeknės aukštąją mokyklą 
(Latvija). 

Įgyvendinamas projektas „Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo studijų 
krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą verslo 
ir darbo rinkos poreikiams“ (projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-021). 

Projekto vertė – 841 941,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 841 941,00 Lt), projekto 
trukmė – iki 2012 m. rugsėjo 30 d. 

Įgyvendinant projektą buvo vykdomas studijų programų atnaujinimas: „Turizmo ir 
viešbučių administravimo“ programa pertvarkoma į „Turizmo vadybą“, „Maitinimo verslo 
organizavimo“ programa – į „Restoranų ir viešbučių vadybą“, „Įstaigų ir įmonių administravimo“ 
programa – į „Įstaigų administravimą“. Atnaujinamos „Reklamos vadybos“, „Prekybos vadybos“ ir 
„Draudimo vadybos“ studijų programos. Projekto metu organizuojami kvalifikacijos tobulinimo 
mokymai dėstytojams, atliekamas studijų programų tarpinis vertinimas, mokymosi priemonių, 
metodinės medžiagos parengimas ir leidyba, elektroninė leidyba, studijoms būtinos programinės 
įrangos įsigijimas. 

2011 m. buvo apmokyta 40 dėstytojų. Įsigyta studentams mokyti skirta SimVenture 
programinė įranga, simuliuojanti įmonės veiklą ir galutinai atnaujintos 6 studijų programos (iš jų – 
5 VVF, 1 EKF). 
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Įgyvendinamas projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų 
programų atnaujinimas“ (projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-030). 

Projekto vertė – 857 444,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 857 444,00 Lt), projekto 
trukmė – iki 2012 m. kovo 31 d. 

Įgyvendinant projektą atnaujintos ir ekspertų įvertintos trys Agrotechnologijų fakulteto 
teikiamos studijų programos: „Veterinarija“, „Agroverslo vadyba“ ir „Maisto produktų 
technologijos“, buvo vykdomas tarpinis programų vertinimas. Projekto pabaigoje – atnaujintų 
programų įgyvendinimas, 40 dėstytojų tobulino inovatyvių studijų ir pasiekimų vertinimo metodų 
praktines kompetencijas, įsigyta 1388 vnt. mokymo(si) knygų, iš jų 880 vnt. užsienio k., 508 vnt. 
lietuvių k.. Pradėtas atnaujintų studijų programų teikimas studentams. Projekto metu atnaujinti 
mokymo metodai, kurie pagal šiuolaikinės didaktikos principus bus orientuoti į realių problemų 
sprendimus, įdiegta projektinio darbo metodika, studijų modulinė sistema užtikrins mokymosi 
rezultatų aiškumą, skaidrumą, o naujai sukurti kompetencijų vertinimo instrumentai – objektyvų 
kognityvinių, funkcinių ir bendrųjų kompetencijų vertinimą. Įdiegta ECTS sistema leis tiesiogiai 
pripažinti kompetencijas, įgytas užsienyje nenaudojant kreditų pervertinimo sistemos. 

Įgyvendinamas projektas „Banko ir draudimo paslaugų imitacinės įmonės įkūrimas ir 
veikla virtualioje aplinkoje – rengiamų specialistų profesinio mokymo efektyvumo didinimo ir 
konkurencingumo moderniomis IT paremtame versle garantas“ (projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-
07-K-01-056). 

Projekto vertė – 1 993 531,55 Lt (projektui skirtas finansavimas – 1 893 854,47 Lt), 
projekto trukmė – iki 2012 m. kovo 31 d. 

Vykdant projektą parengtos studentų mokymų metodikos, vyko mokymai dėstytojams bei 
testavimo renginiai su studentais. Įkurtos ir įregistruotos Simulith centre Banko ir Draudimo 
paslaugų imitacinės įmonės, įrengtos kompiuterinės auditorijos bei įdiegtos Banko (BIS) ir 
Draudimo (DIS) informacinės sistemos. Banko sistemos analogai (Forpost, Forbis) naudojami 
keliuose Lietuvos bankuose, o draudimo sistemomis naudojasi nemažai Lietuvos draudimo 
bendrovių. 2011 metų sausio–kovo mėn. Banko ir Draudimo įmonėse praktiką atliko 15 banko ir 30 
draudimo studijų studentų. 2011 m. rugsėjo–gruodžio įvyko kita praktikų dalis. 2011 metų vasario–
kovo mėn. vyko studentų mokymo metodikų testavimo renginiai. 2011 metų balandžio mėn. 10 
studentų (5 banko ir 5 draudimo) ir 4 dėstytojai dalyvavo Verslo praktinio mokymo firmų 
tarptautinėje mugėje Alytuje. 2011 metų kovo mėn. 4 studentai ir 2 dėstytojai dalyvavo Verslo 
praktinio mokymo firmų tarptautinėje mugėje Čekijoje. 

Kiti projektai, kuriuose Vilniaus kolegija dalyvauja partnerio teisėmis, pateikti 10 priede. 
 

5.7. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Didinti kompetencijų pasirinkimo galimybes. 
Siekiant didinti studijų lankstumą, plėsti studentų įgyjamas kompetencijas, gerinti 

absolventų įsidarbinimą ir konkurencingumą darbo rinkoje, tikslinga plėtoti gretutines studijas, 
suteikiančias galimybę įgyti dvigubą profesinio bakalauro laipsnį. Skatintinas gyvesnis studijų 
programų komitetų bendradarbiavimas siūlant gretutines studijas, numatančias būsimo specialisto 
veiklą tarpdisciplininėje erdvėje, taip pat tiriant tokių studijų poreikį. Įsibėgėjantis neformaliu ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo procesas turėtų padidinti studijų kolegijoje 
patrauklumą, institucijos atvirumą įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principus. 

2. Plėtoti studijų programų pasiūlą užsienio kalbomis.  
Praėjusiais metais stojantiesiems buvo siūlomos tik 3 studijų programos anglų kalba. Tai 

sudaro apie 6 proc. visų kolegijoje vykdomų programų. Siekiant tapti atvira aukštąja mokykla 
stojantiesiems ne tik iš Europos Sąjungos valstybių, bet ir šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai, 
tikslinga rengti studijų programas ir rusų kalba.  

3. Tobulinti dėstytojų kvalifikaciją aukštojo mokslo didaktikos klausimais. 
Įgyvendinant naująją nacionalinio kredito sistemą, grindžiamą studijų rezultatais ir studento 

darbo krūviu, būtina užtikrinti dėstymo, studijavimo ir vertinimo metodų dermę siekiant padėti 
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studentui pasiekti numatomus studijų rezultatus. Siekiant dialogo tarp studento ir dėstytojo į 
studentus orientuotame studijų procese dėstytojai tampa konsultantais, patarėjais, o ne tik 
informacijos perteikėjais. Todėl būtina didesnį dėmesį skirti dėstytojų edukologinei kvalifikacijai 
tobulinti, skatinant juos aktyviai domėtis studijų didaktikos klausimais, aukštojo mokslo paradigmų 
pokyčiais tiek šalies, tiek pasaulio aukštojo mokslo erdvėje.  

4. Studijų programų vykdymo stebėsena, siekiant įtvirtinti į studentą orientuotą studijų 
modelį. 

Didelis dėmesys turi būti skiriamas studentų konsultavimui ir grįžtamojo ryšio apie studento 
pažangą kokybės gerinimui, inovatyvių studijų metodų taikymui. Studijų orientacija į studentą turi 
būti grindžiama ir optimalaus studento darbo krūvio nustatymu, jo stebėsena ir tobulinimu.  

Būtina plėsti savarankiško studentų mokymosi galimybes užtikrinant platesnį elektroninių 
mokymosi išteklių panaudojimą.  

Kokybinius studijų programų pokyčius turi lemti periodinė, išsami studentų ir studijų 
programoje dirbančių dėstytojų anketinės apklausos rezultatų analizė. Šį procesą palengvintų ir 
elektroninės apklausų sistemos sukūrimas. 

5. Studentų nubyrėjimo valdymas. 
Studentų nubyrėjimo klausimas išlieka aktualus. Keičiasi studijų nutraukimo priežasčių 

struktūra. Didėja nutraukusiųjų studijas savo noru, taip pat negrįžusių po akademinių atostogų, 
išbrauktų dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir nelankymo studentų skaičius. Išstojimas iš 
kolegijos savo noru siejamas ne tik su menka motyvacija, bet ir su mokymosi sunkumais, esant 
bendrojo išsilavinimo spragoms, taip pat nemokėjimo planuoti laiką, savarankiškai dirbti su 
literatūra ir pan.  

Būtina ieškoti naujų būdų, siekiant pagerinti akademinę paramą. Didesnis dėmesys turėtų 
būti skiriamas individualizuotam požiūriui į studentų mokymosi pasiekimus, studentų mokymosi 
poreikių išsiaiškinimui. 
 
 

6. TAIKOMOJI, KONSULTACINĖ VEIKLA IR MENINĖ KŪRYBA 
 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme šiuolaikinio mokslo plėtra yra įvardijama 
kaip moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP). Ji apima kūrybingą ir sistemišką gamtos, 
žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veiklą ir jos rezultatų panaudojimą. Aukštosios 
mokyklos turi užtikrinti mokslo (meno) ir studijų vienovę. Kolegijose mokslo ir studijų vienovė yra 
užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose 
moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, 
pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje. 

Daugelį metų mokslo taikomosios, konsultacinės ir meninės veiklos analizė buvo atliekama 
nagrinėjant laikotarpį už mokslo metus. Norint suderinti veiklos rezultatus su finansine 
atsiskaitomybe ir numatomu išoriniu mokslinės veiklos vertinimu, šiemet pirmą kartą mokslo 
taikomosios veiklos ir meninės kūrybos ataskaita rengiama už 2011 kalendorinius metus. Tai 
apribojo pokyčių analizės galimybes šioje srityje. 

 
6.1. TAIKOMIEJI TYRIMAI 

 
Kolegijų eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, regionų plėtros, konsultacinės 

veiklos srityje didelis dėmesys turėtų būti skiriamas tiriamosioms studijoms, stebėsenai bei analizei, 
susijusiai su rinkos pokyčių bei verslo aplinka, studentų, absolventų nuomone apie studijas, 
socialinių partnerių nuomone apie parengtus specialistus, mokslinius tyrimus profesinėje srityje. 
Tyrimais siekiama įvertinti esamas studijų programas, ištirti specialistų pasiūlą ir paklausą darbo 
rinkoje. Kolegijos darbuotojų ir dėstytojų atliekamus tyrimus pagal tikslus ir sprendžiamus 
uždavinius galima suskirstyti į keletą grupių. 
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Edukacinių tyrimų grupė –tai 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. tyrimai. 

Profesinio rengimo ir darbo rinkos poreikių tyrimų grupė – tai specialistų poreikio, 
absolventų užimtumo, specialistų įsidarbinimo, specialistų rengimo standartų, profesinių 
kompetencijų, darbdavių ir kt. tyrimai. 

Studijų kokybės užtikrinimo ir vertinimo – tai 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. 
tyrimai. 

Atskirą grupę sudaro užsakomieji tyrimai – tai dalykiniai tyrimai, atliekami Vilniaus regiono 
įmonių, įstaigų ar organizacijų užsakymu. Šiai grupei priskiriami ministerijų, kitų valstybinių 
įstaigų ir institucijų užsakymu atliekami studijų programų, projektų ekspertiniai vertinimai ir 
recenzavimai, specifinės paskirties tyrimai. Šio pobūdžio tyrimai tiesiogiai siejasi su konsultacine 
veikla. 

2011 m. Kolegijoje buvo atlikti 59 tyrimai, spendžiantys mokymo proceso, profesinio 
rengimo ir darbo rinkos poreikio problemas. 11 tyrimų buvo atlikta vykdant projektus, tobulinant 
profesines žinias ir kt. (20 pav.). Vertinat ankstesnių metų duomenis, (2009 / 2010 m. m. buvo 
atlikti 98 taikomieji tyrimai, 2008 / 2009 m. m. 94), stebimas tyrimų sumažėjimas. 

 

 
20 pav. 2011 m. atliktų taikomųjų tyrimų struktūra 

 
Atliktų tyrimų skaičius fakultetuose skiriasi. Ekonomikos fakultete studijų kokybei 

užtikrinti atliktas 21 tyrimas. Sukaupta duomenų bazė apie studijų programų ir atskirų dalykų 
dėstymo kokybę, pirmakursių lūkesčius bei motyvaciją, praktinių bei savarankiško darbo įgūdžių 
formavimo veiksmingumą ir naudingumą, studijų organizavimo kokybę, baigiamosios profesinės 
veiklos praktikos organizavimo kokybę, verslumo kompetencijos ugdymą. 

Agrotechnologijų fakultetas atliko 17 tyrimų. 2011 m. buvo išsamiai išanalizuota pirmųjų 
kursų studentų socialinė adaptacija, studijų programų kvalifikavimo komisijos apklausa, baigiamojo 
darbo vadovo konsultacijų įvertinimas, atskirų dėstytojų ar katedrų (studentų savarankiško darbo 
organizavimas, dėstymo kokybė) kokybės rodikliai. Nuo 2011 m. pradėta apklausa, siekianti 
išsiaiškinti priežastis, lemiančias studijų nutraukimą. 

Elektronikos ir informatikos fakultetas atliko 13 tyrimų studijų kokybei užtikrinti. Tyrimų 
tematika apėmė studentų nuomones apie dėstomą dalyką ir jo dėstymo kokybę, 2010 metų 
nuolatinių studijų naujo kontingento sudėties bei studijų pasirinkimo analizę, studijas baigusių 
absolventų įsidarbinimą, Vilniaus kolegijos stojančiųjų konkursinių balų ir pažangumo rodiklių 
analizę. 

Kiti fakultetai atliko po 2–6 tyrimus. Pažymėtina, jog Menų fakultetas keletą metų naudoja 
integruotą tyrimą studijų kokybei nustatyti. Naudojamas klausimynas apima visus pagrindinius 
dėstymo aspektus: dalyko turinį, santykius su auditorija, studijų patrauklumą, dėstytojo 
kompetenciją, dėstymo metodus, dalyko vertinimo sistemą ir t. t. Pirmą kartą naudotasi elektronine 
apklausos versija, todėl ne visi studentai atsakingai apklausoje dalyvavo. 2012 m. į apklausos 
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vykdymo procesą planuojama įtraukti MEF studentų atstovybės narius, kurie organizuotų 
„Atsakingo studento“ akciją, raginančią nelikti abejingais ir išreikšti savo nuomonę. 

 
6.2. MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS SKLAIDA 

 
Mokslo taikomosios veiklos sklaida vyksta rengiant publikacijas, organizuojant 

konferencijas ir seminarus, vykdant leidybinę veiklą. 
Publikacijos – pagrindinis mokslinės veiklos vertinimo kriterijus. 2011 m. Vilniaus 

kolegijos dėstytojai ir darbuotojai publikavo 15 straipsnių periodiniuose Lietuvos ir užsienio 
mokslo leidiniuose, kurie referuojami tarptautinėse duomenų bazėse. Konferencijos medžiagose 
buvo publikuoti 45 straipsniai. 22 iš jų buvo pateikti IV respublikinės konferencijos „Mokslo 
taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ ir III respublikinės konferencijos „Studijos 
besikeičiančioje verslo aplinkoje‘ mokslinių straipsnių rinkiniuose. Abu šie leidiniai registruoti 
tarptautinėse duomenų bazėse. Straipsniuose vyravo socialinių, technologinių, biomedicininių 
mokslų srities tematika. Kolegijos dėstytojų publikacijos periodiniuose mokslo leidiniuose, 
registruotuose tarptautinėse duomenų bazėse išvardintos 7 priede. 

Eksperimentinės veiklos sklaida dažnai pateikiama specializuotose leidiniuose, kuriuose 
dalijamasi gerąja darbo patirtimi, komentuojami teisės aktai ar tam tikros organizacinės nuostatos, 
apibendrinama dalyvavimo projektuose patirtis. 2011 m buvo publikuota 15 straipsnių. 

Ankstesniu laikotarpiu publikacijų skaičius skyrėsi tiek apimtimi, tiek žurnalų, kuriems 
buvo pateikti straipsniai, pobūdžiu. 2009 / 2010 m. m. Kolegijos dėstytojai publikavo vieną 
straipsnį Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės sąrašų leidiniuose, o 21 – mokslo leidiniuose, 
kurie yra referuojami tarptautinėse duomenų bazėse. 2008 / 2009 m. m. šie rodikliai buvo 
atitinkamai – 3 ir 13. Savo tyrimus bei patirtį dėstytojai apibendrino konferencijų leidiniuose: 
2009 / 2010 m. m. paskelbti 52 pranešimų straipsniai, 2008 / 2009 m. m. – 44. Specializuotuose 
leidiniuose pateiktos atitinkamai 23 ir 26 publikacijos. 

Ne didėjančias mokslinės produkcijos Kolegijoje apimtis lėmė tiek išoriniai, tiek vidiniai 
aplinkos veiksniai. Pirmiausia bendrai kritęs mokslo prestižas šalyje. Antra vertus, paminėtinas 
valdžios ir visuomenės nepasitikėjimas kolegijų galimybėmis. Be to Vilniaus kolegija, kaip ir kitos 
sostinėje veikiančios kolegijos, susiduria su itin stipria universitetų ir mokslo institucijų 
konkurencija. Tad jauni dėstytojai apgynę daktaro laipsnio darbus yra paviliojami universitetų, 
kuriuose sukurtos palankesnės mokslui sąlygos. Lietuvos ekonomika silpna ir nepajėgia tinkamai 
finansuoti mokslinės veiklos ir eksperimentinės plėtros. 

Pastovus Kolegijos dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų, mokslo tiriamosios bei meninės 
veiklos kompetencijų stiprinimas yra neatsiejama institucijos mokslinio ir meninio potencialo 
didinimo prielaida. Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų kvalifikacija tobulinama organizuojant ar 
dalyvaujant tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose, kursuose, projektuose ar 
mainų programose. 

2011 m. Kolegijos dėstytojai atskirai arba kartu su kitomis įstaigomis organizavo 10 
konferencijų (8 lentelė). Elektronikos ir informatikos fakultetas organizavo ketvirtąją mokslinę – 
praktinę konferenciją „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Konferencijos 
pranešimų pagrindu kasmet parengiamas mokslinių recenzuojamų straipsnių rinkinys. Sveikatos 
priežiūros fakultetas, aktyviai bendradarbiaudamas su Vilniaus universitetine ligonine ‚‚Santariškių 
klinikos“, profesinėmis draugijomis ir asociacijomis kasmet suorganizuoja 2–3 konferencijas. 
2011m šis fakultetas organizavo 5 konferencijas. Trečiąją respublikinę konferenciją „Studijos 
besikeičiančioje verslo aplinkoje“ organizavo Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, kurios 
vadovė R. Bučienė yra Ekonomikos fakulteto dėstytoja, katedros vedėja. Reikšmingas Kolegijos 
vaidmuo šių periodinių konferencijų organizavime yra neabejotinas. 
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6 lentelė. Dėstytojų konferencijos, 2011 m. 
Pavadinimas Data ir vieta Organizatoriai 

IV respublikinė mokslinė – 
praktinė konferencija (MP) 
„Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka 
šiuolaikinių studijų kokybei“ 

2011-05-05  
Vilniaus kolegija, EIF 

Vilniaus kolegijos EIF 

MP konferencija „Gėlininkystė 
– mokslas ir verslas“ 

2011-10-17,  
Vilniaus kolegija, ATF 

Vilniaus kolegijos ATF,  
Lietuvos Gėlininkų sąjunga 

MP konferencija „Maisto 
produktai – sauga ir kokybė“ 

2011-05-05,  
Vilniaus kolegija, ATF 

Vilniaus kolegijos ATF 

MP konferencija „Chemijos 
technologijų raida ir 
perspektyvos“ 

2010-04-14,  
Vilniaus kolegija, ATF 

Vilniaus kolegijos ATF 

MP konferencija „Psichinė 
sveikata – sveikos šeimos 
pagrindas“ 

2011-02-02,  
Vilniaus kolegija, SPF 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultetas, 
Lietuvos slaugos specialistų organizacija 

MP konferencija „Chirurginė 
slauga: realijos ir perspektyvos“ 

2011-05-06,  
VšĮ Santariškių klinikos 

VšĮ Santariškių klinikos, 
Vilniaus kolegijos SPF, 
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, 
Anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų draugija 

MP konferencija „Širdies ir 
kraujagyslių ligų valdymas: 
2011“ 

2011-09-23,  
Vilniaus kolegija SPF 

VšĮ Santariškių klinikos, 
Vilniaus kolegijos SPF, 
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija 

MP konferencija „Cukrinio 
diabeto valdymas: 2011“ 

2011-11-11, 
VšĮ Santariškių klinikos  

VšĮ Santariškių klinikos, 
Vilniaus kolegijos SPF, 
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, 
Lietuvos medžiagų apykaitos asociacija 

MP konferencija „Slaugos 
mokslo ir praktikos aktualijos 
2011“ 

2011-11-18,  
Vilniaus kolegijos SPF 

VšĮ Santariškių klinikos, 
Vilniaus kolegijos SPF, 
Lietuvos perfuzionistų draugija ir kt 

Respublikinė mokslinė – 
praktinė konferencija „Studijos 
besikeičiančioje verslo 
aplinkoje“ 

2011-04-15, 
Alytaus kolegija 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 
Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto 
dėstytoja R.Bučienė 

 
Studentai – tai būsimasis mokslo potencialas. Jo formavimas prasideda jau studijų 

laikotarpiu. 2011 m buvo organizuotos 4 studentų konferencijos (7 lentelė). Dizaino katedra 
organizavo bendrą dėstytojų ir studentų konferenciją. Tai skatina dėstytojų ir studentų 
bendradarbiavimą mokslinės ir meninės veiklos srityje. 

 
7 lentelė. Studentų ir dėstytojų ir studentų konferencijos 

Pavadinimas Data ir vieta Organizatoriai 
Aprangos produkto kūrimo ir projektavimo 
tobulinimas 

2011-03-24,  
Vilniaus kolegija, DTF 

Vilniaus kolegijos DTF 

Respublikinė studentų mokslinė-praktinė 
konferencija „Verslas ir vadyba 2011“ 

2011-05-11, 
Vilniaus kolegija, EKF 

Vilniaus kolegijos EKF  

Maisto produktai – sauga ir kokybė 2011-05-05,  
Vilniaus kolegija, ATF 

Vilniaus kolegijos ATF 

Chemijos technologijų raida ir perspektyvos 2010-04-14,  
Vilniaus kolegija, ATF 

Vilniaus kolegijos ATF 

Kaita ir pastovumas šiandienos visuomenėje  2011-03 04,  
Vilniaus kolegija, VVF 

Vilniaus kolegijos VVF 

 
Esant ekonominiam sąstingiui dalyvauti kitų aukštųjų mokyklų ar universitetų 

organizuojamose konferencijose Lietuvoje ar užsienyje ir mokėti įnašus tapo sudėtingiau. Tad 
sumažėjo ir skaitomų pranešimų skaičius. Lietuvoje vykusiose konferencijose buvo perskaityti 37 
pranešimai, iš jų 4 – tarptautinėse konferencijose. Užsienyje dėstytojai skaitė pranešimus 13 
konferencijų, iš jų aktyviausi buvo VVF atstovai, skaitydami pranešimus keturiose konferencijose. 
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Tarptautinių renginių geografija pakankamai plati – Belgija, Kroatija, Jungtinės Amerikos Valstijos, 
Rumunija, Jungtinė karalystė, Estija, Latvija. 

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

Kolegija, siekdama gerinti studijų kokybę, vykdo 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. Tačiau dėl prastos 
leidybinės veiklos vadybos, pernelyg ilgai trunkančių leidybos procesų ši veikla nėra patenkinama. 
Todėl yra rengiami nauji Leidybos nuostatai, kurie geriau reglamentų ir aktyvintų šią svarbią 
veiklos sritį. 

2011 m buvo išleistas vienas vadovėlis, 5 mokomosios knygos, 4 metodiniai leidiniai ir 4 
konferencijos straipsnių rinkiniai (8 priedas). Leidybos srityje ne pirmus metus lyderiauja dr. E. 
Velička, tęsiantis muzikos vadovėlių ir metodinių priemonių mokykloms seriją. 2011 buvo išleistas 
vadovėlis „Mano muzika II“ ir dvi mokymo knygos. 

2011 m. toliau su UAB „Ciklonas“ organizuojama e-leidyba. Studentai gali užsisakyti 
Vilniaus kolegijoje parengtą leidinį internetu www.skaityk.lt. 
 

6.3. KONSULTACINĖ IR EKSPERTINĖ VEIKLA 
 

Konsultacinė ir ekspertinė veikla – tai kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymo seminarų 
organizavimas, ekspertavimas, studijų programų recenzavimas, 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. 

Aktyviausiai neformalaus mokymo srityje keletą metų darbuojasi Sveikatos priežiūros 
fakultetas. Lanksčiai reaguodamas į rinkos poreikius šis fakultetas organizavo kursus, kuriuose 
2011 m. dalyvavo 634 klausytojai, bendra kursų trukmė 2040 val. Panašus dalyvių skaičius buvo ir 
2009 / 2010 m. m. (630 asmenų). Bendra įvykdytų programų piniginė išraiška – 228 tūkst. litų. 
Kursų tematika įvairi: klasikinio masažo, pirmosios medicinos pagalbos, slaugos, neatidėliotinos 
pagalbos ir kita su pacientų priežiūra susijusi tematika. Fakulteto dėstytojai aktyviai talkino Slaugos 
darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrui, recenzuodami tobulinimosi programas (15 
programų). 

Agrotechnologijų fakultetas penkeri metai sėkmingai vykdo neformalųjį mokymą – 
organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus norintiems įgyti ūkininkavimo pradmenų 
pažymėjimus. Fakulteto dėstytojai kviečiami ir į kitų organizacijų organizuojamus kvalifikacijos 
tobulinimo kursus ir seminaruose daryti pranešimus. Konsultacijas socialiniams partneriams teikia 
be finansinių įsipareigojimų. 

Elektronikos ir informatikos fakulteto darbuotojai dalyvavo studijų programų ekspertų 
komisijos darbe. R. Urbonavičius yra SKVC Studijų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas. 
R. Tuzikienė PMMC buvo paskirta Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos studijų programos 
ekspertų komisijos pirmininke. 

Pedagogikos fakulteto gestų studijų programos dėstytojai Surdologijos centro užsakymu 
dėstė Lietuvių gestų kalbos kursuose įvairioms tikslinėms grupėms, gestų kalbos vertėjų 
kvalifikacijos kėlimo kursuose, gestų kalbos kursuose socialiniams darbuotojams. 

2011 m. Kolegijos dėstytojus kaip patyrusius ir kompetentingus ekspertus kvietė Studijų 
kokybės vertinimo centras, Profesinio mokymo metodikos centras, Vilniaus darbo rinkos mokymo 
ir konsultavimo tarnyba, tarptautinės organizacijos. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 
Kolegijos dėstytojai vertino studijų krypčių reglamentus. 
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Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojus vertina ir kviečia įmonės, gaminančios bei 
platinančios kosmetinius produktus, naujas grožio paslaugų technologijas. Seminaruose dėstytojai 
veda praktinius užsiėmimus. Studentai ir kiti dėstytojai nemokamai gali dalyvauti seminaruose, 
kurių metu susipažįsta su pačiais naujausiais pasiekimais, gauna iš įmonių kosmetikos produktų 
labdaros. Tai labai prasmingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Suaktyvėjo DTF bendradarbiavimas su socialiniais partneriais technologijos mokslų srityje. 
Fakultete buvo susirinkusi Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, buvo atvykę kelių 
įmonių vadovai (V. Damalakas, J. Karčiauskas, G. Zaveckienė ir kt.). Buvo aptariami specialistų 
rengimo klausimai, praktinio mokymo tobulinimas. 

Dėstytojų kvalifikacijos įvertinimą ir pripažinimą rodo jų kvietimai į įvairių renginių 
vertinimo komisijas, ekspertų grupes. Šukuosenų dizaino dėstytojai kviečiami vesti seminarus, 
dalyvauti konkursų vertinimo komisijose. Įvairiuose tarptautiniuose monospektaklių festivaliuose 
lektorė M. Tanana atstovauja Lietuvą, Kultūros ministerija patiki jai organizuoti tarptautinį 
monospektaklių festivalį „Atspindys“. Fakultete buvo organizuoti kursai ir seminarai: „Kirpėjo 
ABC“, „Stilingas pedagogas“, piešimo ir kompozicijos kursai stojantiesiems ir t.t. 

Menų fakulteto dėstytojai aktyviai dalyvavo įvairioje ekspertinėje veikloje. Kaip ir įprasta 
menų srityje į ekspertinę veiklą jie yra kviečiami asmeniškai kaip geriausi savo srities specialistai 
(pagal autorines sutartis), neretai ir be jokių sutarčių, nes už šią veiklą kviečiančioji pusė nenumato 
atlyginimo. Dalyvaudami projektuose su partneriais ir kitomis švietimo bei kultūros institucijomis 
atlieka užsakomuosius tyrimus, teikia konsultacijas, dirba vertinimo komisijose. 

Jau daugelį metų Kolegijos struktūroje kaip atskiras padalinys funkcionuoja Simulith 
centras, kurio pagrindiniai uždaviniai yra suteikti galimybę studentams, mokiniams ir suaugusiems 
įgyti praktinius verslumo, socialinius, techninius ir profesinius įgūdžius, skatinti verslo praktikos 
mokymo firmų steigimąsi Lietuvos mokymo ir kitose organizacijose.  

2011 metais „Simulith“ centras, Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų (toliau VPMF) 
centrinis biuras, prižiūrintis, koordinuojantis ir tobulinantis 50-ies VPMF veiklą Lietuvoje, ne pelno 
siekiančios asociacijos EUROPEN - PEN INTERNATIONAL tinklo narys, didelį dėmesį skyrė 
mokymams ir konsultacijoms. Įgyvendinti 8 mokymai VPMF praktikantams temomis: 
„Kūrybingumas darbe“, „Komandos formavimas“ Lietuvos Žemės ūkio universitete, Kėdainių 
„Atžalyno“ gimnazijoje, Kauno statybininkų rengimo centre, Utenos kolegijoje, Vilniaus 
kooperacijos kolegijoje ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje. Organizuoti 5 mokomieji 
renginiai: 

• seminaras-treniruotė „Motyvacija ir asmeninis tobulėjimas“, kuriame kvalifikaciją kėlė 
34 VPMF darbuotojai. 

• 15-oji tarptautinė VPMF mugė ALYTUS 2011, kurioje dalyvavo apie 350 studentų, 
mokinių ir VPMF vadovų, atstovaujančių 40 Lietuvos, 5 Rumunijos ir 3 Suomijos 
VPMF. 

• informacinis seminaras „Verslumo ugdymas VPMF“, kuriame dalyvavo 33 darbuotojai 
iš 23 Lietuvos švietimo ir profesinės reabilitacijos institucijų. 

• išvažiuojamasis seminaras 45 VPMF vadovams Kaune „Tarptautinis verslas ir 
komunikacija“. 

• „Darbo organizavimas VPMF“, t. y. vienos dienos mokymai Lietuvos žemės ūkio 
universiteto darbuotojams ir jų socialiniams partneriams. 

Atliktas VPMF studentų kompetencijų aplankų EUROPEN kokybės pažymėjimui gauti 
vertinimas ir suteikti 23 tarptautiniai VPMF baigimo pažymėjimai. Dalyvauta konkursų vertinimo 
komisijose: kovo mėn. dalyvauta Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vykusiame jaunojo 
verslininko konkurso „Verslumo sparnai“ vertinimo komisijoje, gegužės mėn. – Lietuvos 
inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos organizuotame jaunojo verslininko konkurse 
„Prisitaikyk kintančioje darbo rinkoje“ ir namų darbų „Reemigracijos idėjų bankas“ vertinimo 
komisijos darbe, balandžio mėn. – tarptautinės VPMF mugės dalyvių vertinimo komisijoje, 
gruodžio mėn. – regioninės vakarų Lietuvos VPMF mugės Klaipėdoje vertinimo komisijos darbe, 
nuolat, t.y. kiekvienais metais vykdomas VPMF metinės veiklos vertinimas (konkursas). 
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2011 metais teiktos konsultacijos apie VPMF centro įkūrimą ir valdymą Gruzijos Iljos 
valstybinio universiteto (Ilia State University) darbuotojams. 

2011 metais Vilniaus kolegijoje užpatentuotas „Simulith“ ženklas su pavadinimu: Lietuvos 
verslo praktinio mokymo firmų centras – Simulith centras. 

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

 
6.4. MENINĖ KŪRYBA IR ATLIKĖJIŠKA VEIKLA 

 
Menų fakulteto dėstytojai – aktyvūs meninės ir profesinės veiklos dalyviai. Keldami 

Vilniaus kolegijos prestižą, 2011 m. organizavo bei dalyvavo 16 koncertų, 3 festivaliuose, 4 
seminaruose, 3 parodose, kituose renginiuose. 

Vienas rimtesnių Menų fakulteto organizuotų renginių – apvaliojo stalo diskusija „Meno 
studijų tendencijos ir perspektyvos“, įvykusi 2011 m. vasario 23 d. Menų fakulteto Aktų salėje. 
Diskusijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo viceministrė dr. Nerija Putinaitė, 
Kultūros ministerijos atstovės Janina Krušinskaitė ir Irena Didžiulienė, Kolegijos direktorius dr. 
Gintautas Bražiūnas, MEF dekanė Violeta Bogucevičienė, Scenos meno ir šokio pedagogikos 
katedros vedėja Jūratė Bradauskienė, kompozitorius Laimis Vilkončius, aktorė Eglė Gabrėnaitė, 
LMTA Teatro ir kino fakulteto dekanas doc. Algis Mažeika, Menų spaustuvės direktorius Audronis 
Imbrasas, choreografas ir renginių režisierius Petras Skirmantas. Diskusijoje taip pat dalyvavo 
Menų fakulteto dėstytojai ir studentai. 

 

 
21 pav. Diskusija „Menų studijų tendencijos ir perspektyvos“: MEF dekanė Violeta Bogucevičienė, 

Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Nerija Putinaitė, Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas 
Bražiūnas. 

 
Reikšmingi yra MEF dėstytojų pasirodymai viešoje nacionalinėje scenoje, t.y. dalyvavimas 

miesto ar respublikiniuose renginiuose, kuriuose garsinamas Vilniaus kolegijos vardas ir 
demonstruojami Menų fakulteto studentų studijų rezultatai. Tai dalyvavimas festivalyje „Sostinės 
dienos“, Vilniaus miesto šventėje „Tebūnie naktis“, koncertas „Po bažnyčios skliautais“, 
šiuolaikinio šokio festivalis vaikams ir jaunimui „Dansema“, koncertai „Rudens baladės“ ir „Latina 
muzikos vakaras“ Cabaret klube. Dėstytojų kvalifikaciją įrodantys ir gerosios profesinės patirties 
sklaidai yra reikšmingi respublikiniai renginiai: XIV respublikinis choreografų metodinis – 
praktinis seminaras, seminaras respublikos muzikos pedagogams „Populiariosios muzikos 
problemos ir aktualijos“, seminaras „Flamenko“ su lektoriumi iš Ispanijos Javier Gomez. 

Kūrybingai ir iniciatyviai dirba daugelis Menų fakulteto katedrų vedėjų ir dėstytojų. Prie 
visų 2011 m. vykusių renginių daug prisidėjo Sigitas Giedraitis, Jūratė Sodytė-Bradauskienė, 
dėstytojai Eglė Juozapaitienė, Artūras Novikas, Rasa Prokurotienė, Arnoldas Riekumas, Vita 
Sasnauskienė, Giedrė Kilčiauskienė ir kiti. 

Fakulteto dėstytojų darbo rezultatus liudija ir jų išugdytų studentų pasiekimai: Vilija 
Matačiūnaitė, populiariosios muzikos III kurso studentė, laimėjo II vietos diplomą Moldovoje 
vykusiame tarptautiniame „Auksiniai balsai 2011“ (Golden Voices 2011) konkurse; pramoginio 
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scenos meno I kurso studentas Povilas Urbis tarptautiniame poezijos festivalyje „Sueiliuotas 
pavasaris“ tapo laureatu (I vieta) už savo kūrybos dainas; Vilniaus neįgaliųjų šokių kolektyvo 
šokėjai Justas Valantinas ir Jurgita Masiulionytė 2011 m. lapkričio 23 d. Cuijk mieste Olandijoje 
dalyvavo neįgaliųjų sportinių šokių Pasaulio taurės klasikinių šokių varžybose ir suaugusiųjų TOP 
klasėje ir iš 18 porų užėmė VII-ąją vietą (tai aukščiausias šių šokėjų pasiekimas tokio lygio 
varžybose, kur dalyvavo 13 valstybių atstovai); Viktoras Krasauskas, populiariosios muzikos III 
kurso studentas laimėjo II vietą būgnininkų konkurse Drum day 2011.  

Aktyviai meninę veiklą plėtoja ir Dizaino technologijos fakulteto dėstytojai. 2011 m. 
nemažai DTF dirbančių menininkų ar meninių renginių organizatorių buvo kviečiami į įvairių 
televizijų temines laidas. Jau treti metai televizijos laidų („Chorų karai“, „Šok su manimi“, 
„Lietuvos princesės“, „Aš myliu Lietuvą“ ir t. t.) dalyvių įvaizdį formuoja DTF dėstytojai ir 
studentai. Kaip numatyta bendradarbiavimo sutartyse, vieną kartą per projekto laikotarpį rengiamas 
interviu su dalyvaujančiais dėstytojais ir studentais. Antra vertus, dalyvavimas tokio tipo 
projektuose – tai puiki studentų praktika, kurios metu klientų užsakymą reikia atlikti kūrybiškai, 
kokybiškai ir per nustatytą laiką. 

Meninę veiklą aktyviai vysto dailininkas, pripažintas menininkas J. Daniliauskas, 
dizainerės K. Mališauskienė, V. Gesevičienė, šukuosenų specialistės S. Grušnienė, I. Čirvinskienė, 
J.Abasova ir kt. Jų darbai yra žinių portaluose, specialybiniuose žurnaluose, spaudoje, parodose ar 
saugomi tam tikromis sąlygomis (pvz. drabužių kolekcijos televizijos laidų vedėjams). 

 
6.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Mokslo taikomosios veiklos vertinimo sistemos tobulinimas kolegijų sektoriuje. 
Viešajame sektoriuje stebėsena ir vertinimas yra pagrindiniai politikos bei valdymo 

instrumentai. Per praėjusius metus kartu su Kauno kolegija buvo parengtas mokslo taikomosios, 
konsultacinės ir meninės veiklos vertinimo metodologijos projektas, skirtas kolegijoms. Projektas 
buvo svarstytas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijoje. Pateiktam projektui iš esmės buvo 
pritarta. Vėliau projektas teiktas LR Švietimo ir mokslo ministerijai, tačiau iki šiol nepatvirtintas. 

Nesant aiškiems ir reglamentuotiems mokslinės, konsultacinės ir meninės veiklos vertinimo 
kriterijams kolegijų sektoriuje, iš esmės problematiškas pats vertinimo procesas, negalimi kolegijų 
tarpusavio palyginimai. Tad vieningos mokslo taikomosios veiklos vertinimo sistemos sukūrimas 
yra viena pagrindinių prielaidų tolesniam sėkmingam darbui šioje srityje 

2. Dėstytojų mokslinės veiklos motyvacijos ir mokslinių gebėjimų ugdymo plėtotė. 
Keleri metai Vilniaus kolegijoje mokslinės produkcijos apimtys nedidėja. Tai lėmė tiek 

išoriniai, tiek vidiniai aplinkos veiksniai. Pirmiausia bendrai kritęs mokslo prestižas šalyje. Antra 
vertus, paminėtinas valdžios ir visuomenės nepasitikėjimas kolegijų galimybėmis. Be to Vilniaus 
kolegija, kaip ir kitos sostinėje veikiančios kolegijos, susiduria su itin stipria universitetų ir mokslo 
institucijų konkurencija. Lietuvos ekonomika silpna ir nepajėgia tinkamai finansuoti mokslinės 
veiklos ir eksperimentinės plėtros. Kolegijoje nėra mokslininko statusą turinčių darbuotojų. 
Pastaruosius trejus metus Kolegijos vadovybė finansiškai skatino dėstytojus, dirbančius mokslinį 
darbą. Tačiau didesnio aktyvumo nepastebėta. Tikėtina, jog mokslinės produkcijos kaip privalomos 
metodinio darbo dalies reglamentavimas paskatintų dėstytojus aktyviau įsijungti į šią veiklą. 

Mokslo tiriamasis darbas reikalauja dalykinės kompetencijos, įgūdžių ir patirties. Kolegijoje 
dalies dėstytojų mokslinė kompetencija ne visada pakankama moksliniams tyrimams organizuoti ir 
vykdyti, nepakankamas studentų įtraukimas į šią veiklą. Tad išlieka aktuali bendradarbiavimo su 
universitetais mokslinių tyrimų sityje, panaudojant tarptautinių programų ir įvairių fondų lėšas, 
įdėja. Tai leistų kelti dėstytojų dalykinę kvalifikaciją ir toliau sėkmingai tobulinti studijų procesą. 
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7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
7.1. PERSONALO SUDĖTIS IR KVALIFIKACIJA 

 
Kolegijos vystymosi garantas yra žmogiškieji ištekliai. Visokeriopų investicijų į 

žmogiškuosius išteklius didinimas tobulinant dirbančių specialistų gebėjimus ir kompetencijas yra 
svarbiausi personalo vadybos uždaviniai. Tai pasiekiama per personalo kvalifikacijos kėlimą, 
karjeros užtikrinimą, bendruomenės narių skatinimą, inovatyvių studijų metodų diegimą, personalo 
atnaujinimą, deramą atlygį už darbą, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimą. 

2011 m. spalio mėn. 1 d. duomenimis Kolegijoje dirbo 959 darbuotojai, iš jų 478 dėstytojai. 
Kolegijos personalo etatų pasiskirstymas pagal personalo grupes parodytas 22 pav. 

 

 
22 pav. Kolegijos personalo struktūra 2011 m. 

 

 
23 pav. Dėstytojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 2011-10-01 

 
Dėstytojų amžiaus vidurkis 46,5 metai. 24 pav. pavaizduotas dėstytojų amžiaus vidurkis lyginant su 

ankstesnių metų duomenimis. 
 

 
24 pav. Dėstytojų amžiaus vidurkio palyginimas 
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Vilniaus kolegijoje paskaitas skaito ir dėstytojai, pakviesti iš universitetų bei kitų Lietuvos 

studijų ir mokslo institucijų. 
 

8 lentelė. Kviečiamų dėstytojų skaičius 
Mokslo metai Iš praktinės veiklos Iš universitetų Iš studijų ir mokslo 

institucijų Iš užsienio institucijų 

2009 / 2010 m. m. 84 26 27 2 

2010 / 2011 m. m. 120 40 28 1 
 
Vienas iš studijų kokybės sėkmės veiksnių – aukštos kvalifikacijos akademinio personalo 

pritraukimas, ugdymas ir išsaugojimas, kuriant patrauklias sąlygas profesiniam tobulėjimui. 
Dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, konkursų eiti dėstytojų pareigas organizavimo ir 
dėstytojų atestavimo procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir 
Vilniaus kolegijos statutu, apibrėžia 2010 m. kovo 22 d. patvirtinti dokumentai: Vilniaus kolegijos 
dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas ir Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų 
pareigas organizavimo ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašas. Dėstytojų akademinė veikla 
vertinama vadovaujantis 2009 m. kovo 24 d. patvirtintomis Dėstytojų akademinės veiklos vertinimo 
taisyklėmis. 

 
9 lentelė. Dėstytojų užimamos pareigos ir mokslo laipsnis 

Fakultetas 
 

Kvalifikacija 
EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF 

Kūno 
kultūros 
ir sporto 
centras 

Iš viso Lyg. svoris, 
% 

Docentai 11 8 1 9 6 3 3 10 – 51 10,67 

Lektoriai  49 47 71 51 50 34 33 54 9 398 83,27 

Asistentai  2 – 6 5 6 6 – 4 – 29 6,10 

Iš viso: 62 55 78 65 62 43 36 68  9 478 – 

Iš jų mokslo daktarai 13 8 3 10 14 6 2 6 – 62 12,97 

 
7.2. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
Kolegijos akademinio personalo vystymo pagrindą sudaro personalo kompetentingumas ir 

vertybinės nuostatos, kaip atsakingumas, kūrybingumas ir atvirumas. Kompetentingumas – 
patikima ir kokybiška asmens profesinė veikla, kurią užtikrina įgyta kvalifikacija ir sukaupta patirtis 
profesinėje veikloje. Atsakingumas – gebėjimas atsakyti už savo veiksmų pasekmes, etiškumas, 
aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, šalimi, kurioje gyveni. 
Kūrybingumas – gebėjimas generuoti vertę turinčias idėjas ir jas realizuoti, tarp iššūkių įžvelgti 
naujas galimybes savo sėkmei kurti. 

Kolegija siekia užtikrinti dėstytojams reikiamą akademinę aplinką ir paramą, sudaryti 
galimybes dalyvauti stažuotėse, konferencijose, seminaruose, palaikyti ir tobulinti mokslinę, 
meninę kompetenciją, kelti kvalifikaciją, mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, sudaryti sąlygas 
skleistis pažangai svarbioms asmens vertybinėms nuostatoms, tapti imlia asmenybe ir aktyviu 
visuomenės nariu, tapti aktyviu ir visaverčiu europinės studijų ir mokslo erdvės dalyviu. 

2010 / 2011 m. m. daug dėstytojų kvalifikaciją tobulino dalyvaudami Europos Sąjungos 
Struktūrinių fondų finansuojamų projektų veiklose. 
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25 pav. Mokymai Akademinių tarybų nariams pagal ES projektą „Kauno ir Vilniaus kolegijų 

valdymo efektyvumo didinimas“ 
 
2011 m. doktorantūroje studijavo 22 dėstytojai. Daugiausiai studijuojančių buvo 

Agrotechnologijų fakultete – 5 dėstytojai. 
 

10 lentelė. Studijuojantys doktorantūroje ir 2011m. baigę studijas dėstytojai 
Dėstytojo vardas, pavardė Fakultetas Studijų pakopa Universitetas, 

institutas Mokslo / studijų kryptis 

Studijuojantys dėstytojai 
Mindaugas Liogys EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Loreta Savulionienė EIF Doktorantūra MII Informatikos inžinerija 
Eugenijus Mačerauskas  EIF Doktorantūra KTU ir VGTU Informatikos inžinerija 
Artūras Vitas EKF Doktorantūra VU Ekonomikos mokslai 
Petras Dubinskas EKF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 
Ivan Suzdalev EKF Doktarantūra VGTU Matavimų inžinerija 
Indrė Radavičienė VVF Doktorantūra KTU Reklama-poligrafija 
Vytas Jankauskas VVF Doktorantūra VDU Humanitariniai mokslai 
Rūta Tilvytienė VVF Doktorantūra MRU Socialiniai mokslai 
DaivaTreznevičiūtė SPF Doktorantūra LFI Filosofija 
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 
Mantrimas Danielius PDF Doktorantūra VU Edukologija 
Vaida Buivydienė PDF Doktorantūra VPU Humanitariniai mokslai 
Agnė Grušauskaitė PDF Doktorantūra VPU Psichologija 
Saulius Jurgelėnas MEF Doktorantūra KTU Sociologija 
Rasa Bartkutė MEF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 
Renaldas Tatoris MEF Doktorantūra VU Ekonomikos moslai 

Baigę studijas dėstytojai 
Milda Žukauskienė SPF Doktorantūra VDU Edukologija 
Jolanta Saldukaitytė DTF Doktorantūra VU Filosofija 
Liutauras Labanauskas DTF Doktorantūra VU Sociologija 
Agnė Brandišauskienė PDF Doktorantūra VPU Edukologija 

 
Daktaro disertacijas 2010 / 2011 mokslo metais apgynė (disertacijos tema, studijų sritis, 

kryptis): 
• Milda Žukauskienė (SPF) – „Kineziterapeutų profesinio rengimo turinio modeliavimas“, 

socialinių mokslų srities, edukologijos krypties daktaro mokslo laipsnis. 
• Liutauras Labanauskas (DTF) – „Socialinės sanglaudos kūrimasis Lietuvoje: intelektinio 

kapitalo vaidmuo“, socialinių mokslų srities, sociologijos krypties daktaro mokslo 
laipsnis. 
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• Jolanta Saldukaitytė (DTF) – „Skirties mąstymas M. Heideggerio ir E. Levino 
filosofijoje“, humanitarinių mokslų srities, filosofijos krypties daktaro mokslo laipsnis. 

• Agnė Brandišauskienė (PDF) – „Gabių mokinių santykiai ir jų tobulinimo edukacinės 
prielaidos“, socialinių mokslų srities, edukologijos krypties daktaro mokslo laipsnis. 

 
Doktorantūroje studijuojančių dėstytojų skaičius pavaizduotas 26 pav. 
 

 
26 pav. Doktorantūroje studijuojančiųjų dėstytojų skaičius 

 
Akademinio ir administracinio personalo visuomeninis aktyvumas ir pripažinimas 

Kolegijos administracijos ir pedagoginių darbuotojų veikla pripažįstama, jie kviečiami 
dalyvauti šalies ir regiono asociacijų, draugijų, sąjungų veikloje, strateginių dokumentų ruošimo 
grupėse. Vykdant veiklą keičiamasi informacija apie darbo rinkos struktūros bei profesijų turinio ir 
poreikių kaitą, profesijų bei kvalifikacijų įgijimo kelius, darbo pobūdžio ir karjeros galimybes 
vietiniame, regioniniame bei nacionaliniame lygmenyje. Akademinio ir administracinio personalo 
visuomeninis aktyvumas pateiktas 9 priede. 
 

7.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Subalansuoti akademinio personalo sudėtį. 
Siekiant personalo sudėties racionalumo reikia tobulinti dėstytojų priėmimo procedūras, kad 

būtų galimybė maksimaliai aprūpinti studijas tiek mokslinius laipsnius turinčiais dėstytojais, tiek 
dėstytojais, turinčiais pakankamą praktinę patirtį ir užtikrinti jų tolygų pasiskirstymą studijų srityse 
ir net studijų kryptyse. Tobulinant konkurso eiti dėstytojo pareigas procedūras, Kolegija turi 
vadovautis atvirumo ir skaidrumo principais, siekti dermės tarp personalo plėtros ir studijų bei 
taikomųjų tyrimų plėtros.  

Akademinio personalo sudėties racionalumo Kolegija turi siekti ne tik tobulindama 
konkurso eiti dėstytojo pareigas procedūras, bet ir taikydama moderniosios personalo vadybos 
sistemą – darbuotojų ugdymas, jų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Siektina visapusiškai ugdyti 
darbuotojus, atsižvelgiant į reikalavimus darbuotojams, tuo pačiu ir į darbuotojų siekius, polinkius 
bei galimybes, sudaryti sąlygas racionaliai panaudoti darbuotojus, siekiant užtikrinti turimo 
darbuotojų potencialo panaudojimą bei vystymą. 

Tobulinant personalo valdymą būtina periodiškai vykdyti personalo poreikio ir funkcijų 
analizę atsižvelgiant į Kolegijos ir atskirų fakultetų specifiką ir, vadovaujantis analizės rezultatais, 
numatyti reikalavimų dėstytojams pokyčius 

2. Kurti integralią ir lanksčią pedagoginio personalo kvalifikacijos ugdymo visą gyvenimą 
sistemą. 

Akademinis personalas turi būti skatinamas tobulinti savo dalykinę, metodinę ir mokslinę 
kompetenciją: atnaujinti, gilinti ir plėsti savo dalyko žinias, lavinti dėstymo ir mokslinės 
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tiriamosios, meninės veiklos kompetencijas, mokytis užsienio kalbų, lavinti naudojimosi 
informacinėmis technologijomis gebėjimus. Pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo 
pasiekimai turi objektyviai atsispindėti vertinant dėstytojų veiklą atestuojant juos per kadenciją, nes 
atestacijos tikslas ir yra gerinti pedagoginio personalo darbo kokybę, skatinti studijų, mokslo ir 
praktikos integraciją, darbuotojų kūrybinį aktyvumą. 

Efektyvinant akademinio personalo kvalifikacijos sistemą privalu taikyti įvairias 
kvalifikacijos kėlimo formas: stažuotes užsienio ir šalies mokslo ir studijų institucijose, stažuotes 
gamybinėse įmonėse ir organizacijose, kursus, seminarus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo 
renginius kviečiant kompetentingus šalies ir užsienio personalo vadybininkus, palaikyti ryšius su 
kvalifikacijos kėlimo centrais, suteikti dėstytojams kūrybines atostogas. 

Kolegija, suprasdama nuolatinio keitimosi ir mokymosi būtinybę, turi sukurti efektyvią 
darbuotojų mokymo poreikio nustatymo ir planavimo sistemą, įdiegti automatizuotą personalo 
kvalifikacijos tobulinimo apskaitos sistemą. 

 
 

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

 
Studentams teikiama finansinė parama: mokamos skatinamosios stipendijos, vienkartinės 

socialinės išmokos, socialinės stipendijos, teikiamos paskolos, parama neįgaliesiems, išeivijos ir 
lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams. 

Stipendijos 
2011 m. iš stipendijų fondo Kolegijos studentams išmokėta skatinamųjų stipendijų, premijų, 

ir vienkartinių socialinių išmokų – 1 453,6 tūkst. Lt. 
Skatinamosios stipendijos studentams skiriamos atsižvelgus į jų studijų rezultatus, 

akademinių skolų neturintiems studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų 
vietose. Išmokėta 1 340,0 tūkst. Lt skatinamųjų stipendijų. 

Studentams už aktyvų dalyvavimą fakultetų ir kolegijos studentiškuose renginiuose, sporto 
varžybose, aktyvią studentų atstovybės veiklą 2011 m. išmokėta 95,1 tūkst. Lt premijų. 

Pagal patvirtintus stipendijų nuostatus studentams skiriamos vienkartinės socialinės išmokos 
dėl sunkios materialinės padėties, šeimos narių mirties atveju, vaiko gimimo proga, taip pat 
dalyvavimo tarptautiniuose projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti. 2011 m. išmokėta 18,5 tūkst. 
Lt. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių 
stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, 2011 m. pedagogų rengimo 
programų studentams išmokėtos tikslinės stipendijos. Tikslinės stipendijos dydis – 400 Lt per 
mėnesį. Jiems išmokėta – 333,2 tūkst. litų. 

2011 m. vardinę Carol Martin Gruodis stipendiją gavo 3 studentai – 1 VVF, 1 SPF ir  
1 MEF. 

UAB „Fermentas“ vardines stipendijas gavo trys Agrotechnologijų fakulteto cheminės 
analizės studijų programos studentai. 

2011-2012 studijų metams prezidento Antano Smetonos stipendija skirta Justinai 
Urbanavičiūtei, Ekonomikos fakulteto studentei ir Rasai Amšiejūtei, Dizaino ir technologijų 
fakulteto studentei. 

Socialinės stipendijos 
2011 m. Valstybinis studijų fondas Kolegijos studentams paskyrė 977 socialines stipendijas, 

atitinkamai pavasario semestre – 475, rudens semestre – 502. Studentams išmokėta per 2 100 tūkst. 
litų. Socialinę stipendiją, kuri šiuo metu sudaro 390 Lt per mėnesį, gauna studentai, studijuojantys 
tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis ir atitinkantys bent 
vieną iš nustatytų socialinių kriterijų: yra iš nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, 
kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai yra mirę, studentams su negalia. 
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Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms 
Valstybinis studijų fondas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, 

provaikaičiams skiria dviejų rūšių paramą: stipendiją už studijų rezultatus ir socialinę išmoką. 2011 
m. rudens semestre VSF skyrė paramą trylikai Kolegijoje studijuojantiems išeivijos ir lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams.  

Paskolos 
Valstybinis studijų fondas 2011 m. studentams teikė šias paskolas:  
• valstybės paskolą studijų įmokai mokėti – 520 Lt; 
• valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti; 
• valstybės remiamą paskolą gyvenimo išlaidoms. 
Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų 

lėšų. Valstybės remiamos paskolos teikiamos vieneriems studijų metams vieną kartą per metus. 
Paskolos studijų įmokoms mokėti teikiamos ne konkurso tvarka du kartus per studijų metus 

– pavasario ir rudens semestre.  
2011 m. studentų prašymai paskoloms studijų įmokoms mokėti, studijų kainai sumokėti ir 

gyvenimo išlaidoms patenkinti 100 proc. Valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti gavo 
107 studentai, gyvenimo išlaidoms – 151 studentas, valstybės paskolą studijų įmokoms – 23 
studentai. 

Finansinė parama studentams su negalia 
LR Vyriausybės nutarimu nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų 

neįgaliesiems studentams teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės: 
• tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – kas mėnesį 180 Lt; 
• tikslinė išmoka – 416 Lt už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. 
2011 m. Vilniaus kolegijoje mokėsi 53 studentai su negalia, iš jų 33 nuolatinių, 20 ištęstinių 

studijų studentai. 2011 m. jiems išmokėta 78650,8 Lt, iš jų specialiesiems poreikiams tenkinti – 
70830 Lt, studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 7820,8 Lt. Finansinės paramos studentams su 
negalia pasiskirstymas pagal fakultetus 11 lentelėje. 

 
11 lentelė. Finansinė parama Vilniaus kolegijos studentams su negalia 2011 m. pagal fakultetus 

Fakultetas Neįgaliųjų 
skaičius 

Iš jų pagal studijų formą Išmokos, Lt 

nuolatinė ištęstinė 
specialiems 
poreikiams 

tenkinti 

tikslinė išmoka 
studijų išlaidoms iš 
dalies kompensuoti 

Iš viso 
(5+6) 

Elektronikos ir informatikos 
fakultetas 16 10 6 19800 2912 22712 

Ekonomikos fakultetas 8 3 5 10890 2412,8 13302,8 
Verslo vadybos fakultetas 6 4 2 7560 416 7976 
Sveikatos priežiūros fakultetas 8 8  12420 416 12836 
Agrotechnologijų fakultetas 5 3 2 5400 832 6232 
Pedagogikos fakultetas 7 3 4 10440 832 11272 
Dizaino ir technologijų fakultetas 3 2 1 4320  4320 
Menų fakultetas       

Iš viso: 53 33 20 70830 7820,8 78650,8 
 
Kai kuriuose Vilniaus kolegijos fakultetuose organizuojamos studijos studentams ir 

moksleiviams su negalia. Sveikatos priežiūros fakultete regos negalią turintiems studentams ir 
profesinio mokymo programos „Masažuotojas“ moksleiviams bibliotekoje įrengtos darbo vietos su 
padidinamaisiais stiklais, silpnaregiai per paskaitas naudojasi diktofonais, t. y. įsirašo paskaitas, 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. Perėjose prie fakulteto veikia garsiniai šviesoforai. 
Visi pageidaujantys turi galimybę gyventi bendrabučiuose, kurie yra arti fakulteto. 
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Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo 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 per 
paskaitas, tiek per konsultacijas ir atsiskaitymus 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. 

 
8.2. KARJEROS SIEKIMO PARAMA 

 
Vilniaus kolegijos Karjeros centras teikia studentams karjeros konsultavimo ir 

informavimo paslaugas. Dažniausiai studentai domisi, kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą, 
nuo ko pradėti darbo paiešką, kaip pasiruošti pokalbiui dėl darbo. Dalis studentų konsultuojama ir 
el. paštu.  

Labai išaugo darbdavių ir personalo paieškos bendrovių susidomėjimas Kolegijos 
studentais. Teikiama informacija apie praktikų atlikimo tvarką, laiką, padedama susisiekti su už 
praktiką fakultetuose atsakingais dėstytojais. Studentams siūloma atlikti praktiką su galimybe, 
pateisinus abipusius lūkesčius, likti dirbti bendrovėje. 

Darbdavių atstovai aktyviai organizavo specialius teorinius mokymus ir praktinius 
užsiėmimus, vadinamąsias akademijas, į jas aktyviai kvietė Kolegijos studentus, daugiausia domino 
socialinių mokslų krypties paskutinių kursų studentai. Vyko atranka į „1click Factory Akademiją“, 
„BPO House akademiją. Klientų aptarnavimas“ ir kt. kursus. Užsiėmimai organizuojami 
atsižvelgiant į Kolegijos studentų studijų tvarkaraštį, jų tikslas – naujų darbuotojų paieška, atranka 
ir parengimas konkrečiai darbo vietai. 

Darbo ir praktikos pasiūlymai skelbiami Karjeros centro tinklalapyje. Darbdaviai, 
ieškantys naujų darbuotojų tarp Kolegijos studentų, registruojasi tinklalapyje, iš viso 2011 m. 
užsiregistravo apie 90 smulkių, vidutinių ir didelių įstaigų, įmonių ir kitų su darbo paieška susijusių 
organizacijų. Jų atstovai gali savarankiškai skelbti darbo ir praktikos pasiūlymus, pristatyti 
informaciją apie save ir galimybę studentams prisidėti prie jų veiklos, redaguoti skelbimų turinį, 
nustatyti jiems patogų skelbimo galiojimo laiką. Skelbimai, kaip ir kitos su karjera susijusios 
naujienos, visada prieinami Kolegijos studentams. 

Karjeros centro tinklalapis padeda teikti svarbią karjeros informavimo paslaugą kuo 
didesniam Kolegijos studentų skaičiui. Pateikiama informacija apie valstybės remiamą Darbo 
įgūdžių įgijimo priemonę absolventams, nerandantiems darbo ir užsiregistravusiems Lietuvos darbo 
biržoje. Skelbiami įvairūs renginiai, susiję su tolesnės karjeros pasirinkimu, tai mugės ir parodos 
apie studijas užsienyje, tarptautines mokslines stažuotes, akademinius mainus studentams ir 
dėstytojams. Pateikiama informacija apie galimybę toliau tęsti mokslus Lietuvos ir užsienio 
universitetinėse aukštosiose mokyklose, taip pat su karjeros siekimo galimybėmis susijusias 
programas – „Talentų bankas“, „Dirbk ir keliauk JAV“, „Tavo kelias'11“ ir kt. 

Vilniaus kolegija, kaip tiesioginė partnerė, kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis 
mokyklomis ir Lietuvos pramonininkų konfederacija dalyvauja valstybės projekte „Aukštųjų 
mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais 
dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių 
sukūrimas (I etapas)“. Siekiant įgyvendinti šio projekto tikslą – sukurti kokybišką karjeros valdymo 
paslaugų aukštajame moksle sistemą, sukurti ir įdiegti vieną iš absolventų karjeros stebėsenos 
modelių – parengtas studentų karjeros valdymo paslaugų modelio aprašas, kuriam pritarė Švietimo 
ir mokslo ministerija, parengti studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programos ir 
aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai specialistų profesinio tobulėjimo programos projektai, aptartas 
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karjeros valdymo informacinės sistemos aukštųjų mokyklų studentams projektas, šios sistemos 
teikiamos galimybės ir būsima nauda studentams, vykdyti ugdymo karjerai specialistų mokymai, 
surinkti 2011 m. Kolegijos absolventų sutikimai dėl asmens duomenų panaudojimo absolventų 
karjeros stebėsenos tikslais. 

Lygiagrečiai su šiuo projektu vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 
valstybės projektą „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose 
plėtotė“ 2011 m. lapkričio 9 d. pasirašyta dvišalė sutartis tarp Vilniaus universiteto (projekto 
vykdytojo) ir Vilniaus kolegijos (projekto partnerio) dėl projekto veiklos „Projekto partnerių 
aprūpinimas kompiuterine, programine, organizacine ir biuro įranga“ įgyvendinimo. 

 
8.3. MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS 

 
Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblis VORUTA, vienijantis 54 Kolegijos studentus, 

neseniai atšventęs garbingą 50 metų kūrybinės veiklos jubiliejų darniai į visumą jungia tris liaudies 
kūrybos žanrus – vokalinę ir instrumentinę muziką bei choreografiją. Savo koncertine veikla 
organiškai įsilieja į Vilniaus miesto ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą – kasmet intensyviai 
koncertuoja, dalyvauja tautinių šokių festivaliuose, tarptautiniuose projektuose. 

Ansamblis kiekvienais metais parengia individualias naujas koncertines programas, deramai 
pasiruošia Dainų švenčių ansamblio vakaro programoms. Ansamblis dalyvavo Anykščių, Alytaus, 
Švenčionių, Tauragės regioninėse dainų šventėse, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje 
GAUDEAMUS Vilniaus Kalnų parke, tarptautiniuose folkloro, liaudiškos muzikos festivaliuose. 
Liaudiškų šokių konkurse KADAGYS kolektyvas gavo geriausios meninės programos diplomą. 

2011 m. geriausiu šokių ir dainų ansambliu pripažintas Vilniaus kolegijos ansamblis 
VORUTA ir jam suteikta Lietuvos Kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro ir Pasaulio 
lietuvių dainų šventės fondo įsteigta „AUKSO PAUKŠTĖS“ nominacija. 

Ansamblis bendradarbiauja su užsienio lietuvių (Kazachstano, Švedijos, Vokietijos, Airijos) 
bendruomenėmis, jų įkurtais liaudiškų šokių kolektyvais, teikia jiems metodinę medžiagą, dalijasi 
gerąja patirtimi. VORUTA dalyvavo Pasaulio kultūros festivalyje Berlyne. 

Choro „Vaidilutės“ muzikinis repertuaras labai platus, tačiau vyrauja šiuolaikinių lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūriniai. 2011 m. chorą lankė 25 Kolegijos studentės. 

„Vaidilutės“ dalyvavo sakralinės muzikos valandoje Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, 
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje ,,Gaudeamus“ Vilniuje Kalnų parke, Lietuvos 
aukštųjų mokyklų chorinės muzikos festivalyje Šiauliuose, dainavo Kalėdiniame koncerte Ozo 
pramogų centre, koncertavo įvairiuose renginiuose Vilniaus kolegijoje. 

Kūno kultūros ir sporto centras yra šiuolaikiškas, atviras pozityviai kaitai, puoselėjantis 
kūno kultūros ir sporto vertybes, reprezentuojantis Kolegiją aukštais sportiniais pasiekimais ir 
besiorientuojantis į plačią įvairių fizinio aktyvumo formų pasiūlą studentams bei sudarantis 
palankią ir patraukią aplinką sportuoti. Sporto centro tikslas – geros kūno kultūros ir sporto 
sistemos sukūrimas, jos tobulinimas ir integravimas į bendrą Kolegijos struktūrą. 

Vilniaus kolegijoje studijuojantys studentai sportinį meistriškumą kelia krepšinio, tinklinio, 
rankinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos ir smiginio rungtyse. Sėkmingai pasirodėme 
Lietuvos kolegijų studentų olimpinio festivalio varžybose. Vaikinai varžėsi aštuoniose sporto 
rungtyse ir iškovojo I-ąją vietą. Merginos varžėsi septyniose rungtyse ir iškovojo III-ąją vietą.  

Lietuvos moterų rankinio čempionate sėkmingai pasirodė merginų Eastcon AG-Vilniaus 
kolegija komanda ir tapo šalies čempione. 

Fizinis aktyvumas ir sportavimas suteikia Kolegijos studentams suteikė galimybių 
atsiskleisti, bendrauti, įgyti naujų žinių, tarpusavyje rungtyniauti, organizuoti ir teisėjauti sportinėse 
varžybose. Ši veikla įprasmino individualius siekius ir galimybes, gyvenimo stilių, fizinės formos 
palaikymą ir sveikatingumo gerinimą. 
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8.4. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 
 

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

Elektronikos ir informatikos fakulteto įvairių studijų programų 15 studentų (konsultavo dėst. 
A. Žemgulis, V. Kuklierius, J. Mačėnienė) išlaikė ECDL testą ir gavo pažymėjimus. 

Elektronikos technikos ir kompiuterių technikos studijų programos studentų komandos, 
vadovaujamos dėstytojų dr. A. Kozič ir S. Plesko, dalyvavo Nacionalinėse mechatronikos 
varžybose ,,Mokymasis, studijos, karjera 2011“ Vilniuje ir laimėjo I-ą vietą. Respublikinėse 
mechatronikos varžybose ,,Valdiklių ir mikrovaldiklių taikymas studijose ir gamyboje“ Panevėžyje 
užėmė I-ą vietą. Fakulteto studentai atstovavo Lietuvą tarptautinėse varžybose. ,,EuroSkills 2010“ 
profesinio meistriškumo konkurse, Lisabonoje (Portugalija) ir užėmė XV-ą vietą. 

Tradicija tapo kasmet Kolegijos organizuojamas Informacinių technologijų konkursas „IT“. 
2010 / 2011 m. m. Ekonomikos fakulteto studentas Vygintas Karnuševičius užėmė I-ąją vietą. 

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės Aida Balaikaitė, Inga Grabauskaitė, 
Danguolė Zanevskytė, Giedrė Juknevičiūtė, Erika Stankevičiūtė dalyvavo Ekonomikos fakultete 
organizuotame „Konto“ programos žinovo konkurse ir joms, kaip geriausiai pasirodžiusioms, buvo 
įteikti UAB „Logas“ KONTO sertifikatai. 

Andrius Lipskis, Vaiva Mikniūtė, Ana Tomaševič, Justina Urbonavičiūtė dalyvavo 
tarptautiniame konkurse „Bydgoščiaus verslininkų taurė 2011“, The University of Economy in 
Bydgoszcz, Lenkijoje. 

Ekonomikos fakulteto studentai parengė vienuolika pranešimų Respublikinei mokslinei-
praktinei studentų konferencijai „Verslas ir vadyba 2011“. 

Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos ir draudimo vadybos studijų programos 
studentai Jevgenija Kupriaškina, Lina Petronytė, Eglė Nemeikšytė išlaikė SPACE asociacijos 
DATO egzaminus (Verslo anglų kalba ir informacinės technologijos) ir gavo Eurosertifikato 
diplomus. 

Ekonomikos fakulteto komanda „3 in 1“ ir Verslo vadybos fakulteto komanda „Cubi“ 
dalyvavo Lietuvos kolegijų verslumo konkurse „PROFAS“. Komandos „3 in 1“ nariai Justina 
Urbanavičiūtė, Lina Petronytė, Tautvydas Rudis, Andrius Lipskis apdovanoti Europarlamentaro 
Zigmanto Balčyčio įsteigtais specialiais prizais už laimėtas rungtis. 

Veiklą pradėję VPMF „VIKO DRAUDA“ ir VPMF „VIKO BANKAS“ sėkmingai pasirodė 
tarptautinėje VPMF mugėje Prahoje (Čekija) ir tarptautinėje VPMF mugėje Alytuje. 

Verslo vadybos fakulteto įvairių studijų programų 44 studentai išlaikė ECDL testą ir gavo 
pažymėjimus. 

Verslo vadybos fakulteto reklamos vadybos studijų programos studentė Milda Slabytė 
išlaikė SPACE egzaminą gavo SPACE Euroverslo diplomą, maitinimo verslo organizavimo studijų 
programos studentas Ignas Gibas išlaikė SPACE egzaminą ir gavo SPACE Euroturizmo diplomą, o 
reklamos vadybos studijų programos studentas Anton Slepov gavo SPACE Eurokalbų diplomą. 

Kolegiją atstovavusios reklamos vadybos studijų programos studentės, Vilniaus universiteto 
organizuotame konkurse „IDĖJA 2010“, užėmė I-ąją vietą. 

Studentų profesinio meistriškumo konkurse „Grožio paslaptys“ higieninės ir dekoratyvinės 
kosmetologijos studijų programos studentės Ieva Mačiūtė ir Ieva Molytė užėmė II-ą ir III-ą vietas, o 
Solveiga Banevičiūtė ir Gintarė Benesevičiūtė apdovanotos specialiais prizais. Kosmetologų 
profesinio meistriškumo konkurse „Grožio metamorfozės“ higieninės ir dekoratyvinės 
kosmetologijos studijų programos studentė Ieva Molytė užėmė II vietą. 

„Baltic Beauty Expo“ parodoje vykusiame Respublikiniame studentų masažuotojų konkurse 
„Jaunos rankos“ žiūrovų simpatijų prizą laimėjo kineziterapijos studijų programos studentė Sigita 
Valeikienė. 

Baltijos šalių profesionalių kirpėjų tarptautiniame konkurse ,,Gintarinė sruoga 2010“ 
dalyvavo Dizaino ir technologijų fakulteto studentės Nikė Barzdukaitė, Raimonda Štitilytė, Vaida 
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Jonuškaitė, Indrė Sukackaitė Eglė Zolytė, vadovaujamos dėstytojų Silvijos Grušnienės ir Eglės 
Žutautienės. Studentės apdovanotos konkurso diplomais. 

Pasaulio kirpėjų čempionate „Hair World Paris 2010“ Edita Birgiolienė užėmė 5-ą vietą. 
Aprangos dizaino studijų programos studentė Morta Nakaitė Dizaino inovacijų centro 

organizuotame profesiniame konkurse pelnė „Jaunojo dizainerio“ prizą ir diplomą. 
Dizaino technologijų fakulteto studentai parengė 9 pranešimus studentų mokslinei 

konferencijai „Aprangos verslo perspektyvos“. 
Menų fakulteto pramoginio scenos meno studijų programos studentai VIII Tarptautiniame 

Studentų teatro festivalyje „Teatralny Koufar 2011“ (Baltarusija) laimėjo apdovanojimą už 
geriausią pjesės sceninę adaptaciją (režisierius Ramūnas Cicėnas). 

Pramoginio scenos meno studijų programos diplomantai pastatė miuziklą pagal Federico 
Garcia Lorca „Bernardos Albos namai“ ir jį pristatė menų spaustuvėje. 

 

 
27 pav. Scena iš spektaklio „Lisistratė“ VIII Tarptautiniame Studentų teatro festivalyje 

 
8.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Stiprinti ryšius su darbdaviais, socialiniais partneriais, labiau orientuotis į jų poreikius ir 

darbo rinkos situaciją, kad Kolegijos absolventai kuo greičiau įsidarbintų. 
Būtina skatinti studentus aktyviai domėtis darbo rinkos situacija, išmokti pasinaudoti per 

praktikas įgyta patirtimi, kitais profesiniais, kūrybiniais pasiekimais ieškant darbo. Skatinti 
studentus dalyvauti darbdavių organizuojamuose mokymuose, per kuriuos vykdoma naujų 
darbuotojų paieška, atranka ir parengimas konkrečiai darbo vietai, savarankiškai plėsti socialinių 
ryšių tinklą.  

2. Nepakankamas dėmesys studentų karjeros valdymo įgūdžių lavinimui. 
Sėkminga karjera daugiausia priklauso nuo paties asmens gebėjimų valdyti savo karjerą, 

įveikti mokymosi sunkumus, turimų kompetencijų, kurias vertina darbdaviai. Siekiant rengti 
paklausius darbo rinkoje specialistus, lengvai įsiliejančius į darbo rinką, siekiant geresnių Kolegijos 
absolventų įsidarbinimo rodiklių, labai svarbu stiprinti studentų motyvaciją domėtis karjeros 
valdymo žiniomis, jų nauda tolesniuose karjeros etapuose, organizuoti daugiau teorinių ir praktinių 
užsiėmimų, apimančių savęs pažinimą, karjeros galimybių tyrinėjimą, karjeros planavimą. Skleisti 
informaciją apie Karjeros centro teikiamas paslaugas, kitas galimybes karjeros valdymo įgūdžiams 
lavinti. Pasitelkti fakultetų studentų atstovybes informacijos sklaidai gerinti. 
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9. TARPTAUTIŠKUMAS 
9.1. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE 

 
Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramė (LLP/Erasmus) 
2010 / 2011 m. m. buvo 12-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo LLP/Erasmus programoje 

metai. 2010 / 2011 m. m. Vilniaus kolegijos LLP/Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė 128 
užsienio aukštojo mokslo institucijos iš 27 skirtingų šalių. 

Europos Komisija 2010 / 2011 m. m. LLP/Erasmus programos vykdymui Vilniaus 
kolegijoje suteikė 288.097 tūkstančių eurų dotaciją, Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas 
LLP/Erasmus programai suteikė 547.600 tūkstančių litų dotaciją. Dotacijos lėšos buvo naudojamos 
šioms veikloms: 

• studentų studijų mobilumui; 
• studentų praktikos mobilumui; 
• dėstytojų dėstymo vizitams; 
• personalo mokymosi / stažuočių vizitams; 
• mobilumui organizuoti. 

 

 
28 pav. LLP/Erasmus EK lėšos eurais 2004–2011 metais 

 

 
29 pav. LLP/Erasmus NB lėšos litais 2004–2011 metais 

 
Studentų mobilumas studijoms ir praktikai. 2010 / 2011 m. m. išsiųsti 138 studentai. 89 

studentai buvo išvykę Erasmus studijoms ir 49 studentai Erasmus praktikos mobilumui. Studijas 
arba praktiką dar vienam semestrui pageidavo pratęsti 10 studentų. Jų prašymai buvo patenkinti. 
Erasmus studijoms 2010 / 2011 m. m. populiariausios buvo Danijos, Portugalijos, Belgijos ir 



Vilniaus kolegijos metinė ataskaita 2011 

47 

Suomijos aukštosios mokyklos. Išvykstantiems studentams pasirengti studijoms arba praktikai 
padeda po kiekvieno Erasmus studentų atrankos konkurso (rudenį ir pavasarį) organizuojami 
informaciniai seminarai. Pagal išsiunčiamų studentų skaičių Vilniaus kolegija yra viena 
pirmaujančių tarp Lietuvos kolegijų. 

Studentų mobilumas pagal LLP/Erasmus programą 2001–2011 m. pateiktas 30 pav. 
 

 
30 pav. Studentų mobilumas pagal LLP/Erasmus programą 2001–2011 metais 

 
2010 / 2011 m. m. pagal Erasmus programą studijuoti į Vilniaus kolegiją atvyko 33 užsienio 

studentai. Studentai atvyko iš Belgijos, Danijos, Ispanijos, Latvijos, Nyderlandų, Prancūzijos, 
Slovėnijos, Turkijos ir Vengrijos. 

 

    
31 pav. Užsienio studentai, atvykę studijuoti pagal ERASMUS programą 

 
Atvykstančių studentų integracijai skatinti Tarptautinių ryšių skyrius organizavo periodinius 

pažintinius renginius „Interclub“, kurių metu studentai buvo skatinami pažinti Lietuvą bei pristatyti 
savo šalis. Tarptautinių ryšių skyrius du kartus per mokslo metus atvykusiems studentams 
organizavo pažintines keliones Vilniaus mieste, Trakuose ir Lietuvos pajūryje. Į tarptautinę veiklą 
su užsienio studentais savanoriškai įsitraukia nuolatiniai Vilniaus kolegijos studentai. 

Atvykstančių studentų mobilumas pagal LLP/Erasmus programą pateiktas 32 pav. 
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32 pav. Atvykstančių studentų mobilumas pagal LLP/Erasmus programą 2000–2011 metais 

 
Studentai, dalyvaudami Erasmus akademinių mainų programoje, įgyja neįkainojamų 

teorinių, praktinių bei profesinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties, tampa Vilniaus kolegijos 
„ambasadoriais“ užsienio institucijoje. Tačiau dar išlieka mobilumą stabdančių veiksnių – dalinis 
studijų programų nesuderinamumas, lankstumo stoka įskaitant studentų iš užsienio aukštųjų 
mokyklų parsivežtus studijų rezultatus, studijų užsienio kalba pasiūlos trūkumas. Ne visa reikalinga 
informacija (studijų dalykų užsienio kalba aprašai, tvarkaraščiai, kt.) Tarptautinių ryšių skyrių 
pasiekia laiku. Tai daro neigiamą įtaką organizuojant Erasmus judrumą atvykstantiems studentams. 
Pastebima gera tendencija, jog mainų programoje dalyvauja vis daugiau motyvuotų studentų, 
sugebančių pasirinkti jiems tinkamiausias studijų programas bei užsienio aukštąsias mokyklas. 
Didėjantis programų ir atskirų dalykų, dėstomų užsienio kalbomis skaičius tiesiogiai įtakoja 
didėjantį atvykstančių studentų ir partnerinių institucijų skaičių. 

Personalo mobilumas dėstymui ir mokymuisi. 
Kolegijos personalo mobilumas 2010 / 2011 m. m. vyko labai sėkmingai. Pagal įvairias 

programas užsienyje pabuvojo 165 dėstytojai ir personalo darbuotojai. 90 iš jų vyko į užsienį pagal 
LLP/Erasmus mainų programą. Europos universitetuose ir kolegijose dėstė 53 Vilniaus kolegijos 
dėstytojai, o įvairiose užsienio institucijose stažavosi 37 dėstytojai bei personalo darbuotojai. 
Lyginant su 2009 / 2010 m. m., matyti kiekybinis augimas – pernai dėstyti buvo išvykę 45 
dėstytojai, o stažavosi 19 personalo darbuotojų. 

Šie metai pasižymi plačia šalių, į kurias vykstama dėstyti bei stažuotis, geografija. Plečiasi 
bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis: Latvija, Lenkija, Estija. 

Į Vilniaus kolegiją kasmet atvyksta nemažai dėstytojų iš partnerinių aukštųjų mokyklų bei 
įmonių ar organizacijų skaityti paskaitų, vesti seminarų Kolegijos studentams bei dėstytojams. 
2010 / 2011 m. m. buvo atvykę 46 dėstytojai (41 iš AMI + 5 iš įmonių). Vienas iš geriausių 
pavyzdžių – ketvirtuosius metus vykstanti Tarptautinė verslo savaitė (Internation Business Week) 
Verslo vadybos fakultete, kuri sukviečia vis daugiau dėstytojų iš partnerinių institucijų. 
Pedagogikos fakultete penktus metus tęstinius seminarus būsimiems pedagogams veda lektorius 
Albert Janssens iš Belgijos Liuveno universitetines kolegijos. Šio dėstytojo kursas „Reflektyvioji 
pedagogika“ įtrauktas į Pedagogikos fakulteto studijų programas ir, kaip pasirenkamas 6 ECTS 
dalykas anglų kalba, siūlomas ikimokyklinio, pradinio ugdymo bei socialinės pedagogikos studijų 
programų studentams. 

2010 / 2011 m. m. Menų fakultete viešėjo trijų skirtingų meno sričių dėstytojai, kurie 
studentams pristatė įvairias šokio ir muzikos atlikimo technikas. 
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33 pav. Robert Dantonel (Prancūzija) veda praktikumą studentams 

 
Erasmus mainų programa, tiek vykstantiems skaityti paskaitų ar stažuotis, tiek priimantiems 

atvykstančius dėstytojus ir darbuotojus Vilniaus kolegijoje suteikia galimybę pasidalinti tarptautine 
akademine patirtimi, užmegzti naujus kontaktus, pakelti savo kvalifikaciją, perimti užsienio 
partnerių gerąją patirtį, tobulinti studijų, dalykų programas ir taip gerinti visų studijų sričių studentų 
rengimo kokybę. 

Personalo darbuotojų ir iš užsienio atvykusio personalo skaičius pagal LLP/Erasmus 
programą pateiktas 34 pav. 

 
34 pav. Personalo darbuotojų išvykimai ir atvykusio personalo darbuotojų skaičius pagal Erasmus 

programą 2004–2011 metais 
 

9.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE 
 

Vilniaus kolegija dalyvauja šiose tarptautinėse organizacijose: 
• Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijoje EURASHE;  
• Tarptautinėje Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijoje SPACE;  
• Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinkle ENPHE; 
• Europos Erasmus koordinatorių asociacijoje EAEC; 
• Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacijoje UASNET; 
• Europos meno institucijų lygoje ELIA. 
Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija EURASHE įkurta 1990 m. EURASHE nariai 

yra aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo universitetų ir kolegijų asociacijos bei atskiros 
institucijos. 
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Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ilgą laiką buvo EURASHE vice-
prezidentas. Šiuo metu Kolegijos direktorius ir VVF dekanė Danutė Rasimavičienė yra 
Vykdomosios tarybos nariai. 

SPACE – tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų asociacija, vienijanti apie 90 narių, 
atstovaujama 28 šalyse ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio regionuose. Vilniaus kolegija yra 
SPACE asociacijos narė nuo 2002 m. pavasario – tai pirmoji Vidurio ir Rytų Europos aukštoji 
mokykla, tapusi šios asociacijos nare. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė 
Rasimavičienė yra šios asociacijos prezidentė. 

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle buvo įkurtas 1995 m. Šiuo 
metu vienijantis virš 130 Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus iš 
beveik 30 šalių. Vilniaus kolegija įstojo į šią asociaciją 2002 m. ir tapo aukštąją mokykla, 
atstovaujančia Lietuvos aukštojo koleginio mokslo sektorių šioje organizacijoje. SPF Reabilitacijos 
katedros vedėja Milda Žukauskienė yra ENPHE Vykdomosios tarybos narė. 

Europos Erasmus koordinatorių asociacija EAEC įkurta 2004 m. Vilniaus kolegija kasmet 
aktyviai dalyvauja šios asociacijos organizuojamose kasmetinėse tarptautinėse konferencijose ir 
studijų mugėse ERACON. 

 
9.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Nepakankama studijų užsienio kalbomis pasiūla bei studijų užsienio studentams 

organizavimo sistemos tobulinimas. 
Dviejuose fakultetuose – EIF ir VVF – vykdomos studijų programos anglų kalba, dar 

keliuose fakultetuose siūlomi atskiri dalykai užsienio kalbomis. Tačiau strateginiame plane 
užsibrėžtas tikslas – minimali 30 ECTS apimties dalykų užsienio kalbomis pasiūla – dar nėra 
pasiektas. Taip pat būtina sutvarkyti studijų organizavimo užsienio studentams sistemą. 

2. Nepakankama užsienio kalbų studijų pasiūla Kolegijos studentams ir dėstytojams. 
Kolegijos studentai turi galimybę studijuoti 1-2 studijų programose numatytas užsienio 

kalbas, kursų apimtis yra iki 8 kreditų. Kolegijos strateginiame plane numatyta studentams sudaryti 
galimybę papildomai rinktis iki 4 kreditų nemokamų užsienio kalbos studijų. Kolegijos dėstytojai 
užsienio kalbas gali mokytis tik savarankiškai. 

3. Studentai ir dėstytojai nepakankamai aktyviai dalyvauja akademinio mobilumo veiklose. 
Nors Kolegijos mobilumo rodikliai yra vieni geriausių tarp Lietuvos kolegijų, vis dar 

pastebima studentų ir dėstytojų motyvacijos dalyvauti tarptautiniame mobilume stoka. Tarptautinis 
mobilumas palaipsniui turėtų tapti integralia studijų / akademinio personalo darbo dalimi. 

4. Informacijos apie Vilniaus kolegiją tarptautinėje erdvėje prieinamumas ir sklaida. 
Kolegija nepakankamai pristatoma už Lietuvos ribų. Reikalingas aktyvesnis dalyvavimas 

tarptautinėse studijų parodose ir mugėse, partnerių ir atvykusių užsienio studentų įtraukimas į 
viešinimo veiklas. Būtina sutvarkyti vidinius informacijos judėjimo Kolegijoje procesus bei 
atsakingai vertinti informaciją, kurią siūlome užsieniečiams, nes nuo to priklauso tiek Kolegijos, 
tiek šalies aukštojo mokslo įvaizdis. 

 
 

10. INFORMACINĖ PLĖTRA 
10.1. VIDAUS IR IŠORĖS KOMUNIKACIJOS PLĖTRA, KOLEGIJOS VEIKLOS 

POPULIARINIMAS 
 

2011 metais Kolegijos veiklos komunikaciją bei reputacijos valdymą vykdė Vilniaus 
kolegijos Ryšių su visuomene skyrius, dalydamasis informacija bei funkcijomis su fakultetų, 
katedrų, skyrių atsakingais darbuotojais. 

Kiekvienai įmonei, organizacijai, net atskiram asmeniui svarbu ne tik nuolat sekti aplinkos 
pokyčius, bet ir formuoti sau palankią aplinką. Tam reikia nuolat tikslingai bendrauti su visuomene, 
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vartotojais, klientais ir suinteresuotomis grupėmis bei asmenimis (esamais ir potencialiais), t. y. 
plėtoti ryšius su visuomene, taip pat valdyti reputaciją. 

2011 metais padaugėjo skyriaus darbuotojų, todėl kasdienis komunikacijos valdymas tapo 
produktyvesnis. Skyrius per metus sukūrė 2 komunikacijos projektus. Projektas, populiarinantis 
valstybės poreikiams svarbias studijų kryptis kolegijose, davė galimybę pastiprinti technologijos 
mokslų, fizinių mokslų studijų sričių, biomedicinos mokslų studijų srities veterinarijos studijų 
krypties studijų programų populiarinimą siekiant informuoti, skatinti domėtis visuomenę ir rinktis 
minėtų sričių kolegines studijas, taip pat suteikti pagalbą stojantiesiems vertinant savo gebėjimus, 
renkantis kolegines studijų programas. Šio projekto pagrindinis rezultatas – mobili paroda, 
keliaujanti per Vilniaus, Utenos, Ukmergės, Panevėžio, Kėdainių, Klaipėdos, Palangos, Šiaulių, 
Marijampolės, Alytaus, Rokiškio, Zarasų, Jurbarko miestų bei rajonų bendrojo lavinimo, profesines 
mokyklas. 

2011 metais Ryšių su visuomene skyriaus veikla apėmė pagrindines strategines 
komunikacijos sritis: Kolegijos išorinės komunikacijos veiklos kūrimas, tobulinimas, plėtra ir 
palaikymas, Kolegijos vidaus komunikacijos kūrimas bei palaikymas, Kolegijos socialinių ryšių 
plėtra bei paramos pritraukimas projektų finansavimui. 

Informacija apie Vilniaus kolegiją žiniasklaidai ir visuomenei buvo teikiama įvairiomis 
formomis: inicijuojamos ir teikiamos tinklalapio viko.lt naujienos, pildoma vaizdo galerija, 
administruojamas renginių kalendorius ir kita informacija, rašomi bei platinami pranešimai 
žiniasklaidai ne tik apie reikšminius pasiekimus, bet ir kasdienius Kolegijos gyvenimo įvykius. 

Reguliarus aktualios informacijos srautų valdymas – dar viena Ryšių su visuomene skyriaus 
funkcija. Informacija apie Kolegijos veiklas buvo nuolat ruošiama ir platinama žiniasklaidai, 
bendradarbiaujama su Kolegijos informaciniais partneriais delfi.lt, 15min.lt, kurstoti.lt, 
bernardinai.lt, technologijos.lt, pasas.lt, manreikia.lt, hogecoguru.lt, valstietis.lt, „Švietimo 
naujienos“, „Verslo žinios“, „Veidas“, „Vilniaus diena“, „Klaipėdos diena“, „Kauno diena“, 
Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Molėtų, Ukmergės, Kėdainių regionine spauda, laikraščio 
moksleiviams „Mokyklos frontas“ redakcija. Ryšio palaikymą užtikrino glaudus kontaktavimas 
platinant pranešimus spaudai. 2011 metais išplatinta per 40 pranešimų spaudai, kuriuose – anonsai, 
informacija apie renginius, aktualūs pranešimai. Veiklos duomenų bazėje sukaupta per 100 
naujienų, specializuotos žiniasklaidos, tinklalapių, leidinių kontaktinių duomenų. 

Buvo skiriamas didelis dėmesys Kolegijos reprezentacijai internetinėje erdvėje: viko.lt 
tinklalapį per metus aplankė 591 594 lankytojai, 187 383 unikalių, 2 051 548 puslapių peržiūrų, per 
metus viko.lt sulaukė naujų 171 942 lankytojų, o pastoviųjų lankytojų – 420 375. 

Ryšių su visuomene skyrius Vilniaus kolegijos žinomumą siekė didinti bendraudamas su 
išorės tikslinėmis grupėmis interneto erdvėje. Komunikacijos internete kūrimas ir palaikymas 
įtraukė įvairias auditorijas į aktyvesnę komunikaciją, inicijavo diskusijas, dialogus, užtikrino 
grįžtamąjį ryšį. Bendravimas vyko socialiniuose tinkluose Facebook, YouTube. Pagrindinę Vilniaus 
kolegijos komunikaciją socialinėse medijose papildė ir kiti Kolegijos skyriai, padaliniai – Priėmimo 
tarnybos „Stojantiesiems“ nuolatinė informacijos kaita ir tobulinimas, Tarptautinių ryšių skyriaus 
tarptautiškumo plėtros aktualijos, fakultetų aktyvumas įvairių renginių metu. 

Kolegijos skyriai ir padaliniai aktyviai teikė informaciją apie planuojamus renginius, 
kuriuos pageidavo viešinti. Planingos ir sistemingai vykdomos komunikacinės veiklos prisidėjo 
kuriant Kolegijos įvaizdį ir įtakojo ryšių su visuomene plėtrą. 

2011 metais surengta „Sporto šventė“ birželio mėn., „Mokslo metų pradžios šventė“ rugsėjo 
mėn. ir nuo 2008 metų tradicine tapusi „Atvirų durų diena“ gruodžio mėn. 

Ryšių su visuomene skyrius vykdė reprezentacinę Kolegijos misiją. Atnaujinta kasmetinė 
Vilniaus kolegijos studijų programų brošiūra, sukurta ir pagaminta informacinių lankstinukų, 
skrajučių, plakatų, vizitinių kortelių darbuotojams, reprezentacinių dovanų maišelių, reprezentacinių 
proginių atvirukų, konferencijų bei kursų pažymėjimų, padėkų absolventams ir darbuotojams 
blankų. 

Baigiantis metams Studijų tarnyba, bendradarbiaujant su Karjeros centru, parengė ir išleido 
brošiūrą „Studijos Vilniaus kolegijoje“. 
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Sukurti ir spausdinti Vilniaus kolegijos studijų programų maketai spaudoje, Formulių 
sąsiuviniuose moksleiviams. 

Įvaizdžio vieningumui palaikyti parengta Kolegijos akademinei bendruomenei 
reprezentacinių skaidrių, proginių kvietimų, sveikinimų, padėkų tezių. 

Palaikyti akademinius, kultūrinius, socialinius Kolegijos ryšius su miesto bendruomene – tai 
vienas svarbesnių Kolegijos siekių plečiant ir palaikant abipusiškai vertingus ryšius su 
bendruomenėmis. 

 
10.2. INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

 
Vilniaus kolegijos kompiuterių centras teikia skaitmeninių resursų, informacines ir duomenų 

perdavimo paslaugas, be kurių sunku įsivaizduoti šiuolaikines ir efektyvias mokslo, studijų, 
administravimo ir valdymo veiklas. Kompiuterių centras Vilniaus kolegijoje toliau plėtoja 
informacijos technologijų taikymo infrastruktūrą. 

Vilniaus kolegijos kompiuterių tinklai 
Kompiuterių tinklas plėtojamas, didinant duomenų perdavimo tarp Kolegijos padaliniuose 

esančių vietinių kompiuterių tinklų greitaveiką. Šiuo metu Kolegijos duomenų perdavimo tinklą 
sudaro 20 mazgų, iš jų 13-koje tinklo greitaveika yra 1 Gb/s. Kolegijos didelės spartos duomenų 
perdavimo magistralių schema pateikta 12 priede. Didelis dėmesys skiriamas ir vidiniams 
kompiuterių tinklams. Kelinti metai iš eilės keičiami tinklo įrangos moduliai naujais, pažangesniais 
įrenginiais. Todėl atsiranda galimybė teikti kokybiškas paslaugas padalinių viduje bei plečiasi 
galimas paslaugų spektras.  

Toliau vykdomas bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų projektas. 2011 metų gruodžio 
mėnesį Vilniaus kolegijoje pradėta teikti EDUROAM paslauga. EDUROAM paslauga – tai 
tarptinklinio ryšio paslauga, leidžianti skirtingoms projekte dalyvaujančioms organizacijoms 
naudotis vieninga bevielio ryšio vartotojų autentifikavimo sistema. Šia paslauga galima pasinaudoti 
24 Europos šalių mokymosi įstaigų teritorijose bei jų bevielių tinklų zonose. Šiuo metu Vilniaus 
kolegijoje veikia 32 bevielio tinklo prieigos taškai. Projektas bus plečiamas iki pilnos visų 
Kolegijos pastatų aprėpties. 

Kompiuterinė įranga  
Visame Kolegijos kompiuterių tinkle šiuo metu yra 1379 kompiuterizuotos darbo vietos. 

Auditorijose, mokymo klasėse, konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuota per 120 
stacionarių daugialypės terpės įrenginių, dar 33 įrenginiai yra mobilūs. Šimtui nuolatinių studijų 
studentų tenka mokymo tikslams skirtų 19 kompiuterizuotų darbo vietų. 

Kompiuterinės įrangos tikslinio panaudojimo Kolegijos padaliniuose pasiskirstymas 
pateiktas 12 lentelėje. 

12 lentelė. Kompiuterinės įrangos tikslinis panaudojimas Kolegijos padaliniuose 
Kompiuteriai naudojami Kolegijos  

administracija EIF VVF SPF ATF DTF PDF EKF MEF 

Mokymo klasėse 14 153 76 16 58 43 30 142 11 
Laboratorijose  29 12 14 9  30   
Auditorijose  17 15 17 15 12  12 9 
Bibliotekose ir skaityklose 17 15 11 20 10 6 15 10 9 
Administracijoje 79 29 28 16 38 15 25 27 19 
Nešiojami, mobilūs įreng. 46 25 14 5 17 7 12 7 6 
Kiti 25  10 2 47   31  

Iš viso: 181 268 166 90 194 83 112 231 54 
 
Sisteminių programų ir kompiuterinės įrangos priežiūra 
Prižiūrima, esant būtinybei ir įdiegiama iš naujo, Vilniaus kolegijos administracijos 

kompiuterių programinė įranga (156 kompiuterių), taip pat prižiūrimi spausdintuvai ir 
multifunkciniai įrenginiai bei kiti periferiniai įrenginiai (38). Teikiama ir administruojama visa 
Kolegijoje naudojama programinė įranga. Vykdomi centralizuoti Vilniaus kolegijos eksploatacinių 
medžiagų ir kompiuterinių dalių pirkimai. Rengiami įvairūs dokumentai kompiuterinei ir 
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programinei įrangai įsigyti teisinių ir vidinių aktų numatytomis tvarkomis. Paruošiami ir 
prijungiami darbo vietose naujai įsigyti kompiuteriai (įdiegtos darbui reikalingos programos), įvairi 
techninė įranga, konsultuojami Kolegijos tinklo vartotojai. Esant būtinybei papildomai įrengiama 
apsauga, identifikuojami gedimai ir problemos, greitai ir efektyviai šalinami virusai ir įbruktos 
programos iš apkrėstų kompiuterių. Vykdomas nurašomos kompiuterinės įrangos techninės būklės 
įvertinimas. 

Internetinio ir intranetinio tinklo priežiūra, paslaugų pasiekiamumo stebėjimas 
Vilniaus kolegijos kompiuterių centro administratoriai atliko 29 tarnybinių stočių pastovius 

saugumo bei operacinių sistemų atnaujinimus (apie 180), pačios programinės įrangos (apie 350) ir 
programinės įrangos saugos (apie 290) atnaujinimus. Ištyrė devynis gautus kompiuterinius 
incidentus ar skundus bei apie 170 automatinių pranešimų dėl kenkėjiškos veikos. Atlikta visų 
bendrabučių tinklo modulių apkrovų optimizavimo darbai, pakeista vartotojų apsauga vietiniuose, 
adresų dalinimo ir „ugniasienės“ įrenginiuose. 

Kolegijoje įdiegtos NAGIOS sistemos, skirtos tinklo paslaugų pasiekiamumo stebėjimui, 
papildomos posistemės, kurios įgalino operatyviai pateikti informaciją apie trikdžius tinklo 
segmentų, tinklo serverių ir paslaugų administratoriams. 2011 metų pabaigoje buvo stebimi 104 
informacinių sistemų ir kompiuterių tinklų įrenginiai. Plečiama serverių ir tinklo segmentų 
apkrovos stebėjimo sistemos CACTI taikymų apimtis. CACTI sistema leidžia stebėti procesoriaus 
užimtumą, procesų skaičių, duomenų srauto dydį, paketų vėlinimą ir vėlinimo pasiskirstymą, 
diskinės atminties sunaudojimą, prisijungusių naudotojų skaičių, gautų užklausų, neaptarnautų 
užklausų skaičių, duotu laiko momentu aktyvių naudotojų skaičių ir kt. 

Kolegijos internetinių puslapių bei elektroninio pašto techninė priežiūra 
2011 metais toliau buvo tobulinama ir diegiama nauja, Kompiuterio centro darbuotojo 

sukurta turinio valdymo sistema InTVS. Atliekami puslapių pertvarkymo darbai. Per metus 
pagrindinį viko.lt puslapį vidutiniškai aplanko per 480000 unikalių vartotojų. Pagrindiniame 
puslapyje pateikta virš 1000 įvairių straipsnių.  

Vilniaus kolegijos kompiuterių centras aptarnauja 51 virtualius, padalinių, projektų ar kitų 
veiklų serverius (WWW pasaugos paslauga).  

Pastoviai vykdoma visos Kolegijos el. pašto dėžučių (šiuo metu yra 836 darbuotojų ir 2565 
studentų el. pašto dėžutės) administravimas, kūrimas, keitimas, naikinimas, kitų savybių keitimas. 
Teikiama išsami konsultacija vartotojams nustatant ir naudojant elektroninį paštą. 

Informacijos išteklių pasiekiamumas 
Vilniaus kolegija naudoja vieningą autentifikavimo mechanizmą šioms paslaugoms: Cisco 

VPN, bevielio ryšio, prisijungimams prie kompiuterių, stebėjimo sistemose Nagios ir Cacti, 
e.mokymo aplinkai Moodle, įrangos valdymui Cisco/Hp management, vidiniam tinklui VIKO 
intranet, Wiki, elektroniniam paštui (darbuotojų ESX ir studentų postfix), Proxy paslaugai, 
elektroninis paštas per web OWA. Šis mechanizmas leidžia vartotojui turėti vieną identifikacinį 
duomenų rinkinį, kurio pagalba jis prisijungia prie visų teikiamų paslaugų ir visų institucijos, bei 
jos partnerių, siūlomų sistemų. 

Vilniaus kolegija dalyvauja daugelyje projektų, kuriuose yra kuriamos naujos informacinės 
sistemos. Šių informacijos sistemų pagalba bus vykdomos įvairios Kolegijai reikiamos veiklos: 
toliau vykdomas Akademinės informacijos sistemos (įsigyta iš KTU) adaptavimas, pildymas ir 
naudojimas Kolegijos informacinėje erdvėje, finansų apskaitos sistema studentams (įsigyta iš UAB 
Stekas), tarptautinių praktikų ir dėstytojų stažuočių informacinė sistema (kuria UAB Dizaino 
Kryptis) ir kt. Tačiau ne visada Kompiuterių centras laiku gauna informaciją, o dažnai ir nėra 
suderinama, apie ruošiamas kurti ir naudoti Kolegijos informacinėje erdvėje informacines sistemas. 
To pasekmėje nauji dariniai nėra suderinti su vieningu autentifikavimo mechanizmu. Todėl 
vartotojai apkraunami papildomais identifikaciniais duomenų rinkiniais. Vilniaus kolegijos 
Kompiuterių centras, siekdamas išvengti šių nesklandumų, kuria duomenų apsikeitimo tarpinę 
duomenų bazę (SDB), kurios pagalba būtų unifikuojami vartotojų identifikaciniai duomenų 
rinkiniai. Ši duomenų bazė ateityje pasitarnaus naujų paslaugų sukūrimui Vilniaus kolegijos 
bendruomenei. 
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10.3. NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA 

 
Kolegija siekia sudaryti galimybę studentams naudotis įvairiomis mokymosi formomis. 

Šalia tradicinių yra naudojama atvirojo kodo virtuali mokymosi aplinka (VMA) „Moodle“. 
Statistiniai duomenys rodo, kad „Moodle“ naudojimas tampa vis populiaresne mokymo(si) 
priemone Kolegijos dėstytojų ir studentų tarpe. 2010 metais buvo įkelti į VMA „Moodle“  
32 e-moduliai, 2011 metais matomas didelis šuolis: iki 2011-12-31 sukurti 185 e-moduliai.  
E-modulių pasiskirstymas pagal fakultetus pateiktas 13 lentelėje. 

 
13 lentelė. Įkeltų e-modulių pasiskirstymas pagal fakultetus 2011-12-31 

Fakultetas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF 
E-modulių skaičius 
„Moodle“ aplinkoje 82 17 53 5 12 9 5 2 

 
Atlikus išsamią e. modulių analizę, paaiškėjo, kad dėstytojai sėkmingai taiko daugialypei 

mokymosi aplinkai būdingas priemones: tinkamai pateikiama medžiaga naudojant resursų kūrimo 
priemones, naudojamos įvairios veiklos.  

Lyginant pastarųjų dviejų metų duomenis išaugo dėstytojų, naudojančių VMA, skaičius (35 
pav.). 

 

 
35 pav. Dėstytojų naudojančių VMA skaičius 2010–2011 m. 

 
Studentų, naudojančių VMA skaičius taip pat išaugo. 2011-12-31 duomenimis apie 2800 

studentų VMA naudojo mokymosi procese (2010-12-31 daugiau nei 2200 studentų). Studentų, 
naudojančių VMA skaičiaus suma pagal fakultetus pateikiama 14 lentelėje. 
 

14 lentelė. Studentų, naudojančių VMA skaičius suma pagal fakultetus 2011-12-31 
Fakultetas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF 

Studentų skaičius 768 534 1062 71 182 134 1 31 
 

Studentai ne tik naudojasi pateikta mokymosi medžiaga, bet ir atlieka dėstytojų vertinamas 
užduotis. Naudojami savikontrolės testai, leidžiantys studentui įsivertinti savo žinių lygį, įvairios 
komunikacijos (sinchroninės, asinchroninės) ir kitos VMA esančios priemonės. 

Siekiant užtikrinti efektyvų e-modulių naudojimą, Nuotolinių studijų centras kartu su 
fakultetų kompiuterių specialistais nuolat teikė konsultacijas dėstytojams ir studentams e-modulių 
kūrimo bei naudojimo klausimais. 

Siekiant užtikrinti Kolegijoje naudojamų e-modulių kokybę bei skatinti dėstytojus tobulinti 
dėstymo metodiką, ruošiami e-modulių atestavimo nuostatai, minimalūs kokybės metodiniai 
reikalavimai e- modulių kūrimui, e-modulių metodinio vertinimo formos. 
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Būdama LieDM konsorciumo nare, Kolegija tapo ES socialinio fondo planinio projekto 
pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo 
mokymo paslaugų teikimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 punkte 6.1 nurodytą veiklą 
„E. mokymo(si) technologijų naudojimas kartu su nuotolinio mokymosi sistemos plėtra, 
panaudojant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklą LieDM“, partnere. 

Kolegijoje nuotoliniam mokymui bei dalyvavimui virtualiose konferencijose, seminaruose 
naudojamos mini vaizdo konferencijos. Virtualiu būdu dalyvauta 4 tarpinstitucinėse konferencijose 
ir seminaruose e.mokymosi klausimais. 

Kadangi 2011 metais padidėjo e. mokymosi metodais teikiamų e-modulių ir jų naudotojų 
skaičius, artimiausiu metu reikėtų paruošti e-modulių metodinius reikalavimus. Taip pat pagal 
naujausias ŠMM rekomendacijas į dėstytojų darbo krūvio apskaitos dokumentus reikėtų įtraukti 
nuotolinių studijų kontaktines darbo valandas. Tam reikėtų paruošti darbo laiko apskaitos tvarką. 

 
10.4. BIBLIOTEKOS VEIKLA 

 
Vienas iš pagrindinių bibliotekos veiklos uždavinių ir apskaitos rodiklių yra fondo 

komplektavimas. Bibliotekai skiriamos lėšos yra pakankamos ir suteikia galimybę įsigyti tiek 
reikalingas knygas, tiek periodinius leidinius ar elektroninius dokumentus, prenumeruoti duomenų 
bazes. Biblioteka gavo per 13,3 tūkst. naujų knygų, iš jų 64 % sudaro leidiniai lietuvių kalba ir 
36 % – užsienio kalbomis. Biblioteką parėmė UAB „Ciklonas“, taip pat bibliotekos fondą papildė 
už projekto „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakultetų programų 
tarptautiškumo skatinimas“ lėšas nupirktos knygos. 1 studentui literatūrai įsigyti skirtos lėšos 2011 
m. sudarė 51,10 Lt, iš jų knygoms – 37,98 Lt. Nuo 2012 m. kovo mėn. kolegijos biblioteka 
prenumeruos elektroninių knygų kolekciją eBooks on EBSCOhost, prie kurios prieigą turės visi 
kolegijos bibliotekos vartotojai. 

Periodinių leidinių prenumeratai biblioteka skyrė per 115 tūkst. Lt ir 2011 m. gavo 171 
pavadinimo laikraščius bei žurnalus, iš jų 116 (68 %) – lietuvių kalba ir 55 (32 %) – užsienio 
kalbomis. Kaip ir ankstesniais metais, 20 pavad. žurnalus užsienio kalbomis nuomavo iš Lietuvos 
technikos bibliotekos. 
 

 
36 pav. Bibliotekos fondo vertė 2007–2010 m., tūkst. Lt 

 
2011 m. tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai bibliotekine informacine sistema (BIS) 

Aleph 500. Dirbama su 18-ta šios programos versija. Kolegijos elektroninis katalogas pasipildė 
1001 bibliografiniu įrašu, sutvarkyta per 10,7 tūkst. fiz. vnt. leidinių. Iš viso Kolegijos elektroninis 
katalogas dabar talpina 11,8 tūkst. pavadinimų virš 90,35 tūkst. fiz. vnt. leidinių bibliografinių 
įrašų, o tai sudaro 31,4 % viso bibliotekos fondo. Dirbama su Komplektavimo, Leidinių ir Paieškos 
moduliais, vedama elektroninė inventorinė knyga. Baigti parengiamieji darbai Cirkuliacijos 
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moduliui įdiegti Kolegijos bibliotekoje, pradėtas pirmasis etapas – skaitytojų duomenų tvarkymo 
darbai. Šis modulis turėtų pradėti veikti 2012 metais. 

 

 
37 pav. Vienam skaitytojui išduotų dokumentų skaičius 2006–2011 m. 

 
Vilniaus kolegija yra 2010 m. įsteigto Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės 

infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos 
kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių bibliotekų (LMBA) asociacijų narė, dalyvauja 
šių organizacijų veikloje. 2011 m. LMBA paminėjo savo veiklos 10 metų sukaktį. 2012 m. baigiasi 
LMBA 2009 m. vasarą laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai“ pirmasis etapas. Įgyvendinant šį projektą, ataskaitiniu laikotarpiu kolegijos 
bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie 6 per projektą prenumeruotų visateksčių duomenų bazių bei 
turėjo galimybę testuoti 16 duomenų bazių ar jų paketų – iš viso 29 bazes. Didėja naudojimosi šiais 
informacijos šaltiniais statistika Kolegijoje, tik ne visi leidėjai pateikia naudojimosi jų bazėmis 
statistiką. Iš tų leidėjų, kurie statistiką teikia, gauti šie duomenys už 2011 m. laikotarpį: EBSCO 
Publishing (10 DB paketas) – 405 prisijungimai, paieška atlikta 7946 informacijos šaltiniuose, 
peržiūrėti 658 visateksčiai dokumentai; Emerald Management eJournals Collection – 547 
prisijungimai, peržiūrėti 325 visateksčiai dokumentai. Šiuo metu LMBA rengia antrąjį šio projekto 
etapą 2012–2015 metams. 

Kolegijos biblioteka taip pat įsijungia į tarptautinę veiklą – 2012 m. laukiame svečių iš 
Vienos ir Maltos aukštųjų mokyklų bibliotekų. 

Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai pateikti 15 lentelėje. 
 

15 lentelė. Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Bibliotekos fondas (fiz. vnt.) 225010 288986 292041 294612 299672 311068 295214 274448 287776 
Gauta per metus (fiz. vnt.) 10129 15265 12363 10675 10284 11781 5134 6303 13328 
Periodinių leidinių 
prenumerata (pav.) - 197 198 188 205 241 228 167 171 

Gauta parama (tūkst. Lt) 5,6 14,6 7,7 8,8 27,9 63,5 35,7 156,89 46,55 
Registruotų skaitytojų 
skaičius 11027 11752 11774 12725 12666 13052 12036 11892 11070 

Apsilankymų skaičius 418715 833383 441298 444329 437071 400935 352417 391710 325389 
Dokumentų išduotis (fiz. 
vnt.) 467757 551571 542822 552549 691941 525664 454819 458702 373332 

Skaityklų darbo vietų 
skaičius 277 358 350 370 370 327 328 311 341 

Interneto skaityklų darbo 
vietų skaičius 44 54 58 75 72 89 85 74 88 

Darbuotojų skaičius (etatai) 21 24 25 27 28 28 28 28 28 
Kompiuterizuotos darbo 
vietos personalui 12 16 16 18 27 27 27 27 28 

ALEPH statistika (pavad.) 130 1710 1675 1478 1675 1417 2812 1110 1001 
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10.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Informacinių technologijų plėtra iškėlė naujus reikalavimus kompiuterinio tinklo 
infrastruktūrai.  

Nauji informacinių technologijų, tinklų saugos ir perduodamos informacijos 
daugialypiškumo reikalavimai, tinklo ir tarnybinių stočių resursai reikalauja naujo, dinamiškesnio ir 
lankstesnio, požiūrio į informacines technologijas. Kompiuterinio tinklo infrastruktūroje nėra 
galimybių teikti turimas ir galimas paslaugas dėl neatnaujintų tinklo mazgų. 

Pagal šios dienos reikalavimus atnaujinti lokalius padalinių tinklus. Įdiegti bevielio tinklo 
paslaugą visuose fakultetuose. 

2. Dalyvavimas naujuose projektuose bei naujos programinės įrangos ir informacijos 
sistemų kūrimas apribotas nesant pakankamai žmogiškųjų resursų. 

Kompiuterių centro bazėje sukurti programavimo ir informacijos sistemų aptarnavimo 
skyrių įvedant naujus etatus. 

3. Biblioteka, siekdama gerinti aukštojo mokslo prieinamumą, negali veikti kaip pasyvios, 
spausdintos ir elektroninės informacijos saugykla. 

Bibliotekos misija – sukurti infrastruktūrą, padedančią kaupti, įsisavinti ir praplėsti žinias. 
Biblioteka turi ne tik saugoti fondus ir juos didinti, bet užtikrinti prieigą prie jų, prisidėti prie studijų 
proceso gerinimo, padidinti jo vertę, kurdama disponuojamo skaitmeninio kompiuterinio turinio ir 
mokymo paslaugų junginį. 
 
 

11. ŪKIO VALDYMAS 
11.1. RACIONALUS DISPONUOJAMO TURTO EKSPLOATAVIMAS IR 

RENOVAVIMAS 
 

2011 metais, kaip ir kasmet, didelis dėmesys skiriamas Vilniaus kolegijos infrastruktūros 
valdymo tobulinimui, patalpų remontui, atnaujinimui ir renovacijai, efektyviam transporto 
naudojimui. Daug darbo sąnaudų ir laiko reikalauja ilgalaikio turto nuomos konkursų 
organizavimas, sutarčių sudarymas, aukcionų rengimas, prekių, paslaugų ir darbų pirkimų 
organizavimas ir vykdymas.  

Didelė dalis renovavimo ir remonto darbų buvo skirta Vilniaus kolegijos pastatų ir patalpų 
energetinės bei techninės būklės gerinimui, energijos suvartojimo ir eksploatavimo išlaidų 
sumažinimui. Atliktų darbų vertė 2011 metais sudarė 2 011 882 Lt. 

 

 
38 pav. Išlaidos fakultetų remontui, renovacijai 2011 m., Lt 

 



Vilniaus kolegijos metinė ataskaita 2011 

58 

2011 metais buvo renovuojamos fakultetų patalpos, atlikti einamieji Vilniaus kolegijos 
šilumos punktų remontai, visų šilumos punktų ir sistemų hidrauliniai bandymai. Visi šilumos 
punktų įrenginiai paruošti šildymo sezonui.  

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius organizavo stogų remonto darbus: Elektronikos ir 
informatikos, Ekonomikos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijos fakultetuose ir bendrabučiuose 
– Verkių g 45, Šaltkalvių g. 14, Didlaukio g. 61. Pakeisti mediniai langai į plastikinius:  
Buivydiškių g. 1, Pamėnkalnio g. 15/6, Saltoniškių g. 58. Sutvirtinti ir geriau apsaugoti nuo išorinio 
vandens poveikio Sveikatos priežiūros ir Pedagogikos fakultetų pastatų pamatai. 

Trijuose bendrabučiuose sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, didinančios čia 
gyvenančių studentų saugą. 

Visuose bendrabučiuose ir kelių fakultetų šilumos punktuose įdiegta šiuolaikinė šilumos 
reguliavimo įranga, kuri veiksmingai reaguoja į lauko temperatūros svyravimus ir, parenkant 
optimalų šilumos punktų darbo režimą, taupomos lėšos. Fakultetų pastatams šildyti skirtos lėšos 
taupomos mažinant šildymo temperatūrą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, šildymo temperatūrą 
reguliuojant automatiškai pagal lauko temperatūrą. Bendrabučiuose šildymo temperatūra mažinama 
dieną (kai studentai būna paskaitose) ir padidinama naktį (studentams grįžus iš paskaitų). 

Infrastruktūros plėtros programos finansuojamos iš įvairių šaltinių: valstybės investicijų 
programos, ES struktūrinių fondų, valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo programų bei privačių 
investuotojų lėšų. Iš valstybės biudžeto yra gaunama nepakankamai lėšų tinkamai infrastruktūros 
plėtrai, todėl siekiama efektyviau išnaudoti turimą turtą. Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu 
Kolegijai perduoti pastatai esantys Didlaukio g. 82, (bendras plotas 7755,67 kv. m., balansinė vertė 
5420970 Lt) ir Saltoniškių g. 58 (bendras plotas 2746,23 kv. m., balansinė vertė 615578,54 Lt). 
Persikėlus Dizaino ir technologijų fakultetui į Didlaukio g. 82, nekilnojamas turtas, esantis Gerosios 
Vilties g. 19, 21, 23, (bendras plotas 7038,24 kv. m., balansinė vertė 1184818 Lt) ir Buivydiškių 
mokyklos pastatas (bendras plotas 712,6 kv. m., balansinė vertė 19855,35 Lt) perduoti kitoms 
švietimo įstaigoms. 

2011 metais buvo eksploatuojama 11 transporto priemonių (9 lengvieji automobiliai ir 2 
autobusai). Automobiliai naudojami Vilniaus kolegijos administracijos, fakultetų, kitų padalinių, 
svečių, mokslinių konferencijų ir kitų renginių dalyvių aptarnavimui. Transportas buvo naudojamas 
Vilniaus kolegijos bendruomenės kelionėms (tarnybinėms komandiruotėms) ne tik Lietuvos 
Respublikoje, bet ir užsienio šalyse. 

Ūkio valdymo ir komercijos skyrius planuodamas, organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, 
vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, 
Taisyklėmis, Vilniaus kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis patvirtintomis  
2011-03-25 Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-140 ir Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų 
taisyklėmis. 

2011 metais Vilniaus kolegijos viešųjų pirkimų apimtys siekia daugiau nei 8165569 Lt ir 
ateityje, įvertinant ES struktūrinių fondų lėšų įtaką, dar daugiau augs. Daugiausia Vilniaus kolegijos 
2011 metais viešuosiuose pirkimuose įvykdyta prekėms įsigyti – 4535311 Lt, darbams – 
2011882 Lt, o paslaugoms – 1618376 Lt. 

2011 metais vykdyti pirkimai: 2 atviri tarptautiniai konkursai, 17 supaprastintu atviru būdu, 
skelbiant CVP IS ir virš 430 mažos vertės pirkimų. Palyginimui, 2010 metais buvo įvykdyti 16 
supaprastintų atvirų konkursų ir 340 mažos vertės pirkimų. 

Vilniaus kolegija visus supaprastintus atvirus ir atvirus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų 
įstatymu ir ES direktyvomis numatytais būdais atlieka elektroninėje erdvėje CVP IS, tokiu būdu 
įgyvendindama LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus reikalavimus, kad ne mažiau kaip 50 
procentų perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų bendrosios vertės turi būti 
skelbiami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. 

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta pareiga perkančiosioms organizacijoms ne mažiau kaip 
5 % nuo visų įvykdytų pirkimų vertės skirti pirkimams iš socialinių įmonių. Vilniaus kolegija 
sėkmingai įgyvendino šio įstatymo reikalavimą įsigydama iš socialinių įmonių UAB „Smiltainis ir 
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Ko“ ir Valstybės įmonė prie Pravieniškių I-ųjų pataisos namų baldus už 438509 Lt, o tai sudaro 
daugiau nei 7,53 % nuo visų vykdomų pirkimų vertės. 

Nuolatinė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų kaita, pakeitimai ir papildymai, 
augančios viešųjų pirkimų apimtys, ir tobulėjanti jų vykdymo praktika reikalauja vis daugiau 
žmogiškųjų išteklių organizuojant, vykdant ir kuriant savikontrolės priemones. Todėl 2011 metais 
atnaujintos Vilniaus kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės bei Vilniaus kolegijos viešųjų 
pirkimų organizavimo taisyklės. Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos pirkimų 
organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki pirkimo. 

 
11.2. ES IŠ DALIES REMIAMŲ INFRASTRUKTŪRINIŲ PROJEKTŲ 

VYKDYMAS 
 

2011 m. Vilniaus kolegija įgyvendina projektą „Vilniaus kolegijos elektronikos inžinerijos, 
informatikos inžinerijos bei informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės 
modernizavimas“ (projekto Nr.VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005), kuriam skirta finansinė parama – 
4 999 803,96 Lt. Projekto trukmė – iki 2012 m. spalio 30 d. 

2011 m. vasario mėn. 9 d. parengtas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos 
fakulteto pastato J.Jasinskio g.15 rekonstrukcijos darbų techninis projektas, numatantis šio pastato 
5-o aukšto antstato statybą (1077,08 m²) ir 1-e, 2-e, 3-e ir 4-e aukštuose esančių studijų patalpų 
(auditorijų, studijų ir konsultacinių centrų, katedrų, kabinetų, laboratorijų ir jų paruošiamųjų) 
remontą (1019,95 m²). 

Negavus ES paramos, Vilniaus kolegijos konkurso tvarka Centrinei projektų valdymo 
agentūrai pateiktam projektui „Vilniaus kolegijos studentų praktinių gebėjimų ugdymo efektyvumo 
didinimas modernizuojant studijų infrastruktūrą“ (projekto Nr.VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-015; 
projektas numatė EIF 5-o aukšto antstato laboratorijų aprūpinimą modernia mokomąja laboratorine, 
IT, programine įranga), Vilniaus kolegija inicijavo projekto „Vilniaus kolegijos elektronikos 
inžinerijos, informatikos inžinerijos bei informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės 
modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutarties keitimą atsisakant 5-o aukšto antstato 
statybos ir nukreipiant didžiąją dalį šiai veiklai skirtų lėšų laboratorinės, mokomosios ir IT įrangos 
įsigijimui. CPVA ir ŠMM pritarus šiai iniciatyvai, 2011 m. rugpjūčio 24 d. tarp Kolegijos ir CPVA 
buvo pasirašytas projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimas, numatantis apie 
1802 m² studijų patalpų remontą EIF pastato senuosiuose rūmuose bei jo priestate, tuo pačiu 
įsigyjant bazinės, mokomosios ir laboratorinės įrangos už 1.593.304,35 Lt, kompiuterinės įrangos 
už 716 089,70 Lt, programinės įrangos už 117.294,64 Lt bei baldų už 275.904,74 Lt. 2011 m. 
pabaigoje parengtas naujas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto pastato 
J. Jasinskio g.15 rekonstrukcijos darbų techninis projektas bei atlikta jo ekspertizė, paskelbti viešieji 
pirkimai įsigyti laboratorinę ir IT kompiuterinę įrangą, pradėta rengti programinės įrangos viešojo 
pirkimo techninė dokumentacija. 

2011 m. Vilniaus kolegija įgyvendino projektą „Kraštotvarkos studijų krypties praktinio 
mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas“ (projekto Nr.VP3-2.2-ŠMM-14-V-
01-002), kurio įgyvendinimui skirta finansinė parama – 1 499 999,55 Lt. Projekto trukmė – iki  
2012 m. kovo 31 d. 

2011 m. suremontuotas Želdinių ir smulkiosios architektūros laboratorijos pastatas, 
pritaikant jį mažosios architektūros praktinių darbų vykdymui, pastatyti 2 modernūs šiltnamiai su 
automatizuotomis laistymo, drėgmės, oro reguliavimo sistemomis, rekonstruotas Lauko laboratorijų 
pastatas; įsigyta kompiuterinė technika ir projektavimo programinė įranga (35 vnt.). Įsigyti baldai 
studijų patalpoms (braižymo stalai, mokymo stalai, molbertai, kėdės, suolai, viso 105 vnt.). Metų 
pabaigoje įpusėjo Mokomojo augyno gerbūvio infrastruktūros įrengimo darbai. 

2011m. lapkričio 14 d. pasirašyta paramos skyrimo sutartis Vilniaus kolegijos vykdomam 
projektui „Menų ir technologijų studijų sričių infrastruktūros modernizavimas Vilniaus kolegijoje“ 
(projekto Nr.VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-011), kurio įgyvendinimui skirta finansinė parama – 
3 874 590,11 Lt. Projekto trukmė – iki 2013 m. spalio 31 d. 
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Projekto tikslas – Didlaukio g. 82 pastato patalpas pritaikyti studijoms ir pagerinti MEF bei 
DTF studentų, darbuotojų darbo sąlygas. Įgyvendinant projektą, numatoma šiame pastate atnaujinti 
ir pertvarkyti elektros tinklus, vandentiekį, kanalizaciją, atlikti einamąjį patalpų remontą. DTF 
praktinio mokymo centrui, dailės studijoms, MEF koncertų salei, šokių salei, auditorijoms su garso 
izoliacija, skirtoms individualiam muzikavimui, garso įrašų laboratorijai, kitoms fakultetų 
auditorijoms ir laboratorijoms įrengti nepakanka atlikti remontą, dėl to bus atliekamas patalpų 
pritaikymas specifinei praktinio ugdymo veiklai. Pagerinus infrastruktūrą DTF ir MEF vykdomos 
studijų programos taps patrauklesnės, konkurencingesnės ir studijuoti į Vilniaus kolegiją atvyks 
daugiau Lietuvos ir užsienio studentų. 2011 m. pabaigoje pradėti rengti pastato Didlaukio g. 82 
paprastojo remonto techninio projekto parengimo viešojo pirkimo dokumentai. 

 
11.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Įkurti Kolegijos akademinį miestelį Baltupiuose. 
Parengti Baltupių akademinio miestelio neužstatytų teritorijų detalųjį planą, o vėliau 

pastatyti naują auditorijų korpusą. Kolegijos fakultetų koncentracija miestelyje turėtų sudaryti 
fizines prielaidas tolesnei Kolegijos padalinių funkcinei pertvarkai, pagerins sąveiką tarp fakultetų, 
leis sukurti šiuolaikinę studijų bazę. 

2. Ekonominė padėtis paveikė Kolegijos ūkio veiklos apimtis. 
Dėl lėšų stygiaus teko sumažinti remonto darbų, transporto paslaugų ir patalpų apstatymo 

apimtis bei ieškoti visų įmanomų išteklių taupymo būdų. Tam, kad būtų užtikrinamas nuolatinis 
Kolegijos nekilnojamojo turto atnaujinimas, tikslinga suformuoti pastatų priežiūros ir remonto 
darbo grupę, kuri leistų sutaupyti lėšas, skirtas įvairiems darbams.  

3. Augančios viešųjų pirkimų apimtys, reikalauja vis daugiau žmogiškųjų išteklių. 
Organizuojant, vykdant viešuosius pirkimus ir siekiant efektyvesnės savikontrolės sistemos 

tikslinga įkurti naują padalinį – Pirkimų skyrių. 
 
 

12. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
12.1. FINANSAVIMO PRINCIPAI 

 
Vilniaus kolegija 2011 metais vykdė dvi pagrindines programinio finansavimo programas: 
• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (valstybės biudžeto lėšos); 
• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (pajamų įmokos), kuri 

finansuojama Vilniaus kolegijos teikiamų paslaugų ir patalpų nuomos pajamų 
įmokomis. 

Be šių pagrindinių programų 2011metais Vilniaus kolegija papildomai gavo tikslinį 
finansavimą ir kitų programų vykdymui, tai: 

• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Respublikos prezidentų vardinės 
stipendijos); 

• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Simulith centro Verslo praktinio 
mokymo firmų veiklos skatinimas ir rėmimas). 

Kitas 2011 metais Kolegijos gautas lėšas sudarė: 
• ES ESF lėšos; 
• tarptautinių projektų vykdymo lėšos; 
• pavedimų lėšos; 
• paramos ir labdaros lėšos; 
• kitos teisėtai gautos lėšos. 
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12.2. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS 
 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (valstybės biudžeto lėšos). 2011 
metais šios programos finansiniai ištekliai metų pradžioje 24068 tūkst. litų buvo skirti 2010 ir 
ankstesniais metais įstojusių studentų studijų kainos ir Kolegijos bazinio finansavimo išlaidoms 
padengti. 

Atsižvelgus į 2011 metais faktiškai priimtų studentų į valstybės finansuojamas studijų vietas 
skaičių, sąmatos lėšos 2011 metų IV ketvirtyje buvo padidintos 2469,0 tūkst. litų. 

Įvertinus dėl studijų krepšelio lėšų perskirstymo ir kitus sąmatos pakeitimus, 2011 metų 
Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) programos tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimui Kolegijai buvo skirta 27064,7 tūkst. litų. Palyginus su 2010 metais 
programos finansavimo lėšos sumažėjo 372,4 tūkst. litų. 

Lėšos buvo panaudotos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių (14 priedo 
1 lentelė). 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (pajamų įmokos). Šios programos 
vykdymui 2011 metų planinėje sąmatoje numatyta 9900,0 tūkst. litų ir ankstesniųjų metų 
nepanaudotų lėšų likutis 3748,3 tūkst. litų. Iš viso programos vykdymui buvo numatyta 
13648,3 tūkst. litų. Faktiškai iš biudžeto gauta 13648,3 tūkst. litų (2010 m. iš biudžeto gauta 
11748,8 tūkst. litų). Kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 
13648,3 tūkst. litų (14 priedo 2 lentelė). 

Kasmet mažėjantis pajamų įmokų nepanaudotų lėšų likutis ir beveik nedidėjančios paslaugų 
pajamų įmokos nulėmė ir šios programos sąmatoje numatytų lėšų, palyginus su 2010 metais, 
sumažėjimą 657,4 tūkst. litų. Mažėjant Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 
(valstybės biudžeto lėšos) programos finansavimui, teikiamų paslaugų, kuriomis finansuojama ir 
Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) programa, įmokų lėšos buvo 
naudojamos prekių ir paslaugų – ryšių, kitų prekių, komunalinių patarnavimų ir kitų paslaugų 
išlaidų apmokėjimui ir tik nedidelė jų dalis pagal tiesioginę paskirtį Kolegijos plėtrai – 
investicijoms ir ilgalaikio turto atnaujinimui. 

Vilniaus kolegijos teikiamų paslaugų pajamų įmokos 2011 metais sudarė 10857,6 tūkst. litų. 
Palyginus su 2010 metais jos sumažėjo 703,3 tūkst. litų. 

Didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų dalis – studijų pajamos. 2011 metais 
gauta 6681,2 tūkst. litų (2010 m. 7230,6 tūkst. Lt) 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 išlaidos padengti. 2011 metais bendrabučiai iš 
studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti gavo 2540,4 tūkst. litų (2010 m. – 
2078,1 tūkst. Lt). 

Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. 2011 metais Vilniaus kolegija įmokų 
už įvairias mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos paslaugas gavo 490,4 tūkst. litų (2010 m. – 
479,7 tūkst. Lt). 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. 2011 metais Vilniaus kolegijos uždirbtos kitų teikiamų 
paslaugų pajamos – 714,7 tūkst. litų (2010 m. – 740,7 tūkst. Lt), iš jų už maitinimo paslaugas 
studentų valgyklose – 561,3 tūkst. litų (2010 m. – 543,8 tūkst. Lt), Simulith centro paslaugas – 
27,3 tūkst. litų, įvairias kitas paslaugas – 182,9 tūkst. litų. 

Patalpų nuomos pajamos. 2011 metais už patalpų nuomą buvo gauta 430,9 tūkst. litų 
(2010 m. – 416,1 tūkst. Lt). 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Prezidento Antano Smetonos 
stipendija). Programos vykdymui gauta ir panaudota 5,2 tūkst. litų. 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Simulith centro Verslo 
praktinio mokymo firmų veiklos skatinimas ir rėmimas). Programos vykdymui gauta ir 
panaudota 29,3 tūkst. litų. 
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ES projektų ir tarptautinių projektų vykdymo lėšos. Vilniaus kolegija 2011 metais 
Europos struktūrinių fondų ir tarptautinių projektų vykdymui gavo 6699,1 tūkst. litų (2010 m. – 
2987,1 tūkst. Lt), iš jų: 

ES ESF paramos lėšų ŠMM ......................................... 3737,0 tūkst. litų (2010 m. – 1452,9 tūkst. Lt), 
Socrates Erasmus NB lėšų .............................................. 429,2 tūkst. litų (2010 m. –   365,1 tūkst. Lt), 
Socrates Erasmus EK lėšų ............................................ 1155,1 tūkst. litų (2010 m. –   930,3 tūkst. Lt), 
Kitų projektų lėšų ......................................................... 1377,8 tūkst. litų (2010 m. –   238,8 tūkst. Lt). 
 
Paramos ir labdaros lėšos. 
Neįgaliųjų reikalų departamento parama neįgaliesiems ..... 81,7 tūkst. litų (2010 m. – 96,8 tūkst. Lt), 
Carol M.Gruodis fondo stipendijos ...................................... 5,0 tūkst. litų (2010 m. – 11,0 tūkst. Lt), 
Labdara ............................................................................... 37,5 tūkst. litų (2010 m. –   9,5 tūkst. Lt), 
„Fermento“ stipendijos ......................................................... 6,0 tūkst. litų (2010 m. –   6,0 tūkst. Lt), 
2 % GPM .............................................................................. 4,6 tūkst. litų (2010 m. –   8,9 tūkst. Lt), 
Tiesioginės išmokos už pasėlius ........................................... 9,7 tūkst. litų. 
 
Kitos teisėtai gautos lėšos. 
Mokesčiai už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas ....... 811,4 tūkst. litų (2010 m. – 453,6 tūkst. Lt). 
 

 
39 pav. Vilniaus kolegijos 2011 m. finansavimas, tūkst. Lt 

 
Vilniaus kolegijoje vykdomi atsiskaitymai su privatizuotų butų gyventojais ir negyvenamųjų 

patalpų nuomininkais už jiems trečiųjų asmenų (šilumos, elektros energijos, vandentiekio ir 
kanalizavimo, šiukšlių išvežimo) teikiamas paslaugas. 2011 metais iš gyventojų ir patalpų 
nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas surinktos lėšos panaudotos minėtų 
paslaugų tiekėjų sąskaitoms apmokėti. 

Vilniaus kolegijai 2006–2011 metais skirtos valstybės biudžeto lėšos pavaizduotos  
40 paveiksle. 

 
40 pav. Valstybės biudžeto lėšų programa, tūkst. Lt 
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12.3. RACIONALUS ESAMŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 

 
Vilniaus kolegijos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto 

lėšos) programos išlaidų struktūroje didžiausią dalį (85,2 proc.) sudaro išlaidos darbo užmokesčiui, 
darbdavio socialinei paramai ir socialinio draudimo įmokoms, lėšos skatinamosioms stipendijoms – 
6,6 proc. Sumažinus bazinio finansavimo lėšas, prekių ir paslaugų naudojimui skirtos lėšos sąmatos 
struktūroje sudaro 8,2 proc. 

Didžioji išlaidų dalis prekių ir paslaugų naudojimui buvo padengta iš Mokslinių tyrimų ir 
studijų sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) programos lėšų. Šios programos struktūroje 
išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms sudarė 54,8 proc., komunaliniams patarnavimams išleista 
3820,0 tūkst. litų arba 30,5 proc. programos lėšų. 

Nuolat didėjanti dėl prekių ir paslaugų kainų kėlimo bendrųjų poreikių ir ūkio 
funkcionavimo užtikrinimui reikalingų išlaidų dalis, dėl beveik neskiriamų valstybės biudžeto 
bazinio finansavimo lėšų, buvo dengiama iš pajamų įmokų programos lėšų. Tai darė neigiamą įtaką 
Kolegijos pagrindinės veiklos koleginių studijų vykdymui būtinos materialinės bazės stiprinimui ir 
atnaujinimui. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto iš Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos 
modernizavimo (pajamų įmokų) programos buvo įsigyta už 1109,2 tūkst. litų, o tai sudaro 8,2 proc. 
visų panaudotų programos lėšų. (14 priedo 3 lentelė). 
 

12.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

1. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) programos 
valstybės biudžeto asignavimai buvo gaunami laiku, bet 2011 metai Vilniaus kolegijai finansiškai 
nebuvo sėkmingi. Programos vykdymui lėšos palyginus su 2011 metais sumažėjo 372,4 tūkst. litų. 

Sėkmingas 2011 metų studentų priėmimas ne padidino, o dėl populiariausių studijų 
programų nuolatinių ir ištęstinių studijų kainų perskaičiavimo, beveik 600 tūkst. litų sumažino 
finansavimą, o tai neigiamai pakeitė išlaidų struktūrą. 

Nepasikeitė padėtis ir darbo apmokėjimo srityje, 2011 metais buvo mokami dėstytojams ir 
pedagoginiam personalui 8 proc., kitiems darbuotojams 4,7 proc. sumažinti atlyginimai. 

2. Mažėjant Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) 
programos finansavimui teikiamų paslaugų pajamų įmokos buvo taupomos būsimųjų, ne ką 
palankesnių finansiniu požiūriu, metų prekių ir paslaugų – komunalinių patarnavimų, ryšių, 
būtiniausių raštinės, kopijavimo darbams reikalingų prekių ir kitų paslaugų, išlaidoms apmokėti. 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (paslaugų įmokų) programos lėšų 
naudojimas ne pagal paskirtį, t.y. Kolegijos plėtrai, bet infrastruktūros išlaikymui reikalingų prekių 
ir paslaugų išlaidų apmokėjimui, mažina investavimo galimybes į studijų bazės modernizavimą, 
naujos ir modernios laboratorinės įrangos įsigijimą, Kolegijos patalpų atnaujinimą, studentų 
bendrabučių renovavimą. 

3. Šalia pagrindinės koleginių studijų veiklos Vilniaus kolegijos vykdoma įvairiapusė 
papildoma veikla ir teikiamų paslaugas įvairovė kelia papildomus reikalavimus finansų valdymui 
tiek lėšas gaunantiems, tiek jas administruojantiems padaliniams. 
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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. Dr. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius 
2. Dr. Žymantė Jankauskienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, 

Akademinės tarybos pirmininkė 
3. Aivaras Vaiginis, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas 
4. Laimutis Antanas Vilkončius, Vilniaus kolegijos docentas, pripažintas menininkas 
5. Vaclovas Kontrauskas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
6. Julius Skestenis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento 

direktoriaus pavaduotojas 
7. Albertas Šimkevičius, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdomasis direktorius 
8. Diana Barkovskaja, MAXIMA XXX tinklo valdymo centro vadovė, Vilniaus kolegijos 

absolventė 
9. Evaldas Drąsutis, UAB „Sigmanta“ generalinio direktoriaus pavaduotojas 
10. Habil. dr. Feliksas Ivanauskas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos 

fakulteto Kompiuterijos katedros vedėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys 
 
 

2011 m. gruodžio 20 d. baigėsi naujosios tarybos formavimas. Švietimo ir mokslo ministras 
paskelbė Kolegijos tarybos sudėtį. 
 
 

Kolegijos tarybos pirmininkas 
 

Vaclovas Šleinota – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ prezidentas. 
 
 

Kolegijos tarybos nariai 
 

1. Vaclovas Ališauskas, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas 
2. Tadas Goberis, UAB „Hewlett-Packard“ pardavimų direktorius 
3. Dr. Žymantė Jankauskienė, Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė, 

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, docentė 
4. Mindaugas Kučinskas, UAB koncerno „Achemos grupė“ ekonomikos-finansų 

direktoriaus pavaduotojas 
5. Vytautas Kudzys, Lietuvos logistikos asociacijos prezidentas 
6. Angelė Grasė Milevskienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei 

veiklai, lektorė 
7. Dr. Romanas Tumasonis, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto 

dekanas, docentas 
8. Algimantas Variakojis, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris 
9. Eduardas Vilkelis, Lietuvos verslo konfederacijos garbės narys 
10. Ana Žilėnienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja finansams 
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4 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 

Akademinės tarybos pirmininkė 
 

Dr. Žymantė Jankauskienė, docentė 
 
 

Akademinės tarybos nariai 
 

1. Arbutavičius Gytis, SPF studentas  
2. Dr. Bareikis Gintautas, docentas  
3. Bogucevičienė Violeta, lektorė 
4. Dr. Bražiūnas Gintautas, docentas 
5. Danilevičiūtė Asta, lektorė 
6. Deika Edvardas, lektorius 
7. Gerulaitienė Loreta, docentė, pripažinta menininkė 
8. Girdenienė Laima, lektorė 
9. Gostevičienė Birutė, lektorė 
10. Gruzdaitė Reda, ATF studentė 
11. Ivanovas Ruslanas, EIF studentas 
12. Jukoniene Birutė, lektorė 
13. Kaupienė Irena, lektorė 
14. Konciūnaitė Kristina, DTF studentė 
15. Dr. Kubilienė Erika, docentė 
16. Kuklierius Virgilijus, lektorius 
17. Liepienė Nijolė, lektorė 
18. Dr. Liučvaitienė Aušra, docentė 
19. Dr. Marcinkonis Saulius, vyr. mokslo darbuotojas 
20. Masandukaitė Aušrelė, lektorė 
21. Mažintienė Janina, lektorė 
22. Mušinskaja Natalija, EKF studentė 
23. Patackaitė Jūratė, lektorė 
24. Pikelienė Asta, lektorė 
25. Rasimavičienė Danutė, lektorė 
26. Raudonius Algirdas, VVF studentas 
27. Sangailienė Violeta, lektorė 
28. Savickaitė Evelina, MEF studentė 
29. Skutulaitė Zita, lektorė 
30. Dr. Sūdžius Vytautas, docentas 
31. Šulskienė Vilija, lektorė 
32. Dr. Tumasonis Romanas, docentas 
33. Urbonavičius Rimantas, lektorius 
34. Vadeišaitė Dalia, PDF studentė 
35. Vanagaitė Ramunė, lektorė 
36. Verbickienė Kazė, lektorė 
37. Vilkončius Laimutis, docentas, pripažintas menininkas 
38. Dr. Žemgulis Algis, docentas 
39. Dr. Žukauskienė Milda, lektorė 
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5 priedas. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS 
 
 

Studentų atstovybės prezidentas 
Vaclovas Ališauskas, Agrotechnologijų fakultetas 
 
Studentų atstovybės viceprezidentas 
Andrius Daugirdas, Elekronikos ir informatikos fakultetas 
 
Studentų atstovybės LSP koordinatorė 
Eglė Kazlauskaitė, Sveikatos priežiūros fakultetas 
 
Studentų atstovybės ryšiai su visuomene 
Virginija Naus ir Indrė Pilvelytė, Verslo vadybos fakultetas 
 
Studentų atstovybės socialinis ir akademinis komitetas 
Natalija Mušinskaja, Ekonomikos fakultetas 
 
Studentų atstovybės IT specialistas 
Gytautas Pilkauskas, Elektronikos ir informatikos fakultetas 
 
Studentų atstovybės laisvalaikio koordinatoriai 
Inga Ulevičiūtė ir Naglis Sakalauskas, Menų fakultetas 
 
Studentų atstovybės finansininkas 
Andrius Lipskis, Ekonomikos fakultetas 
 
Studentų atstovybės sekretorė 
Gintarė Kaniopikaitė, Verslo vadybos fakultetas 
 
 
Studentų atstovybės taryba: 
1. Ruslanas Ivanovas, Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės 

pirmininkas; 
2. Natalija Mušinskaja, Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
3. Akvilė Matulevičiūtė, Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
4. Mindaugas Vilius, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
5. Nemira Zamblauskaitė, Agrotechnologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
6. Anželika Poliakova, Pedagogikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
7. Gintarė Lendzaitė, Dizaino ir technologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 
8. Sabina Dudovič, Menų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė. 
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6 priedas. BENDROJO PRIĖMIMO REZULTATAI 2011 M. 
 
 

Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

Planuota priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta

Per bendrąjį priėmimą 
Pakviestųjų 

konkursiniai balai 
Priimtųjų konkursiniai 

balai 

1-as pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal visus 
pag. pirmo paskutinio pirmo paskutinio 

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Elektronikos technika 
NL vf 68 50 324 0,76 5,76 59 17,34 3,40 17,34 4,24 

vnf 2 68 5 15,78 2,60 15,78 3,00 

I vf 30 17 103 0,70 5,30 23 15,66 3,60 15,66 3,60 
vnf 4 56 7 16,00 3,60 16,00 3,60 

Informacijos sistemos 
NL vf 68 68 489 1,06 8,51 68 16,74 6,30 16,74 6,30 

vnf 4 90 0 – – - - 

I vf 50 33 189 0,90 5,40 37 14,92 5,80 14,92 6,48 
vnf 12 81 12 17,44 4,00 17,44 5,00 

Kompiuterių technika 
NL vf 68 66 459 1,16 8,40 65 17,10 5,38 17,10 5,38 

vnf 13 112 3 10,88 6,00 10,88 6,00 

I vf 50 28 164 0,70 4,88 20 19,68 3,60 19,68 3,60 
vnf 7 80 14 13,92 2,40 12,84 2,40 

Telekomunikacijos 
NL vf 68 29 384 0,44 6,74 62 16,66 3,80 16,66 4,08 

vnf 1 74 5 14,82 3,80 6,28 3,80 

I vf 30 15 149 0,57 6,43 12 13,94 3,60 13,94 4,80 
vnf 2 44 3 14,78 3,60 8,16 3,60 

Programų sistemos 
NL vf 68 53 391 0,85 7,21 66 16,56 5,38 16,56 5,84 

vnf 5 99 1 17,80 10,52 10,52 10,52 

I vf 30 22 158 0,93 7,90 18 18,32 5,80 18,32 5,98 
vnf 6 79 10 17,76 5,36 16,16 5,36 

Programų sistemos (anglų 
kalba) NL vf 20 11 50 0,55 2,85 10 16,20 5,44 16,20 5,44 

vnf 0 7 3 5,74 5,74 - - 

Iš viso: 
NL vf 360 277 2097 0,84 7,08 330  

vnf 25 450 17 

I vf 190 115 763 0,77 5,81 110 
vnf 31 340 46 

Iš viso: vf 392 2860 440 
vnf 56 790 63 

Iš viso fakultete: 550 448 3650 0,81 6,64 503 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

Bankininkystė 
NL vf 70 124 1654 1,89 28,56 67 19,96 13,82 19,96 13,82 

vnf 8 345 3 18,70 18,70 18,70 18,70 

I vf 35 46 432 1,60 18,60 9 17,52 13,60 16,38 13,98 
vnf 10 219 21 16,78 4,40 13,98 5,68 

Buhalterinė apskaita 
NL vf 105 127 1021 1,36 11,94 90 18,20 13,42 18,20 13,44 

vnf 16 233 14 20,12 11,84 20,12 11,84 

I vf 68 71 374 1,32 8,12 15 19,56 14,16 19,56 14,16 
vnf 19 178 48 18,20 4,40 16,66 4,40 

Investicijos ir draudimas 
NL vf 35 31 581 0,91 19,60 24 17,20 13,46 17,20 13,62 

vnf 1 105 10 16,54 8,38 13,20 8,38 

I vf 34 15 219 0,50 9,03 2 16,18 14,46 14,68 14,46 
vnf 2 88 5 16,72 5,34 12,00 5,34 

Verslo ekonomika 
NL vf 35 54 736 1,83 25,46 31 18,30 14,12 18,22 14,12 

vnf 10 155 5 16,08 16,08 16,08 16,08 

I vf 35 24 257 1,03 10,89 7 16,90 14,40 16,90 14,40 
vnf 12 124 14 17,40 3,40 17,40 3,40 

Finansai 
NL vf 35 79 1192 2,40 40,26 31 20,32 15,00 20,32 15,00 

vnf 5 217 4 14,26 12,88 14,22 12,88 

I vf 34 42 346 1,47 14,62 10 20,12 13,66 20,12 13,70 
vnf 8 151 24 19,04 4,80 15,08 4,80 

Iš viso: 
NL vf 280 415 5184 1,63 22,28 243 

 

vnf 40 1055 36 

I vf 206 198 1628 1,21 11,59 43 
vnf 51 760 112 

Iš viso: vf 613 6812 286 
vnf 91 1815 148 

Iš viso fakultete: 486 704 8627 1,45 17,75 434 
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Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

Planuota priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta

Per bendrąjį priėmimą 
Pakviestųjų 

konkursiniai balai 
Priimtųjų konkursiniai 

balai 

1-as pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal visus 
pag. pirmo paskutinio pirmo paskutinio 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

Įstaigų administravimas 
NL vf 50 114 1262 2,64 31,22 49 18,08 13,64 17,62 13,64 

vnf 18 299 1 12,78 12,78 12,78 12,78 

I vf 38 61 526 2,11 21,08 6 18,26 14,60 17,60 14,60 
vnf 19 275 31 14,82 5,00 13,76 5,00 

Viešbučių ir restoranų vadyba 
NL vf 76 151 1678 2,30 27,89 39 18,58 13,38 17,88 13,38 

vnf 24 442 42 16,00 7,40 14,36 7,40 

I vf 38 74 613 2,66 25,03 8 17,46 13,44 17,46 13,44 
vnf 27 338 33 15,64 6,80 14,82 7,20 

Prekybos vadyba 
NL vf 50 86 896 1,96 22,70 24 16,86 13,44 16,86 13,44 

vnf 12 239 27 15,56 6,60 13,98 6,66 

I vf 38 41 452 1,58 18,66 1 16,94 14,72 15,64 15,64 
vnf 19 257 39 15,50 2,40 15,44 2,40 

Reklamos vadyba 
NL vf 80 181 1873 2,63 30,20 74 19,92 13,54 19,92 13,54 

vnf 29 543 6 17,04 13,12 17,04 13,12 

I vf 38 47 541 1,95 23,26 3 17,56 14,22 16,58 14,22 
vnf 27 343 37 17,58 4,40 14,08 6,32 

Turizmo vadyba 
NL vf 80 183 1599 2,75 25,99 61 18,22 13,46 17,90 13,46 

vnf 37 480 23 17,18 9,36 14,12 9,36 

I vf 40 45 428 1,53 17,13 5 16,76 13,66 16,76 13,66 
vnf 16 257 34 17,72 3,60 15,04 4,30 

Tarptautinis verslas 
NL vf 80 108 1001 1,53 16,05 75 18,16 13,52 18,16 13,52 

vnf 14 283 4 17,20 12,52 14,72 12,52 

I vf 40 61 357 1,95 14,83 7 17,56 13,68 17,56 13,68 
vnf 17 236 35 14,44 6,12 13,44 6,12 

Tarptautinis verslas (anglų 
kalba) NL vf 30 18 158 0,60 7,10 17 18,12 13,96 18,12 13,96 

vnf 0 55 14 16,24 7,16 13,76 7,16 

Iš viso: 
NL vf 446 841 8467 2,19 24,23 339 

 

vnf 134 2341 117 

I vf 232 329 2917 1,96 19,93 30 
vnf 125 1706 209 

Iš viso: vf 1170 11384 369 
vnf 259 4047 326 

Iš viso fakultete: 678 1429 15431 2,11 22,76 695 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

Bendrosios praktikos slauga NL vf 108 216 830 2,47 10,81 97 19,04 13,56 19,04 13,56 
vnf 51 338 14 17,68 13,48 15,72 13,48 

Biomedicininė diagnostika NL vf 36 68 675 2,31 23,86 32 18,66 15,44 18,24 15,44 
vnf 15 184 4 18,20 15,62 15,62 15,62 

Dietetika NL vf 36 78 917 2,89 31,94 32 18,68 13,82 18,68 13,82 
vnf 26 233 8 16,74 12,96 15,88 12,96 

Ergoterapija NL vf 36 27 528 0,97 19,06 33 19,08 14,74 19,08 14,74 
vnf 8 158 3 17,98 14,04 14,72 14,04 

Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 

NL vf 36 272 1151 10,17 45,31 25 19,56 14,58 19,56 14,58 
vnf 94 480 7 19,44 14,60 19,44 14,60 

I vf 20 40 79 3,45 7,75 9 18,04 11,20 18,04 11,20 
vnf 29 76 16 19,32 10,80 19,32 11,08 

Kineziterapija NL vf 36 209 1384 7,31 52,69 28 19,44 16,04 19,44 16,04 
vnf 54 513 10 19,12 14,94 19,12 14,94 

Iš viso: 
NL vf 288 870 5485 3,88 25,66 247 

 

vnf 248 1906 46 

I vf 20 40 79 3,45 7,75 9 
vnf 29 76 16 

Iš viso: vf 910 5564 256 
vnf 277 1982 62 

Iš viso fakultete: 308 1187 7546 3,85 24,50 318 
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Agroverslo vadyba 
NL vf 34 35 347 1,24 12,53 3 15,20 13,82 15,20 13,82 

vnf 7 79 13 13,30 3,40 13,30 3,80 

I vf 30 23 159 0,97 7,87 3 15,74 14,94 15,74 14,94 
vnf 6 77 7 17,52 3,40 13,34 3,40 
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Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

Planuota priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta

Per bendrąjį priėmimą 
Pakviestųjų 

konkursiniai balai 
Priimtųjų konkursiniai 

balai 

1-as pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal visus 
pag. pirmo paskutinio pirmo paskutinio 

Veterinarija NL vf 60 111 649 2,27 13,85 54 18,56 13,24 18,56 13,24 
vnf 25 182 7 19,16 13,38 16,68 13,38 

Cheminės analizės 
technologija NL vf 30 9 106 0,30 4,20 20 18,32 6,50 16,34 6,56 

vnf 0 20 2 7,06 4,28 7,06 4,28 

Maisto produktų technologija 
NL vf 34 53 459 1,76 16,21 32 15,22 6,10 14,40 6,10 

vnf 7 92 3 6,94 6,58 6,82 6,58 

I vf 34 34 175 1,65 7,68 21 15,10 4,54 15,10 5,92 
vnf 22 86 13 15,20 2,20 15,16 2,20 

Želdynai ir jų dizainas 
NL vf 34 32 383 1,26 13,65 27 17,98 5,80 17,98 5,88 

vnf 11 81 4 13,24 2,60 10,64 2,60 

I vf 34 17 133 0,88 5,97 19 15,56 3,40 15,56 3,40 
vnf 13 70 13 19,32 3,80 19,32 6,80 

Iš viso: 
NL vf 192 240 1944 1,51 12,49 136 

 

vnf 50 454 29 

I vf 98 74 467 1,17 7,14 43 
vnf 41 233 33 

Iš viso: vf 314 2411 179 
vnf 91 687 62 

Iš viso fakultete: 290 405 3098 1,40 10,68 241 
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

Gestų kalba NL vf 30 72 461 2,47 17,40 16 17,84 15,02 17,40 15,02 
vnf 2 61 7 15,10 5,20 13,68 5,20 

Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogika 

NL vf 50 62 347 1,34 8,94 20 18,40 13,34 18,40 13,34 
vnf 5 100 8 17,24 6,80 12,68 7,80 

I vf 30 31 103 1,40 6,03 8 19,32 13,80 19,32 13,80 
vnf 11 78 18 19,04 6,00 19,04 6,00 

Pradinio ugdymo pedagogika 
NL vf 25 34 298 1,52 14,80 26 18,50 13,48 17,38 13,64 

vnf 4 72 4 18,28 11,24 13,30 11,24 

I vf 15 7 71 0,80 7,73 3 19,70 17,80 19,70 17,80 
vnf 5 45 9 21,78 8,28 21,78 8,28 

Socialinė pedagogika 
NL vf 30 55 460 2,17 20,57 28 19,40 13,92 19,40 13,96 

vnf 10 157 1 17,62 14,20 17,62 17,62 

I vf 30 28 125 1,57 9,07 8 19,96 14,04 19,96 14,06 
vnf 19 147 22 17,78 6,20 17,78 6,20 

Iš viso: 
NL vf 135 223 1566 1,81 14,49 90 

 

vnf 21 390 20 

I vf 75 66 299 1,35 7,59 19 
vnf 35 270 49 

Iš viso: vf 289 1865 109 
vnf 56 660 69 

Iš viso fakultete: 210 345 2525 1,64 12,02 178 
DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Aprangos dizainas 
NL vf 20 21 173 1,05 9,85 11 20,46 17,82 20,46 17,82 

vnf 0 24 2 16,91 2,00 16,91 16,91 

I vf 10 0 30 0,10 3,80 0 – – - - 
vnf 1 8 0 16,18 16,18 - - 

Šukuosenų dizainas 
NL vf 25 60 162 2,56 7,32 5 20,03 18,05 20,03 18,05 

vnf 4 21 12 18,60 3,40 17,43 3,40 

I vf 10 21 53 2,30 6,80 3 19,00 17,95 19,00 17,95 
vnf 2 15 5 17,00 2,40 17,00 2,40 

Aprangos technologijos ir 
verslas 

NL vf 30 17 146 0,60 5,77 23 16,40 5,20 16,40 5,20 
vnf 1 27 7 16,22 2,80 10,16 2,80 

I vf 20 16 75 0,85 5,10 17 18,36 3,40 18,36 3,40 
vnf 1 27 6 18,76 4,00 18,76 4,00 

Iš viso: 
NL vf 75 98 481 1,37 7,37 39 

 

vnf 5 72 21 

I vf 40 37 158 1,03 5,20 20 
vnf 4 50 11 

Iš viso: vf 135 639 59 
vnf 9 122 32 

Iš viso fakultete: 115 144 761 1,25 6,62 91 
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Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma 

Fin. 
pob. 

Planuota priimti 
vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta

Per bendrąjį priėmimą 
Pakviestųjų 

konkursiniai balai 
Priimtųjų konkursiniai 

balai 

1-as pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal visus 
pag. pirmo paskutinio pirmo paskutinio 

MENŲ FAKULTETAS 

Populiarioji muzika NL vf 17 34 87 2,00 6,24 17 19,22 16,30 19,22 16,30 
vnf 0 19 1 15,10 14,78 14,78 14,78 

Pramoginis scenos menas 
(dainavimas) NL vf 16 23 65 1,50 4,69 15 20,62 15,84 20,62 15,84 

vnf 1 10 1 19,71 17,00 17,00 17,00 

Šokio pedagogika NL vf 22 38 71 1,77 4,45 20 22,10 15,78 22,10 15,78 
vnf 1 27 4 19,60 16,12 19,60 16,12 

Kultūrinės veiklos vadyba 
NL vf 72 242 1220 3,76 22,03 59 19,12 13,88 18,20 13,88 

vnf 29 366 14 15,66 12,60 14,56 12,60 

I vf 36 43 309 1,56 13,17 9 18,76 14,74 18,76 14,74 
vnf 13 165 27 16,50 5,60 16,50 6,04 

Iš viso: 
NL vf 127 337 1443 2,90 14,69 111  

vnf 31 422 20 

I vf 36 43 309 1,56 13,17 9 
vnf 13 165 27 

Iš viso: vf 380 1752 120 
vnf 44 587 47 

Iš viso fakultete: 163 424 2339 2,60 14,35 167 
VILNIAUS KOLEGIJA 

Iš viso: 
NL vf 1903 3301 26667 2,03 17,74 1535  

vnf 554 7090 306 

I vf 897 902 6620 1,37 11,39 283 
vnf 329 3600 503 

Iš viso: vf 4203 33287 1818
vnf 883 10690 809 

Iš viso kolegijoje: 2800 5086 43977 1,82 15,71 2627
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7 priedas. PUBLIKACIJOS PERIODINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE 2010 / 2011 M. M.  
 
 
 ČIUŽAS, Renaldas. Student Assessment: Are we ready to from Assessment of Learning to Assessment 

for Learning Socialiniai mokslai, 2011, Nr. 1 (71) p. 73-79, Kaunas: Technologija, ISSN 1392-0758. 
 ČERČIKIENĖ, Irena; JURKEVIČIŪTĖ, Jolanta; ŽIDONYTĖ, Dalė. Studijų programos „Cheminės 

analizės technologija“ turinio ir materialinės bazės darna. Gamtamokslinis ugdymas, 2011, Nr.1 (30) p. 
38-43. ISSN 1648-939X. 

 RUŽIENĖ, Nijolė; ZALESKIENĖ, Gitana. Savarankiško studentų darbo organizavimo aspektai: 
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 ŠVEDAITĖ, Ramunė; ŠVEDIENĖ, Sigita. Narkotikų pavilioti auditorijos suole nesėdi. 
Gamtamokslinis ugdymas, 2011, Nr. 1 (30), p. 30-37. ISSN 1648-939X. 
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Education in a Changing Society. Volume II. Klaipėda university. 2011, p. 21-34, ISSN 1822-2196. 

 ČIEGIS, Remigijus; KOZLOVSKIJ, Viktor. Ekonominės gerovės matavimo makroekonominių 
rodiklių sistema. Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra. 2011, Nr. 3 
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šiuolaikinių studijų kokybei" mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija, 2011, p. 39-44. ISSN 
2029-2279. 
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8 priedas. PARENGTI VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS KNYGOS, KONFERENCIJŲ 
MEDŽIAGA, KITI LEIDINIAI 2010 / 2011 M. M. 

 
 
• VELIČKA, Eirimas. Mano muzika II. Vadovėlis. „Šviesa“ , 96p., CD, ISBN 978-5-430-
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• BALTRŪNIENĖ, Violeta. Įstaigų veiklos dokumentavimas. 3-ias papild leid., Mokomoji 

knyga. UAB „Ciklonas“ 245p., ISBN 978-9955-695-79-0. 
• Pasiekimų vertinimas verslo praktinio mokymo firmose. Sud. BAČIULYTĖ, Rima. Simulith 
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9 priedas. AKADEMINIO IR ADMINISTRACINIO PERSONALO VISUOMENINIS 
AKTYVUMAS IR PRIPAŽINIMAS 

 
 

Vardas, pavardė Narystė tarptautinėse, Lietuvos organizacijose, tarybose, 
komitetuose, asociacijose, draugijose, sąjungose Pareigos 

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 
Dr. Gintautas Bražiūnas Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija EURASHE 

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija 
ENQA 
Europos kokybės užtikrinimo registras EQAR 
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija 
Žemės ūkio mokslo taryba 

Vykdomosios tarybos narys 
Ekspertas 
 
Komiteto narys 
Prezidentas 
Tarybos narys 

Dr. Romanas Tumasonis 
Virgilijus Kuklierius 
Vaidas Liubinas 

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga LIKS Narys 
Narys 
Narys 

Marijonas Rimantas 
Urbonavičius 

Studijų kokybės vertinimo centro SKVC, studijų vertinimo 
komisija 

Narys 

Jelena Daukševič Lietuvos matematikų draugija 
Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacija 

Narė 
Narė 

Laura Žvinytė Lietuvos matematikų draugija 
Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacija 

Narė 
Narė 

Alfonsas Grumbinas Tarptautinė regbio federacija FIRA Viceprezidentas 
Dr. Antoni Kozič Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Narys 
Jolanta Mačėnienė Nacionalinė distancinio mokymo asociacija NDMA Narė 
Aušra Netikšienė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija LKPA 

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA 
Narė 
Narė 

Rita Geležiūnienė Lietuvos kolegijų ištęstinių studijų skyrių vedėjų asociacija Narė 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

Asta Pikelienė Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija 
Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados taryba 
(ŠMM, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos 
centras) 

Tarybos narė 
Tarybos narė 

Ona Gudaitienė Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija Narė 
Birutė Jukonienė Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 
Narė 
Narė 

Virginija Glinskienė Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija Narė 
Melanija Sinevičienė Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 
Narė 
Narė 

Olga Buckiūnienė Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija 
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 

Narė 
Narė 

Irena Adelė Pažėrienė 
Danutė Kivilšienė 

Draudimo brokerių rūmai Narė 
Narė 

Romualda Urniežienė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 
Lietuvos kolegijų ištęstinių studijų skyrių vedėjų asociacija 

Narė 
Narė 

Romantė Bučienė 
Birutė Matiukienė 
Erstida Ulvidienė 
Sigita Valentukevičienė 
Marytė Vieraitienė 
Laima Steiblienė 
Laima Šapalienė 
Jūratė Zakarienė 
Ilona Skačkauskienė 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija Prezidentė 
Narė 
Narė 
Narė 
Narė 
Narė 
Narė 
Narė 
Narė 

Ilona Šumskaitė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija Narė 
Gitana Mečejienė 
Jolita Naujalienė 

Lietuvos vidaus auditorių asociacija 
Tarptautinė vidaus auditorių asociacija 

Narė 
Narė 

Jūratė Merkienė Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija SPACE, 
Eurokalbų sekcija 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 

Vadovė 
 
Narė 

Danguolė Ignatavičiūtė Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija SPACE, 
Eurokalbų sekcija 

Narė 

Laimutė Abaravičienė 
Milda Antanauskienė 
Vida Burbienė 
Valentina Zemkauskienė 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija Narė 
Narė 
Narė 
Narė 

Inga Pašiušienė Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacija Narė 
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Vardas, pavardė Narystė tarptautinėse, Lietuvos organizacijose, tarybose, 
komitetuose, asociacijose, draugijose, sąjungose Pareigos 

Eduardas Vaitilavičius Tarptautinė motosporto teisėjų asociacija Motobolo teisėjas 
Gintautas Bareikis Lietuvos matematikų draugija Narys 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 
Danutė Rasimavičienė Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija SPACE 

Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija  
EURASHE 
Tarptautinė HEII asociacija 
 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 

Prezidentė 
Vykdomosios tarybos narė 
 
Generalinės asamblėjos 
patariamosios valdybos narė 
Narė 

Jūratė Patackaitė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 
Užsienio draugija Vokietijoje (Deutsche 
Aslandsgesellschaft) 

Viceprezidentė 
Narė 

Romualda Truncienė 
Elvyra Trimonytė 
Nida Mačerauskienė 
Violeta Žemaitienė 
Tatjana Jeriomina 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija Narė 
Narė 
Narė 
Narė 
Narė 

Zita Dambrauskieė Knygyno ROTAS draugija Narė 
Irena Svetikienė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija Narė 
Lilijana Medelienė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 

Kolegijų konkurso „Profas“ mokslo įstaiga 
Narė 
Ekspertė 

Renaldas Čiužas Lietuvos gidų gildija 
Kauno gidų draugija 

Narys 
Narys 

Daiva Mikalkevičienė Lietuvos „Simulith“ patariamoji taryba Narė 
Aldona Skerstonienė Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio 

ministerijos Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija 
Narė 

Ona Žigutienė Verslo mažmeninės prekybos, vadybos, administravimo, 
raštinės paslaugų ūkio ekspertų grupė 

Narė 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 
Dr. Žymantė Jankauskienė Nacionalinė dietetikos federacija Viceprezidentė 
Rūta Butkuvienė Vilniaus pediatrų draugija Narė 
Birutė Gostevičienė Lietuvos morfologų draugija 

Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ 
Lietuvos asociacija 
Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija 

Narė 
Narė 
 
Narė 

Agnė Jakavonytė-Akstinienė Lietuvos Slaugos Specialistų organizacija 
Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija 

Narė 
Narė 

Liucija Kalonaitienė Infektologų draugija Narė 
Viktorija Kielaitė Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija 

Psichosocialinės onkologijos draugija 
Narė 
Narė 

Nijolė Lapkauskaitė Lietuvos neurologų asociacija 
Lietuvos psichiatrų asociacija 

Narė 
Narė 

Rita Liepuonienė Aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio 
pripažinimo apeliacinė komisija 

Narė 

Jurgita Matuizinė Lietuvos Slaugos Specialistų organizacija 
Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija 

Narė 
Valdybos narė 

Simona Paulikienė Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija Valdybos narė 
Elžbieta Sinkevič Lietuvos Slaugos Specialistų organizacija 

Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija 
Narė 
Narė 

Vita Vencienė Lietuvos kraujo donorų asociacija „Gyvybės lašas“ Narė 
Dalia Žiurlienė Lietuvos slaugytojų su aukštuoju išsilavinimu ir slaugos 

dėstytojų draugija 
Narė 

Audronė Zarankienė Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija 
Lietuvos anesteziologų – reanimatologų draugija 

Draugijos garbės narė 
Narė 

Indrė Belickienė Lietuvos morfologų draugija 
Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugija 

Narė 
Narė 

Sigita Grigaliūnienė Lietuvos grimo ir makiažo specialistų asociacija Narė 
Danutė Kazlauskienė Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugija 

Lietuvos respublikos higienistų epidemiologų sąjunga 
Narė 
Narė 

Dr.Erika Kubilienė Nacionalinė dietetikos federacija Prezidentės asistentė 
Anfisa Nebudrova Lietuvos kolegijų ištęstinių studijų skyrių vedėjų asociacija Narė 
Dr. Laisvutė Petkevičienė Nacionalinė dietetikos federacija Prezidentė 
Dr. Ingrida Pumputienė Lietuvos imunologų draugija 

International Union of Immunological Societies IUIS 
Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija 
Europos alergijos, klinikinės imunologijos akademija 

Iždininkė 
Narė 
Narė 
Narė 
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EAACI 
Olia Sabonienė Lietuvos medicininės genetikos draugija 

Lietuvos morfologų draugija 
Valdybos narė 
Valdybos narė 

Marina Smelevič Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų organizacija 
LASMEDA 

Tarybos narė 

Dr. Milda Žukauskienė Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklas ENPHE 
Lietuvos kineziterapeutų draugija 
Lietuvos ergoterapeutų draugija 

Vykdomosios tarybos narė 
Narė 
Narė 

Asta Markauskienė 
Ramunė Komžienė 

Lietuvos kineziterapeutų draugija Narė 
Narė 

Jurgita Tuitaitė Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija 
Lietuvos ergoterapeutų draugija 

Savanorė-koordinatorė 
Tarybos narė 

Vida Stankevičienė Lietuvos žmogaus genetikos draugija Narė 
Diana Žėkienė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija Narė 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
Aivaras Paukštė Lietuvos paukštininkų asociacija 

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija 
Narys 
Narys 

Rūta Karalienė Lietuvos paukštininkų asociacija 
Lietuvos kinologų draugija 
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija 

Narė 
Narė 
Narė 

Kęstutis Jazukevičius Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija 
Lietuvos bitininkų draugija 

Narys 
Narys 

Edita Kristina Kaurynienė Tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 
Vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija 
Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija 

Narė 
Narė 
Narė 

Rasa Paškevičienė 
Dalia Prūsaitienė 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija Narė 
Narė 

Sigita Švedienė Savanoriškas visuomeninis susivienijimas, vienijantis 
chemijos ir mikrobiologijos sričių specialistus 
EURACHEM-LIETUVA 
Lietuvos-Čekijos draugija 

Tarybos narė 
 
 
Pirmininko pavaduotoja 

Irena Čerčikienė Ūkio šakos „Chemijos ir naftos pramonė“ ekspertų grupė Narė 
Gitana Zaleskienė Ūkio šakų ekspertų grupė, Namų ūkiui teikiamų paslaugų 

sektorius 
VšĮ LST Sert įmonių veiklos audito / sertifikavimo grupė 

Narė 
 
Techninis ekspertas 

Laimutė Milašienė LKNSVA 
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija 

Narė 
Narė 

Rimantė Kondratienė Aplinkotyros klubas „Medumėlė“ 
Lietuvos gėlininkų sąjunga 

Narė 
Narė 

Rimantas Kondratas Aplinkotyros klubas „Medumėlė“ 
Lietuvos architektų sąjunga 

Narys 
Narys 

Darius Ryliškis Lietuvos dendrologų draugija Narys 
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

Edvardas Deika Lietuvos kolegijų ištęstinių studijų skyrių vedėjų asociacija Prezidentas 
Gražina Kamblevičiūtė Nacionalinė kelionių vadovų asociacija 

E.F.Andre klubas Lietuvoje 
Narė 
Narė 

Mantrimas Danielius Lietuvos Taikomosios kalbotyros asociacija Tarybos narys 
Vaiva Juškienė Tarptautinė debatų asociacija IDEA Narė-teisėja 
Vitalija Gražienė 
Ingrida Stankevičienė 

Pasaulinė ikimokyklinio ugdymo organizacija OMEP, 
Lietuvos skyrius 

Narė 
Narė 

DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
Jonas Daniliauskas Lietuvos dailininkų sąjunga 

Lietuvos dailininkų sąjungos tapybos sekcijos biuras 
Lietuvos kolekcininkų sąjunga 

Narys 
Narys 
Narys 

Loreta Gerulaitienė Lietuvos dizainerių sąjunga Narė 
Silvija Grušnienė Kirpėjų ir kosmetologų profsąjunga 

Kirpėjų klubo asociacija 
Narė 
Narė 

Zosė Gudžiūnienė 
Zita Skutulaitė 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA Narė 
Narė 

Stasė Levickienė Lietuvos kolegijų ištęstinių studijų skyrių vedėjų asociacija Narė 
Eglė Žutautienė Profesionalių kirpėjų ir nagų priežiūros specialistų 

asociacija 
Narė 

MENŲ FAKULTETAS 
Violeta Bogucevičienė Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija 

KIKA 
Valdybos narė 

Laimis Vilkončius Lietuvos kompozitorių sąjunga Narys 



Vilniaus kolegijos metinė ataskaita 2011 

81 

Vardas, pavardė Narystė tarptautinėse, Lietuvos organizacijose, tarybose, 
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Rūta Skudienė Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcija 
M.K.Čiurlionio draugija 

Narė 
Narė 

Jūratė Cravetto Asociacija MENO FORMOS Valdybos narė 
Brigita Bublytė Lietuvos džiazo federacija 

Lietuvos Autorių teisių gynimo asociacijos agentūra 
LATGA-A 
Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA 

Narė 
Narė 
 
Narė 

Vytis Nivinskas 
Sigitas Giedraitis 

Lietuvos džiazo federacija Valdybos narys 
Valdybos narys 

Nijolė Sinkevičiūtė-Kriūnienė Lietuvos kompozitorių sąjunga 
Lietuvos Autorių teisių gynimo asociacijos agentūra 
LATGA-A 

Narė 
Narė 

Rūta Daraškevičienė Tarptautinė pedagogų asociacija 
Lietuvos teatro sąjunga 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro profsąjunga 

Narė 
Narė 
Narė 

Vytautas Juozapaitis Lietuvos muzikų sąjunga 
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 
Lietuvos ir Turkijos asociacija „Balturka“ 

Tarybos narys 
Visuomeninės tarybos narys 
Tarybos narys 

Ramunė Kudzmanaitė Kino sąjunga 
Lietuvos teatro režisierių asociacija 

Narė 
Narė 

Rasa Prokurotienė Meninio ugdymo mokytojų asociacija 
 
Šokio mokytojų asociacija 

Choreografijos sekcijos 
vadovė 
Prezidiumo narė 

Arnoldas Riekumas Šokio mokytojų asociacija Prezidentas 
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10 priedas. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI, KURIUOSE 
VILNIAUS KOLEGIJA DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS 

 
 

Projekto pavadinimas 
Projekto SFMIS 

numeris, 
vykdytojas 

Bendra 
projekto vertė, 

Lt 

Projekto tikslas 

1. Biotechnologijos ir 
biofarmacijos specialistų 
rengimui ir MTEP veiklai 
skirtos infrastruktūros 
kūrimas bei atnaujinimas 
(BIOTEFA-C/D) 

VP2-1.1-ŠMM-04-
V-02-003; 

 
Vilniaus 

universitetas 

25 891 214,00 

Projekto tikslas – atnaujinti ir išplėtoti projekto partnerių 
biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų 
infrastruktūrą, įsigyti MTEP, laboratoriniams darbams 
naudojamą įrangą. 
2010 / 2011 m. m. Vilniaus kolegijos Chemijos laboratorijai 
Cheminės analizės technologijos studijų programos vykdymui 
įsigyta įrangos už 391 725 Lt. Įranga įdiegta ir naudojama 
studentų darbuose. 

2. Ugdymo karjerai ir 
karjeros stebėsenos 
infrastruktūros aukštosiose 
mokyklose plėtotė 

VP3-2.2-ŠMM-07-
V-01-002; 

 
Vilniaus 

universitetas 
(Karjeros 
centras) 

5 882 352,94 

Projekto tikslas – sukurti karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei 
išplėsti ir modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo 
materialinę bazę Lietuvos aukštosiose mokyklose. 
2011 m. lapkričio 9 d. pasirašyta dvišalė sutartis tarp VU 
(projekto vykdytojo) ir Vilniaus kolegijos (Projekto partnerio) 
dėl projekto veiklos „Projekto partnerių aprūpinimas 
kompiuterine, programine, organizacine ir biuro įranga“ 
įgyvendinimo. 

3. ATVERK – Ateities 
verslo komanda 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-028; 

 
Lietuvos 

inžinerinės 
pramonės 
asociacija 
„Linpra“ 

2 620 227,00 

Projekto tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijų, jų 
dėstytojų ir studentų glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos 
inžinerinės pramonės (mechatronikos, elektrotechnikos, 
elektronikos ir pan.) įmonėmis, didinant šio gamybos sektoriaus 
ilgalaikį konkurencingumą, internacionalizavimą, suteikiant 
studentams galimybes spręsti įmonių problemas, ugdant jų 
komandinį verslumą, suteikiant dėstytojams šio verslumo 
lavinimo įgūdžių realiomis verslo sąlygomis. Projekto metu 
numatyta vykdyti neformalius studentams ir dėstytojų 
mokymus, kurių metu jie realiai kurs produktų prototipus bei 
verslo planus Verslo ir techninės kūrybos centruose (VTKC). 
Konkuruos tarpusavyje Idėjų mugėje, dalyvaus imitaciniuose 
žaidimuose, stažuosis "Demola" studentų verslumo ugdymo 
centre Suomijoje. 

4. Lietuvos aukštųjų 
mokyklų studentų 
verslumo gebėjimo 
ugdymas įgyvendinant 
tarptautinį studentų 
neformalaus verslumo 
ugdymo modelį 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-024; 

Visuomeninė 
organizacija 

Alytaus krašto 
verslininkų 
asociacija 

2 422 953,00 

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
verslumą įgyvendinant studentų inovatyvaus verslumo ugdymo 
modelį, pagrįstą adaptuotu tarptautiniu studentų verslumo 
ugdymo modeliu „Spark of Enterprise“(liet. „Verslumo 
kibirkštis“). Projekto dalyviams – 300 studentų ir 40 dėstytojų – 
numatyti praktiniai verslumo ugdymo užsiėmimai, dalyvavimas 
verslo idėjų konkursuose, studijų vizitai į užsienio šalies verslo 
įmones. 

5. Studentų verslumo 
ugdymas integruotuose 
mokslo, studijų ir verslo 
centruose (slėniuose) – 
START 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-034; 

 
Viešoji įstaiga 

„KTU Regioninis 
mokslo parkas“ 

1 686 135,00 

Projekto tikslas – ugdyti studentų verslumo gebėjimus 
įgyvendinant jų neformalaus verslumo ugdymo modelį. 
Ypatingas dėmesys projekte skiriamas patirtiniam mokymuisi, 
kuomet įgyjama praktinės verslumo patirties, skatinamas 
verslumu grindžiamas mąstymas, ugdomi verslumo gebėjimai. 
Projekte bus naudojami šiuolaikiški studentų verslumo ugdymo 
metodai – atliekamas kompiuterinis modeliavimas, dalyvavimas 
verslo žaidimuose, kuriamos studentų įmonės, vykdomi 
projektai ir darbas grupėse, organizuojami vizitai verslo 
įmonėse. 

6. Studentų verslumo 
įgūdžių stiprinimas 
panaudojant Europinį 
verslumo ugdymo modelį 
EUROPRISE 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-014; 

 
Vilniaus 

prekybos, 
pramonės ir 
amatų rūmai 

1 541 029,00 

Projekto tikslas – suteikti biomedicinos, fizinių, technologijos ir 
socialinių mokslų krypties studentams verslumo pagrindus, kad 
jie galėtų laboratorijose padarytus išradimus pritaikyti 
praktikoje, gebėtų teorines žinias panaudoti kurdami naujus 
inovatyvius ir tarptautinėje erdvėje konkurencingus produktus. 
Vykdant projektą bus pritaikytas ir įgyvendintas Norvegijoje 
sukurtas verslumo ugdymo modelis EUROPRISE, kuris skatins 
aukštųjų mokyklų tiksliųjų mokslų studentus patiems kurti savo 
verslą, steigti įmones, susikurti sau darbo vietas ir pasilikti 
Lietuvoje.  
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Projekto pavadinimas 
Projekto SFMIS 

numeris, 
vykdytojas 

Bendra 
projekto vertė, 

Lt 

Projekto tikslas 

7. Saulėtekio verslumo 
mokykla AdVenture 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-032; 

 
Viešoji įstaiga 

„Saulėtekio 
slėnis“ 

2 270 542,00 

Projekto tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi Lietuvoje 
stiprinant ir ugdant studentų verslumo gebėjimus, kad verslo 
kūrimas būtų suvokiamas kaip dar viena galimos karjeros 
alternatyva. Projekto dalyviai turės galimybę perimti patirtį iš 
geriausių Lietuvos įmonių bei įgyvendinti savas verslo idėjas 
organizuojamuose mokymuose. 

8. Studentų praktikų 
organizavimo sistemos 
sukūrimas ir išbandymas 
draudimo brokerių 
įmonėse 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

094; 
 

Nacionalinės 
draudimo 

brokerių įmonių 
asociacija 

476 180,00 

Projekto tikslas – draudimo sektoriaus specialybės studentų 
praktikų organizavimo pagerinimas, parengiant metodinę 
medžiagą, sukuriant praktikantų darbo vietas bei įsigyjant 
informacinę sistemą. 
2011 m. parengta studentų praktikų organizavimo tarptautinės 
patirties pritaikymo galimybių studija ir sukurta bendra modelio 
koncepcija. Sukurtos praktikų organizavimo metodikos, atlikta 
jų leidyba. Sukurta informacinė sistema, kuri vėliau buvo 
sėkmingai įdiegta. Vilniaus kolegijos dėstytojai vedė studentų 
profesinės praktikos vadovavimui skirtus tutorių mokymus. 
Projekto metu EKF studentai atliko praktikas draudimo 
sektoriaus įmonėse, buvo vertinamas praktikų organizavimo 
modelio rezultatyvumas. 

9. Vadybos ir ekonomikos 
studijų programų 
profesinės praktikos 
organizavimo modelio 
kūrimas ir diegimas 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

079; 
 

Lietuvos verslo 
darbdavių 

konfederacija 

1 582 222,00 

Projekto tikslas – inovatyvios vadybos ir ekonomikos programų 
praktikos organizavimo sistemos sukūrimas, kuri skatintų 
praktikos proceso dalyvius efektyviai išnaudoti teikiamas 
galimybes ir motyvuotų siekti maksimalios naudos. 
Projekto įgyvendinimo metu sukurtas tinklapis 
www.gerapraktika.lt, kurio pagalba Kolegijos studentai įgijo 
galimybę susirasti praktikos bazes. Įsigyti „Profesinės praktikos 
vadovai studentams“ (70 vnt. spausdintų leidinių) bei 
„Profesinės praktikos vadovas įmonėms“ (e-variantas). 2011 m. 
spalio 25 d. Vilniaus kolegijos EKF ir VVF atstovai dalyvavo 
projekto konferencijoje. 

10. Studentų profesinių 
praktinių įgūdžių ir 
verslumo ugdymas 
apdirbamosios pramonės 
imitacinėse įmonėse 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

074; 
 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

1 866 849,33 

Projekto tikslas – apdirbamosios pramonės imitacinių įmonių 
centro sukūrimas, jo veiklos organizavimas ir informacinių, 
techninių bei metodinių sąlygų parengimas profesinės praktikos 
atlikimui.  
2011 m. sukurtas praktinio mokymo imitacinėse įmonėse 
modelis ir metodika. Parengti veiklos procesų aprašai, metodinė 
informacinė literatūra dėstytojams ir studentams, rengiama 
praktikos pravedimo metodika. Įvyko 3 mentorių mokymai 
(„Bendrieji gebėjimai“, „Specialieji dalykiniai gebėjimai“ ir 
„Verslo valdymo sistema“). Įsigyta programinė įranga 
informacinės sistemos sukūrimui, dalyvauta renginyje „Baltijos 
tekstilė ir oda 2011“ bei įsteigtas praktinio mokymo centras. 

11. Studentų praktikų 
organizavimo modelio 
sukūrimas ir 
įgyvendinimas šalies 
pramonės įmonėse 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

067; 
Lietuvos 

pramonininkų 
konfederacija 

1 518 755,00 

Projekto tikslas – praktikų organizavimo pramonės įmonėse 
sistemos sukūrimas, įskaitant inovatyvius praktinio mokymo 
metodus bei vieningą praktikantų įgytų praktinių profesinių 
kompetencijų pramonės įmonėse vertinimo sistemą. Projektas 
nacionaliniu mastu skatins pramonininkų ir aukštųjų mokyklų 
partnerystę organizuojant pirmos pakopos arba vientisųjų 
studijų studentų praktikas Lietuvos pramonės įmonėse. 

12. Vadybos ir verslo 
administravimo studijų 
krypties pirmosios pakopos 
programų tarptautinio 
konkurencingumo 
stiprinimas, skatinant 
tarpinstitucinę partnerystę 
bei diegiant inovatyvius 
mokymosi metodus 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-061; 

 
Viešoji įstaiga 

Vilniaus 
universiteto 
Tarptautinio 

verslo mokykla 

973 573,43 

Projekto tikslas – stiprinti vadybos ir verslo administravimo 
programų tarptautinį konkurencingumą.  
Akredituota Tarptautinio verslo studijų programa. Parengta 
praktinių užduočių valdymo metodika akcentuojant programinės 
įrangos SPSS (angl. — Statistical Package for the Social 
Science) panaudojimą dėstant Verslo matematikos, 
Kompiuterizuoto verslo valdymo ir Verslo informatikos 
dalykus.  
Parengti 8 mokymo priemonių komplektai Verslo studijų įvado, 
Rinkodaros tyrimų, Kokybės vadybos, Projektų valdymo, 
Tarptautinės prekybos, Profesinės praktikos, Baigiamosios 
praktikos, Baigiamojo darbo dalykams, akcentuojant SPSS 
prognozavimo metodikos taikymą.  
Parengtos 5 praktinės egzaminų užduotys šiems dalykams: 
Finansai, Sandėlių vadyba, Dokumentų valdymas, Transporto 
logistika, Logistikos pagrindai. Vyko bandomasis Tarptautinio 
verslo studijų programos įgyvendinimas. 

http://www.gerapraktika.lt/�
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Projekto pavadinimas 
Projekto SFMIS 

numeris, 
vykdytojas 

Bendra 
projekto vertė, 

Lt 

Projekto tikslas 

13. IT PRAKTIKA: 
studentų praktikos 
organizavimo modelio 
sukūrimas ir įdiegimas 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

054; 
 

Asociacija 
„INFOBALT“ 

1 575 233,00 

Projekto tikslas – studentų praktinių įgūdžių Lietuvos 
informacinės ir ryšių technologijos (IRT) sektoriuje 
sustiprinimas. Praktikų metu kvalifikuotų IT eksporto 
specialistų, IT projektų vadovų ugdymas, gebėjimų tobulinimas 
pritaikant žinias praktikoje, tuo pačiu dėstytojų įtraukimas į 
verslui būdingą aplinką, studentų ir dėstytojų supažindinimas su 
naujausiais IT produktais. Projekto metu plėtojamas studentų ir 
darbdavių grįžtamasis ryšys. Europos lygmeniu bus užtikrintas 
IRT specialistų kvalifikacijos atitikimas šio sektoriaus 
poreikiams. 

14. Studentų praktikos 
sistemos sukūrimas 
Lietuvos prekybos 
sektoriaus įmonėse, 
naudojant pažangią ES 
šalių patirtį 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-01-

010; 
 

Lietuvos 
prekybos įmonių 

asociacija 

1 525 493,00 

Projekto tikslas – modernios studentų praktikų organizavimo 
sistemos sukūrimas ir pritaikymas Lietuvos prekybos įmonėse 
remiantis pažangia ES šalių patirtimi.  
Įgyvendinant projektą 2010 / 2011 m. m. apie 70 Prekybos 
vadybos studijų programos studentų dalyvavo projekto 
organizuotose praktikose. Buvo sukurtas internetinis tinklalapis, 
kuris padeda studentams susirasti praktikos vietas. 

15. Aukštojo Mokslo I ir II 
pakopų Informatikos ir 
informatikos inžinerijos 
krypčių studijų Programų 
Atnaujinimas bei naujų 
sukūrimas ir 
įgyvendinimas (AMIPA) 

VP1-2.2-ŠMM-09-
V-01-003; 

 
Kauno 

technologijos 
universitetas 

4 100 000,00 

Projekto tikslas – atnaujinti esamas ir sukurti naujas I ir II 
pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų 
programas bei jas įgyvendinti VU, KTU, VGTU, VDU, MII, 
KK ir VK. Atnaujinant modulių turinius bus paruoštos 
mokomosios knygos ir mokymo(si) medžiagos pateiktys. 

16. Biotechnologijos ir 
biofarmacijos sektoriui 
reikalingų aukštos 
kvalifikacijos specialistų 
rengimo tobulinimas 
(BIOTEFA-A) 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-09-V-01-

009; 
Vilniaus 

universitetas 

6 778 353,00 

Projekto tikslas- atnaujinti biotechnologijos ir biofarmacijos 
mokslo, verslo ir pramonės plėtrai reikalingas I ir II pakopos bei 
vientisųjų studijų programas, išbandyti šias programas ir 
patobulinti programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją 
stažuotėse, konferencijose ir dalykinės bei edukologinės 
kvalifikacijos kėlimo kursuose. 
2011 m. atnaujinta studijų programa „Cheminės analizės 
technologija“: pertvarkytas studijų programos aprašas ir 
standartizuotoji dalis, atnaujintas specializacijos „Biocheminės 
analizės technologija“ dalykų turinys, parengta 14 dalykų 
metodinė medžiaga (konspektai, laboratorinių darbų aprašymai, 
savarankiško darbo užduotys). Atliktas atnaujintos studijų 
programos „Cheminės analizės technologija“ tarpinis 
ekspertinis vertinimas. 

17. Aukštųjų mokyklų 
studentų ugdymo karjerai 
ir karjeros stebėsenos 
modelių plėtotė ir 
įdiegimas, su studentais 
dirbančių profesinio 
orientavimo specialistų 
kvalifikacijos tobulinimas, 
jiems skirtų priemonių 
sukūrimas (I etapas) 

VP1-2.3-ŠMM-01-
V-01-001; 

 
Vilniaus 

universitetas 
(Karjeros 
centras) 

10 743 937,00 

Projekto tikslas – sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų 
aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius 
atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė 
ir kvalifikuoti specialistai.  
Vykdant projektą, parengtas studentų karjeros valdymo 
paslaugų modelis. Parengtos ir ekspertų aprobuotos studentų 
karjeros valdymo paslaugų srities kokybės gairės, apimančios 
karjeros valdymo paslaugų ir priemonių kokybės, karjeros 
valdymo specialistų kompetencijų gaires ir karjeros valdymo 
specialisto etikos kodeksą. Parengta studentų karjeros valdymo 
kompetencijų ugdymo programa, aukštųjų mokyklų ugdymo 
karjerai specialistų profesinio tobulėjimo programa, karjeros 
vertinimo metodikų projektai, karjeros informacijos šaltinių 
klasifikatoriaus aprašas, karjeros informacijos šaltinių 
klasifikatoriaus vartotojo instrukcija bei karjeros valdymo 
informacinės sistemos (KVIS) modelio projektas. 

18. Nacionalinės Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentų 
ir dėstytojų tarptautinės 
praktikos ir stažuočių 
sistemos sukūrimas ir 
įgyvendinimas 

Nr. VP1-2.2-
ŠMM-08-V-02-

002; 
 

Jungtinių Tautų 
vystymo 

programos 
Lietuvoje 

tarptautinės 
organizacijos 

biuras, veikiantis 
Lietuvoje 

2 949 164,00 

Projekto tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir 
konkurencingumą, sukuriant tarptautine partneryste pagristą 
studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių 
organizavimo sistemą.  
Parengti moduliai: „Studentų tarptautinės praktikos“, „Dėstytojų 
tarptautinių stažuotės“ bei partnerių tinklo aprašas. Įvyko 3 
mokomieji vizitai į Ispaniją, Italiją ir Jungtinę Karalystę 
susipažinimui su gerąja tarptautinių partnerių tinklų kūrimo 
patirtimi. Vyko mokymai specialistams studentų parengimui 
tarptautinei praktikai bei pradėtas programinės įrangos 
tarptautinės praktikos / stažuočių organizavimo proceso 
automatizavimui kūrimas. 
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Projekto pavadinimas 
Projekto SFMIS 

numeris, 
vykdytojas 

Bendra 
projekto vertė, 

Lt 

Projekto tikslas 

19. Kauno ir Vilniaus 
kolegijų valdymo 
efektyvumo didinimas 

VP1-2.1-ŠMM-04-
K-01-005; 

 
Kauno kolegija 

1 392 461,30 

Projekto tikslas – didinti Kauno ir Vilniaus kolegijų studijų 
sistemų efektyvumą ir konkurencingumą, tobulinant šių 
aukštųjų mokyklų vidaus valdymą. 
Į KK ir VK strategijas bus integruotas mokymosi visą gyvenimą 
aspektas, padidintas aukštųjų mokyklų tarybų vaidmuo, kas 
sąlygos valdymo efektyvumą, veiklos skaidrumą atskaitomybę. 
Šiuo projektu užtikrinama ilgalaikė dviejų didžiausių Lietuvoje 
kolegijų partnerystė, skatinant abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą su socialiniais-ekonominiais partneriais bei 
suformuota abiems kolegijoms bendra strateginė studijų 
filosofija. 
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11 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 2010 / 2011 M. M. 
 
 
Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Projekto 
biudžetas 

Dalyvaujantis 
padalinys 

1.  

LLP-ERA-MOB-2010-LT-0486 
LLP/Erasmus studentų mobilumas 
studijoms ir praktikoms, darbuotojų 
mobilumas dėstymui ir mokymams bei 
mobilumo organizavimas 
Koordinatorius – Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija 

LLP/Erasmus 
US 2010-06-01 2011-09-30 288472 EUR Vilniaus 

kolegija 

2.  

505243-LLP-1-2009-1-BE-KA1-
KA1SCR, LLP skersinės veiklos 
projektas FLLLEX. Koordinatorius – 
Liuveno taikomųjų mokslų universitetas 

Europos 
Komisija 

LLP/Erasmus 
US 2010-01-01 2012-08-31 586447 EUR Vilniaus 

kolegija 

3.  

LLP-GRU-MP-2009-LT-00010 
„Etinė kompetencija kaip ugdymo 
komponentas suaugusiųjų mokyme“ 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Europos 
Komisija LLP/Grundtvig 2009-09-01 2011-09-30 50065 LTL ATF 

4.  

2010-1-BG1-LEO05-03085 
„ValidAID“: Verslo kompetencijų plėtra 
darbo vietoje 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Europos 
Komisija 

Leonardo da 
Vinci 2010-09-01 2012-09-10 1236102 ATF 

5.  

LLP-GRU-SO-2010-LT-00003 
„Aplinkos kompetencijos Lietuvije: 
pažink, pajusk, sukurk“ 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Agrotechnologijų fakultetas 

Europos 
Komisija LLP/Grundtvig 2009-09-01 2011-07-03 19110 EUR ATF 

6.  

LLP-ERA-IP-2010-LT-0449 
„IP WISDOM: Web Information System 
Data Organization Modelling“ 
Koordinatorius – Vilniaus kolegijos 
Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Europos 
Komisija 

LLP/ERASMUS 
IP 2010-10-01 2011-06-01 52978 EUR EIF 

7.  

156041-LLP-1-2009-1-UK-ERASMUS 
„Dietistai, tobulinantys švietimo ir 
mokymo standartus“ 
Koordinatorius – Plimuto universitetas, 
Jungtinė karalystė 

Europos 
Komisija 

LLP/Erasmus 
US 2010-10-01 2013-09-30  SPF 

8.  

ERA-IP-2008-08 
,,Integrating Complementary Health Care 
Within a Responsive Health Care 
System” 
Koordinatorius – Prahos Čarlzo 
Universitetas, Čekija 

Europos 
Komisija 

LLP/ERASMUS 
IP 2008 2011 42587 EUR SPF 

9.  

LLP-ERA-IP-2010-LT-0451 
„Vidutinių įmonių socialinės atsakomybės 
strategijos“ 
Koordinatorius –  Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos fakultetas 

Europos 
Komisija 

LLP/ERASMUS 
IP 2010-09-01 2011-08-31 88012 EUR VVF 

10.  

2010/LLP/ERAMOB-IP/01 
„Korporacinės socialinės atsakomybės 
įgyvendinimas mažose ir vidutinėse 
įmonėse“ 
Koordinatorius – Planteno taikomų 
mokslų universitetas, Belgija 

Europos 
Komisija LLP/ERASMUS 2010-09-01 2011-08-31 98000 EUR VVF 

11.  

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

Europos 
Komisija LLP/ERASMUS 2008-10-01 2010-12-31 1377677 EUR VVF 
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12 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS DIDELĖS SPARTOS DUOMENŲ PERDAVIMO 
MAGISTRALIŲ SCHEMA 

 
 

 
 



Vilniaus kolegijos metinė ataskaita 2011 

88 

13 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS PATALPŲ RENOVACIJA 
 
 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas, atlikti darbai Suma, Lt 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 
1. Elektros instaliacijos darbai 10190.40 
2. Stogo remontas 147983.00 
3. Ekspertizės rangos sutartis 3509.00 

Iš viso: 161682.4 
Ekonomikos fakultetas 

1. Stogelio remontas 5927.79 
2. Serverinės įrengimas 4836.21 
3. Dviejų auditorių remontas 9977.35 

Iš viso: 20741.35 
Verslo vadybos fakultetas 

1. Koridoriaus ir auditorijų remontas 77851.53 
Iš viso: 77851.53 

Sveikatos priežiūros fakultetas 
1.  Pamatų apsaugos įrengimas 99321.61 
2.  Stogo remontas 11513.15 

Iš viso: 110834.76 
Agrotechnologijų fakultetas 

1. Stogo remontas 27780.00 
2. Langų keitimas 75200.00 
3. Šiltnamio statyba 188993.56 
4. Lauko laboratorijos rekonstrukcija 598259.00 
5. Gerbūvio įrengimas 204984.72 
6. Tualeto remontas 9615.20 
7. Signalizavimo ir įeigos apsaugos sistemų įrengimas 28000.00 

Iš viso: 1132832.48 
Pedagogikos fakultetas 

1. Pamatų apsaugos įrengimas 118078.35 
Iš viso: 118078.35 

Dizaino technologijų fakultetas 
1. Langų keitimas 6120.00 

Iš viso: 6120.00 
Saltoniškių g 58 

1. Langų keitimas 184300.00 
Iš viso: 184300.00 

Iš viso fakultetuose: 1926799.56 
Bendrabučių remontas 

Bendrabutis Nr. 1 Verkių g. 45 
1. Stogo remontas 10408.42 
2. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas 3261.40 

Iš viso: 13669.82 
Bendrabutis Nr. 2 Šaltkalvių g. 14 

1. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas 3261.40 
2. Stogo remontas 9669.19 

Iš viso: 12930.59 
Bendrabučio Nr. 3 Didlaukio g. 61 

1. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas . 3261.40 
2. Stogo remontas 9982.50 

Iš viso: 13243.90 
Iš viso bendrabučiuose: 39844.31 

Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų paruošimas 
šildymo sezonui ir dalinis remontas  

114394.69Lt  

Iš viso Kolegijoje: 1966643.87 
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14 priedas. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS 
 
 

15.1 lentelė. Vilniaus kolegijos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto 
lėšos) programos 2011 metų išlaidų sąmatos ir vykdymo ataskaita, tūkst. litų  

Kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

 Išlaidos  27064,7 27064,7 27064,7 
2.1.1 Darbo užmokestis 17605,4 17605,4 17605,4 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 5451,7 5151,7 5451,7 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 2,8 2,8 2,8 
2.2.1.7 Apranga ir patalynė 25,0 25,0 25,0 
2.2.1.8 Spaudiniai 200,1 200,1 200,1 
2.2.1.10 Kitos prekės 395,8 395,8 395,8 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 149,0 149,0 149,0 
2.2.1.20. Komunalinės paslaugos 751,0 751,0 751,0 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 569,1 569,1 569,1 
2.7.3.1. Darbdavių socialinė parama 128,0 128,0 128,0 
2.8.1.1 Stipendijos 1786,8 1786,8 1786,8 
 Iš viso asignavimų 27064,7 27064,7 27064,7 

 
 

14.2 lentelė. Vilniaus kolegijos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) 
programos 2011 metų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, tūkst. litų 

Kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų 
planas 

Gauti 
asignavimai 

Kasinės 
išlaidos 

 
 

Išlaidos  12539,1 12539,1 12539,1 

2.1.1 Darbo užmokestis 4292,0 4292,0 4292,0 
2.1.2 Soc. draudimo įmokos 1329,0 1329,0 1329,0 
1.2.1.2 Medikamentai 6,0 6,0 6,0 
2.2.1.5 Ryšių  paslaugos 190,0 190,0 190,0 
2.2.1.6 Transporto išlaikymas 120,0 120,0 120,0 
2.2.1.7. Apranga ir patalynė 47,0 47,0 47,0 
2.2.1.8 Spaudiniai 240,0 240,0 240,0 
2.2.1.10 Kitos prekės 1088,0 1088,0 1088,0 
2.2.1.11 Komandiruotės 105,0 105,0 105,0 
2.2.1.15 Ilg. turto remontas 696,1 696,1 696,1 
2.2.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 15,0 15,0 15,0 
2.2.1.17 Apmokėjimas samdomiems konsultantams 4,0 4,0 4,0 
2.2.1.18 Apmokėjimas už turto vertinimą 10,0 10,0 10,0 
2.2.1.20 Komunalinės paslaugos 3824,0 3824,0 3824,0 
2.2.1.30 Kitos paslaugos 522,0 522,0 522,0 
2.7.1.1 Darbdavių socialinė parama 49,0 49,0 49,0 
 
 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimo išlaidos 1109,2 1109,2 1109,2 

3.1.1.2 Negyvenamieji pastatai 30,0 30,0 30,0 
3.1.1.3 Mašinos ir įrengimai 420,0 420,0 420,0 
3.1.1.02 Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinės programinės įrangos 309,0 309,0 309,0 
3.1.1.05 Kitas nematerialusis turtas 350,2 350,2 350,2 
 Iš viso asignavimų(2+3) 13648,3 13648,3 13648,3 
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14.3 lentelė. 2011 metais (iš visų šaltinių) įsigyto ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąrašas 
Pavadinimas Kiekis Suma, Lt 

 
Nematerialusis turtas 

 
Banko ir draudimo sistemų versija  1243880 
Licencijos  1759,72 
Programinė įranga Microsoft System Center  958,32 
Pastato Didlaukio g.82 techninis projektas  319190 
Pastato J.Jasinskio g.15 techninis projektas  30539,10 
Programinė įranga ir licencijos 23 19554,33 
Programinė įranga  92285,49 
Elektroninis žodynas WinLED 10 677,6 
Programinė įranga EndNote 10 6957,5 
Programinė įranga Cyber Science 3D Zoology 20 24321 
Programinė įranga MS Project2010 42 7140,21 
Microsoft Campus Desktop progr. įrangos licencijos  132132,0 

Nematerialusis turtas iš viso  1879395,27 
 
Materialusis turtas 

 
Šiltnamis 2 188993,53 
Skysčių chromotografas 1 261922,65 
Nešiojamas kompiuteris 5 13452,75 
Kompiuteris 30 76285,20 
Serverių spinta 1 6710,66 
Serveris 2 7901,30 
Kilpinė siuvimo mašina 1 30000 
Garintuvas 1 1150 
Auskultacijos komplektas 1 5499,99 
Slaugos priežiūros manekenas 1 8500,01 
Marmitas 1 4477,00 
Pramoninė krosnis 2 18392 
Žolės pjovimo mechanizmas 1 12000 
Tešlos maišyklė 1 3872 
Oro kondicionierius 2 17368,34 
Virtuvinė spintelė 1 1450,12 
Stendas „Luxury Double“ 1 1934,79 
Kompiuterinė įranga 52 517084,07 
Lauko laboratorijos rekonstrukcija  237023,18 
Pastato J.Jasinskio g.15 rekonstrukcija  8107 
Pėsčiųjų takai, aikštelės  2153088 
Projektorius Optima DX319P 2 3436,40 
Etikečių spausdintuvas Zebra 1 1064,80 
Plonasluoksnės chromatografijos komplektas 1 23474 
Šaldanti centrifuga 1 23595 
Dvispindulinis UV/VIS spektrofotometras 1 27225 
Kavos aparatas ESAM4000 Delonghi 1 1294,08 
Spausdinimo įrenginys Epson Stylus 2 13000,24 
Lazerinis spausdintuvas UTAX LP3335 21 27315,75 
Spausdintuvas UTAX CLP3721 Colour 3 4813,38 
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Pavadinimas Kiekis Suma, Lt 
Projektorius SANYO PLC-WK2500 38 91812,94 
Kopijavimo aparatas Xerox Work Centre 5222 6 41019 
Komutatorius HP Pro Curve Switch2610-24 34 50273,08 
Komutatorius HP Pro Curve Switch2610-48 7 19015,15 
Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab 50 95590,0 
Daugiafunkcinis įrenginys UTAX CD 1028 1 2601,50 
Horizontalios elektroforezės sistema 1 3630 
Gelių dokumentavimo sistema 1 19057,50 
Elektroforezės gelių džiovintuvas 1 6473,5 
Autoklavuojamų dozatorių rinkinys 1 2329,25 
Oscilografas DS1052E 1 1224,52 
Garso sistema YAMAHA 1 7800,0 
Operacinis elektrinis stalas 2 6413,0 
Skaitmeninis kopijuoklis Sharp 1 3565,26 
Indų plovimo mašina „Niagara“ 1 27467 
 
Gauta iš balanso į balansą 
 
Patalpos Saltoniškių 58 administracinis pastatas 1 607725,66 
Garažas Saltoniškių 58 1 4117,00 
Ūkio pastatas Saltoniškių 58 1 2724,78 
Ūkio pastatas (transformatorinė) Saltoniškių 58 1 1011,10 
Kitas turtas 41 224033,69 

Materialusis turtas iš viso  4990830,65 
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