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- Fakultetų veiklos savianalizės ataskaitas; 
- Studijų tarnybos duomenis; 
- Strateginės plėtros skyrius duomenis; 
- Personalo skyriaus duomenis; 
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- Kompiuterių centro duomenis; 
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- Tarptautinių ryšių skyriaus duomenis; 
- Ryšių su visuomene skyriaus duomenis; 
- Finansų ir apskaitos skyriaus duomenis. 
 
 
 
 
 
 
Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

 
EIF – Elektronikos ir informatikos fakultetas 
EKF – Ekonomikos fakultetas 
VVF – Verslo vadybos fakultetas 
SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas 
ATF – Agrotechnologijų fakultetas 
PDF – Pedagogikos fakultetas 
DTF – Dizaino ir technologijų fakultetas 
MEF – Menų fakultetas 
SA – Studentų atstovybė 
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1. KOLEGIJOS VIZIJA 
 

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti 
darbo rinkos poreikius su perspektyvių 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. 

Veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasaulio atstovais užtikrinti modernų ir Europos 
standartus atitinkantį studijų procesą. 

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

 
 

3. KOLEGIJOS VALDYMAS 
 

Integruotos plėtros strategijoje iki 2020 m. numatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai, 
realizuojantys savitą Kolegijos misiją Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje ir visavertį dalyvavimą 
Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME) bei Europos mokslinių tyrimų erdvėje (EMTE). 

Bendruosius kolegijų tikslus apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas: 
• vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo 

kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės bei visuomenės ir ūkio reikmes ir 
atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

• plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir 
ūkio subjektus; 

• sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti; 
• ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos 

sąlygomis. 
Formuojant Kolegijos ilgalaikę strategiją buvo vadovaujamasi pagrindiniais Europos aukštojo 

mokslo strateginiais dokumentais (bet jais neapsiribojant), aprėpiančiais laikotarpį iki 2020 metų: 
EAME Liuveno komunikatu, Europos Sąjungos – Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo 
darbotvarke ir Bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“. 

Kokybinių akcentų Kolegijos strategijai teikia Liuveno komunikate numatytos aukštųjų 
mokyklų kaitos kryptys: studijų prieinamumas, mokymasis visą gyvenimą ir įsidarbinimą lemiančių 
gebėjimų plėtotė; aukštosios mokyklos didaktika ir studijų orientavimas į studento poreikius; studijų, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveika; aukštųjų mokyklų tarptautinis atvirumas ir studentų bei 
dėstytojų tarptautinis judumas kaip kokybės užtikrinimo prielaida. 

Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkėje rekomenduojama geriau 
išnaudoti informacinių technologijų potencialą, didinti studijų modelių įvairovę ir investuoti į 
personalo kvalifikacijos tobulinimą. Aukštosios mokyklos skatinamos dalyvauti regionų plėtros 
programose ir tikslingai bendradarbiauti su verslo įmonėmis, plėtoti šviečiamąją ir mokslinių tyrimų 
veiklą. Šie aspektai yra Kolegijos strategijos įgyvendinimo orientyrai. 

Svarbiausias EMTE bendrosios programos „Horizontas 2020“ tikslas – darnus vystymasis, 
realių visuomenės problemų sprendimas diegiant technologijų ir socialines inovacijas. Visuomenės 
darnaus vystymosi nuostatoms įgyvendinti Kolegijoje skirtas svarus vaidmuo ne tik formuojant 
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taikomosios mokslinės veiklos ir meno programas, bet ir planuojant darniam vystymuisi aktualių 
gebėjimų ugdymą studijų programose bei darnaus vystymosi principais grindžiant Kolegijos vadybą ir 
praktiką.  

Formuojant Kolegijos strategiją buvo svarbu ne tik atliepti aukštojo mokslo strategines 
nuostatas, bet ir išsamiai identifikuoti jų įgyvendinimo sąlygas.  

• Teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas 
• Vystyti Kolegijos veiklos tarptautiškumą 
• Plėtoti mokslo taikomąją veiklą ir profesionalųjį meną 
• Tobulinti Kolegijos akademinio personalo kompetencijas 
• Tobulinti Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslo tyrimų infrastruktūrą 
• Didinti institucijos valdymo veiksmingumą 
Šiems tikslams įgyvendinti numatyti uždaviniai ir priemonės, į kurias integruotos aukščiau 

įvardintos strateginės nuostatos. 
 
Efektyvią institucijos veiklą lemia Kokybės užtikrinimo sistema, mokymo(si) visą gyvenimą 

strategija bei valdymo, studijų ir žmogiškųjų išteklių valdymo procesai. Šiuo metu Kolegija, 
įgyvendindama projektą „Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas“ (2011/7/13 – 
2013/7/12), rengia aktualų vidinės studijų kokybės vadybos (VSKVS) modelį ir jo realizavimo 
priemones. Siekiama plėtoti Kolegijos administracijos darbuotojų specialiuosius gebėjimus studijų 
kokybės vadybos uždaviniams įgyvendinti. Šio projekto rezultate jau parengtas VSKVS modelis, 
grindžiamas Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis bei 
suderintas su Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais mokslo ir studijų kokybės 
užtikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais. 

VSKVS pagrindu suformuluoti kokybinių rodiklių deriniai šioms vertinamosioms sritims: 
• strateginis valdymas ir administravimas; 
• studijos ir mokymasis visą gyvenimą, studijų prieinamumas; 
• mokslo (meno) veikla; 
• darnus vystymasis; 
• tarptautinis atvirumas. 
Vadovaujantis šiais rodikliais bus atliekama strategijos įgyvendinimo stebėsena ir analizė, 

siekiant užsibrėžtų rezultatų kokybės ir nuolatinio tobulinimo. 
Kad VSKVS būtų veiksminga, ją reikia nuolat peržiūrėti ir tobulinti. Siekiant įvertinti kokybės 

vadybos sistemos veiksmingumą, analizuojama: 
• kokybės vadybos procedūrų bei priskirtų padaliniams, organizaciniams dariniams ir 

asmenims atsakomybių ir (arba) įsipareigojimų aiškumas ir racionalumas; 
• kokybės vadybos procedūrų reguliarumas ir prioritetai; 
• informacijos apie kokybės vadybos procedūras ir į(si)vertinimo rezultatus tinkamumas ir 

prieinamumas Kolegijos bendruomenei, kitiems socialiniams dalininkams ir visuomenei; 
• Kolegijos bendruomenės ir kitų socialinių dalininkų ir suinteresuotųjų šalių (dalininkų) 

dalyvavimas kokybės vadybos procedūrose; 
• kokybės į(si)vertinimo rezultatais grindžiamų rekomendacijų panaudojimas Kolegijos 

veiklos kokybei gerinti ir strateginiam valdymui tobulinti. 
Kolegija aktyviai siekia supažindinti akademinę bendruomenę ir visuomenę su Kolegijos, 

integruotos plėtros strategija, atskleisti jos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo mąstą ir analizuoti 
pasiektus rezultatus.  

Kolegijos integruotos plėtros strategija buvo išleista elektroniniu ir spausdintiniu formatu, 
kurie išplatinti steigėjams, juridinio asmens dalyviams, strateginiams partneriams ir akademinės 
bendruomenės atstovams. Visuotinį informacijos prieinamumą garantuoja šio Kolegijos strateginio 
dokumento prieinamumas internete (http://www.viko.lt/lt/page/Vilniaus-kolegijos-integruotos-pletros-
strategijaiki-2020-m). Kolegija kiekvienais metais (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbia 
(Kolegijos interneto svetainėje (http://www.viko.lt/lt/page/Metine-ataskaita) ir teikia Švietimo ir 
mokslo ministerijai metinę veiklos ataskaitą, viešai skelbia metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų 
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įvykdymo ataskaitas. Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo plano iki 
2020 m. vykdymo pažangos rezultatai pristatomi Kolegijos direktoriaus metinėje ataskaitoje. 
Ataskaita svarstoma Kolegijos Akademinėje taryboje ir tvirtinama Kolegijos Taryboje. 

 
Įsigaliojus 2012 m. balandžio 24 d. Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimams, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė pakoregavo Vilniaus kolegijos Statutą. Statute nustatyta nauja Kolegijos 
tarybos sudarymo tvarka, patikslintos Tarybos ir Akademinės tarybos bei direktoriaus funkcijos, 
papildomos studentų teisės. Statute numatyta, kad Kolegijos tarybą sudaro 11 narių: vieną narį skiria 
Studentų atstovybė, 5 narius skiria kiti akademinės bendruomenės nariai, Akademinės tarybos 
nustatyta tvarka atrenkami dar 5 nariai, nepriklausantys aukštosios mokyklos bendruomenei, iš jų 
vieną narį skiria Studentų atstovybė. Akademinės tarybos 2012 m. spalio 3 d. posėdyje buvo 
patvirtinta nauja Kolegijos tarybos sudėtis. Tarybos nariai pirmajame posėdyje pirmininku išrinko 
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ prezidentą Vaclovą Šleinotą. Kolegijos tarybos 
narių sąrašas pateikiamas 2 priede. 

Akademinė taryba 2011/2012 m. m. posėdžiavo vienuolika kartų. Posėdžiuose buvo svarstomi 
ir tvirtinami studijas reglamentuojantys dokumentai, tvirtinamos naujos ir atnaujintos studijų 
programos, Kolegijos veiklos ir išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. ataskaitos, svarstytas ir teiktas 
tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei naujos redakcijos Statuto projektas. 2012 m. baigėsi 
Akademinės tarybos įgaliojimai. Nauja Akademinė taryba buvo sudaryta atstovavimo principu: 
fakultetų tarybos skyrė po 3 dėstytojus iš kiekvieno fakulteto, Studentų atstovybė skyrė po vieną 
studentą iš kiekvieno fakulteto, Akademinės tarybos nariai pagal pareigas – direktorius ir direktoriaus 
pavaduotojas akademinei veiklai. Akademinė taryba iš 34 narių išrinkta 5 metų laikotarpiui. Gruodžio 
19 d. pirmajame naujos Akademinės tarybos posėdyje balsų dauguma išrinkta Akademinės tarybos 
pirmininkė dr. Žymantė Jankauskienė. Akademinės tarybos narių sąrašas pateikiamas 3 priede. 

 
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 4 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 atnaujinant ar rengiant naujas studijų 
programas, studijų dalykus ir atskirų studijų dalykų dėstytojų atestacijos metu. 

Šiuo metu SA veikia 4 komitetai: socialinis ir akademinis, ryšių su visuomene, 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. 2012 m. 
buvo organizuota: pirmakursių stovykla, pirmakursių krikštynos, kuratorių mokymai, treji studentų 
atstovų mokymai, seniūnų akademija, renginiai studentas-studentui, Kalėdinis vakaras. Studentų 
atstovai dalyvavo Lietuvos Studentų Atstovybių Sąjungos (toliau LSAS) kongrese. Taip pat kaip ir 
kiekvienais metais šiemet SA nariai aktyviai dalyvavo rengiant „Atvirų durų dieną“, dalyvauja studijų 
mugėse bei vizituose į mokyklas, aktyviau bendradarbiauja su Tarptautinių ryšių skyriumi bei 
Karjeros centru. Vilniaus kolegijos SA turi internetinį tinklapį www.vikosa.lt, puslapį socialiniuose 
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tinkluose Facebook, Twitter, Ask.fm, kuriame studentai įtraukiami į diskusijas, dialogus, užsisako 
naujienas, kurias rengia SA nariai.  
 
 

4. AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS VYSTYMASIS 
 

2012 metais ketvirtą kartą buvo pristatytas Lietuvos kolegijų reitingas, kurį sudarė ir paskelbė 
savaitinis žurnalas „Veidas“. Naujame kolegijų reitinge valstybinių kolegijų kategorijoje pirmoji vieta 
skirta Vilniaus kolegijai (bendras rodiklių įvertinimas – 56,51). Trečią kartą Vilniaus kolegija tapo 
absoliučia reitingo nugalėtoja. Kolegijos vertintos pagal devynis kriterijus, kuriems suteikti skirtingi 
taškais skaičiuoti svorio koeficientai: vykdyta konsultacinė, taikomoji mokslo ir / ar meno veikla (15 
tšk.), aukščiausi akademinio personalo ir alumnų veiklos įvertinimai (2 taškai), kolegijos akademinis 
personalas (9,5 tšk.), kolegijos tarptautiškumas (17 tšk.), studijų programų įvairovė kolegijoje (9 tšk.), 
studijų sąlygos kolegijoje (12,5 tšk.), studentų nuomonė (10 tšk.), kolegijoje įgytos specialybės 
paklausa darbo rinkoje (20 tšk.), kolegijos finansavimas (5 tšk.).  

Aukštais balais įvertintas Kolegijos tarptautiškumas (10,98 tšk.), įgytos specialybės paklausa 
darbo rinkoje (15,22 tšk.), studijų programų įvairovė (6,22 tšk.). 

 

 
1 pav. „Sėkmingos partnerystės“ nominacijos prizas 

 
Verslo vadybos fakulteto rengtas ir įgyvendintas projektas „Partnerystės su Nordjylland 

aukštojo mokslo institucija užmezgimas jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“ pelnė 
„Sėkmingos partnerystės“ nominaciją Europos socialinio fondo agentūros organizuotame geriausių 
projektų konkurse. 

Įgyvendinant projektą 2011 m. kovo 30 d.-2012 m. kovo 30 d., parengta galimybių studija, 
pagrindžianti naujos jungtinės tarptautinės „Creative Enterprise“ studijų programos poreikį, surengtos 
trys Verslo vadybos fakulteto dėstytojų stažuotės Šiaurės Danijos universitetiniame koledže. 

2012 m. lapkričio 29 d. Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta 2 mln. 51 tūkst. 828 Lt 
vertės sutartis jungtinės Vilniaus kolegijos ir Šiaurės Danijos universitetinio koledžo studijų 
programos parengimui ir įgyvendinimui. 

Vilniaus kolegijos tautinių šokių ir dainų ansambliui „Voruta” įteikta Aukso paukštės 
nominacija. Aukso paukštės nominacija „Vorutai”, atliekančiai stilizuotą folklorą (liaudies šokius ir 
dainas, kompozitorių ir choreografų kūrinius, teatralizuotas programas), skirta už aktyvią pastarųjų 
metų veiklą, aukštą meninį lygį, sėkmingą dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose. 
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2 pav. Nominacijos „Aukso paukštė“ prizas 

 
Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas nuo 1999 metų 

meno kolektyvams ir jų vadovams teikia nominacijas. Jomis siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į 
mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius 
metų chorus, folkloro ir šokių ansamblius, teatrus, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies muzikos ir 
pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus. Nominuotiems meno kolektyvams kiekvienų metų 
pirmąjį ketvirtį viešų koncertų metu iškilmingai įteikiama Aukso paukštė – garbės, pripažinimo ir 
įvertinimo ženklas. 

Balandžio 26 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre įvyko Vilniaus 
kolegijos tautinių šokių ir dainų ansamblio „Voruta“ koncertas, kurio metu ansambliui buvo įteikta 
garbinga Aukso paukštės nominacija. 

Gegužės 10 d. Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas viešėjo Rygos 
bankininkystės aukštojoje mokykloje (Banku Augstskola), Latvijoje. 

 

 
3 pav. Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir Rygos bankininkystės aukštosios 

mokyklos rektorius dr. Andris Sarnovičs 
 

Vizito metu buvo pasirašyta penkerių metų bendradarbiavimo sutartis su ilgamete Vilniaus 
kolegijos partnere – Rygos bankininkystės aukštąja mokykla (Banku Augstskola). Sutartį pasirašė 
Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir Rygos bankininkystės aukštosios mokyklos 
rektorius dr. Andris Sarnovičs. Rygos bankininkystės aukštojoje mokykloje studijuoja apie 1 200 
studentų: 800 iš jų siekia bakalauro laipsnio, 400 – pasirinkę magistrantūros studijas. Minėtoje mokslo 
institucijoje vykdomos ir doktorantūros studijos. Šiais metais daktaro laipsnio siekia 30 doktorantų. 

Spalio 13 d. Antverpeno jūreivystės akademijoje (Belgija) vyko EURASHE tarybos posėdis. 
Lietuvai atstovavo Vilniaus kolegijos direktorius, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 
prezidentas Gintautas Bražiūnas. Posėdyje vyko rinkimai į EURASHE valdybos narius. EURASHE 
valdybos nariu 2 metų kadencijai išrinktas Gintautas Bražiūnas. Posėdžio metu taip pat svarstytas 
naujų narių priėmimo į EURASHE klausimas, aptartas organizacijos biudžetas, vyko darbas grupėse 
svarstant EURASHE strategiją iki 2015 m. 
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4 pav. Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė SPACE generalinėje asamblėjoje 

 
Suomijos Mikkeli taikomųjų mokslų universitete vykusioje Europos aukštųjų verslo mokyklų 

asociacijos SPACE generalinėje asamblėjoje Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė 
Danutė Rasimavičienė antrai kadencijai išrinkta asociacijos prezidente. 

Asociacija šiuo metu vienija 74 aukštąsias mokyklas, asocijuotus ir korporacinius verslo 
partnerius iš 27 šalių. Pagrindinis SPACE tikslas – tobulinti verslo aukštųjų mokyklų teikiamų studijų 
ir tyrimų kokybę, suartinti mokyklas ir verslo organizacijas, sudaryti galimybę studentams plėtoti savo 
profesinius gebėjimus. 

Jungtinės ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio programos, projektai, nuotoliniai kursai, SPACE 
egzaminai ir diplomai, dėstytojų stažuotės, studentų praktikos, bendros konferencijos ir bendri tyrimai 
bei publikacijos SPACE tyrimų žurnale „Advances in Higher Education“ – tai tik dalis veiklos, į kurią 
įsitraukia asociacijos nariai. 

Vilniaus kolegija turi pasirašiusi virš 130 įvairių bendradarbiavimo sutarčių su užsienio 
institucijomis. Didžiąją jų dalį sudaro LLP/Erasmus programos dvišalės sutartys, skirtos studentų ir 
personalo akademiniam judumui. Pasirašyti susitarimai apima studentų judumą praktikoms, pvz., 
sutartys su Graikijos, Ispanijos, Kipro, Turkijos viešbučiais ir agentūromis. 

Kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano, Latvijos, 
Lenkijos, Danijos aukštosiomis mokyklomis. Veikla vykdoma tarptautinių programų ir projektų 
įgyvendinimo, rengiamų konferencijų, seminarų, dvišalių vizitų pagrindu. 

Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys su užsienio aukštosiomis mokyklomis bei įmonėmis 
prisideda prie mokymosi visą gyvenimą skatinimo, tarptautiškumo bei taikomosios mokslinės veiklos 
plėtojimo, specialistų rengimo kokybės gerinimo. 

 
 

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

 
2011 / 2012 m. m. Vilniaus kolegijoje buvo vykdomos 49 koleginių studijų programos iš šešių 

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

Keturios studijų programos buvo vykdomos anglų kalba (programų sistemos, verslo vadyba, 
tarptautinis verslas, turizmo vadyba). 

Siekiant Kolegijos veiklos strateginio tikslo „Teikti aukščiausios kokybės profesijos studijas“ 
vienas svarbiausių uždavinių yra „atnaujinti ir rengti naujas studijų programas, tenkinančias šalies 
ekonomikos, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir darbo rinkos poreikius“. Kolegijoje vykdomos 
studijų programos atnaujinamos atsižvelgiant į įvairių suinteresuotųjų pusių (studentų, darbdavių, 
dėstytojų) nuomonės tyrimų rezultatus, derinant studijų programas su darbo rinkos reikalavimais, 
teisės aktais, vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. ES parama studijų plėtrai 
apžvelgta 5.9 skyriuje. 

Šokio pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, pradinio ugdymo pedagogikos, 
socialinės pedagogikos studijų programos buvo suderintos su Pedagogų rengimo reglamento 
pakeitimais (Žin., 2012, Nr. 58-2915). Siekiant dermės su Europos Sąjungos gestų kalbos vertėjų 
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rengimo standartais, gestų kalbos studijų programos pavadinimas pakeistas į lietuvių gestų kalbos 
vertimas. 2011 / 2012 m. m. fakultetuose buvo tęsiamas naujo nacionalinio kredito diegimas ir 
siekiamų studijų rezultatų formulavimas – iki 2011 m. gruodžio mėn. antruose – ketvirtuose kursuose 
dėstomų studijų dalykų aprašai patobulinti visuose fakultetuose. 

Fakultetuose, kaip ir kasmet, atliekami studentų, absolventų, darbdavių grįžtamojo ryšio 
tyrimai siekiant išsiaiškinti pirmo kurso studentų adaptaciją Kolegijoje, motyvaciją, lūkesčius, 
pasitenkinimą studijomis, praktikos organizavimą, sužinoti darbdavių nuomonę apie studentų 
pasirengimą praktinei veiklai, kvalifikavimo komisijos narių nuomonę apie baigiamųjų darbų ir jų 
gynimo kokybę, baigiamųjų egzaminų metu diplomantų demonstruojamas kompetencijas ir pan. Taip 
pat atliekama išsami absolventų įsidarbinimo analizė. 

Tyrimų rezultatai buvo aptarti fakultetų akademinėse bendruomenėse, administracijoje, priimti 
nutarimai tobulinti studijų procesą ir studijų programas. Praėjusiais mokslo metais kai kuriose studijų 
programose patikslintos kompetencijos, numatomi studijų rezultatai, studijų planas, dalykų (modulių) 
turinys, pasiekimų vertinimo strategija. 

Naujos (ketinamos vykdyti) studijų programos Kolegijoje rengiamos atsakingai, giliai 
išanalizavus būsimų absolventų poreikį, jų kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinius darbo rinkos 
reikalavimus. 

Per ataskaitinį laikotarpį Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo naujas studijų 
programas: 

• Elektroninio verslo technologijos (v. k. 653E10007) 
• Išmaniųjų įrenginių technologijos (v. k. 653E10005) 
• Programų sistemos (v. k. 653I30001) 
• Įvaizdžio dizainas (v. k. 653W23007) 
• Muzikinis teatras (v. k. 653W31002) 
• Pradinio ugdymo pedagogika (v. k. 653X12007) 
 
Dviejų novatoriškų modulinių studijų programų rengimui – išmaniųjų įrenginių technologijos 

ir elektroninio verslo technologijos – pasitarnavo ir lyginamasis kiekybinis ir kokybinis tyrimas 
„Inžinerijos studijų krypčių grupės specialistų poreikio nustatymas Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje“ 
atlikto vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Partnerystės užmezgimas su Estijos IT 
koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“ 
(sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011). Tyrimo metu buvo įvertintas inžinerijos studijų krypčių 
grupės studijų programas baigusių specialistų poreikis ir pasiūla darbo rinkoje. Taip pat įvertinta, 
kokios inžinerijos studijų krypčių grupės dalykinės kompetencijos yra svarbiausios potencialiems 
darbdaviams, kaip šiuos kompetencijos reikalavimus tenkina dabar tiriamose rinkose rengiami / 
dirbantys specialistai. 

Studijuojantieji pagal elektroninio verslo technologijų studijų programą turės galimybę įgyti 
vadybos žinių ir gebėjimų, o sėkmingai baigusiems absolventams bus suteiktas dvigubas (dviejų 
studijų krypčių) informatikos inžinerijos ir vadybos profesinio bakalauro laipsnis. 

Įvaizdžio dizaino studijų programos rengimą padiktavo plataus profilio specialisto, kuriančio 
visapusišką asmens įvaizdį šiuolaikinėje visuomenėje, poreikis, suteikiantis plačias įsidarbinimo 
galimybes šios studijų programos absolventams. 

Parengti naują muzikinio teatro studijų programą paskatino Menų fakulteto patirtis vykdant 
pramoginio scenos meno studijų programą, kurios pagrindu sukurta nauja studijų programa. Menų 
fakultetas atliko išsamų profesinio lauko tyrimą, kuris padėjo apibrėžti dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas ir suformuluoti numatomus studijų rezultatus, suprantamus visoms suinteresuotoms 
pusėms (akademinei bendruomenei, būsimiesiems studentams, darbdaviams), taip pat ir užsienio 
partneriams. Įvairiapusė absolventų veiklos sritis (vaidyba, dainavimas, šokis) padiktavo būtinybę 
pailginti studijų trukmę iki 3,5 metų. 

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos atnaujinimą sąlygojo vidiniai ir išoriniai 
veiksniai. Pedagogikos fakultete vykdomų studijų programų poreikio ir tobulintinų aspektų tyrimai, 
pastarųjų metų priėmimo rodikliai ir vykdytos ketverių metų trukmės pradinio ugdymo pedagogikos 
studijų programos išorinio tarptautinio vertinimo rezultatai atskleidė būtinybę koreguoti pradinio 
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ugdymo pedagogikos studijų programos sąrangą, pereinant nuo studijų programos tikslų prie studijų 
rezultatų, trumpinti studijų vykdymo trukmę iki trejų metų. 

Pagal Vykdomų studijų programų 2011–2014 metų vertinimo planą 2011 / 2012 m. m. Studijų 
kokybės vertinimo centrui buvo pateiktos šių studijų programų savianalizės suvestinės (išorinis 
vertinimas vyko 2012 m. antrajame pusmetyje): 

• Programų sistemos (v. k. 653I10001) 
• Elektronikos technika (v. k. 653H61001) 
• Telekomunikacijos (v. k. 653H64001) 
• Kompiuterių technika (v. k. 653H69002) 
• Informacijos sistemos (v. k. 653E10002) 
• Verslo ekonomika (v. k. 653L17001) 
• Bankininkystė (v. k. 653N31002) 
• Cheminės analizės technologija (653H81001) 
• Želdynai ir jų dizainas (v. k. 653H93001) 
• Maisto produktų technologija (v. k. 653E42002) 
• Aprangos technologijos ir verslas (v. k. 653J44004) 

 
Vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.  
 

1 lentelė. Vykdomų (V) ir ketinamų vykdyti (KV) studijų programų akreditavimas 

Nr. 
Studijų programos 

pavadinimas 
(V), (KV) 

Valstybinis 
programos 

kodas 

SKVC direktoriaus 
Įsakymo Nr., data 

Studijų programa 
akredituota iki 

1. Įvaizdžio dizainas (KV) 635W23007 2011 m. gruodžio 22 d. 
Nr.1-01-170 2015 m. birželio 30 d. 

2. Šokio pedagogika (V) 653X14006 2012 m. kovo 26 d.  
Nr. SV6-15 2015 m. birželio 30 d. 

3. Pradinio ugdymo 
pedagogika (KV) 653X12007 2012 m. balandžio 19 d. 

Nr. SV6-17 2015 m. birželio 30 d. 

4. Išmaniųjų įrenginių 
technologijos (KV) 653E10005 2012 m. balandžio 25 d. 

Nr. SV6-19-1 2015 m. birželio 30 d 

5. Elektroninio verslo 
technologijos (KV) 653E10007 2012 m. gegužės 18 d. 

Nr. SV6-19-1 2015 m. birželio 30 d. 

6. Muzikinis teatras (KV) 653W41002 2012 m. gegužės 18 d. 
Nr. SV6-19-1 2015 m. birželio 30 d. 

 
2012 m. spalio 1 d. Kolegijoje studijavo 7506, t. y. 6,19 proc. mažiau nei 2011 m. spalio 1 d. 

Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – sumažėjęs studentų priėmimas ir studentų 
nubyrėjimas. Studentų skaičiaus kitimo tendencija atsispindi 5 paveiksle. 
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5 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2008–2012 m. spalio 1 d. 
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Apžvelgiant studentų skaičių pagal studijų sritis 2012 m. spalio 1 d., pastebima, kad studentų 
skaičiai pasiskirsto tokiu pačiu santykiu kaip ir 2011 metais (6 pav.). 

 

 
6 pav. Kolegijos studentų skaičius studijų srityse 2008–2012 m. spalio 1 d. 

 
Daugiausia studentų, t. y. 55,72 proc. visų Kolegijos studentų, studijuoja pagal socialinių 

mokslų studijų srities programas. Antroje vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, 
kuriose studijuoja 20,24 proc. visų Kolegijos studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų studijų 
srities programos – jose studijuoja 17,09 proc. visų studentų, toliau seka fizinių mokslų studijų sritis – 
3,45 proc., meno studijų sritis – 2,80 proc. bendro studentų skaičiaus. Mažiausiai studentų studijuoja 
humanitarinių mokslų studijų srityje – 0,71 proc. visų kolegijos studentų. 

2012 m. spalio 1 d. iš 25 studijų krypčių daugiausiai studentų studijavo verslo studijų krypties 
programose – 1384 (2011 m. – 1443). Toliau sekė elektronikos ir elektros inžinerijos – 690 (2011 m. 
– 769), vadybos – 648 (2011 m. – 654), finansų – 641 (2011 m. – 677), pedagogikos – 544 (2011 m. – 
705 studentai) studijų krypčių programose. Mažiausiai studentų 2012 m. spalio 1 d. studijavo muzikos 
– 49 (2011 m. – 55) bei teatro ir kino – 36 (2011 m. – 40) 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. 

Studijos Kolegijoje vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis.  
2012 m. spalio 1 d. nuolatine studijų forma studijavo daugiau nei pusė (68,7 proc.) Kolegijos 

studentų – 5156, ištęstinėse studijose – 2350 studentų. Studentų skaičiaus pagal studijų formas 
dinamika 2008–2012 m. spalio 1 d., pateikta 7 pav.  

 

 
7 pav. Studentų skaičius Kolegijoje pagal studijų formas 2008–2012 m. spalio 1 d. 
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Studentų skaičius 2012 m. spalio 1 d., lyginant su praėjusiais metais, septyniuose fakultetuose 
(Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, Ekonomikos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, 
Pedagogikos, Dizaino ir technologijų) sumažėjo. Žymiausias sumažėjimas stebimas Dizaino ir 
technologijų fakultete – čia studentų skaičius sumažėjo daugiau nei penktadaliu (22,08 proc.). Tam 
įtakos turi studentų priėmimo sumažėjimas ir studentų nubyrėjimas. Studentų padaugėjo Menų 
fakultete – 5,99 proc.  
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8 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2008–2012 m. spalio 1 d. 
 
2012 m. spalio 1 d. daugiausia studentų studijavo Verslo vadybos fakultete – 1994, 

Elektronikos ir informatikos fakultete – 1277 studentai, Ekonomikos fakultete – 1255. Toliau pagal 
studentų skaičių fakultetai išsidėsto taip: Sveikatos priežiūros fakultete – 1120, Agrotechnologijų 
fakultete – 646, Pedagogikos fakultete – 530, Menų fakultete – 451, Dizaino ir technologijų fakultete 
– 233 studentai. 

Studijos pagal individualiųjų studijų programas asmenims, baigusiems aukštesniąsias 
mokyklas, jau keletą metų vykdomos tik Sveikatos priežiūros fakultete. 2012 m. spalio 1 d. pagal 
individualiųjų koleginių studijų bendrosios praktikos slaugos studijų programą studijavo 39 studentai 
(2011 m. spalio 1 d. – 67). 

 
Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2011 ir 2012 metais pateiktas 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. Studentų skaičius pagal koleginių studijų programas 2012 m. spalio 1 d. 

Programos pavadinimas 
Valstybinis 
programos 

kodas 

Studentų sk. skirtingais metais pagal studijų formas   
2011  2012   

NL I D N V Iš 
viso NL I D N V Iš 

viso 
Informacijos sistemos 653E10002 165 97   15 23 300 154 84   1 4 243 
Išmaniųjų įrenginių technologijos 653E10005             55         55 
Elektronikos technika   653H61001 135 64 27 26   252 143 90       233 
Elektroninio verslo technologijos 653E10007             30         30 
Programavimas kompiuteriams 65309P101 35 27   21 24 107   22   4 3 29 
Programų sistemos 653I10001 132 49       181 170 60       230 
Kompiuterių technika 653H69002 175 81   21   277 144 93       237 
Telekomunikacijos   653H64001 144 37 36 23   240 161 59       220 
Bankininkystė 653N31002 197 99 4 35   335 194 119   6   319 
Buhalterinė apskaita 653N44005 321 154 3 93   571 288 182   6   476 
Draudimas 653N32001 62 10 2 23   97 33         33 
Investicijos ir draudimas 653N32002 34 7       41 63 21   1   85 
Finansai 653N30003 99 83   22   204 101 102   1   204 
Verslo ekonomika 653L17001 67 40       107 94 44       138 
Įstaigų administravimas 653N23009 50 37       87 96 72       168 
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Įstaigų administravimas 653N23001 126 32 1   22 181 56 32     3 91 
Maitinimo verslo organizavimas 653N15001 67 56 1 40   164 34 49   10   93 
Prekybos vadyba  653N14005 51 39       90 85 64       149 
Prekybos vadyba  653N14001 90 46 9 36   181 52 45   14   111 
Reklamos vadyba  653N50003 79 40       119 145 71       216 
Reklamos vadyba  653N50001 159 49 5   26 239 75 52     8 135 
Tarptautinis verslas 653N12004 109 43       152 184 71       255 
Turizmo ir viešbučių 
administravimas 653N15002 174 72 8 46   300 94 61   5   160 

Turizmo vadyba 653N15003 83 40       123 166 64       230 
Verslo vadyba  653N11002 152 77 11 72   312 85 68   14   167 
Viešbučių ir restoranų vadyba 653N15004 79 42       121 140 78 1     219 
Bendrosios praktikos slauga 653B70003 356   126     482 520         520 
Biomedicininė diagnostika 653B81001 106   2     108 100         100 
Dietetika 653B41001 116         116 108         108 
Ergoterapija  653B30001 100   1     101 102         102 
Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 653B95001 110 66 1 23   200 111 63 1     175 

Kineziterapija 653B30002 118   1     119 114   1     115 
Agroverslo vadyba 653N20004 57 31 5 28   121 43 44 1 2   90 
Cheminės analizės technologija 653H81001 51         51 59         59 
Maisto produktų technologija 653E10002 86 69 1 17   173 89 91 1 3   184 
Veterinarija 653D10001 135   3     138 161   2     163 
Želdynai ir jų dizainas 653H93001 88 60 13 26   187 79 67 2 2   150 
Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogika 653X11003 110 86 7 38   241 75 101 1     177 

Lietuvių gestų kalbos vertimas 653T94001 58   1     59 53         53 
Pradinio ugdymo pedagogika 653X12003 82 30 26 31   169 93 43       136 
Socialinė pedagogika 653X16004 118 58 3 53   232 81 80 1 2   164 
Aprangos dizainas 653W23001 51 3 5     59 36 1 4     41 
Aprangos technologijos ir verslas 653J44004 49 34       83 64 34   1   99 
Įvaizdžio dizainas 653W2307           0 12         12 
Šukuosenų dizainas 653W23002 54 17 4 27   102 44 13   3   60 
Kostiumo dizainas 653W23003   6   16   22   6   6   12 
Siuvinių projektavimas ir 
gamyba 65308T206 9 8 4 12   33 0 6 1 2   9 

Populiarioji muzika 653W31002     48   8     56 49         49 
Kultūrinės veiklos vadyba 653N28004 164 77 5 19   265 202 92   5   299 
Pramoginis scenos menas 653W41001 39   1     40 23         23 
Muzikinis teatras 653W41002             13         13 
Šokio pedagogika 653X14006 61   2     63 67         67 
  4951 1866 326 763 95 8001 5140 2244 16 88 18 7506 

 
8001   7506   

 
5.2. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 
2012 metai buvo aštuntieji, 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. Trečius metus prašymai dalyvauti 
bendrojo priėmimo konkursuose buvo teikiami internetu LAMA BPO interneto svetainėje. 2010–
2012 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 iki 12 pageidavimų. Stojantieji prašyme galėjo nurodyti pageidavimus 
studijuoti universitetų ir kolegijų valstybės finansuojamose, valstybės nefinansuojamose arba 
valstybės nefinansuojamose studijų vietose su studijų stipendija. 

Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir 2012 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. gruodžio 20 d. įsakymu  
Nr. V-2486 patvirtintas tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr. 165-7884). Asmenų atrankos į valstybės 
nefinansuojamas studijų vietas principus galėjo nustatyti pati aukštoji mokykla.  
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Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas koleginėse studijose buvo vykdomas  
11-oje krypčių grupių. Krypčių grupes nustatė švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 23 d. 
įsakymas Nr. V-324 (Žin., 2012, Nr. 25-1186). 

2012 m. Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 3303 stojantieji (9 pav.). Lyginant su 
praėjusiais metais, tokių stojančiųjų buvo 286 daugiau (2011 m. – 3017). Vilniaus kolegija tarp 
aukštojo mokslo institucijų pagal prašymų pirmuoju pageidavimu skaičių buvo antra (2011 m. – 
antra). 

 
9 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta aukštoji mokykla  

(Vilniaus kolegija tarp universitetų) 
 

1 014 stojančiųjų savo prašymuose nurodė tik Vilniaus kolegijos studijų programas (10 pav.). 
Pagal šį rodiklį Vilniaus kolegija tarp visų aukštųjų mokyklų buvo pirma (2011 m. – trečia). 

 

 
10 pav. Prašymų skaičius, kuriuose nurodytos tik tos aukštosios mokyklos studijų programos  

(Vilniaus kolegija tarp universitetų) 
 
2012 m. į universitetinių studijų valstybės finansuojamas vietas buvo planuojama priimti 8975 

(2011 m. – 9680), į kolegines – 8224 (2011 m. – 9164) stojančiuosius. Į valstybės finansuojamas 
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studijų vietas universitetuose priimti 8641 (2011 m. – 9580), kolegijose – 7257 (2011 m. – 8674) 
stojantieji. 

Išskiriant aukštąsias mokyklas pagal gautų studijų krepšelių skaičių, daugiausiai jų teko 
Vilniaus universitetui – 2721. Antroje vietoje pagal studijų krepšelių skaičių – Vilniaus kolegija – 
1867. (11 pav.). 

 

 
11 pav. Aukštosios mokyklos pagal gautų studijų krepšelių skaičių 2012 m. 

 
Vertinant valstybės finansuojamų vietų pasiskirstymą tarp kolegijų, dalyvavusių bendrajame 

priėmime, daugiausiai studijų krepšelių laimėjo Vilniaus kolegija – 1867 ir Kauno kolegija – 1387 
(12 pav.). Stojantieji į nevalstybinės kolegijas galėjo pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų 
vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija. 

 

 
12 pav. Valstybės finansuojamų vietų skaičius valstybinėse kolegijose 2011-2012 m. 

 
Vilniaus kolegija šiais metais į valstybės finansuojamas studijų vietas priėmė 21 studentu 

(1 proc.) daugiau nei pernai metais. 
Nagrinėjant priimtųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičiaus kitimą nuo 2009 m. 

pastebėta, kad kasmet daugėjo priimtųjų į Verslo vadybos, Agrotechnologijų, Menų fakultetus 
(13 pav.). Nuo 2009 m. pastebimai augo priimtųjų į Elektronikos ir informatikos fakultetą skaičius. 
Šiais metais, lyginat su pernai, į valstybės finansuojamas vietas priimta 7 studentais mažiau. 
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13 pav. Priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius Vilniaus kolegijoje 2009–2012 m. 
 
Palyginus su pernai metais, šiemet į Ekonomikos fakultetą priimta 28 studentais daugiau. 

Daugiausiai į šio fakulteto valstybės finansuojamų studijų vietas buvo priimta 2010 m. (346). Į 
Sveikatos priežiūros fakulteto valstybės finansuojamų studijų vietas per pastaruosius ketverius metus 
šiemet buvo priimta daugiausiai studentų – 285. Lyginat su pernai metais, šis skaičius padidėjo 23 
studentais. Dizaino ir technologijų fakultete studijas valstybės finansuojamose vietose pradėjo 48 
studentai – 11 studentų mažiau nei pernai. Daugiausiai studentų šis fakultetas buvo priėmęs 2009 m. 
(99). Didžiausias priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičiaus mažėjimas stebimas 
Pedagogikos fakultete: nuo 217 studentų 2009 m. iki 74 šiais metais, t.y. 66 proc. Skaičiaus mažėjimą 
labiausiai įtakoja kasmet švietimo ir ugdymo krypčių grupės programoms mažinamos valstybės 
biudžeto lėšos. 

Priėmimo į Vilniaus kolegiją 2012 metais rezultatai. Per bendrąjį priėmimą pateikti 5798 
prašymai pirmuoju, 46020 prašymų pagal visus pageidavimus (2011 m. – 5 086 prašymai pirmuoju 
pageidavimu, 43 977 – pagal visus). Konkursas į Vilniaus kolegiją šiais metais pirmuoju pageidavimu 
buvo 2,13, pagal visus – 16,98 (2011 m. pirmuoju pageidavimu – 1,82, pagal visus – 15,71). Iš viso 
priimti 2 609 studentai (46 studentais mažiau nei pernai): 1 867 į valstybės finansuojamas (21 daugiau 
nei pernai), 723 – į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (67 studentais mažiau nei pernai). 

Bendras pakviestųjų į Vilniaus kolegijos studijų programas motyvacijos rodiklis buvo 3,74. Iš 
3 762 pakviestųjų 1277 (34 proc.) buvo pakviesti į studijų programą, prašyme nurodytą pirmu 
pageidavimu, 1 786 (47 proc.) – pirmu-antru.  

Į Vilniaus kolegiją priimta 43,9 proc. stojančiųjų, studijų programą nurodžiusių pirmuoju 
pageidavimu (2011 m. – 39,7 proc., 2010 m. – 33,7 proc.). Priimtųjų 2-4 pageidavimais buvo 33,8 
proc. (2011 m. – 25 proc.), 5-8 – 16,7 proc. (2011 m. – 20,2 proc.), 9-12 – 5,5 (2011 m. – 6,6). 

Analizuojant pakviestųjų į Vilniaus kolegiją studijų programas konkursinius balus per tris 
bendrojo priėmimo etapus pastebėta, kad žemiausi paskutinių pakviestųjų balai į daugumą studijų 
programų buvo antrajame etape.  

Analizuojant paskutinių pakviestųjų konkursinių balų kitimą 2010-2012 m. studijų srityse 
paaiškėjo, kad praeinamasis balas į valstybės finansuojamas studijų vietas didėjo biomedicinos 
mokslų (2010 m. – 10,28; 2011 m. – 11,20; 2012 m. – 13,12), socialinių mokslų (2010 m. – 8,08; 
2011 m. – 13,34; 2012 m. – 13,36) ir menų (2010 m. – 14,00; 2011 m. – 15,84; 2012 m. – 16,38) 
studijų srityse. Praeinamieji konkursiniai balai pastaruosius trejus metus mažėjo fizinių (2010 m. – 
7,20; 2011 m. – 5,38; 2012 m. – 4,66), humanitarinių (2010 m. – 15,22; 2011 m. – 15,02; 2012 m. – 
14,52) mokslų studijų srityse. Technologijos moksluose aukščiausias praeinamasis balas buvo 
2010 m. – 6,66. 2011 m. jis sumažėjo iki 3,4, o 2012 m., lyginant su 2011 m., padidėjo iki 4,66.  
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3 lentelė. Paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai studijų srityse 2010–2012 m. 

Studijų sritis 
Paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 
vf vnf vf vnf vf vnf 

Biomedicinos mokslų 10,28 3,40 11,20 10,80 13,12 13,18 
Menų  14,00 12,70 15,84 2,00 16,38 11,25 
Fizinių mokslų 7,20 5,48 5,38 5,36 4,66 6,80 
Humanitarinių mokslų 15,22 11,72 15,02 5,20 14,52 10,66 
Socialinių mokslų 8,08 2,40 13,34 2,40 13,36 2,80 
Technologijos mokslų 6,66 2,80 3,4 2,20 4,66 2,20 

 
Praeinamasis balas pakviestųjų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2010–2012 m. 

didėjo į biomedicinos mokslus: 2010 m. – 3,40; 2011 m. – 10,80, 2012 m. – 13,18. Aukščiausias 
paskutinio pakviestojo į menus konkursinis balas buvo 2010 m. – 12,70. 2011 m. jis buvo tik 2 balai, 
šiemet – 11,25. Panaši situacija stebima ir humanitariniuose moksluose: aukščiausias praeinamasis 
balas buvo 2010 m. – 11,72, 2011 m. jis buvo 5,2, šiemet – 10,66. Fiziniuose moksluose aukščiausias 
praeinamasis balas buvo šiais metais – 6,80. 2011 m. jis buvo žemiausias – 5,36, 2010 m. – 5,48. 
Žemiausi ir per trejus metus beveik nepakitę praeinamieji konkursiniai balai buvo socialiniuose ir 
technologijos moksluose. 

Analizuojant bendrus konkurso į fakultetų vykdomas studijų programas rezultatus paaiškėjo, 
kad jau antrus metus daugiausiai stojančiųjų rinkosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomas studijų 
programas: konkursas tarp pirmuoju pageidavimu jas nurodžiusių stojančiųjų buvo 4,77 (14 pav.). 
Didelis konkursas vyko tarp stojančiųjų, prašyme nurodžiusių Menų fakulteto studijų programas: 
konkursas pirmuoju pageidavimu į jas buvo 2,36, pagal visus – 12,64 stojantieji į vieną studijų vietą. 
Populiarios buvo Verslo vadybos fakulteto studijų programos, į kurias pirmuoju pageidavimu 
pretendavo 2,31, pagal visus – 22,39 stojantieji. Konkursas į Pedagogikos fakulteto studijų programas 
buvo 1,78 pirmuoju pageidavimu, 11,04 – skaičiuojant visus. Penktoje vietoje pagal konkurso 
rezultatus yra Ekonomikos fakulteto studijų programos: pirmuoju pageidavimu į vieną studijų vietą 
pretendavo 1,77, pagal visus – 18,27 stojantieji. Šeštoje vietoje Agrotechnologijų fakultetas: 
konkursas pirmuoju pageidavimu – 1,7, pagal visus – 13,06. Į Dizaino ir technologijų fakultetą 
konkursas, skaičiuojant prašymus pirmuoju pageidavimu – 1,43, visus – 8,95. Konkursas tarp 
stojančiųjų, pirmuoju pageidavimu nurodžiusių Elektronikos ir informatikos fakultetų studijų 
programas buvo 1,09, skaičiuojant visus pageidavimus konkursas buvo 8,44. 
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14 pav. Bendras konkursas Vilniaus kolegijos fakultetuose 
 
Bendrojo priėmimo rezultatai 2012 m. pateikti 5 priede. 
Šiais mokslo metais į Kolegiją priimti 2 609 asmenys (2011 m. – 2 655, 2010 m. – 2 636). 
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15 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 

 
Pagal įstojusiųjų gyvenamąją vietą galime daryti išvadą, kad Vilniaus kolegija labiausiai 

tenkina Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities poreikius. Kaip ir ankstesniais metais, tarp naujai 
įstojusiųjų didžiausią dalį sudaro Vilniaus apskrities gyventojai – 54,2 proc. – šiek tiek daugiau nei 
pernai (2011 m. – 53,8 proc.). Iš kitų apskričių įstojusiųjų procentas šiais metais beveik nepakito. 

 
5.3. PARAMA STUDENTAMS 

 
Studentams teikiama finansinė parama: mokamos skatinamosios, vardinės socialinės, studijų 

stipendijos, vienkartinės socialinės išmokos, premijos, tikslinės stipendijos pedagogų rengimo 
programų studentams, teikiamos paskolos, suteikiama parama neįgaliesiems, išeivijos ir lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams. 

Stipendijos 
2012 m. iš stipendijų fondo Kolegijos studentams išmokėta skatinamųjų stipendijų, premijų, ir 

vienkartinių socialinių išmokų už 1 484,2 tūkst. Lt.  
Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose 

studijų vietose, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgus į studijų rezultatus. Išmokėta 
1 379,29 tūkst. Lt. skatinamųjų stipendijų. 

Studentams už aktyvų dalyvavimą Kolegijos ir fakultetų studentiškuose renginiuose, sporto 
varžybose, aktyvią veiklą studentų atstovybėje 2012 m. išmokėta 88,47 tūkst. Lt premijų. 

Pagal patvirtintus stipendijų nuostatus studentams skiriamos vienkartinės socialinės išmokos 
dėl sunkios materialinės padėties, šeimos narių mirties atveju, vaiko gimimo proga, dalyvavimo 
tarptautiniuose projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti. 2012 m. išmokėta 16,44 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių 
stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, 2012 m. pedagogų rengimui išmokėta 
514,8 tūkst. litų tikslinių stipendijų. Tikslinės stipendijos dydis – 400 Lt per mėnesį.  

2012 m. vardinę Carol Martin Gruodis stipendiją gavo 4 studentai: 3 iš SPF ir 1 iš MEF. 
UAB „Fermentas“ vardines stipendijas gavo trys Agrotechnologijų fakulteto cheminės 

analizės studijų programos studentai.  
2012 studijų metams Prezidento Antano Smetonos stipendija skirta Menų fakulteto studentei 

Ginai Kazlauskaitei, Prezidento Algirdo Brazausko stipendija – Verslo vadybos fakulteto studentei 
Kristinai Kvietkauskaitei. 

 
Socialinės stipendijos 
2012 m. Valstybinis studijų fondas Kolegijos studentams pavasario semestre skyrė – 497, 

rudens semestre – 492 socialines stipendijas. Studentams išmokėta daugiau nei 2269,41 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 
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nustatytų socialinių kriterijų: yra iš nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, kuriems buvo 
nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai yra mirę, studentams su negalia. 

 
Studijų stipendija 
Norminės studijų kainos dydžio studijų stipendija skiriama iš valstybės biudžeto lėšų studijų 

laikotarpiui. Studijų stipendijos mokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas. 
2012 / 2013 m. m. vienuolikai Vilniaus kolegijos studentų buvo paskirta studijų stipendija. 

Studijų stipendijos gavėjų pasiskirstymas pagal fakultetus: EIF – 4, VVF – 4, SPF – 2, MEF – 1. 
 
Paskolos 
Valstybinis studijų fondas 2012 m. studentams teikė šias paskolas:  
- valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti; 
- valstybės remiamą paskolą gyvenimo išlaidoms. 
2012 m. studentų prašymai paskoloms studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms 

patenkinti 100 proc. 2012 m. rudens semestre valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti gavo 
apie 150 studentų, gyvenimo išlaidoms – apie 180 studentų. 

 
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 ar socialinę išmoką. 
2012 m. VSF skyrė paramą keturiolikai Kolegijoje studijuojančių išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių. 

 
Finansinė parama studentams su negalia 
2012 m. Vilniaus kolegijoje mokėsi 54 studentai su negalia, iš jų 34 nuolatinių, 20 ištęstinių 

studijų studentai. Jiems išmokėta 71676,80 Lt.: specialiesiems poreikiams tenkinti – 65520 Lt., studijų 
išlaidoms iš dalies kompensuoti – 6156,8 Lt. Finansinės paramos studentams su negalia 
pasiskirstymas pagal fakultetus 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Finansinė parama Vilniaus kolegijos studentams su negalia 2012 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  15 10 5 14400 832 15232 
Ekonomikos  6 1 5 10260 1248 11508 
Verslo vadybos  9 7 2 11340 1664 13004 
Sveikatos priežiūros  8 8 – 7020 748,80 7768,80 
Agrotechnologijų  5 3 2 7920 – 7920 
Pedagogikos  7 2 5 9900 1248 11148 
Dizaino ir technologijų  4 4 – 4680 416 5096 
Menų fakultetas – – – – – – 

Iš viso Kolegijoje: 54 34 20 65520 6156,8 71676,8 
 
Iš specialių aplinkos pritaikymų neįgaliesiems Elektronikos ir informatikos fakultete yra 

sumontuoti trys žmonėms su negalia atlenkiami keltuvai pakeliantys iš pirmo į ketvirtą aukštą, du 
laiptų nuolydžiai nuo įėjimo į I-o aukšto patalpas, keleivinis liftas, įrengti 4 žmonėms su negalia 
sanitariniai mazgai. Pedagogikos fakultete studentams, turintiems klausos negalią, paskaitų metu 
vertėjauja vertėjai iš Gestų vertėjų centro bei fakulteto Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų 
programos studentai. Visi pageidaujantys turi galimybę gyventi bendrabučiuose, kurie yra arti 
fakulteto. 

Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas 
specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Šis projektas skatina specialiųjų poreikių turinčius 
studentus siekti aukštojo mokslo, turi įtakos studijų kokybei, lemia sėkmingesnę integraciją į darbo 
rinką. Neįgaliems studentams suteikiama finansinė parama (520 Lt), skirta studijų prieinamumui 
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didinti. Šio projekto tikslinės išmokos yra naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms 
ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti. 2012 m. tikslinę išmoką gavo 36 studentai 
su negalia. Jiems išmokėta 189,28 tūkst. litų. 

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo iniciatyva neįgaliesiems studentams yra 
suteikta galimybė lankyti Alma Mater Musicalis koncertus Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 

 
5.4. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 
2012 metais Kolegiją baigė 1875 studentai, studijavę nuolatine ir ištęstine studijų formomis. 

Tai sudaro 58,74 proc. 2008 ir 2009 m. įstojusių į Kolegiją skaičiaus. Kolegijos absolventų skaičiaus 
dinamika 2003-2012 m. pateikta 16 pav. 
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16 pav. Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika 
 
Bendras 2012 m. laidos nubyrėjimas sudaro 41,26 proc. Įstojusiųjų į valstybės finansuojamas 

studijų vietas ir baigusiųjų tos laidos studentų santykis yra didesnis, tokiu būdu laidos nubyrėjimas 
mažesnis ir sudaro 31,93 proc.  

 
5 lentelė. Bendras 2012 m. laidos nubyrėjimas. 

Eil. 
Nr. Fakultetas 

Priimta studentų į I kursą 2008 ir 2009 metais Baigė studijas 2012 metais Laidos 
nubyrėjimas, 

proc. 

VF 
vietose Iš 

viso 

Iš jų Iš viso 
VF 

vietose 

Iš jų Iš 
viso 

Iš jų Iš viso 
VF 

vietose 

Iš jų 

NL I NL I NL I NL I 

1. EIF 599 329 270 398 284 114 255 170 85 182 147 35 57,43 54,27 
2. EKF 559 281 278 304 256 48 349 221 128 232 207 25 37,57 23,68 
3. VVF 741 441 300 317 285 32 387 273 114 238 223 15 47,77 24,93 
4. SPF 393 367 26 284 284 0 341 323 18 250 250 0 13,23 11,97 
5. ATF 273 161 112 216 140 76 136 94 42 109 86 23 50,18 49,54 
6. PDF 354 203 151 242 176 66 247 142 105 193 139 54 30,23 20,25 
7. DTF 150 84 66 127 69 58 88 51 37 82 51 31 41,33 35,45 
8. MEF 123 88 35 82 82 0 72 63 9 55 55 0 41,46 32,93 
Iš viso Kolegijoje  3192 1954 1238 1970 1576 394 1875 1337 538 1341 1158 183 41,26 31,93 

 
Laidos nubyrėjimo rodiklis pagal fakultetus svyruoja tarp 13,23 proc. SPF ir 57,43 proc. EIF. 
Kolegijos paskutiniųjų kursų studentai baigiamajame studijų etape rengė ir gynė 

baigiamuosius darbus arba laikė baigiamuosius egzaminus. 2012 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 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Studijų baigimo rezultatai 2012-07-01 

Studijų programos pavadinimas 

Baigiamųjų darbų 
(projektų) pažymių 

vidurkis 

Baigiamųjų egzaminų 
pažymių vidurkis 

Baigusiųjų su pagyrimu 
skaičius 

NL I NL I NL I 
Elektronikos technika 8,54 8,07     
Informacijos sistemos 8,42 8,59     
Kompiuterių technika 7,61 8,70     
Programavimas kompiuteriams 8,52 8,93     
Telekomunikacijos 8,06 7,80     

Iš viso EIF: 8,23 8,41     
8,32     

Bankininkystė   8,03 7,91 2  
Buhalterinė apskaita   7,92 8,09 2 1 
Finansai 8,42 7,21   3  
Draudimo vadyba 7,27 6,60     

Iš viso EKF: 7,85 6,91 7,98 8,00 7 1 
7,38 7,99 8 

Verslo vadyba 7,74 7,75     
Prekybos vadyba 7,67 7,11   1  
Maitinimo verslo organizavimas 6,89 7,81     
Turizmo ir viešbučių administravimas 7,36 7,73     
Įstaigų administravimas 7,66 7,55     
Reklamos vadyba 7,48 7,54     

Iš viso VVF: 7,47 7,58   1  
7,52   1 

Bendrosios praktikos slauga  7,9  8,1  4  
Biomedicininė diagnostika  8,9    4  
Dietologija 8,6    1  
Kineziterapija  8,8    2  
Ergoterapija  8,0    1  
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija   7,2 7,44 1   

Iš viso SPF: 8,44  7,65 7,44 13  
8,44 7,55 13 

Agroverslo vadyba 7,55 7,29     
Cheminės analizės technologija 9,09      
Maisto produktų technologija 8,06 8,41     
Veterinarija   7,52    
Želdynai ir jų dizainas 8,66 8,76   1  

Iš viso ATF: 8,34 8,15 7,52  1  
8,25 7,52 1 

Pradinio ugdymo pedagogika 8,11 7,89     
Ikimokyklinis ugdymas 7,8 7,90     
Socialinė pedagogika 8,6 7,72   1  
Lietuvių gestų kalbos vertimas   7,8    

Iš viso PDF: 8,17 7,84 7,8  1  
8,00 7,8 1 

Aprangos dizainas 8,57      
Kostiumo dizainas  8,38     
Siuvinių projektavimas ir gamyba 7,73 8,87    1 
Šukuosenų dizainas 8,54 8,81   1 2 

Iš viso DTF: 8,28 8,69   1 3 
8,49   4 

Populiarioji muzika   8,63  3  
Šokio pedagogika 8      
Kultūrinės veiklos vadyba 8,1 8,13   1  
Pramoginis scenos menas 9,67    2  

Iš viso MEF: 8,59 8,13 8,63  6  
8,36 8,63 6 

Iš visoKolegijoje: 
8,17 7,96 7,92 7,72 30 4 

8,07 7,82 34 
 

2012 metais bendras baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkis (8,07) Kolegijoje buvo nežymiai 
didesnis nei praėjusiais metais (2011 m. – 8,03). Lyginant su 2011 metais, šis rodiklis nuolatinėse 
studijose (8,17) šiek tiek sumažėjo (2011 metais buvo 8,25), o ištęstinėse studijose (7,96) padidėjo 
(2011 metais – 7,70). 
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17 pav. Baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkiai 2008–2012 m. 

 
2012 m. didžiausias baigiamųjų darbų pažymių vidurkis buvo Dizaino ir technologijų – 8,49, 

Sveikatos priežiūros (8,44) ir Menų (8,36) fakultetuose. Žemiausius baigiamųjų darbų įvertinimus 
gavo Ekonomikos fakulteto studentai (vidurkis – 7,38). Nuolatinių studijų studentai už baigiamuosius 
darbus gavo geresnius įvertinimus nei ištęstinių studijų studentai. 

2012 metais bendras Kolegijoje baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis, lyginant su 
2011 metais, sumažėjo nuo 8,01 iki 7,82. Nuolatinių studijų studentai baigiamuosius egzaminus taip 
pat laikė geriau nei ištęstinių studijų.  
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18 pav. Baigiamųjų egzaminų įvertinimų vidurkiai 2008 – 2012 m. 
 
Aukščiausius baigiamųjų egzaminų įvertinimus gavo Menų fakulteto studentai (8,63), 

žemiausius – Agrotechnologijų fakulteto studentai (7,52). 
2012 metais Kolegiją su pagyrimu baigė 34 studentai – tai sudaro 1,81 proc. visų absolventų. 

Lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius išaugo daugiau nei 2,5 karto – nuo 13 (sudarė 0,7 proc. 
visų baigusiųjų Kolegiją). Daugiausia diplomų su pagyrimu buvo įteikta Sveikatos priežiūros 
fakulteto absolventams – 13, Ekonomikos fakultete – 8, Menų fakultete – 6, Dizaino ir technologijų 
fakultete – 4, Verslo vadybos, Agrotechnologijų ir Pedagogikos fakultetuose – po 1 diplomą su 
pagyrimu. 

 
5.5. STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR PRIEŽASTYS 

 
Studentai iš Kolegijos išvyko arba „nubyrėjo“ dėl nepažangumo, savo noru, neatvyko po 

akademinių atostogų, nelankė, keitė studijų programą išvykdami į kitą kolegiją, kt. (finansinių 
įsipareigojimų nevykdymas, neužsiregistravimas baigiamojo darbo pakartotiniam rengimui). 
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Studentų „nubyrėjimo“ rodiklis, lyginant su 2011 metais, padidėjo nuo 14,71 iki 19,48 proc. 
Santykiniai išvykusių studentų skaičiai (procentais), apskaičiuoti pagal bendrą Kolegijos studentų 
skaičių ir studentų skaičių pagal studijų formas, nurodytą statistinėse ataskaitose 2011 m. spalio 1 d., 
pateikti 7 lentelėje. 
 

7 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 2012-10-01 

Studentų išbraukimo iš 
studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 

Nuolatinė studijų forma 
(studentų skaičius  

2011-10-01 – 5277) 

Ištęstinė studijų forma 
(studentų skaičius  

2011-10-01 – 2724) 

Iš viso (studentų skaičius  
2011-10-01 – 8001) 

Stud. sk. % Stud. sk. % Stud. sk. % 
Nepažangumas 341 6,46 355 13,03 696 8,7 
Savo noru 286 5,42 226 8,3 512 6,4 
Neatvykimas po akademinių 
atostogų 18 0,34 19 0,7 37 0,46 

Nelankymas 3 0,06 70 2,56 73 0,91 
Studijų programos keitimas 
studijų srityje (išvykimas į kitą 
kolegiją) 

7 0,13 3 0,11 10 0,12 

Kitos priežastys 117 2,22 114 4,19 231 2,89 
Iš viso 772 14,63 787 28,89 1559 19,48 

 
Daugiausia studentų išbraukta dėl nepažangumo (8,70 proc.). Dėl šios priežasties išbrauktų 

studentų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo (2010-2011 m. m. išbraukta 6,16 proc. visų 
Kolegijos studentų). Padaugėjo ir studentų, išbrauktų savo noru, – jie sudaro 6,40 proc. 
(2010 / 2011 m. m. buvo 4,75 proc.). Beveik 4,38 proc. studentų išbraukti iš sąrašų kaip neatvykę po 
akademinių atostogų, nelankę arba nepradėję pirmojo studijų semestro, pakeitę studijų programą ir 
išvykę į kitą kolegiją, kitų priežasčių. 72 studentai išbraukti dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo. 

Nepažangumas, kaip ir ankstesniaisiais metais, yra pagrindinė priežastis, dėl ko studentai 
braukiami iš Kolegijos studentų sąrašų. Studentai, 2011-2012 m. m. išbraukti dėl nepažangumo, 
sudaro mažiau nei pusę visų išvykusių studentų – 44,65 proc. (2010–2011 m. buvo 41,87 proc.), 
studentai, nutraukę studijas pačių prašymu, sudaro 32,84 proc. (praėjusiais metais – 32,3 proc.) Kitos 
priežastys – 22,51 proc. (19 pav.). 

 

45%

33%

22%

Nepažangumas Savo noru Kitos priežastys
 

19 pav. Studentų išvykimo priežastys 2011 - 2012 m. m. 
 

Išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamika 2008–2012 metais 
pateikiama 20 paveiksle. 
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20 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, skaičius 2008–2012 m., proc. 
 
Kaip ir praėjusiais metais, 2011 / 2012 m. m. nuolatinių studijų studentų nubyrėjo dvigubai 

mažiau nei ištęstinių. Lyginant su praėjusiais metais, šis rodiklis tiek nuolatinėse, tiek ištęstinėse 
studijose padidėjo (atitinkamai nuo 10,74 iki 14,63 proc. ir nuo 21,02 iki 28,89). 

Daugiausia studentų, kaip ir 2010 / 2011 m. m., išbraukta Elektronikos ir informatikos 
fakultete – 35,19 proc., be to šis rodiklis žymiai pablogėjo – praėjusiais metais siekė 20,80 proc. Kaip 
ir 2010 / 2011 m. m., mažiausias išliko Sveikatos priežiūros fakulteto studentų „nubyrėjimas“ – 
6,96 proc., tačiau šis rodiklis pablogėjo (praėjusiais metais buvo 5,86 proc.). Daugiau nei penktadalis 
studentų buvo išbraukta VVF (22,24 proc.) ir ATF (20,34 proc.), šiek tiek mažiau – MEF 
(18,63 proc.), taip pat EKF (16,18 proc.), DTF (16,05 proc.) ir PDF (13,9 proc.). 

Fakultetuose stebimos dvi dažniausios studentų nubyrėjimo priežastys – nepažangumas ir 
studijų nutraukimas savo noru. Pastebima, kad nepažangumas, kaip buvo ankstesniais metais, nėra 
pagrindinė studentų išbraukimo iš sąrašų fakultetuose priežastis. Keturiuose fakultetuose ji dominuoja 
(EIF, EKF, VVF ir PDF), o kituose keturiuose (SPF, ATF, DTF ir MEF) daugiausia studentų 
išbraukta jų pačių prašymu.  

 
Studijų proceso organizavimo pokyčiai 
Jau keletą metų pastebima, kad studentų nubyrėjimas ištęstinėse studijose yra didesnis nei 

nuolatinėse. Įvertinus tai, kad didžioji dauguma ištęstinių studijų studentų yra dirbantys, dažnai ir už 
Lietuvos ribų, siekiama organizuoti studijų procesą taip, kad būtų tenkinami studentų poreikiai ir 
nenukentėtų studijų kokybė. 

Studentų pageidavimu ištęstinės studijos organizuojamos savaitgaliais, plečiamas informacinių 
technologijų panaudojimas studijų procese.  

Pavyzdžiui, EIF ištęstinės studijos organizuojamos savaitgaliais vykstančiomis sesijomis, per 
kurias vyksta paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. Tarp sesijų studentai studijuoja 
savarankiškai, konsultuojasi su dėstytojais. VVF ištęstinės studijos vyksta vakarais ir šeštadieniais. 
Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias 
mokymosi aplinkas. Yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu. DTF ištęstinių studijų studentams, 
negalintiems atvykti į sesiją dėl aplinkybių, susijusių su darbine veikla, suteikiama galimybė studijuoti 
pagal dekano patvirtintą individualų studijų grafiką. 

 
5.6. KARJEROS SIEKIMO PARAMA, ĮSIDARBINIMAS 

 
Vilniaus kolegijos Karjeros centre studentams teikiamos karjeros informavimo ir konsultavimo 

paslaugos. Konsultuojama ir el. paštu, dažniausiai dėl gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško 
parengimo. Glaudesniam ryšiui tarp studentų ir darbdavių palaikyti skirtas Karjeros centro tinklalapis. 
Studentai gali bet kada prisijungę matyti naujausius darbo ir praktikos pasiūlymus. 2012 m. buvo 
registruota apie 130 darbdavių, paskelbta apie 70 darbo ir praktikos pasiūlymų studentams, taip pat 
nuolat skelbiami personalo atrankos portalo cv.vilnius.lt naujausi darbo pasiūlymai. Naujienų skiltyje 
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informuojama apie įvairius su karjera susijusius įvykius, renginius, studijų parodas, muges, verslumą 
skatinančius projektus ir kitas studentų karjerai svarbias veiklas. 

Pasitenkinimas karjera daugiausia priklauso nuo paties asmens gebėjimų valdyti savo karjerą, 
atsižvelgti į savo interesus, pasinaudoti stipriosiomis asmeninėmis savybėmis darbo paieškos procese 
ir tinkamai reaguoti į darbo rinkos pokyčius. 2012 m. buvo organizuoti trijų tipų studentų karjeros 
valdymo mokymai. Šiuos mokymus sudarė teorinis ir praktinis kursas, karjeros valdymo gebėjimų 
lavinimo seminarai ir karjeros valdymo patirtinė studija. 2012 m. balandžio, gegužės ir birželio mėn. 
buvo organizuota karjeros valdymo patirtinė studija dviem studentų grupėms (iš viso 24 studentai), 
vienos grupės patirtinių mokymų trukmė – 80 val. 94 studentai baigė 32 val. „Asmeninės karjeros 
valdymo“ kursą. Šio kurso paskaitas galėjo pasirinkti Sveikatos priežiūros, Pedagogikos, Dizaino ir 
technologijų fakultetų studentai. Studentai galėjo rinktis karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminarus 
pagal poreikį ir norimas ugdyti karjeros valdymo kompetencijas. Seminarų temos: „Gyvenimo 
aprašymas“, „Darbo paieškos laiškai (motyvacinis laiškas, padėkos laiškai, rekomendacijos ir kt.)“, 
„Karjeros vizija ir sprendimų priėmimas“, „Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje“, „Emocinė 
savikontrolė ir streso įveikos būdai karjeros pokyčių laikotarpiu“, „Kontaktų tinklo ir informacinio 
interviu svarba karjeros valdymui“, „Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir tobulintinų pusių 
įvertinimas“, „Darbo paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas“, „Kūrybiškas problemų 
sprendimas ir karjeros sėkmė“, „Efektyvus savęs pristatymas karjeros situacijose“, „Derybos su 
darbdaviu“, „Asmeninių finansų valdymas ir karjera“. Iš viso suorganizuota 16 seminarų po 8 val., 
seminaruose dalyvavo per 200 studentų. Mokymuose dalyvavusiems studentams išduoti neformalaus 
ugdymo pažymėjimai. 

Kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir Lietuvos pramonininkų konfederacija 
vykdant valstybės projektą „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)“ dalyvauta aukštųjų mokyklų ugdymo 
karjerai specialistų mokymuose. Patirtinių karjeros valdymo specialisto mokymų trukmė buvo 
216 val., karjeros ugdymo specialisto – 16 val., karjeros valdymo įgūdžių lavinimo specialisto – 
256 val. Iš viso mokymus baigė 4 specialistai. Lygiagrečiai su šiuo projektu vykdomas valstybės 
projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“, 
2012 m. sutarta su Vilniaus universitetu (projekto vykdytoju) dėl Vilniaus kolegijos (projekto 
partnerio) Karjeros centrui skirtos programinės, organizacinės ir biuro įrangos. 

Kolegija nuolat stebi absolventų įsidarbinimo galimybes ir rezultatus. Absolventų 
įsidarbinimo stebėsenos tikslai: 

• periodiškai gauti kiekybinę informaciją apie bendrą absolventų įsidarbinimą ir įsidarbinimą 
pagal specialybę; 

• analizuoti absolventams iškylančias su įsidarbinimo procesu susijusias problemas; 
• vertinti absolventų požiūrį į Kolegijoje įgytus specialiuosius ir bendruosius gebėjimus. 
Jaunimo (iki 25 metų) nedarbo problema aktuali Lietuvoje ir kitose ES valstybėse. 2012 m. 

jaunimo (iki 25 m.) nedarbas ES sudarė apie 22 proc. Lietuvoje jaunimo nedarbas mažėjo greičiausiai, 
palyginti su kitomis ES šalimis. Jis siekė 24 proc. (2011 m. – apie 33 proc.). Didžiausias nedarbas 
buvo Graikijoje ir Ispanijoje – jaunimo nedarbo rodikliai buvo didesni nei 50 proc. Žemiausius 
nedarbo rodiklius turėjo Vokietija (apie 8 proc.), Nyderlandai ir Austrija (apie 9 proc.). Jaunimo 
nedarbas – skaudi visos Europos problema, todėl ieškoma įvairių būdų padėti jauniems žmonėms 
įsilieti į darbo rinką. 

Labai svarbu baigus studijas absolventui susirasti pirmąjį darbą, kuris taptų sėkmingos 
karjeros startu. 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 Lietuvos darbo biržos skelbiamą paklausių Vilniaus regione profesijų ir specialybių 
sąrašą Kolegijos vykdomos studijų programos 90 proc. atitinka specialistų poreikį. 2012 m. kolegijų 
reitinge nurodyta, kad darbdaviai geriausiai iš visų kolegijų vertina Vilniaus kolegijos absolventus – 
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34,5 proc. darbdavių labiausiai linkę pasitikėti Vilniaus kolegijos absolventų žinių kokybe (tyrimą 
atliko sociologinių tyrimų bendrovė „Prime consulting“). 

Kolegijos absolventų įsidarbinimo rodikliai 2012 m. buvo lyginami tris kartus, apibendrinant 
Lietuvos darbo biržos kovo 1 d., spalio 1 d. ir gruodžio 1 d. duomenis. 8 lentelėje pateikti 
palyginamieji 2010 / 2011 m. m. ir 2011 / 2012 m. m. spalio 1 d. duomenys. 2012 m. Kolegijos 
absolventų įsidarbinimo rodikliai gerėjo: spalio 1 d. įsidarbinimo lygis buvo 83,34 proc., gruodžio 1 d. 
– 87,12 proc. 

Per 2012 metus geriausiai įsidarbino absolventai, baigę šias studijų programas: bendrosios 
praktikos slaugą, gestų kalbą, kostiumo dizainą, populiariąją muziką, pramoginį scenos meną, 
telekomunikacijas 100 proc.; kultūrinės veiklos vadybą 95,56 proc.; buhalterinę apskaitą 95,05 proc.; 
siuvinių projektavimą ir gamybą 94,74 proc.; ergoterapiją 94,12 proc.; maitinimo verslo organizavimą 
93,62 proc.; kineziterapiją 93,33 proc.; elektronikos techniką, cheminės analizės technologiją 
92,86 proc.; prekybos vadybą, pradinio ugdymo pedagogiką 91,67 proc. 

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

Studijų programa 

2010 / 2011 m. m. 2011 / 2012 m. m. 
Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų darbo 
biržoje skaičius 

2011-10-01 

Įsidarbinimo  
lygis, % 

2011-10-01 

Baigusių 
studijas 
skaičius 

Registruotų darbo 
biržoje skaičius 

2012-10 -01 

Įsidarbinimo  
lygis, % 

2012-10-01 
EIF 197 28 85,79 236 41 82,63 

1. Elektronikos technika  26 1 96,15 42 5 88,1 
2. Kompiuterių technika 55 10 81,82 56 15 73,21 
3. Programavimas kompiuteriams 55 10 81,82 31 7 77,42 
4. Informacijos sistemos  47 6 87,24 55 8 85,45 
5. Telekomunikacijos 14 1 92,86 52 6 88,46 

EKF 356 46 87,08 349 64 81,66 
6. Bankininkystė 49 7 85,71 82 18 78,05 
7. Buhalterinė apskaita  182 18 90,11 182 31 82,97 
8. Finansai 59 10 83,05 40 4 90 
9. Draudimo vadyba 66 11 83,33 45 11 75,56 

VVF 418 75 82,06 386 69 82,12 
10. Įstaigų ir įmonių administravimas 49 14 71,43 68 19 72,06 
11. Turizmo ir viešbučių administravimas 78 11 85,90 96 21 78,13 
12. Maitinimo verslo organizavimas 55 7 87,27 47 3 93,62 

13. Verslo vadyba 
84 

77 VVF 
7 (I) ATF 

20 85,00 78 13 83,33 

14. Prekybos vadyba 85 12 85,88 36 3 91,67 
15. Reklamos vadyba 67 11 83,58 61 10 83,61 

SPF 295 45 84,75 341 45 86,8 
16. Bendrosios praktikos slauga 127 5 96,06 122 5 95,9 
17. Kineziterapija 30 9 70,00 46 7 84,78 
18. Biomedicininė diagnostika 31 8 74,19 39 6 84,62 
19. Dietetika 32 7 78,12 41 9 78,05 
20. Ergoterapija 17 4 76,47 36 8 77,78 
21. Higiena ir dekoratyvinė kosmetologija 58 12 79,31 57 10 82,46 

ATF 169 38 77,51 136 24 82,35 
22. Agroverslo vadyba 64 17 73,44 25 4 84 
23. Cheminės analizės technologija 14 2 85,71 11 1 90,91 
24. Veterinarija 22 5  77,27 25 5 80 
25. Želdiniai ir jų dizainas 27 5 81,48 46 11 76,09 
26. Maisto produktų technologija 42 9 78,57 29 3 89,66 

PDF 214 36 83,18 247 39 84,21 
27. Ikimokyklinis ugdymas 61 10 83,61 82 12 85,37 
28. Pradinio mokymo pedagogika 36 7 80,56 55 9 83,64 
29. Socialinė pedagogika 78 13 83,33 94 16 82,98 
30. Lietuvių kalbos pedagogika 15 3 80,00 - - - 
31. Dailės ir darbų pedagogika 10 2 80,00 - - - 
32. Gestų kalba  14 1 92,86 16 2 87,5 

DTF 107 18 83,18 88 15 82,95 
33. Aprangos dizainas 28 8 71,43 20 9 55 
34. Šukuosenų dizainas 40 6 85,00 41 5 87,8 
35. Kostiumo dizainas 12 2 83,33 8 0 100 
36. Siuvinių projektavimas ir gamyba 27 2 92,52 19 1 94,74 

MEF 83 6 92,77 72 12 83,3 
37. Kultūrinės veiklos vadyba 45 3 93,33 34 7 79,41 
38. Šokio pedagogika 12 0 100 11 2 81,82 
39. Populiarioji muzika 14 2 85,71 17 1 94,12 
40. Pramoginis scenos menas 12 1 91,67 10 2 80 

IŠ VISO  1839 292 84,12 1855 309 83,34 
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5.7. ABSOLVENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMŲ AKTUALUMAS IR 
POTENCIALI ĮTAKA REGIONO IR VISOS ŠALIES RAIDAI 

 
Siekiant atstovauti viešąjį interesą, įgyvendinant Vilniaus kolegijos integruotos plėtros 

strategijos iki 2020 metų tikslus, kasmet vis didesnis dėmesys skiriamas studentų baigiamųjų darbų 
tematikos suderinimui su visuomenės poreikiais. 

Į praktinę veiklą Kolegijoje orientuotas specialistų rengimas sudaro galimybes glaudžiam 
studentų bendradarbiavimui su veiklos pasauliu, atlikti tyrimus realiose darbo vietose, atspindėti 
šiandienos darbdavių poreikius.  

2012 metų 63 absolventai parengė ir apgynė baigiamuosius darbus pagal verslo įmonių, 
kultūros ir švietimo įstaigų, privačių asmenų užsakymus (6 priedas). Daugiausia tokių baigiamųjų 
darbų buvo parengta ATF (23), DTF (16) ir VVF (11). Po keletą užsakomųjų baigiamųjų darbų 
parengė SPF, MEF, EIF ir PDF studentai. 

ATF studentų baigiamųjų darbų tematika apima produktų asortimento plėtros, gamybos, 
technologijų įdiegimo klausimus (užsakovai – uždaros akcinės bendrovės „Lašų duona“, MAXIMA 
LT, „Mamos kepyklėlė“, „Palink“, „Cesta“, AB „Vilniaus paukštynas“), sklypų pertvarkymo 
projektavimą, floristinių objektų kūrimą (užsakovai – Vilniaus miesto ir rajono mokyklos, kt.), 
cheminės analizės tyrimus (užsakovai – UAB „Fermentas“ Thermo Fisher Scientific Inc. dukterinės 
įmonės padaliniai, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės 
produktų kokybės kontrolės laboratorija ir kt.), rinkos tendencijų poveikį rinkodaros politikai, prekių 
konkurencinės aplinkos tyrimus, produktų paklausos vertinimą ir kt. (užsakovai – UAB „Ekologija“, 
UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, Lietuvos ekologinių ūkių asociacija, parduotuvių tinklas 
„Biosala“ ir kt.). 

DTF diplomantai sukūrė autorines drabužių kolekcijas UAB „Mažieji mados namai“, TV3 
projekto „Chorų karai“ ir kt. užsakymu, projektavo siuvinius individualiems užsakovams. 

VVF studentai kūrė įmonės komunikacijos strategiją, tyrinėjo prekės ženklo žinomumo 
didinimo, logistikos proceso tobulinimo, maitinimo verslo paslaugų kokybės gerinimo, kulinarinio 
paveldo tradicijų diegimo, išvykstamojo turizmo organizavimo tobulinimo, įmonės konkurencingumo 
didinimo galimybes (užsakovai – Vilniaus miesto savivaldybė, Anykščių turizmo centras, uždarosios 
akcinė bendrovės „Lietuva“, „Gilužio sodyba“, „RIMI Lietuva“, „Balto Link“, „Sunny Travel Baltic“ 
ir kt.). 
 

5.8. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ FORMŲ ĮVAIROVĖ 
 

Įgyvendindama mokymosi visą gyvenimą koncepciją, atspindėtą strateginiuose dokumentuose, 
kolegija tobulina ir plečia mokymo(si) paslaugas asmenims, atsižvelgdama į jų poreikius ir gebėjimus. 
Mokymosi visą gyvenimą galimybės plėtojamos įvairiais būdais. 

Kolegijos dėstytojai turi didelę patirtį ir kasmet ją plėtoja vykdydami neformalųjį mokymą – 
tai kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai, kiti šviečiamieji renginiai įvairioms tikslinėms 
grupėms iš viešojo ir verslo sektorių, nevyriausybinių organizacijų atstovams, plačiajai visuomenei. 
2011-2012 m. m. neformalaus mokymo renginiuose dalyvavo 2071 klausytojas, bendra šių renginių 
apimtis valandomis sudarė 3804 val.  

EIF dėstytojai mokymus apie telekomunikacijų tinklų diegimą ir gedimų šalinimą vedė AB 
TEO LT darbuotojams. 
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21 pav. Praktiniai užsiėmimai AB TEO LT darbuotojams telekomunikacijų laboratorijoje 
 
EKF dėstytojų vedamų kursų, seminarų tematika apėmė platų spektrą – anglų kalbos kursai, 

mokymai mokesčių administravimo, dokumentų valdymo, asmeninių finansų valdymo klausimais. 
Mokymų dalyviais buvo LR Prokuratūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, Europos socialinio 
fondo agentūros (ESFA), Širvintų rajono savivaldybės, Lietuvos edukologijos universiteto 
darbuotojai, VIKO, Kooperacijos kolegijos studentai ir kt. 

VVF atstovai vedė kalbos kultūros, iškalbos meno, efektyvios komunikacijos, konfliktų 
sprendimo ir streso valdymo seminarus. Seminarų dalyviai – AB „Regitra“, UAB „AON“, Studijų 
kokybės vertinimo centro darbuotojai ir kt. 

SPF sistemingai plėtoja sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių medikų draugijos (LASMEDA), VšĮ VU Santariškių klinikos, VšĮ Sapiegos 
ligoninė, VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė, UAB „GEMMA“ ir kt. įstaigų užsakymu fakulteto 
dėstytojai vedė paliatyvios slaugos, psichikos sveikatos slaugos, reabilitacijos ir kitus teminius 
mokymus slaugytojams, reabilitacijos specialistams, taip pat masažo kursus tiek specialistams, tiek 
masažu besidomintiems asmenims. 

ATF daugelį metų vykdo darbo rinkos profesinio mokymo programą „Ūkininkavimo 
pradmenys“, kurią 2011 / 2012 m. m. išklausę daugiau nei pusšimtis asmenų gavo Ūkininko 
pažymėjimus. Šio fakulteto dėstytojai LR Žemės ūkio ministerijos užsakymu vedė mokymus apie 
maisto saugą ir kokybę.  

PDF dėstytojų vedamų kvalifikacijos tobulinimo renginių užsakovai buvo Surdologijos 
centras, Gestų kalbos vertėjų centrai, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Valstybinė vaiko 
teisių apsaugos tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vaikų darželiai, mokyklos. 
Šiuose mokymuose dalyvavo gestų kalbos vertėjai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, tėvai, 
žurnalistai. 

DTF organizuoja mokymus asmenims, norintiems studijuoti šukuosenų dizainą, bet 
neturintiems kirpimo įgūdžių, taip pat piešimo ir kompozicijos kursus laikantiems stojamuosius 
piešimo ir kompozicijos egzaminus į meno studijų srities programas. Fakulteto dėstytojai firmos 
„Wella professionals“, UAB „Sirowa“ užsakymu vedė seminarus plaukų stilistams, Šiaulių profesinio 
rengimo centro užsakymu – seminarą „Aprangos gamybos naujovės“. 

MEF dėstytojai pravesti mokymai apėmė plačią psichologijos ir vadybos sričių tematiką – tai 
konfliktų prevencija, komandinis darbas, emocinis intelektas, kūrybinis mąstymas, komandos 
formavimas ir kt. (užsakovai – UAB „Lietuvis“, Visagino kultūros centras, Lietuvos liberalaus 
jaunimo sąjunga, MEF studentų atstovybė, UAB „Akademica“ ir kt.). 

Kolegija pradėjo vystyti naują veiklą – neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimą ir pripažinimą. Kolegija, 2012 m. tapusi partnere Mykolo Romerio universiteto vykdomame 
projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004), įgis praktinės patirties diegiant 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemą. Projekte 
dalyvaujantys Kolegijos dėstytojai parengs kompetencijų vertinimo metodikas pagal skirtingas studijų 
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kryptis (ekonomika, slauga, meno pedagogika), studijas administruojantys ir projekte dalyvaujantys 
Kolegijos darbuotojai sukurs kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą, kuri projekto metu 
bus išbandyta. Vėliau bus parengtos kompetencijų vertinimo metodikos ir pagal kitas studijų kryptis. 
 

5.9. ES PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI 
 

Įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas 2012 metais Kolegija koordinavo 9 projektus. 
Įgyvendintos prieš metus pradėtos Verslo vadybos, Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos ir 
Agrotechnologijų fakultetų studijų atnaujinimo programos. Fakultetų studijų programose buvo 
formuluojami studijų rezultatai, susieti su mokymo(si) ir vertinimo metodais, kuriama modulinė 
struktūra, įdiegiami ECTS kreditai, rengiama metodinė medžiaga ir kt. Pedagogikos fakultete pradėta 
įgyvendinti studijų atnaujinimo programa. Verslo vadybos fakultete pagal paramos priemonę „Studijų 
kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ pradėtas įgyvendinti naujas projektas jungtinės studijų 
programos parengimui. Šios naujos jungtinės tarptautinės studijų programos absolventai bus rengiami 
dirbti kūrybiškai, išmoks pasaulio ir Europos rinkoje konkuruoti ne pigia darbo jėga, bet novatoriškais 
sprendimais, tuo pačiu paspartindami socialinę ir ekonominę Lietuvos plėtrą. 

 
2012 m. lapkričio 29 d. pradėtas naujas projekto etapas – su ESFA pasirašyta paramos skyrimo 

sutartis projektui „Kūrybiškos įmonės jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas 
Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-
07-K-02-078). 

Projekto vertė – 2 051 828,00 Lt, trukmė – iki 2015 rugsėjo 1d.  
Projekto tikslas – Vilniaus kolegijos ir Šiaurės Danijos universitetinio koledžo „Creative 

Enterprise“ studijų programos parengimui ir įgyvendinimui. 
 
2012 m. kovo 28 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto 

studijų programų tarptautiškumo didinimas“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-068).  
Projekto vertė - 739 347,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 692 019,00 Lt), trukmė – iki 

2014 kovo 28d.  
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas skirtas 

trijų Vilniaus kolegijos studijų programų – Socialinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos – atnaujinimui ir tarptautiškumui didinti. Programų atnaujinimo 
esmė – šiuolaikinės didaktikos principų studijose įgyvendinimas, integruojant probleminį-situacinį 
studijų dalykų modelį. 

 
Įgyvendinamas projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakultetų 

studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-004). 
Projekto vertė – 534 822,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 499 326,00 Lt), 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 
integruoti po 3-5 tarpdisciplininius modulius bei išversti į užsienio kalbą. Parengta 13 mokomųjų 
knygų, kurios išverstos ir į anglų kalbą. Šios priemonės suteikė esamoms programoms 
tarpdiscipliniškumo, atnaujino jų turinį naujomis mokslo žiniomis, šiuolaikiniais mokymosi metodais, 
tai labiau atitinka šiuolaikinės aukštosios mokyklos bei darbo rinkos poreikius. Atnaujinus programas 
studentai gavo naujausias mokslo žinias, mokymo technologijas, pagerėjo jų analitinis, kūrybinis 
mąstymas, užsienio kalbos žinios. Įvyko aštuoniolikos dėstytojų vizitai į partnerių aukštąsias 
mokyklas: Bydgoščiaus universitetą (Lenkija), Banku Augstskola (Latvija), Rezeknės aukštąją 
mokyklą (Latvija).  

 



Vilniaus kolegi jos met inė ataskai ta  2012 

32 

Įgyvendinamas projektas „Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas“ 
(projekto kodas: VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-023).  

Projekto tikslas – tobulinti kolegijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemą (VSKVS), 
atsižvelgus į Lietuvos studijų reformos poreikius ir EAME kūrimo tendencijas. Projekto tikslinė grupė 
yra mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai – Kolegijos ir jos padalinių 
darbuotojai, atsakingi už vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimą, tobulinimą ir 
įgyvendinimą.  

 
2012 m. kovo mėn. baigtas įgyvendinti 2 metus trukęs projektas „Vilniaus kolegijos 

Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-030).  

Projekto vertė – 857 444,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 857 444,00 Lt). 
Įgyvendinus projektą atnaujintos ir ekspertų įvertintos trys Agrotechnologijų fakulteto 

teikiamos studijų programos: „Veterinarija“, „Agroverslo vadyba“ ir „Maisto produktų 
technologijos“. 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 orientuoti į realių problemų sprendimus, įdiegta 
projektinio darbo metodika, studijų modulinė sistema užtikrina mokymosi rezultatų aiškumą, 
skaidrumą, o naujai sukurti kompetencijų vertinimo instrumentai – objektyvų kognityvinių, funkcinių 
ir bendrųjų kompetencijų vertinimą. Įdiegta ECTS sistema leidžia tiesiogiai pripažinti kompetencijas, 
įgytas užsienyje nenaudojant kreditų pervertinimo sistemos. 

 
2012 m. kovo mėn. baigtas įgyvendinti 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 kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-056). 

Projekto vertė – 1 993 531,55 Lt (projektui skirtas finansavimas – 1 893 854,47 Lt). 
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) naudojami keliuose Lietuvos bankuose, o 
draudimo sistemomis naudojasi nemažai Lietuvos draudimo bendrovių. Įgyvendintos priemonės 
gerina Vilniaus kolegijos studentų paktinio mokymo kokybę, efektyvumą, konkurencingumą darbo 
rinkoje. Įdiegtos informacinės sistemos pagerino imitacinių paslaugų kokybę, padidino verslo 
procedūrų įvairovę ir prieinamumą VPMF tinkle, skatinama naudotis IT teikiamomis galimybėmis. 
Banko ir draudimo paslaugų imitacinėje įmonėje Vilniaus kolegijos studentai (ekonomistai, 
finansininkai, draudimo vadybininkai bei buhalteriai) atlieka profesinės veiklos praktiką, teikia banko 
ir draudimo paslaugas virtualioje aplinkoje, dirba su realia banko bei draudimo informacinių sistemų 
programine įranga.  

 
2012 m. balandžio mėn. baigtas įgyvendinti projektas „Partnerystės užmezgimas su Estijos 

IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir 
vykdymui“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011).  

Projekto vertė – 297 031,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 272 940,00 Lt). 
Įgyvendinant projektą buvo suorganizuotos dėstytojų stažuotės į Estijos IT koledžą ir 

Varšuvos technologijos universitetą. Konsultuojantis su užsienio partneriais, parengta galimybių 
studija jungtinei inžinerijos krypčių studijų programai parengti ir vykdyti, kurioje analizuojamas ir 
pagrindžiamas šios studijų programos poreikis, jos parengimo ir įgyvendinimo galimybės, parengti 
dokumentai, susiję su studijų finansiniu administravimu ir kokybės užtikrinimu, analizuojamos studijų 
programos teikimo formų pasirinkimo, rinkodaros ir valorizacijos galimybės. Kitas šio projekto 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 



Vilniaus kolegi jos met inė ataskai ta  2012 

33 

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. 

 
2012 m. baigtas įgyvendinti projektas „Partnerystės su Nordjylland aukštojo mokslo 

institucija užmezgimas jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“ (projekto kodas: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-001).  

Projekto vertė – 299 955,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 281 887,00 Lt). 
Šis projektas pelnė „Sėkmingos partnerystės“ nominaciją Europos socialinio fondo agentūros 

2012 m. gruodį organizuotame geriausių projektų konkurse.  
Projekto metu buvo atlikta Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumo analizė, Vilniaus 

kolegijos ir Šiaurės Danijos universitetinio koledžo 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. 

 
2012 m. baigtas įgyvendinti projektas „Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo 

studijų krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą 
verslo ir darbo rinkos poreikiams“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-021).  

Projekto vertė – 841 941,00 Lt (projektui skirtas finansavimas – 841 941,00 Lt).  
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“. Atnaujintos „Reklamos vadybos“, „Prekybos vadybos“ ir „Draudimo 
vadybos“ studijų programos. Projekto metu organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymai 
dėstytojams, atliktas studijų programų tarpinis vertinimas, mokymosi priemonių, metodinės 
medžiagos parengimas ir leidyba, elektroninė leidyba, studijoms būtinos programinės įrangos 
įsigijimas.  

Kiti projektai, kuriuose Vilniaus kolegija dalyvauja partnerio teisėmis, pateikti 7 priede. 
 

5.10. MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS 
 

Folkloro ansamblis ,,Želmuo“ – tai naujas Vilniaus kolegijos kolektyvas, savo veiklą pradėjęs 
2012 m. rugsėjo viduryje. 

Ansamblio tikslas – plėsti studentų laisvalaikio meninių veiklų įvairovę, supažindinti studentus 
su vertingais muzikinio, choreografinio folkloro pavyzdžiais, išmokyti juos tai atlikti, plėsti pačių 
studentų saviraiškos galimybes, ieškoti įvairių tradicinės kultūros pateikimo ir įprasminimo formų. 
Didelis dėmesys skiriamas įvairaus pobūdžio tradicinės kultūros edukaciniams renginiams. Svarbu, 
kad studentai gebėtų supažindinti su lietuvių tradicine kultūra ir užsieniečius, ypač studijuojančius 
Lietuvoje. 

Folkloro ansamblį šiuo metu lanko apie penkiolika studentų iš Menų, Sveikatos priežiūros, 
Agrotechnologijų, Ekonomikos fakultetų. 

Vilniaus kolegijos ansamblis ,,Želmuo” surengė Vilniaus studentų folkloro ansamblių 
vakaronę ,,Valioj uolioj“, kurioje dalyvavo folkloro ansambliai ,,Poringė“ (Lietuvos Edukologijos 
universitetas), ,,Ta ta to“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), ,,Ritingo“ (Mykolo Romerio 
universitetas), ,,Mindrė“, ,,Laukis“, ,,Prie progos“. Ansamblis vedė adventinę vakaronę vaikams ir 
tėveliams Baltupių lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“, surengė Adventinių-Kalėdinių dainų 
pasidainavimų vakarą ,,Tamsiąją naktelę, leliumoj, ugnelė žibėjo“, dalyvavo Kirtimų kultūros centre 
vykusioje Andvento vakaronėje, Partizaninio pasipriešinimo atsiminimų ir dainų vakare ,,Menu, 
atbridot jūs per sniegą“ Lietuvos liaudies kultūros centre. 
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VORUTA, apjungdama liaudiško šokio grupę, harmonizuotas lietuvių liaudies dainas arba 
kompozitorių sukurtas dainas, atliekančią vokalinę grupę bei liaudiškos muzikos kapelą, ir liaudies 
instrumentų orkestrą, darniai įsilieja į Vilniaus miesto ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą: kasmet 
intensyviai koncertuoja, dalyvauja tautinių šokių festivaliuose, tarptautiniuose projektuose. 

Praėjęs koncertinis sezonas gausus ryškiais pasirodymais tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose 
renginiuose – dalyvauta tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje LINKSMINKIMOS, 
Lotynų Amerikos pramoginių šokių pasaulio čempionato atidaryme, neprofesionalaus sporto Pasaulio 
olimpiadoje TAFISA, tarptautiniame folkloro festivalyje SIVO (Olandijoje), televizijos laidose 
„Duokim garo“ ir „Kviečiu šokti“, regioninėse dainų šventėse (Anykščių, Alytaus, Švenčionių, 
Tauragės), Vilniaus kolegijos fakultetų, kūno kultūros ir sporto centro organizuojamuose renginiuose 
ir t. t.  

Nuo 2005 m. ansamblio vadovė inicijuoja ir koordinuoja Vilniaus miesto liaudiškų šokių ir 
dainų ansamblių kolektyvų iškilmingus koncertus, skirtus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 
paminėti, kurie kasmet vyksta skirtingose, geriausiose Vilniaus miesto erdvėse – Nacionalinio dramos 
teatro, Rusų dramos arba Šokio teatro scenose. 

Merginų choras „Vaidilutės“ gyvuoja nuo 1956 m. Merginų chorui yra talkinę garsūs Lietuvos 
solistai Nijolė Ambrazaitytė, Julija Stupnianek, Vida Taurinskaitė-Rukšienė, Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro orkestro muzikantai. 

Choro muzikinis repertuaras labai platus, tačiau vyrauja šiuolaikinių lietuvių ir užsienio 
kompozitorių kūriniai. ,,Vaidilutės“ nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja Lietuvos ir 
užsienio šalių chorinės bei religinės muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių dainų 
šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose ,,Gaudeamus“. Merginų choras dalyvavo Lietuvos 
Vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdos vasaros estradoje, Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų 
festivalyje Kauno sporto halėje, Roko operos ,,Jotvingių rauda“ pastatyme. Respublikiniame chorų 
konkurse, skirtame šv. Cecilijos – mūzų globėjos garbei Mikalausko menų gimnazijoje Panevėžyje. 
Aukštųjų mokyklų chorų kategorijoje laimėtas II laipsnio diplomas. 

Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro paskirtis – organizuoti studentų kūno kultūros 
pratybas, laisvalaikį, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, diegti meilę ir poreikį kūno kultūrai, siekti 
sportinių rezultatų, ruošti sportininkus ir komandas kolegijų, universitetų ir kitoms respublikinėms 
varžyboms ir turnyrams. 

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

Moterų krepšinio komanda dalyvauja Lietuvos moterų krepšinio A lygos varžybose. Futbolo 
komanda – Lietuvos salės futbolo I lygos varžybose. Stalo teniso merginų ir vaikinų komandos 
dalyvauja respublikinėse komandinio čempionato varžybose. Krepšininkai tapo respublikinio kolegijų 
krepšinio turnyro nugalėtojais. 

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

Sveikatos ugdymas – tai sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių tikslas – ne tik suteikti žinių, bet 
ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei sveikos gyvensenos 
įgūdžiams, padėti atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą. Sveikatos ugdymas ir fizinis 
aktyvumas skatina su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybinių nuostatų ir elgesio formavimąsi. 
Greta kitų svarbiausių žinių ir gebėjimų, jaunas žmogus turėtų įgyti žinių ir kompetencijų, susijusių su 
sveikata bei fiziniu aktyvumu, sveikos gyvensenos, savarankiško mankštinimosi įgūdžių, suvokti 
kasdienio fizinio aktyvumo svarbą. 

 
5.11. STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 

 
Vilniaus kolegijos studentai dalyvavo profesiniuose konkursuose, studentų konferencijose, 

laikė egzaminus ir gavo tarptautinius SPACE ir ECDL pažymėjimus. 
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Elektronikos ir informatikos fakulteto įvairių studijų programų 28 studentai (konsultavo dėst. 
V. Kuklierius, J. Mačėnienė) išlaikė ECDL testą ir gavo pažymėjimus. 

Elektronikos technikos ir kompiuterių technikos studijų programos studentų komandos, 
vadovaujamos dėstytojo Stasio Plesko, dalyvavo Nacionalinėse mechatronikos varžybose 
,,Mokymasis, studijos, karjera 2012“ Vilniuje. Respublikinėse aukštųjų mokyklų mechatronikos 
,,eiTech‘o“ konkurse EIF komanda vadovaujama dėstytojo dr. Antoni Kozič Panevėžyje užėmė II-ąją 
vietą.  

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės Alina Dunovskaja, Božena Jurčik, Vaida 
Lučiūnaitė, Justina Kasiukevič, Vaida Žigulytė, Renata Boskaitė, dalyvavo Ekonomikos fakultete 
organizuotame „Konto“ programos žinovo konkurse ir joms, kaip geriausiai pasirodžiusioms, buvo 
įteikti UAB „Logas“ KONTO sertifikatai. 

Ekonomikos fakulteto studentai parengė dvidešimt vieną pranešimą 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. 

Veiklą neseniai pradėję VPMF „VIKO DRAUDA“ ir VPMF „VIKO BANKAS“ sėkmingai 
pasirodė tarptautinėje VPMF mugėje Gento mieste (Belgija), Tarptautinė VPMF mugėje „Vilnius 
2012“, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. 

Verslo ekonomikos studijų programos antrakursė Rasa Vereniūtė „Mis Lietuva 2012“ 
konkurse tapo gražiausia lietuvaite – Mis Lietuva 2012. Tai jai garantavo dalyvavimą konkurse „Mis 
Pasaulis 2012“ Kinijoje. 

Verslo vadybos fakulteto studentas Svajūnas Banuškevičius išlaikė SPACE egzaminą gavo 
SPACE Euroverslo diplomą. Kolegiją atstovavusios reklamos vadybos studijų programos studentės 
ISM organizuotos tarptautinės verslumo savaitės / konkurso „Creative shock“ metu įvertinos 
komisijos simpatijų prizu ir užėmė 4 vietą. Algirdas Raudonius dalyvavo Alytaus kolegijos 
tarptautinės išorinio vertinimo komisijos darbe ir gavo SKVC padėką. 

Studentų profesinio meistriškumo konkurse „Grožio paslaptys“ higieninės ir dekoratyvinės 
kosmetologijos studijų programos studentė Kristina Kondrotaitė užėmė II–ą vietą manikiūro ir nagų 
dizaino rungtyje. Kosmetologų profesinio meistriškumo konkurse „Grožio metamorfozės“ higieninės 
ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentė Eglė Dušauskaitė gavo nominaciją už 
geriausią įvaizdį „Nuotaka tarp klasikos ir improvizacijos“. 

Pirmame tarptautiniame studentų masažo meistriškumo konkurse Medartas Dabašauskas 
laimėjo III-ią vietą. 

Kaune lapkričio 10–13 dienomis vyko mados, stiliaus bei moters verslo šventė „Moters 
pasaulis 2011“. Šiame renginyje pirmą kartą, neseniai susikūrusi Kirpėjų ir grožio specialistų 
asociacija, surengė Lietuvos Nacionalinį kirpėjų čempionatą, kuris vyko dvi dienas, t. y. lapkričio  
10-11 dienomis. Per kelias dienas įvyko daug skirtingų rungčių kirpėjų, visažistų ir manikiūro 
specialistų tarpe. Kaip pažymėjo asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė, šis čempionatas kaip 
niekada gausus dalyviais ir įdomiais darbais. Vilniaus kolegiją atstovavo antro kurso (SD10A) 
studentė Raimonda Štitilytė, kuri pasirinko vyriško įvaizdžio rungtį. Raimondos modeliu tapo Paulius 
Valiūnas (SD10A), kuris puikiai sugebėjo perteikti sukurtą įvaizdį. Raimondai, konkurso metu stebint 
komisijai, įvaizdį teko sukurti per 15 minučių. Su šia nelengva užduotimi ji susitvarkė puikiai ir 
laimėjo 2-ą vietą bei sidabro medalį.  

2012 metų kovo 4-5 dienomis Vilniuje kasmetinės ,,Pelenės 2012“ metu įvyko „Atviras 
Lietuvos čempionatas 2012“, kuriame Raimonda Štitilytė per dvi dienas laimėjo net dvejose rungtyse 
aukščiausius įvertinimus - aukso medalius, Vyriško madingo stiliaus ir Moteriško madingo stiliaus 
rungtyse. 

 



Vilniaus kolegi jos met inė ataskai ta  2012 

36 

   
22 pav. Raimonda Štitilytė su modeliais 

 
Dizaino technologijų fakulteto studentai parengė 6 pranešimus studentų mokslinei 

konferencijai „Aprangos gamyba ir dizainas“. 
Pedagogikos fakulteto studentai dalyvavo respublikinėje studentų konferencijoje „Pedagoginių 

studijų kaitos aktualijos: daugiakultūriškumas ir ugdymas“ ir skaitė 4 pranešimus. 
2012 m. balandžio 18 d. Klaipėdoje vykusiame „Jazz Voices 2012“ konkurse populiariosios 

muzikos studijų programos studentė Gina Kazlauskaitė laimėjo pagrindinį apdovanojimą, o 2012 m. 
gegužės 23 d. klube „Tamsta“ organizuotame gitaristų konkurse „Gitarų šėlsmas“ Tomas Dičiūnas 
laimėjo I vietą Jazz / Classic kategorijoje. 

2012 m. liepos 5 d. pramoginio scenos meno studijų programos trečiakursiai tarptautiniame 
universitetų teatrų festivalyje „Teatralny Koufar ‘12“ Minske, Baltarusijoje, sėkmingai pasirodė 
spektaklyje „Vakaras su Čechovu“ (rež. R. Cicėnas) ir laimėjo pagrindinį GRAND PRIX 
apdovanojimą, dėl kurio varžėsi dar 12 teatro grupių. 

 
5.12. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Mažinti studentų nubyrėjimą. 

Studentų nubyrėjimo klausimas išlieka aktualus. Didėja nutraukusiųjų studijas savo noru 
skaičius. Išstojimas iš Kolegijos dėl minėtos priežasties siejamas ne tik su menka motyvacija 
studijoms, bet ir su mokymosi sunkumais, esant bendrojo išsilavinimo spragoms, taip pat dėl 
savarankiško studijavimo gebėjimų stokos, nemokėjimo planuoti laiką, kai reikia derinti studijas ir 
darbą ir pan. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas studentų pažangos stebėjimui, studentų 
mokymosi poreikių išsiaiškinimui, taip pat akademinio konsultavimo kokybės gerinimui. 
2. Didinti studijų programų pasirinkimo galimybes. 

Siekiant tarptautinių studijų kokybės standartų rengiant specialistus, turinčius dalykinių ir 
bendrųjų kompetencijų, atitinkančių Europos darbo rinkos reikalavimus, tikslinga keistis idėjomis ir 
geriausia patirtimi su užsienio aukštosiomis mokyklomis bei nagrinėti galimybes vykdyti jungtines 
studijų programas. 
3. Didinti baigiamųjų darbų pagal įmonių ir įstaigų užsakymus skaičių. 

Lyginant su Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos veiksmų plano iki 2020 m. 
siekiamais rezultatais, dar nedidelė dalis studentų baigiamųjų darbų rengiama pagal įmonių ir įstaigų 
užsakymus. Būtinas glaudus studentų, baigiamųjų darbų vadovų, į praktikas priimančių įmonių 
atstovų bendradarbiavimas, kad baigiamųjų darbų tematikoje atsispindėtų privačiam ir valstybiniam 
sektoriui aktualios problemos, kad studento įgytos teorinės žinios būtų įprasmintos tyrimu praktikoje, 
o studentai galėtų pateikti konkrečius pasiūlymus, tokiu būdu didindami savo galimybes įsidarbinti 
įmonėje. 
4. Vykdyti nuoseklią studentų su negalia ir studentų, priklausančių kitoms nepakankamai 
atstovaujamoms visuomenės grupėms, akademinių ir socialinių sąlygų stebėseną. 
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Didinant studijų prieinamumą būtina analizuoti neįgaliųjų ir kitoms nepakankamai 
atstovaujamoms visuomenės grupėms priklausančių studentų nubyrėjimą ir jo priežasčių struktūrą, 
akademinės paramos priemonių pasiūlą ir įvairovę. 
5. Analizuoti studijų programų, vykdomų anglų kalba, kokybę. 

Siekiant plėtoti studijų programų vykdymą anglų kalba, tikslinga analizuoti anglų kalba 
studijuojančių studentų ir šiose studijų programose dirbančių dėstytojų lūkesčius bei poreikius, studijų 
proceso organizavimo ypatumus. 
6. Stiprinti Kolegijos absolventų karjeros galimybių tyrinėjimo kompetencijas.  

Būtina skatinti studentus aktyviai domėtis darbo rinkos situacija, išmokti pasinaudoti per 
praktikas įgyta patirtimi, kitais profesiniais, kūrybiniais pasiekimais ieškant darbo, savarankiškai 
plėsti socialinių ryšių tinklą, kuris padėtų sėkmingai ieškoti pirmojo darbo ir planuoti tolesnius 
karjeros etapus. Taip pat naudinga būtų plėtoti Alumnų klubo veiklą. Siekiant geresnių Kolegijos 
absolventų įsidarbinimo rodiklių, labai svarbu, kad studentai įgytų karjeros valdymo žinių ir jas 
gebėtų pritaikyti realioje situacijoje. Būtų prasminga įkurti studentų savanorių karjeros paramos 
grupę, kurioje jie galėtų pasidalyti gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis, spręsti su karjera susijusius 
klausimus. 
 
 

6. TAIKOMOJI MOKSLINĖ, KONSULTACINĖ VEIKLA IR 
PROFESIONALUS MENAS 

 
Mokslas yra pagrindinis ekonomikos ir visuomenės naujovių, nuo kurių priklauso 

konkurencingumas šalyje ir tarptautinėje erdvėje, šaltinis. Mokslo plėtra ir laimėjimai lemia 
ekonominę ir socialinę pažangą, nuo mokslo laimėjimų priklauso žmonių gyvenimo kokybė.  

Vilniaus kolegija yra daugiaprofilinė aukštoji mokykla, tad jos pagrindiniai mokslinės veiklos 
principai grindžiami socialinių, technologinių, humanitarinių, biomedicininių mokslų ir menų sričių 
taikomaisiais moksliniais tyrimais, įgalinančiais kompetentingai integruoti šių sričių teoriją ir praktiką 
į studijas, verslą ir konsultacinę veiklą. 

 
6.1. TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS 

 
Taikomųjų mokslo tyrimų planavimas ir jų prioritetizavimas yra viena pagrindinių sėkmingos 

veiklos prielaidų. Įgyvendinat Vilniaus kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. nuostatas 
Kolegijoje prioritetiniais yra laikomi  

• socialinės srities tyrimai, kurių pagrindu plėtojamas studijų procesas, gerinama jų kokybė 
bei didinama akademinio personalo kompetencija;  

• darbo rinkos poreikio, verslo aplinkos tyrimai, reikšmingi šalies ūkiui, pirmiausia toms 
ūkio šakoms, kurios vyrauja regione ir lemia jo ekonominę pažangą ir socialinę gerovę; 

• technologijų srities tyrimai, orientuoti į specializuotas intelektiniam darbui imlias 
tematikas bei agrocheminės krypties tyrimus;  

• tyrimai, vykdomi dalyvaujant tarptautinėse programose ar konkrečiuose projektuose, kaip 
antai Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacijos UASNET veikloje ir padedantys 
integruotis į Europos mokslo erdvę.  

 
2011 / 2012 m. m. socialinės srities edukologijos ir vadybos krypčių sandūroje esantys tyrimai 

buvo atlikti daugiausia savo kolektyvo pajėgomis. Juose vyravo studentų lūkesčių ir pasitenkinimu 
studijomis, absolventų pasirengimo profesinei veiklai tematika. Ekonomikos fakultetas, apklausdamas 
285 naujai įstojusius į nuolatines studijas studentus, nagrinėjo jų motyvus renkantis studijas. Sveikatos 
priežiūros fakultete buvo tiriama studentų nuomonė apie profesinės veiklos praktikų kokybę bei 
dėstomų dalykų metodinės medžiagos informatyvumą bei praktinį pritaikymą.  

Darbo rinkos poreikio, verslo aplinkos tyrimai yra reikšmingi stiprinant Kolegijos poziciją 
konkurencinėje aukštojo mokslo erdvėje. Todėl šios tematikos tyrimai – didesnės ar mažesnės 
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apimties – atliekami visuose fakultetuose. Elektronikos ir informatikos fakultetas 2011 / 2012 m. m. 
vykdė ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir 
Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“. Jo metu 
buvo užsakytas lyginamasis kiekybinis ir kokybinis tyrimas – „Inžinerijos studijų krypčių grupės 
specialistų poreikio nustatymas Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje“. Tyrimo metu buvo įvertintas 
inžinerijos studijų krypčių grupės programas baigusių specialistų poreikis ir pasiūla darbo rinkoje, 
analizuota, kokios kompetencijos yra svarbiausios potencialiems darbdaviams. Nustatyta, kaip galėtų 
būti plėtojamas studijų programos turinys, kad specialistai labiau atitiktų rinkos poreikius, įvertinta 
inžinerijos studijų krypčių specialistų bendrieji gebėjimai, gebėjimai planuoti karjerą, ugdyti 
bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas. Tyrimo ir darbdavių apklausos rezultatų pagrindu 
sukurtos ir nuo šių mokslo metų pradžios sėkmingai įgyvendinamos dvi novatoriškos modulinės 
studijų programos – Išmaniųjų įrenginių technologijos ir Elektroninio verslo technologijos. 

Agrotechnologijos fakultete funkcionuoja moderni Chemijos laboratorija. Pradedami vykdyti 
fosfatų kiekio nustatymo buitiniuose nutekamuosiuose vandenyse spektrofotometriniu metodu 
tyrimai. 2011 / 2012 m. m. buvo atliekami geriamojo vandens, dirvožemio užsakomieji tyrimai. 
Maisto produktų technologijos katedroje vyravo chemijos inžinerijos krypties tyrimų tematika: 
duonos be glitimo gamyba naudojant natūralios kilmės hidrokoloidus, fizikinių cheminių rodiklių 
nustatymas kepiniuose ir gaminiuose. 

Straipsniai yra pagrindinis mokslinės veiklos vertinimo kriterijus. 2008-2010 m. Kolegijos 
dėstytojai vidutiniškai publikuodavo 35–40 straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. 
2011 / 2012 m. m. 14 straipsnių buvo spausdinta periodiniuose mokslo leidiniuose ar žurnaluose, 
pateiktose tarptautinėse duomenų bazėse. Net 37 straipsniai buvo publikuoti Lietuvoje organizuotų 
konferencijų, o 8 – užsienio šalyse organizuotų tarptautinių konferencijų medžiagoje.  

Publikuotų straipsnių struktūra pagal mokslo sritis (proc.) pateikiama 23 pav.  
 

22%

31%

36%

8%
3%

Humanitarinė sritis
Socialinė sritis
Technologijų sritis
Biomedicinos sritis
Žemės ūkio sritis  

23 pav. Publikuotų straipsnių struktūra pagal mokslo sritis 
 

Pastaraisiais mokslo metais vyraujančiomis Kolegijoje buvo technologijų ir socialinės 
taikomojo mokslo sritys. Tai atitinka šios aukštosios mokyklos misiją. 

 
6.2. TAIKOMOJI KONSULTACINĖ VEIKLA 

 
Mokslo taikomųjų tyrimų dėka sukauptos naujos žinios ir gebėjimai pateikiami 

organizuojamose konferencijose ir seminaruose. 2012 metai buvo gausūs konferencijomis. Kolegijos 
dėstytojai atskirai arba kartu su kitomis įstaigomis organizavo 8 konferencijas (9 lentelė). 

 
9 lentelė. 2012 m. Vilniaus kolegijos organizuotos dėstytojų konferencijos 

Mokslinių praktinių konferencijų 
tematika , data, vieta, organizatoriai Konferencijos tikslas Tikslinė grupė, dalyvių skaičius ir 

įvairovė 
Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka 
šiuolaikinių studijų kokybei  
(5-oji) 
2012-05-07, EIF 

Skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą 
aukštosiose mokyklose 

Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstytojai ir studentai – 60 
dalyvių 
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Dvasingumo sklaida ugdymo 
realybėje (5-oji tarpt.) 
2012-04-17, Rokiškis 
ATF ir partneriai 

Sisteminti dvasingumo sklaida 
grindžiamo ugdymo teorinius pagrindus 
ir įgyvendinimą. 

Dėstytojai, studentai, moksleiviai, 
kultūros darbuotojai, svečiai iš 
užsienio -100 dalyvių 

Bičių sveikatingumas 
2012-02-14, ATF 
Lietuvos bitininkų sąjunga 

Aptarti ir pristatyti bitininkystės 
aktualijas. 

Lietuvos bitininkų sąjungos 
nariai, VMVT bei Nacionalinio 
maisto ir veterinarijos rizikos 
vertinimo instituto atstovai -200 
dalyvių 

Ekologija, aplinkosauga, 
visuomenė 
2012-04-27, ATF 

Pristatyti individo santykio su gamta bei 
aplinka problemų mokslinius tyrimus, 
aplinkosaugos mokslinius projektus 
pasaulyje ir Lietuvoje. 

VK ATF studentai ir dėstytojai, 
Vokietijos, Ukrainos ir 
Baltarusijos atstovai - 52 dalyviai 

Kalbos, kultūra ir globalizacija 
(6-oji, tarpt) 
2012-06-1-2, LR Seimas, MRU 
Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacijos, VVF 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 
metinė konferencija kalbininkų 
pasiekimams ir problemoms analizuoti 

Lietuvos ir 12 užsienio šalių 
kalbininkai, LR Seimo nariai, 
kviestiniai verslo, švietimo, 
kultūros ir mokslo bei studentų 
atstovai -150 dalyvių. 

Lietuvos psichiatrinės slaugos 
amplitudė  
2012-03-28, SPF; 
Lietuvos psich. sveikatos 
slaugytojų asoc. SDTS centras 

Apžvelgti psichiatrines slaugos 
programas, aptarti saugios aplinkos 
sukūrimą slaugant senyvo amžiaus, 
priklausomybėmis sergančiųjų slaugą. 

Visų Lietuvos apskričių slaugos 
specialistai -105 dalyviai 

Slaugos mokslas ir praktika 
2012, 2012-05-17, Vilnius; 
SPF, Anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojų draugija, VU 
MF  

Analizuoti medicinos punktų veiklą, 
sudėtingų situacijų su klientais valdymą, 
privačios slaugos organizavimą Vilniaus 
mieste. 

Visų Lietuvos apskričių 
slaugytojai ir šeimos gydytojai -
469 dalyviai 

Širdies ir kraujagyslių ligų 
valdymas: patirtis ir lūkesčiai 
2012-11-16, Birštonas, 
2012-11-30, Vilnius 
VŠĮ Santariškių klinikos, 
SPF, Lietuvos operacinės 
slaugytojų draugija 

Ugdyti slaugos specialistų profesines 
kompetencijas valdant kardiovaskulinę 
riziką, gerinant pacientų, sergančių 
širdies ir kraujagyslių ligomis, ilgalaikę 
priežiūrą ir komplikacijų prevenciją. 

Lietuvos respublikos slaugytojai, 
turintys licenciją verstis slaugos 
praktika 
 
200 dalyvių (Birštonas) 
200 dalyvių (Vilnius) 

 
Elektronikos ir informatikos fakultetas organizavo jau penktąją mokslinę – praktinę 

konferenciją „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Konferencijos pranešimų 
pagrindu kasmet parengiamas mokslinių recenzuojamų straipsnių rinkinys, kuris referuojamas 
tarptautinėje duomenų bazėje.  

Sveikatos priežiūros fakultetas, aktyviai bendradarbiaudamas su Vilniaus universitetine 
ligonine „Santariškių klinikos“, profesinėmis draugijomis ir asociacijomis kasmet suorganizuoja 
konferencijas. 2012 m. vyko 4 konferencijos, nagrinėjančios slaugos įvairioms gyventojų grupėms 
organizavimo aktualijas. 

Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedra tęsia bendradarbiavimą su kitomis mokymo 
įstaigomis kasmet organizuodama mokslinę konferenciją „Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“. 
Šiais mokslo metais konferencijoje dalyvavo ir svečiai iš užsienio. Agroverslo vadybos katedra 
suorganizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Ekologija, aplinkosauga, visuomenė“, kuri 
tikėtina taps kasmetine.  

Verslo vadybos fakulteto Užsienio kalbų ir Humanitarinių mokslų katedros kartu su Lietuvos 
kalbų pedagogų asociacija rengė 6-ąją tarptautinę konferenciją „Kalbos, kultūra ir globalizacija“ 
Konferencija vyko LR Seime ir Mykolo Romerio universitete. Joje dalyvavo 12 užsienio šalių 
atstovai, Seimo nariai, kultūros ir mokslo bei studentų atstovai. 

Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos ir Ekonomikos katedrų dėstytojai talkino Utenos 
ir Kauno kolegijų dėstytojams organizuojant konferencijas „Apskaita, auditas, analizė – nauji iššūkiai 
ir problemos“ (Utena) ir „Vadybos studijos: probleminis mokymas ir multidiscipliniškumas“ 
(Kaunas). 

Vilniaus kolegijos Integruotos plėtros strategijoje 2020 m. numatyta stiprinti dėstytojų ir 
studentų bendradarbiavimą mokslinės ir meninės veiklos srityje, remti studentų mokslinių draugijų 
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kūrimąsi ir skatinti jų veiklą. 2012 m. buvo suorganizuotos 3 studentų ir dėstytojų ir 2 studentų 
konferencijos (10 lentelė). 

 
10 lentelė. Studentų ir dėstytojų ir studentų konferencijos 

Mokslinių praktinių konferencijų 
tematika, data, vieta, 

organizatoriai 
Konferencijos tikslas Tikslinė grupė, dalyvių skaičius ir 

įvairovė 

Studentų ir dėstytojų konferencija: 
Aprangos dizainas ir gamyba 
2012-03-22, DTF 

Aprangos gamybos ir dizaino gerosios 
patirties, informacijos ir idėjų sklaida 

Vilniaus kolegijos dėstytojai ir 
studentai, Vilniaus dailės 
akademijos dėstytojai ir studentai 
– 100 dalyvių 

Studentų ir dėstytojų konferencija: 
Chemijos technologijų raida ir 
perspektyvos 
2012-04-18, ATF 

Skatinti gamtos mokslų idėjų ir 
moderniųjų technologijų gilesnį 
nagrinėjimą, ugdyti studentų gebėjimą 
analizuoti ir vertinti pasirinktą temą. 

Lietuvos kolegijų chemijos 
dalykus studijuojantys studentai ir 
dėstytojai – 70 dalyvių 

Studentų ir dėstytojų konferencija: 
Maisto produktai – sauga ir 
kokybė 
2012-05-10, ATF 

Skatinti studentus, dėstytojus, maisto 
technologijų krypties specialistus 
dalintis sukauptomis teorinėmis ir 
praktinėmis žiniomis, inicijuoti 
mokslines diskusijas. 

VMVT, MRU, LSMU VA, KTU 
MAI, Kauno, Utenos, Klaipėdos 
valstybinės kolegijos – 102 
dalyviai 

Studentų konferencija: 
Ekonomika. Verslas. Vadyba 
2012 
2012-05-09, EKF 

Skatinti pasidalinti naujausiomis 
įžvalgomis, pastebėjimais ir diskutuoti 
aktualiomis šalies ir globalaus pasaulio 
temomis 

Studentai ir dėstytojai iš Utenos, 
Kauno kolegijų, LLRI prezidentas 
Ž. Šilėnas,  
MRU prof. V. Gražulis, VU TSPI 
doc. E. Ulvidienė – 38 dalyviai 

Studentų konferencija: 
Pedagoginių studijų kaitos 
aktualijos: 
Daugiakultūriškumas ir 
ugdymas,  
2012-03- 30 PDF 

Skatinti studentų dalyvavimą 
edukologiniuose tyrimuose, aktyvinti 
kūrybines diskusijas 

Vilniaus kolegijos studentai, 
Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
seminarijos studentai – 45 
dalyviai 

 
Dizaino ir technologijų fakultetas organizavo studentų ir dėstytojų mokslinę praktinę 

konferenciją, kurioje Kolegijos bei Vilniaus dailės akademijos studentai ir dėstytojai dalijosi gerąja 
patirtimi ir idėjomis aprangos gamybos ir dizaino srityse. 

Tradicijas tęsia Agrotechnologijų fakulteto Chemijos ir Maisto produktų technologijos 
katedros organizuodamos dėstytojų ir studentų mokslines – praktines konferencijas, kurių rezultatai 
atsispindi išleistuose konferencijų pranešimų leidiniuose. Maisto produktų technologijos katedra, kaip 
ir kiekvienais metais, konferencijos organizavimui ir leidiniui išleisti gavo finansavimą iš Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijos. Chemijos katedros rengiama konferencija turėtų plėsti dalyvių 
tikslinę grupę. 

2011 / 2012 m. m. buvo organizuoti 44 seminarai, kuriuose dalyvavo kviestiniai pranešėjai 
arba Kolegijos dėstytojai. Aktyviausi šioje srityje buvo Ekonomikos fakulteto darbuotojai (18 
seminarų). Juose buvo gvildenami draudimo, finansų valdymo, karjeros planavimo ir kt. klausimai. 

Dėstytojų dalyvavimas mokslinėse praktinėse konferencijose darant pranešimus – tai gerosios 
patirties sklaida bei kompetencijų ir gebėjimų didinimas. Kolegijos dėstytojai skaitė pranešimus 92 
konferencijose, iš kurių 21 vyko užsienio šalyse – Danijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, 
Kroatijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Rusijoje ir kt. šalyse. 

Kolegija, siekdama gerinti studijų kokybę, vykdo mokymo priemonių, skirtų aukštųjų 
mokyklų studentams, rengimą ir leidybą. Vilniaus kolegijos leidykla yra Lietuvos akademinių 
leidyklų asociacijos (LALA) narė. Rengiami ir leidžiami vadovėliai, mokomosios knygos, mokymo ir 
mokymosi medžiaga, kiti metodiniai leidiniai. 2012 m. buvo patvirtinti nauji Leidybos nuostatai, 
kurie, atsižvelgiant į nūdienos teisinius reikalavimus, reglamentavo leidybos proceso valdymą. Tačiau 
reikia pažymėti, jog pastarieji mokslo metai leidybinėje veikloje nebuvo sėkmingi. Iš planuotų 
2012 m. 19 leidinių buvo parengta ir, bendradarbiaujant su UAB „Ciklonas“, išleista tik keletas 
leidinių. Mažas leidinių kiekis iš dalies yra sąlygotas mokomųjų metodinių priemonių talpinimu 
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Moodle aplinkoje. Vilniaus kolegija toliau su UAB „Ciklonas“ organizuoja e-leidybą. Studentai gali 
užsisakyti parengtą leidinį internetu www.skaityk.lt. 

Jau daugelį metų Kolegijos struktūroje kaip atskiras padalinys funkcionuoja Simulith centras, 
kurio pagrindiniai uždaviniai yra suteikti galimybę studentams, moksleiviams ir suaugusiems įgyti 
praktinio verslumo, socialinius, techninius ir profesinius įgūdžius. 

2012 metais „Simulith“ centras sudarė 37 sutartis, pagal kurias teikė mokymo paslaugas 
institucijoms, kuriose taikomas imitacinis verslo praktinio mokymo firmos (toliau tekste – VPMF) 
modelis mokiniams, studentams ir / ar suaugusiems. 2012 metais „Simulith“ centras teikė paslaugas 
52 VPMF: 

• Pravesti 15 mokymų VPMF praktikantams temomis: „Kūrybingumas darbe“, „Komandos 
formavimas“ Utenos, Vilniaus kooperacijos, Klaipėdos valstybinėje kolegijose, Raseinių 
technologijos ir verslo mokykloje, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre ir 
kt. 

• Organizuoti 5 mokomieji renginiai: seminaras – treniruotė Vilniuje VPMF vadovams 
„Veiksminga komunikacija: NLP ir kita patirtis“, kuriame kvalifikaciją kėlė 40 pedagogų; 
16-oji tarptautinė VPMF mugė VILNIUS 2012, kurioje dalyvavo apie 350 studentų, 
mokinių ir vadovų, atstovaujančių 48 Lietuvos, Rumunijos, Suomijos ir Rusijos VPMF, ir 
kt. renginiai. 

• Įvertinti VPMF studentų kompetencijų aplankai EUROPEN kokybės pažymėjimui gauti ir 
suteiktas 31 tarptautinis VPMF baigimo pažymėjimas. 

• Dalyvauta konkursų ir kitose vertinimo komisijose. Europen Pen-International kvietimu 
Centro atstovas M. Ignatonis dalyvavo Rusijos VPMF centro veiklos vertinime Sankt 
Peterburge. 

2012 metais „Simulith“ centrui suteiktos mentorystės teisės Gruzijos VPMF tinklui, kurio 
centras įsikūrė Ilja valstybiniame universitete. 2012 metais išleistas VPMF tinklo narių mokslinių 
straipsnių rinkinys „Verslo praktinio mokymo firmų patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo 
viršūnė“. Vilnius: Vilniaus kolegija, „Simulith“ centras, 2012 – 88 p.  
 

6.3. PROFESIONALUS MENAS 
 

Nemaža dalis Menų fakulteto dėstytojų yra profesionalūs muzikos, teatro, šokio atlikėjai, kurie 
ne tik nuolat aktyviai dalyvauja koncertinėje ir teatrinėje veikloje, bet ir ruošia studentus meninei 
veiklai, organizuoja renginius, kuriuose fakulteto studentai galėtų dalyvauti ir įgyti sceninės patirties. 
2011 / 2012 m. m. fakultetas organizavo per 10 reikšmingų meno renginių už fakulteto ribų. 

Iš visų pasirodymų reikėtų išskirti teatralizuotą pasirodymą „Muzikinio teatro 10-ties metų 
jubiliejus“, rodytą Vilniaus rotušėje teatro dienos proga. Pasirodymą režisavo R. Cicėnas, o renginio 
scenarijaus veiksmas nukėlė į 2022-uosius metus, kur šmaikščiai spėliojama kaip atrodys fakultetas ir 
jo svajonė įkurti muzikinį teatrą po 10-ties metų. Šis pasirodymas vėliau buvo adaptuotas ir atliktas 
Operos dienos proga Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre pavadinimu „Galutinė stotelė – 
opera“. 

Antrasis didelis Menų fakulteto meninis projektas – vieno įtakingiausių Lietuvos džiazo kūrėjų 
– saksofonininko, kompozitoriaus, režisieriaus, pedagogo Vladimiro Čekasino ir jo mokinių projektas, 
tapęs Birštono festivalio tradicija. Tai – teatro, šokio, muzikinės improvizacijos ir muzikinių stilių 
derinys, fakultete juokais pramintas „picos“ žanru. Festivalyje V. Čekasinas pristatė aštuonių dalių 
improvizaciją pagal M. K. Čiurlionio harmonizuotas lietuvių liaudies dainas bei Maironio, Paul‘o 
Eluard‘o ir kitų literatų tekstus. Pasirodyme dalyvavo ne tik dabartiniai muzikos ir aktorystės 
studentai, bet ir Kolegijos absolventai: smuikininkas Tadas Dešukas ir būgnininkas Viktoras 
Krasauskas bei B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivis violončelininkas Klemensas 
Šimelis. 

Dar vienas bendradarbiavimo su didžiosiomis šalies scenomis pavyzdys – koncertas „Mes 
ateinam!“. Tai Muzikų sąjungos tęstinis projektas, kuriame Vilniaus rotušėje kartu su Valstybiniu 
pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“ (vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis) buvo pristatyti Vilniaus 
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kolegijos Menų fakulteto Eglės ir Vytauto Juozapaičių dainavimo klasių Pramoginio scenos meno 
studijų programos absolventai. 

Net keturi teminiai koncertai buvo surengti bendradarbiaujant su muzikiniu klubu „Cabaret“ – 
tai braziliškosios latino krypties, rock‘n‘roll bei rythm‘n‘blues, romantiškų džiazo baladžių bei 
improvizaciniai Jam session vakarai. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos džiazo federacija buvo rengiami „Džiazo arbatos“ vakarai, 
kuriuose prisistatė bei bendravo su Lietuvos džiazo scenos atstovais Populiariosios muzikos studijų 
programos studentai. 

Fakultete stengiamasi padrąsinti ir paskatinti jaunimo saviraišką bei kūrybą, todėl 2012 metais, 
kaip ir kasmet, buvo surengtas „Kūrybinis poligonas“ – platforma studentų kūrybai. 

 

 
24 pav. V. Čekasino projektas Birštono jazz festivalyje, 2012-03-31 

 
Dizaino ir technologijų fakultete meninę veiklą aktyviai plėtoja Dailininkų sąjungos narys, 

pripažintas menininkas, docentas Jonas Daniliauskas. Šio menininko darbai eksponuoti dešimtyje 
kolektyvinių ir autorinių parodų Lietuvos galerijose, muziejuose, bendruomenių centruose, parodoje 
Briuselyje. Jonas Daniliauskas aktyvus Lietuvos ir tarptautinių tapybos plenerų dalyvis: plenerai vyko 
Lietuvoje: Vasaknų dvare, Bijutiškio dvare, Trakuose ir kt.; užsienyje: Norvegijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje ir kt.. Šiais metais išleistas tapytojo Jono Daniliausko darbų albumas – pirmasis ir kol kas 
vienintelis ryškiausio Lietuvos primityvistinės dailės atstovo darbų rinkinys. 

Mados dizainerė lektorė Kristina Mališauskienė daugiausiai pažįstama dėl savo darbų 
televizijose – įvairių televizijos projektų dalyvių ir vedėjų įvaizdžio kūrėja, stilistė. Jos meninė veikla 
labai įvairi: teatro kostiumų dailininkė, reklaminių klipų kūrėja, sukurtas naujausių drabužių kolekcijų 
nuotraukų fotoalbumas rodomas įvairiose užsienio šalyse; avalynės kolekcija pristatyta Kinijoje 
(Hong Kong), drabužių kolekcijos ir kt. Su ja komandoje kuriant įvaizdį dirba kostiumų dizainerė 
Veronika Gesevičienė, šukuosenų dizaino dėstytojos Silvija Grušnienė, Inga Čirvinskienė. Jolitos 
Abasovos sukurtos šukuosenos puošia daugelio žurnalų puslapius. Kūrybinių darbų parodas rengia ir 
kiti fakulteto dėstytojai: Lolita Malinauskienė, Vygintas Šaulys, Daina Urniežienė. 

Aktyviai meninėje veikloje dalyvauja lektorė Marija Tanana. Ji pagrindinė tarptautinio 
monospektaklių festivalio „Atspindys“ (festivalyje dalyvavo septynių Europos šalių teatrai) 
organizatorė ir direktorė Lietuvoje, spektaklių vertintoja užsienyje. Drabužių dizainerė, docentė 
Loreta Gerulaitienė suorganizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų jaunųjų dizainerių festivalį „ArtVIKO 
2012“ LITEXPO parodų centre. 

Aktyviai meninėje veikoje dalyvauja ir Dizaino ir technologijų fakulteto studentai. Aprangos 
dizaino ir Šukuosenų dizaino studijų programų studentai laimėjo prizines vietas: Raimonda Štitilytė – 
dvi I vietas skirtingose rungtyse atvirame kirpėjų ir grožio specialistų tarptautiniame čempionate,  
II vietą atvirame Lietuvos profesionalių kirpėjų čempionate; Renata Platakytė – III vietą atvirame 
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Vakarų Lietuvos kirpėjų čempionate; aprangos dizainerės Vaida Matulytė – III vietą festivalyje DIDI 
(KTU); Edita Valytė – I vietą tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Mados injekcija“. 

Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose vykusiuose renginiuose buvo pristatomi fakulteto studentų 
pasiekimai ir studijos Vilniaus kolegijoje. Tai renginiai „Stiliaus naktis“ Vilniaus senamiestyje, 
Varėnos miesto 150 metų jubiliejinis renginys „Grybų šventė“, meno dienos Šakių „Varpo“ 
mokykloje, bendras su kitomis aukštosiomis mokyklomis projektas „Vilnius Fashion Avenue“ 
LITEXPO parodų centre, tapybos pleneras Nidoje „Kopos 2012“, Šukuosenų dizaino studentų 
meninių darbų pristatymas klube „Gravity“, šventė su Dargužių kaimo bendruomene „Dargužių 
pavasaris“ ir kt. 

 
6.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Kryptinga ir planinga taikomosios mokslinės veiklos plėtotė. 

Taikomoji mokslinė veikla Vilniaus kolegijoje neužima deramos prioritetinės vietos. Pastarųjų 
kelerių metų laikotarpiu stebimi nedideli atliekamų taikomųjų tyrimų skaičiaus pokyčiai. Tyrimų 
tematika ir tyrimo objektai nėra pakankamai koordinuoti tarpfakultetiniame lygmenyje, dažnai 
pasižymi fragmentiškumu ir subjektyvumu.  

Vilniaus kolegijos mokslo taikomosios, eksperimentinės plėtros ir profesionalaus meno 
strategijos tikslas – prisidėti prie regiono ir šalies plėtros, paremtos moksliniais tyrimais, technologija 
ir inovacijomis, kurti žinių visuomenę, paremtą nacionalinėmis ir tarptautinėmis geros praktikos 
patirtimis, plėtoti profesionalų meną. Mokslinė ir meninė veikla Kolegijoje turėtų būti plėtojama 
remiantis aktualumo nacionaliniu lygiu, tarptautiškumo ir tarpdiscipliniškumo principais. Mokslo 
taikomosios veiklos reglamentavimas, mokslo taikomosios programos parengimas užtikrintų 
kryptingą ir planingą šios srities plėtotę. Būtina aktyvinti verslo ir fakultetų bendradarbiavimą 
užsakomųjų tyrimų srityje, inicijuoti projektus su socialiniais partneriais.  
2. Mokslo taikomosios veiklos vertinimo sistemos tobulinimas ir įgyvendinimas kolegijų sektoriuje. 

Jau keleri metai kolegijų sektoriaus mokslo taikomoji veikla Lietuvoje instituciniu lygmeniu 
nėra vertinama. Tai be abejo įtakojo ir šios srities prestižą tiek pačioje Kolegijoje, tiek už jos ribų. 
Vilniaus Kolegijos Mokslo skyrius kartu su Kauno Kolegija parengė mokslo taikomosios vertinimo 
metodologijos projektą. Projektui iš esmės buvo pritarta Lietuvos kolegijų direktorių konferencijoje. 
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 ir 
jos įgyvendinimas yra viena pagrindinių prielaidų tolesniam sėkmingam darbui šioje srityje 
 
 

7. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
7.1. PERSONALO SUDĖTIS IR KVALIFIKACIJA 

 
Personalo valdymą Kolegijoje reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksas, Kolegijos statutas, Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos nutarimai, 
Kolegijos direktoriaus įsakymai bei kiti teisės aktai. 

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. 

2012 m. spalio mėn. 1 d. duomenimis Kolegijoje dirbo 948 darbuotojai, iš jų 475 dėstytojai 
(2011 m. – 959, iš jų 478 dėst.; 2010 m. – 984, iš jų 493 dėst.). Kolegijos personalo etatų 
pasiskirstymas pagal personalo grupes parodytas 25 pav. 
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25 pav. Kolegijos personalo struktūra 2012 m. 

 
Kolegijoje dėstytojais dirbo 336 moterys ir 129 vyrai. Dėstytojai iki 50 metų sudarė 57,2 proc. 
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26 pav. Dėstytojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 2012-10-01 

 
Dėstytojų amžiaus vidurkis 46,4 metai. 27 pav. pavaizduotas dėstytojų amžiaus vidurkis lyginant su 

ankstesnių metų duomenimis. 
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27 pav. Dėstytojų amžiaus vidurkio palyginimas 
 

Kolegijos akademinio personalo kaitos planavimas tiesiogiai susijęs su vykdomomis bei 
numatomomis naujomis studijų programomis, jų tikslais, kuriuos lemia darbo rinkoje vertinamų 
kompetencijų kaita, didėjantys reikalavimai profesiniam rengimui. Kintant studijų programoms – 
tobulinant vykdomas, pradedant vykdyti naujas studijų programas, svarbu prognozuoti pedagoginio 
personalo, gebančio užtikrinti kokybišką studijų procesą, poreikio kaitą, potencialių darbuotojų vidaus 
ir išorės pasiūlos galimybes. 
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Mokslo ir studijų įstatymas, Kolegijos statutas numato pedagoginiam personalui privalomą ne 
žemesnį, kaip magistro ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir nustato, kad dėstytojais dirbti 
priimami asmenys, laimėję skelbtą konkursą, penkių metų kadencijai. 

Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarka, studentų priėmimo planų vykdymas lemia etatų 
skaičių, o tuo pačiu pedagoginio personalo poreikį. Tik įvykus studentų priėmimui išaiškėja, kokio 
personalo reikia konkretiems mokslo metams, todėl planuoti personalo plėtrą yra pakankamai 
sudėtinga. 

 
11 lentelė. Dėstytojų užimamos pareigos ir mokslo laipsnis 

Fakultetas 
 

Kvalifikacija 

Kūno 
kultūros 
ir sporto 
centras 

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Iš viso 
Lyg. 

svoris, 
% 

Docentai  10 6 2 10 9 2 3 10 52 11,18 
Lektoriai  8 44 49 63 46 51 36 32 57 386 83,01 
Asistentai   4 1 8 4 4 4 1 1 27 5,81 

Iš viso 8 58 56 73 60 64 42 36 68 465  
Iš jų mokslo daktarai  10 9 5 10 12 4 4 5 59 12,69 

 
Vilniaus kolegijoje paskaitas skaito ir dėstytojai, pakviesti iš praktinės veiklos, universitetų, 

kitų Lietuvos bei užsienio studijų ir mokslo institucijų. 
 

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

institucijų Iš užsienio institucijų 

2010 / 2011 m. m. 120 40 28 1 
2011 / 2012 m. m. 117 36 32 5 

 
Jau penkeri metai lektorius iš Belgijos Liuveno universitetinės kolegijos Albert Janssens veda 

„Reflektyviosios pedagogikos“ dalyko užsiėmimus Pedagogikos fakultete. Dalis kurso yra praktiniai 
užsiėmimai ikimokyklinio ugdymo įstaigose, stebint ir analizuojant pedagoginę sąveiką. Albert 
Janssens nuostatos atspindi ne tradicinę mokymo, o šiuolaikinę – mokymosi paradigmą, pabrėžiančią 
studentų gebėjimus reflektuoti profesinę aplinką. 

 
7.2. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
Vienas iš Kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 m. uždavinių – plėsti akademinio 

personalo kompetencijas. Kolegijos vystymosi garantas yra žmogiškieji ištekliai. Akademinio 
personalo valdymas apima darbuotojų parinkimą, paskirstymą, darbo turinio nustatymą, darbuotojų 
poreikių analizę, veiklos rezultatų vertinimą, darbuotojų mokymą, ugdymą, motyvavimą, įtraukimą 
priimant sprendimus. To bus siekiama keliant personalo kvalifikaciją, užtikrinant karjerą, skatinant 
bendruomenės narius, diegiant inovatyvius studijų metodus, atnaujinant personalą, užtikrinant deramą 
atlygį už darbą, gerinant darbo aplinką ir sąlygas. 

 

 
28 pav. Kolegijos administracijos mokymai pagal ES projektą  

„Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas“ 
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Dėstytojai tobulina savo mokslinę, pedagoginę, dalykinę kvalifikaciją dalyvaudami kursuose, 
konferencijose, konkursuose, stažuotėse, doktorantūros studijose, dalyvaudami projektinėje veikloje, 
tarptautinių mainų programose ir kt. Praktinė – dalykinė patirtis įgyjama bendraujant su socialiniais 
partneriais, vykdant konsultacinę veiklą. Kolegijoje aktualizuojama saviugdos, meninės raiškos 
svarba. 2011 / 2012 m. m. daug dėstytojų kvalifikaciją tobulino dalyvaudami Europos Sąjungos 
Struktūrinių fondų finansuojamų projektų veiklose. 

2012 m. doktorantūroje studijavo 24 dėstytojai. Daugiausiai studijuojančių buvo 
Agrotechnologijų fakultete – 6 dėstytojai. 

 
13 lentelė. Studijuojantys doktorantūroje ir 2012 m. 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 
Laura Žvinytė EIF Doktorantūra VU Matematika 
Artūras Vitas EKF Doktorantūra VU Ekonomikos mokslai 
Petras Dubinskas EKF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 
Ivan Suzdalev EKF Doktorantūra VGTU Matavimų inžinerija 
Vytas Jankauskas VVF Doktorantūra VDU Humanitariniai mokslai 
Rūta Tilvytienė VVF Doktorantūra MRU Socialiniai mokslai 
Darius Kezys VVF Doktorantūra VU Fiziniai mokslai 
Ilona Kojelytė VVF Doktorantūra MRU Vadyba ir administravimas 
Viktor Kozlovskij VVF Doktorantūra MRU Ekonomika 
DaivaTreznevičiūtė SPF Doktorantūra LFI Filosofija 
Simona Paulikienė SPF Doktorantūra KU Edukologija 
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 
Indrė Radavičienė ATF Doktorantūra KTU Reklama-poligrafija 
Mantrimas Danielius PDF Doktorantūra VU Edukologija 
Agnė Grušauskaitė PDF Doktorantūra VPU Psichologija 
Saulius Jurgelėnas MEF Doktorantūra KTU Sociologija 
Rasa Bartkutė MEF Doktorantūra VU Socialiniai mokslai 

Baigę studijas dėstytojai 
Ilona Valantinaitė DTF Doktorantūra VU Edukologija 

 
Daktaro disertacijas 2011 / 2012 mokslo metais apgynė (disertacijos tema, studijų sritis, 

kryptis): 
- Ilona Valantinaitė (DTF) – „Technologinis ugdymas kaip V–VI klasių kūrybingumo 

socioedukacinis veiksnys“, socialinių mokslų srities, edukologijos krypties daktaro mokslo 
laipsnis. 

Doktorantūroje studijuojančių dėstytojų skaičius pavaizduotas 29 pav. 
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29 pav. Doktorantūroje studijuojančiųjų dėstytojų skaičius 
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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. 
 

7.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 
1. Stiprinti akademinės bendruomenės tapatumą, kad kiekvienas jos narys gerai žinotų institucijos 
tikslus ir prisidėtų prie jų įgyvendinimo. 

Kolegija, suformavusi akademinį personalą, stengiasi išlaikyti kompetentingus, atsakingus, 
kūrybingus darbuotojus, ieško susitarimo, siekiant bendruomeniškumo ir pasitikėjimo kultūros. Tik 
tuomet bus galima prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už institucijoje vykstančius pokyčius ir 
būti atsakingais Kolegijos šeimininkais.  

Bendruomenė turėtų būti susitelkusi, savivaldi, norinti ir gebanti kurti bendrą ateitį, kur 
kiekvienas turėtų galios spręsti problemas ir siekti pažangos. Bendruomenės sutelktumas, 
visuomeninis aktyvumas ir pripažinimas reikštųsi per įvairias veikiančias tarybas, komitetus, vietines 
organizacijas, strateginių dokumentų rengimo darbo grupes, dalyvavimą asociacijose, net ir 
nesusijusiose su profesine veikla. 

Stiprinant akademinės bendruomenės tapatumą turėtų dominuoti atsakinga, tolerantiška ir 
plačiai prieinama Kolegijos viešoji erdvė, įtraukianti akademinės bendruomenės narius ir įvairias jos 
grupes. Viešoji erdvė turėtų būti atvira, skaidri, o bendruomenės vertę kurianti informacija – 
visapusiška, išsami, įrodymais grįsta ir kokybiška. Viešojoje erdvėje privalo būti gerbiamas asmens 
orumas, toleruojamos skirtingos nuomonės ir įsitikinimai. Siektina, kad vyrautų bendruomenės 
poreikis dalyvauti viešojoje komunikacijoje gerbiant tolerancijos, pilietiškumo ir demokratijos 
vertybes, būtų ugdoma ir puoselėjama kritikos ir debatų kultūra.  
2. Plėsti akademinio personalo bendradarbiavimą su socialiniais dalininkais, siekiant pagerinti 
teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir visapusiškumą. 

Plėtojant akademinio personalo bendradarbiavimą su studijų ir mokslo institucijomis, 
darbdavių organizacijomis, asociacijomis, darbo rinkos įmonėmis siekiama aukštesnės dėstytojų 
kompetencijos, studijų, taikomosios mokslinės, meninės veiklos kokybės. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdomas keičiantis informacija ir įgyta 
patirtimi, siekiant pagerinti teikiamų informavimo ir konsultavimo paslaugų kokybę, jų prieinamumą 
ir visapusiškumą apie darbo rinkos struktūros, profesijų turinio ir poreikių kaitą, profesijų bei 
kvalifikacijų įgijimo kelius, darbo pobūdžio ir karjeros galimybes vietiniame, regioniniame bei 
nacionaliniame lygmenyje. 

Sėkmingiausiai žinios ir patirtis tarp aukštųjų mokyklų ir įmonių cirkuliuos tada, kai bus 
sukurta bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo sistema. Atsižvelgiant į tai turi būti plėtojama 
partnerystė ir bendradarbiavimas su verslu, ieškoma naujų bendradarbiavimo formų, įskaitant 
partnerystės ir bendrus projektus bei asmenų mainus, sudaromos galimybės mokytis ugdyti verslumą 
ir geriau suprasti verslo pasaulį. 

Būtina suaktyvinti viešųjų ryšių veiklą ir užtikrinti objektyvų ir savalaikį informacijos apie 
esminius Kolegijos veiklos pokyčius, bendruomenės gyvenimo įvykius pateikimą socialiniams 
dalininkams. 
 
 

8. TARPTAUTIŠKUMAS 
8.1. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE 

 
Vilniaus kolegijos tarptautiškumo vystymo(si) procesą lemia bendra Europos Sąjungos 

ekonomikos, mokslo ir studijų erdvė. Kolegijos misija – veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos 
pasaulio atstovais laiduoti modernų ir Europos standartus atitinkantį studijų procesą. 
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Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramė (LLP / Erasmus) 
Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramė (LLP / Erasmus) yra viena iš 

pagrindinių tarptautiškumą skatinančių programų. Dalyvavimo šioje programoje rodikliai atspindi 
bendrą institucijos studentų ir dėstytojų judumo dinamiką.  

2011 / 2012 m. m. buvo 13-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo LLP / Erasmus programoje 
metai. Kolegijos LLP / Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė virš 130 užsienio aukštojo mokslo 
institucijų iš 28 skirtingų šalių. 

Europos Komisija 2011 / 2012 m. m. LLP / Erasmus programos vykdymui Vilniaus kolegijoje 
suteikė 354.355,00 eurų dotaciją, Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas LLP / Erasmus 
programai suteikė 255.300,00 litų dotaciją. Dotacijos lėšos buvo naudojamos šioms veikloms: 

• studentų studijų ir praktikos judumui; 
• dėstytojų dėstymo ir personalo mokymosi/stažuočių vizitams; 
• judumui organizuoti. 
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30 pav. LLP / Erasmus EK lėšos eurais 2004 – 2012 metais 
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31 pav. LLP / Erasmus NB lėšos litais 2004–2012 metais 

 
Studentų judumas studijoms ir praktikai.  
Pagal išsiunčiamų studentų skaičių Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių tarp Lietuvos 

kolegijų. Per 2011 / 2012 m. m. beveik 180 Vilniaus kolegijos studentų pasinaudojo tarptautinio 
judumo galimybe – išvykti studijuoti dalinėms studijoms ir/arba atlikti praktiką užsienio įmonėse. 111 
studentų išvyko Erasmus programos studijoms ir 66 studentai Erasmus praktikai.  

Studijas arba praktiką dar vienam semestrui pageidavo pratęsti 10 studentų. Visi jų prašymai 
buvo patenkinti. Erasmus studijoms 2011 / 2012 m. m. populiariausios buvo Belgijos, Danijos, 
Jungtinės Karalystės, Kipro ir Portugalijos aukštosios mokyklos. Tarptautinių praktikantų tarpe 
populiariausios buvo Jungtinės Karalystės, Maltos, Turkijos aukštosios mokyklos ir įmonės. 
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Studentų judumas pagal LLP / Erasmus programą 2001-2012 m. pateiktas 32 pav. 
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32 pav. Studentų mobilumas pagal LLP / Erasmus programą 2001–2012 metais 

 
2011 / 2012 m. m. pagal Erasmus judumo programą į Vilniaus kolegiją iš viso atvyko 53 

užsienio studentai: 40 studentų atvyko dalinėms studijoms Vilniaus kolegijoje, 13 – atlikti profesinę 
praktiką Vilniaus kolegijos socialinių partnerių įmonėse. 2011 / 2012 m. m. daugiausia studentų į 
Vilniaus kolegiją atvyko iš Belgijos, Latvijos, Ispanijos, Portugalijos ir Turkijos partnerinių 
institucijų. 

Atvykstančių studentų integracijai skatinti Tarptautinių ryšių skyrius kiekvieną semestrą 
organizuoja orientacines savaites ir periodinius pažintinius renginius „Interclub“, kurių metu atvykę 
užsienio studentai skatinami pažinti Lietuvą, pristatyti savo šalis ir kultūrą. Be to, atvykusiems 
studentams organizuojamos pažintinės ekskursijos Vilniaus mieste bei kelionės po Lietuvą. Į 
tarptautinę veiklą su užsienio studentais savanoriškai įtraukiami nuolatiniai Vilniaus kolegijos 
studentai. Atvykstančių studentų judumas pagal LLP / Erasmus programą pateiktas 33 pav. 
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33 pav. Atvykstančių studentų mobilumas pagal LLP / Erasmus programą 2000–2012 metais 

 
Studentai, dalyvaudami Erasmus judumo programoje, įgyja neįkainojamų teorinių, praktinių 

bei profesinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties. Studijų ir / arba praktikos užsienyje metu 
studentai tampa Vilniaus kolegijos „ambasadoriais“. Tarptautinio judumo programose dalyvauja vis 
daugiau motyvuotų studentų, sugebančių pasirinkti jiems tinkamiausias studijų programas bei užsienio 
aukštąsias mokyklas ir / arba įmones.  

Daugėja dalykų užsienio kalba Vilniaus kolegijoje ir tai didina atvykstančių studentų skaičių 
bei skatina „tarptautiškumo namie“ iniciatyvą. Pagal Erasmus judumo programą atvykstantys 
studentai pradėti kviesti į fakultetų ir Studentų atstovybės renginius, dalyvauja kituose tarptautinių 
projektų renginiuose. 
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Vis dar išlieka mobilumą stabdančių veiksnių – dalinis studijų programų nesuderinamumas, 
lankstumo stoka įskaitant studentų iš užsienio aukštųjų mokyklų parsivežtus studijų rezultatus, studijų 
programų bei atskirų užsienio kalba dėstomų dalykų trūkumas. 

Kitas tobulintinas aspektas – informacijos anglų kalba stoka, kuri ypač aktuali iš užsienio 
institucijų atvykusiems studentams. Studijų dalykų užsienio kalba aprašai, paskaitų tvarkaraščiai, 
Studentų atstovybės veikla, fakultetuose skleidžiama informacija apie renginius ir laisvalaikio veiklą 
vis dar sunkiai pasiekiama iš užsienio atvykusiam studentui. Ypač stinga studentui skirtos praktinės 
informacijos fakultetų internetiniuose puslapiuose anglų kalba. Šių trukdžių pašalinimas turės tapti 
prioritetiniu, norint intensyvinti dalinėms bei pilnoms studijoms atvykstančių studentų skaičių. 

 

 
34 pav. Tarptautinės verslo savaitės svečiai 

 
Personalo mobilumas dėstymui ir mokymuisi. 
Kolegijos personalo judumas 2011 / 2012 m. m., kaip ir kasmet, vyko labai sėkmingai. Pagal 

dėstytojų judumo statistiką Vilniaus kolegija yra viena iš lyderiaujančių institucijų Lietuvoje. Pagal 
įvairias programas užsienyje pabuvojo 165 dėstytojai ir personalo darbuotojai. 101 iš jų vyko į užsienį 
pagal LLP / Erasmus mainų programą. Europos universitetuose ir kolegijose dėstė 64 Vilniaus 
kolegijos dėstytojai, o įvairiose užsienio institucijose stažavosi 37 dėstytojai bei personalo 
darbuotojai. 

Lyginant su 2010 / 2011 m. m., pastebimas ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis augimas: vis 
daugiau dėstytojų domisi galimybėmis, labiau pasitiki savo užsienio kalbų gebėjimais ir yra motyvuoti 
vykti į užsienį dėstyti bei stažuotis. 2011 / 2012 m. m. pasižymi plačia šalių, į kurias vykstama dėstyti 
bei stažuotis, geografija. Be įprastų maršrutų į tolimesnes Europos valstybes, plečiasi 
bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis: Latvija, Lenkija, Estija, Baltarusija. 

Į Vilniaus kolegiją kasmet atvyksta nemažai dėstytojų iš partnerinių aukštųjų mokyklų bei 
įmonių ar organizacijų skaityti paskaitų, vesti seminarų Kolegijos studentams bei dėstytojams. 2011 / 
2012 m. m. buvo atvykę 56 dėstytojai, iš jų 51 iš aukštųjų mokyklų ir 5 iš įmonių. Vienas iš geriausių 
pavyzdžių – kelintus metus vykstanti Tarptautinė verslo savaitė (International Business Week) Verslo 
vadybos fakultete, kuri sukviečia vis daugiau dėstytojų iš partnerinių institucijų. 

Erasmus judumo programa tiek vykstantiems skaityti paskaitų ar stažuotis, tiek priimantiems 
atvykstančius dėstytojus ir darbuotojus 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 išvykimai ir iš užsienio atvykusio personalo skaičius pagal LLP / 
Erasmus programą pateiktas 35 pav. 
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35 pav. Personalo darbuotojų išvykimai ir atvykusio personalo darbuotojų skaičius pagal Erasmus 
programą 2004 – 2012 metais 

 
8.2. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR 

ORGANIZACIJOSE 
 
2011 / 2012 m. m. Vilniaus kolegija dalyvavo daugiau nei 20-yje įvairių tarptautinių projektų. 

Pagal finansavimo pobūdį dominuoja Europos komisijos finansuojami projektai. Pastaraisiais metais 
Vilniaus kolegija itin aktyviai įsitraukė į LLP / Erasmus intensyvias programas (IP), vykdoma daug 
Leonardo da Vinci ir kitų projektų. Didelė parama tarptautiškumui skatinti gauta ir iš Europos 
struktūrinių fondų (ESF). ESF projektų parama skirta studijų programų atnaujinimui, tame tarpe 
tarptautiškumo elementų diegimui, jungtinių studijų programų rengimui su užsienio partnerių 
institucijomis, kt.  

Vilniaus kolegija dalyvauja Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje (JTVP) 
koordinuojamame nacionaliniame projekte „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir 
dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, kurio tikslas – 
gerinti aukštojo mokslo kokybę ir konkurencingumą sukuriant tarptautine partneryste pagristą 
studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistemą. Projekto metu bus sukurti 
tarptautinės praktikos/stažuočių organizavimo modeliai, kurie užtikrins kokybės reikalavimų 
įdiegimą; specialistų, studentų ir dėstytojų kompetencijos ugdymą, tam tikrų organizavimo procesų 
automatizavimą bei vieningą informacijos valdymą. Taip pat kuriamas tarptautinių organizacijų / 
įmonių tinklas, kurio dėka tarptautinės praktikos / stažuočių metu studentai / dėstytojai galės perimti 
žinių taikymo praktinėje veikloje patirtį bei ją pritaikyti akademinėje, mokslinėje ir praktinėje 
veikloje. Šio projekto galimybėmis jau pasinaudojo virš 10 Kolegijos dėstytojų išvykdami stažuotis į 
užsienio įmones bei 3 studentai, kurie atliko profesinę praktiką užsienyje.  

2011 / 2012 m. m. Vilniaus kolegija įsijungė į kito nacionalinės reikšmės projekto „Lietuvos 
aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ veiklas. Šio projekto tikslai – didinti Lietuvos AM sistemos 
žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams bei Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentų mobilumo pagal tarptautines Aukštojo mokslo mobilumo programas skatinimas. Projektas 
skyrė nemažą dalį stipendijų Erasmus mobilumo dalyviams. Pagal projekto poveiklę – grupinių 
iniciatyvų Lietuvos AM sistemos žinomumui didinti – Vilniaus kolegija kartu su 10 Rytų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų dalyvavo 3-ose tarptautinėse švietimo parodose Azerbaidžane, Kinijoje ir Turkijoje, 
kur pristatė Lietuvos aukštąjį mokslą. Taip pat kartu su kitomis  Lietuvos aukštosiomis mokyklomis 
dalyvavo studijų parodoje Gruzijoje. Tai buvo vieni pirmųjų realių žingsnių Vilniaus kolegijos 
tarptautinės rinkodaros srityje. Šią veiklą būtina plėtoti ir toliau, siekiant pritraukti užsienio studentus 
nuolatinėms studijoms Vilniaus kolegijoje. 2011 / 2012 m. m. Vilniaus kolegijoje studijavo virš 30 
užsienio piliečių – tai labai nedidelė bendro studentų skaičiaus dalis. Kitas tarptautiškumą skatinantis 
projektas – Švietimo mainų paramos fondo iniciatyva „Erasmus Lietuvos mokykloms“. Projektą 
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koordinavo Tarptautinių ryšių skyrius, jame dalyvavo daugiau nei 30 Vilniaus kolegijos studentų, iš jų 
8 užsienio studentai, atvykę studijuoti į Vilniaus kolegiją pagal Erasmus mainų programą. Projekto 
dalyviai aplankė 8 Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklas. Studentų atstovybės nariai supažindino 
mokinius su atstovybės veikla. Erasmus tarptautinių mainų programoje dalyvavę studentai dalinosi 
įgyta patirtimi ir žiniomis, pristatė užsienio institucijas ir šalis, kuriose studijavo. Iš užsienio į Vilniaus 
kolegiją atvykę studentai vizitų metu mokiniams pristatė savo šalis, institucijas, iš kurių atvyko, 
pasidalino savo patirtimi studijuojant Lietuvoje. Projektas suteikė galimybę studentams pasidalinti 
studijų pagal Erasmus tarptautinių mainų programą įspūdžiais bei patirtimi, moksleiviai galėjo 
pasisemti žinių apie studijas Lietuvoje ir užsienyje, išgirsti praktinių patarimų, kaip galima prisidėti 
prie Studentų atstovybių veiklų. 

Vilniaus kolegijos tarptautinių projektų sąrašas pateikiamas 10 priede. 
 
Narystė tarptautinėse organizacijoje 
Vilniaus kolegija 2012 m. dalyvavo šiose tarptautinėse organizacijose: 
• Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijoje EURASHE; 
• Tarptautinėje Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijoje SPACE; 
• Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinkle ENPHE; 
• Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacijoje UASNET; 
• Europos meno institucijų lygoje ELIA; 
• Pasaulinėje švietimo iniciatyvoje ateities inžinieriams rengti CDIO; 
• Europos Erasmus koordinatorių asociacijoje EAEC; 
• Tarptautiniame pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinkle COMENIUS 

ASSOCIATION; 
• Europos muzikos akademijų ir mokyklų asociacijoje EAC; 
• Europiniame daugiašaliame veterinarijos slaugytojų mokymo ir lavinimo tinkle 

VETNNET. 
 
SPACE – tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų asociacija, vienijanti 74 aukštąsias mokyklas, 

atstovaujančias 27 šalis 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. Sveikatos priežiūros fakulteto 
Reabilitacijos katedros vedėja Milda Žukauskienė yra ENPHE Vykdomosios tarybos narė. 

ELIA – Europos meno institucijų lyga vienija apie 350 Europos aukštųjų meno mokyklų, 
ruošiančių visų sričių profesionalius menininkus. Į šios asociacijos veiklą įsijungė Menų fakultetas. 

CDIO – inovatyvi aukštojo mokslo studijų būsimiesiems inžinieriams sistema. CDIO yra 
studijų modelis, adaptuotas pažangiausių aukštojo mokslo institucijų, rengiančių inžinierius Europoje, 
Azijoje, JAV, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje. CDIO esmė: pagal siūlomą modelį inžinierinių 
studijų turinys turi būti pagrįstas suvokimo, projektavimo, įgyvendinimo ir eksploatacijos procesų, 
kuriuos minėtos srities specialistai naudoja kurdami savo produktus ir paslaugas, seka. 

Pagal CDIO standartą, studijų pasiekimai turi būti orientuoti į 4 sritis: techninės žinios ir 
protavimas; asmeninis profesinis meistriškumas; tarpasmeninis meistriškumas: grupinis darbas ir 
bendravimas; suvokimas, projektavimas, idėjų įgyvendinimas, visuomenės situacijos analizė. 

CDIO standartas – puiki galimybė nuolat tobulinti studijų programas, taikant pažangius studijų 
metodus. 

Į šios organizacijos veiklą įsijungė Elektronikos ir informatikos fakultetas. 
Asociacijos AEC (The European Association of Conservatoires) valdyba gruodžio mėnesį 

paskelbė priimanti Vilniaus kolegiją į savo narių gretas. Iš Nyderlandų karalystės į Belgijos sostinę 
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Briuselį šiais metais persikėlusi asociacija AEC vienija 280 muzikinio švietimo srities narių-institucijų 
iš daugiau nei 50 šalių. Asociacija savo narėms organizuoja teminius renginius, aktyviai plėtoja 
institucijų kontaktų tinklą, atstovauja muzikinio lavinimo įstaigoms nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmeniu, padeda surasti partnerius, galinčius padėti tobulinant muzikinį švietimą. 

Vilniaus kolegijos Menų fakultetas tapo Europos muzikos akademijų ir mokyklų asociacijos 
nariu. 

Comenius asociacija tai tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinklas. 
Asociacijos tikslas – plėtoti tarpkultūrines esamų ir būsimų pedagogų kompetencijas, skatinti 

pedagogų atvirumą pasauliui, naujovėms, mokantis vertinti skirtybes ir kurti įrankius, padėsiančius 
geriau suprasti kitas kultūras. 

Buvimas asociacijoje padeda užmegzti daugybę kontaktų su kolegomis visoje Europoje, 
mokytis vieniems iš kitų ir dalintis patirtimi, dalyvauti tarpkultūriniuose projektuose ir Europos 
švietimo programose. 

Vilniaus kolegija, atstovaujama Pedagogikos fakulteto, į Comenius asociacijos (Comenius 
Association) veiklą įsijungė nuo 2012 m. gegužės mėn. 

Vetnnet tinklui priklauso dauguma senųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat ir JAV. Iš Rytų 
Europos šalių Lietuva pirmoji įstojo į Vetnnet. Šios organizacijos tikslas – užtikrinti gyvūnų sveikatą 
ir gerovę, tobulinant veterinarijos slaugytojų profesinius įgūdžius. Tapus šios organizacijos nariais 
atsirado naujos galimybės dalintis patirtimi su kitomis ES valstybėmis, kelti kvalifikaciją, įdiegti 
bendrą egzaminavimo sistemą. 

Vilniaus kolegija, atstovaujama Agrotechnologijų fakulteto, 2012 m. spalio mėnesį tapo 
tarptautinės organizacijos VETNNET nare.  

 
8.3. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS  

 
1. Studentai ir dėstytojai turėtų dar aktyviau dalyvauti akademinio judumo veiklose. 

Nors Kolegijos mobilumo rodikliai yra vieni geriausių tarp Lietuvos kolegijų, vis dar 
pastebima studentų ir dėstytojų motyvacijos stoka dalyvaujant tarptautiniame judume. Tarptautinis 
judumas palaipsniui turėtų tapti integralia studijų / akademinio personalo darbo dalimi. Studentų 
judumui Europos komisija numatė siekį, jog iki 2020 metų 20% visų studentų dalyvautų 
tarptautiniame judume. 
2. Nepakankama užsienio kalbų studijų pasiūla Kolegijos studentams ir dėstytojams. 

Viena iš prielaidų Kolegijai įsitvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvėje – sąlygų mokytis 
užsienio kalbas sudarymas. Užsienio kalbų mokėjimas, praplečiantis kultūrines ir socialines ribas, yra 
vienas iš pagrindinių gebėjimų, kurį reikia įgyti, siekiant aktyviai dalyvauti žinių visuomenėje. Be 
privalomų užsienio kalbų studijų, Kolegijos integruotos plėtros strategijoje iki 2020 m. numatyta 
studentams sudaryti galimybę papildomai rinktis iki 4 kreditų nemokamų užsienio kalbos studijų. 
Studentai ir dėstytojai turėtų gebėti savarankiškai mokytis naujų kalbų taikant šiuolaikines 
informacines komunikacines priemones. 
3. Informacijos apie Vilniaus kolegiją tarptautinėje erdvėje prieinamumas ir sklaida. 

Kolegija dalyvauja nacionaliniame projekte „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. 
Šiuo projektu siekiama užsienio šalyse pristatyti Lietuvos aukštąjį mokslą, skatinti mobilumą bei 
tarptautinį bendradarbiavimą. Kolegija kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis pristatė Lietuvos 
aukštąjį mokslą ir studijų programas užsienio kalbomis 3-ose studijų parodose užsienyje: 22-oje 
tarptautinėje IEFT (International Education Fairs of Turkey) studijų mugėje, Stambule, Turkijoje; 
Pekine, Kinijoje vykusioje tarptautinėje švietimo parodoje 2012 (China, Education Expo 2012, 
Beijing); Azerbaidžano sostinėje Baku vykusioje tarptautinėje studijų parodoje (International 
Education Fair Fall 2012 Azerbaijan). Nors aktyviai dalyvaujame tarptautinėse studijų parodose ir 
mugėse, tačiau būtina sutvarkyti vidinius informacijos judėjimo Kolegijoje srautus, atsakingai vertinti 
informaciją, kurią siūlome užsienio partneriams ir potencialiems studentams. Tai ne tik įtakoja 
užsienio studentų pritraukimą studijuoti Vilniaus kolegijoje, bet nuo to priklauso tiek Kolegijos, tiek 
šalies aukštojo mokslo įvaizdis. 
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9. INFORMACINĖ PLĖTRA 
9.1. VIDAUS IR IŠORĖS KOMUNIKACIJOS PLĖTOJIMAS, KOLEGIJOS 

VEIKLOS POPULIARINIMAS 
 
Ryšių su visuomene skyrius vidinės ir nuo jos priklausančios išorinės komunikacijos srautus 

bei reputacijos valdymą vykdė atsižvelgdamas į darbinės aplinkos ir aktualijų realybę, dalydamasis 
informacija bei funkcijomis su fakultetų, katedrų, skyrių atsakingais darbuotojais. 

Priklausomai nuo tarnybų, padalinių bei fakultetų veiklos aktyvumo ir rezultatyvumo buvo 
rengiami ir transliuojami naujienlaiškiai Kolegijos vidaus komunikacijos stiprinimui. Naujienlaiškiai 
išorei buvo rengiami ir skleidžiami pagal tikslinių grupių poreikį. 

Rugsėjo 3-ąją Vilniaus kolegijos akademinė bendruomenė Kongresų rūmuose iškilmingai 
atidarė naujus studijų metus. Renginyje dalyvavo ir Kolegijos studentus, dėstytojus, administracijos 
darbuotojus sveikino Vilniaus kolegijos tarybos nariai Eduardas Vilkelis, Algimantas Variakojis, 
Studentų atstovybės prezidentas Vaclovas Ališauskas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos bei LR 
Seimo nariai. 

Priėmimo į aukštąsias mokyklas laikotarpiu, balandžio-rugsėjo mėnesiais, buvo vykdoma 
priėmimui skirta komunikacijos kampanija. Informacijos sklaidai kampanijos priemonės ir 
transliacijos kanalai parinkti pagal TNS bendrovės, didžiausios Lietuvoje rinkos tyrėjos, tyrimus. 

Informacija žiniasklaidai bei visuomenei apie Vilniaus kolegiją buvo teikiama įvairiomis 
formomis: inicijuojamos ir teikiamos tinklalapio viko.lt naujienos, pildoma vaizdo galerija, 
administruojamas renginių kalendorius, rašomi bei platinami pranešimai žiniasklaidai ne tik apie 
reikšminius pasiekimus, bet ir apie 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: internetinės erdvės naujienų portalais, 
respublikine bei regionine spauda. 2012 metais išplatinta per 40 pranešimų spaudai, kuriuose – 
anonsai, informacija apie renginius, aktualūs pranešimai. 

Kovo mėnesį naujienų agentūroje BNS surengta Pedagogikos fakulteto organizuotos 
tarptautinės savaitės „Pedagogai prieš diskriminaciją“ spaudos konferencija. Joje dalyvavo ir 
Teisingumo viceministras, renginys turėjo atgarsių žiniasklaidoje. 

Nuo rugsėjo iki gruodžio buvo vykdomas komunikacinis projektas „Vilniaus kolegija tavo 
mokykloje“, skirtas moksleiviams. Į šį projektą įsitraukė Vilniaus, Utenos, Ukmergės, Panevėžio, 
Kėdainių, Klaipėdos, Palangos, Šiaulių, Marijampolės, Alytaus, Rokiškio, Zarasų, Jurbarko miestų bei 
rajonų bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai bei moksleiviai. Tai leido padidinti Kolegijos 
žinomumą, plėsti dialogą apie studijas, asmeninę bei profesinę karjerą, tiesiogiai kontaktuoti su 
tikslinėmis grupėmis palaikant ir plėtojant ryšius. 

Sausio vasario mėnesiais Kolegija dalyvavo kasmetinėse studijų parodose Kaune ir Vilniuje. 
Vilniuje vykusi paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“ sulaukė 33 200 dalyvių. Apklausos 
duomenimis, 62 proc. lankytojų domėjosi aukštosiomis studijomis Lietuvoje. 2011 metais šie 
rezultatai buvo mažesni – 51 proc. 

Kovo mėnesį Vilniaus kolegija suorganizavo jaunųjų dizainerių festivalį „artVIKO 2012“, 
kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. 

Festivalyje dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų, rengiančių aprangos dizaino specialistus, 
studentai. Jaunieji dizaineriai stebino praktiškomis ir konceptualiomis idėjomis, todėl sulaukė nemažo 
žiūrovų susidomėjimo. Festivalio baigiamuoju akcentu tapo Vilniaus kolegijos absolvenčių Marinos 
Žuravliovos ir Donatos Maldonytės dueto Tribe kolekcija „Woodsy“ (liet. „Miškinis“). Ši kolekcija 
parodyta ir pavasarinėje „Mados infekcijoje“. 

2012 metais buvo tęsiamas projektas – ZANUSSI kambarys – sulaukęs didžiulio Kolegijos 
studentų bei visuomenės dėmesio. Nuo rugsėjo pradžios vyko šio kambario gyventojų rinkimų turas ir 
spalio pradžioje paaiškėjo nauji 2012 / 2013 mokslo metų studentiško apartamento, gyventojai.  

Vilniaus kolegija kasmet gruodžio mėnesį atveria duris būsimiesiems studentams tam, kad 
supažindinti su Kolegijos studijų programomis. Moksleiviai noriai pabendrauja su fakultetų 
dėstytojais, išsiaiškina, kokių brandos egzaminų ir metinių vertinimų balai skaičiuojami stojant į 
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pasirinktą studijų programą. Priėmimo tarnybos darbuotojai dalijasi praktiniais patarimais, kaip 
teisingai užpildyti stojimo į aukštąją mokyklą prašymą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
moksleiviams leidžiamiems ir nemokamai platinamiems leidiniams. 

Atvirų durų renginio metu vyko diskusija „Kokia mokymosi/studijų aplinka skatina 
kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę?“ Bandyta rasti atsakymus į šiandienai aktualius klausimus: Ar 
palanki mokymosi aplinka kūrybiškos asmenybės ugdymui mokykloje ir aukštojoje mokykloje? Kaip 
ji kuriama šiandien? Ar dėstytojai ir studentai kūrybiškumo ugdymo procese yra partneriai, 
bendraminčiai? Kokie mokymo metodai ugdo verslumą ir lyderystę? Kuo turi pasižymėti lyderis vis 
labiau konkurencingame pasaulyje? Diskusiją moderavo Jaunųjų lyderių klubo ,,MOVE UP" 
prezidentė, diskusijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Vilniaus kolegijos 
lektorė Daiva Mikalkevičienė, pigių kelionių guru, Makalius.lt idėjininkas ir autorius Vilniaus 
kolegijos trečiakursis Rimvydas Širvinskas, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė Rūta 
Krasauskienė, „Verslo angelų fondo I“ vykdantysis partneris Algimantas Variakojis, Vilniaus 
kolegijos absolventai, Vilniaus kolegijos Strateginės plėtros skyriaus vedėjas Saulius Marcinkonis, 
Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktorius Marius Labanauskas. Šios diskusijos įrašą galima 
rasti Kolegijos tinklalapyje bei youtube.com tinkle. 

Kolegijoje įvyko gausybė įvairiausių renginių: Bankininko diena, Turizmo dienos, Rinkodaros 
dienos, Svetingumo dienos, „Verslus ūkis“, meno festivaliai, plenerai, parodos, koncertai, susitikimai, 
konferencijos, meno krypties baigiamųjų darbų peržiūros ir kt. 

Atnaujintas Kolegijos išduodamo diplomo dizainas. Gaminami proginiai atvirukai, aplankai 
diplomams, kitos įvaizdžio priemonės. Atnaujintas lankstinukas „Studijos Vilniaus kolegijoje“. 

Socialinio atsakingumo plėtra  
Kolegijos bendruomenė kartu su studentais dalyvavo socialinės atsakomybės projektuose: 

rinko labdarą, tvarkė aplinką, dovanojo savo kraują gyvybėms gelbėti, savanoriavo. 
Spalio mėnesį renginyje „Merkurijaus savaitės“ vyko aukcionas, kurį surengė 3-ojo kurso 

prekybos vadybos studijų programos studentai. Visi surinkti pinigai paaukoti vaikų labdaros ir 
paramos fondui „Mažoji širdelė“.  

Gražia tradicija Vilniaus kolegijoje yra tapusi Kraujo donorystės akcija, kuri kasmet visuose 
fakultetuose vyksta spalio mėnesį. Šiais metais renginys vyko jau dešimtąjį kartą. Akcija kaskart 
sulaukia aktyvaus studentų, bei dėstytojų palaikymo. Šiemet neatlygintinais kraujo donorais tapo 145 
Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenės nariai. 

Kraštotvarkos katedros dėstytojai ir studentai, būsimieji želdynų dizaineriai, sumanė 
pralinksminti medžius artėjant gražiausiai metų šventei – Šv. Kalėdoms. Gruodžio 5 dieną idėjos 
iniciatoriai surengė Medžių puošimo šventę. Žaisliukus medžių puošimui renginio dalyviai 
pasigamino patys iš antrinių žaliavų. Į šią akciją įsitraukė ir Vilniaus rajono Buivydiškių vaikų 
darželio, Buivydiškių pradinės mokyklos auklėtiniai bei jų pedagogai. Kolegijos studentai sulaukė 
svečių iš Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos ir Rokiškio r. vaikų lopšelio darželio 
„Pumpurėlis“ vaikučių. 

 
9.2. 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. Paruoštas globalaus kompiuterinio tinklo 
optimizavimo planas, kurį ruošiamasi įgyvendinti per 2013 metus. Optimizavimas leis sumažinti 
tinklo valdymo resursus, įgalins greitesnį reagavimą į įvairius tinklo nesklandumus. Didelis dėmesys 
skiriamas ir vidiniams kompiuterių tinklams: kelinti metai iš eilės keičiami tinklo įrangos moduliai 



Vilniaus kolegi jos met inė ataskai ta  2012 

56 

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. Šiuo metu Vilniaus kolegijoje veikia 72 
bevielio tinklo prieigos taškai ir aprėpia pusę Kolegijos pastatų. Bevielio ryšio paslauga 2012 m. buvo 
galima naudotis Vilniaus kolegijos administracijoje, fakultetuose (išskyrus Menų fakultetą) bei 
bendrabutyje Nr. 6 (Giedraičių g. 81). Toliau bus tankinama bevielio ryšio aprėptis fakultetuose, 
diegiamas bevielis ryšys bendrabučiuose.  

Kompiuterinė įranga  
Visame Kolegijos kompiuterių tinkle šiuo metu yra 1544 kompiuterizuotos darbo vietos. 

Auditorijose, mokymo klasėse, konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuoti ar kitaip naudojami 
176 daugialypės terpės įrenginiai. Šimtui nuolatinių studijų studentų tenka mokymo tikslams skirtų 17 
kompiuterizuotų darbo vietų. 

Kompiuterinės įrangos tikslinio panaudojimo Kolegijos padaliniuose pasiskirstymas pateiktas 
14 lentelėje. 

 
14 lentelė. Kompiuterinės įrangos tikslinis panaudojimas Kolegijos padaliniuose 

Kompiuteriai naudojami Administracija EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF 
Mokymo klasėse   112 78 16 80 27 14 10 
Laboratorijose  178   24 5 30 20  
Auditorijose  17 14 19 25 15  10 7 
Bibliotekose ir skaityklose 6 15 10 13 20 9 10 3 7 
Administracijoje 92 29 27 27 16 38 22 14 23 
Nešiojami, mobilūs įrenginiai 46 137 9 12 5 18 14 6 7 
Kiti 52 74 61 16 1 4    

Iš viso: 196 450 233 165 107 169 103 67 54 
 
Sisteminių programų ir kompiuterinės įrangos priežiūra 
Prižiūrima, esant būtinybei ir įdiegiama iš naujo, Vilniaus kolegijos administracijos 

kompiuterių programinė įranga (181 kompiuteris), taip pat prižiūrimi spausdintuvai ir multifunkciniai 
įrenginiai bei kiti periferiniai įrenginiai (37). Teikiama ir administruojama visa Kolegijoje naudojama 
programinė įranga. Vykdomi centralizuoti Vilniaus kolegijos eksploatacinių medžiagų ir 
kompiuterinių dalių pirkimai. Rengiami įvairūs dokumentai kompiuterinei ir programinei įrangai 
įsigyti teisinių ir vidinių aktų numatytomis tvarkomis. Paruošiami ir prijungiami darbo vietose naujai 
įsigyti kompiuteriai (įdiegtos darbui reikalingos programos), įvairi techninė įrangą, konsultuojami 
Kolegijos tinklo vartotojai. Esant būtinybei, papildomai įrengiama apsauga, identifikuojami gedimai ir 
problemos, greitai ir efektyviai pašalinami 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 220), pačios programinės įrangos (apie 270) ir 
programinės įrangos saugos (apie 310) atnaujinimus. Ištyrė aštuonis gautus kompiuterinius incidentus 
ar skundus bei apie 100 automatinių pranešimų dėl kenkėjiškos veikos. Įdiegtos papildomos apsaugos 
tinklo moduliuose, 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. 2012 metų pabaigoje buvo stebimi 147 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 skaičius, neaptarnautų užklausų skaičių, 
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duotu laiko momentu aktyvių naudotojų skaičių ir kt. Šie duomenys leidžia analizuoti ir prognozuoti 
apkrovas bei numatyti techninės įrangos atnaujinimus. 

Kolegijos internetinių puslapių bei elektroninio pašto techninė priežiūra 
2012 metais buvo tobulinama ir diegiama nauja, kompiuterio centro darbuotojo, sukurta 

turinio valdymo sistema InTVS. Atliekami interneto ir intraneto puslapių pertvarkymo darbai. Per 
metus pagrindinį viko.lt puslapį vidutiniškai aplanko per 194031 unikalių vartotojų, 581495 vartotojų 
vizitai. Pagrindiniame puslapyje pateikta virš 1200 įvairių straipsnių. Bendras fakultetų tinklalapių 
lankomumas yra per 158 tūkst. unikalių vartotojų bei 505 tūkst. vartotojų vizitų (fakultetų tinklalapių 
lankytojų pasiskirstymas pateiktas 36 pav.). 

Vilniaus kolegijos kompiuterių centras aptarnauja 51 virtualius, padalinių, projektų ar kitų 
veiklų, serverius (WWW pasaugos paslauga). 
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36 pav. Fakultetų tinklalapių lankytojų pasiskirstymas (per metus) 
 
Pastoviai vykdoma visos Kolegijos e. pašto dėžučių (šiuo metu yra 917 darbuotojų arba 

pareigybinių ir 2186 studentų e. 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, atliekama studijų proceso rezultatų apskaita. Finansų apskaitos 
sistema studentams (įsigyta iš UAB Stekas) įdiegta ir baigiama derinti pilnaverčiam visų 
bendruomenės narių naudojimui. Įdiegta tarptautinių praktikų ir dėstytojų stažuočių informacinė 
sistema (kūrė UAB Dizaino Kryptis, projektą vykdė Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje), 
kuria bus galima pilnaverčiai naudotis nuo rugsėjo mėnesio. Pilnai įdiegta naujoji dokumentų 
valdymo sistema (įsigyta iš UAB Kantorius), leidžianti lengviau ir paprasčiau kurti, teikti, saugoti, 
kontroliuoti vykdymą ir atlikti kitas administravimo funkcijas tiek administracijai, tiek fakultetų 
padaliniams bei katedroms. Kompiuterių centro darbuotojų sukurtas naujas projektas Diplomai, kurio 
pagalba yra atliekamas diplomų ir diplomų priedėlių spausdinimas, kaupiama absolventų ir studijų 
rezultatų duomenų bazė. Kuriama kokybės valdymo informacinė sistema (UAB Innodea), kurios 
įdiegimas bei eksploatavimas bus naujas iššūkis ateinančiais metais.  
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Vilniaus kolegijos Kompiuterių centras, siekdamas išvengti vartotojų autentifikacijos 
nesklandumų bei administruojant šią paslaugą, tobulina sukurtą duomenų apsikeitimo duomenų bazę 
(SDB), kurios pagalba būtų unifikuojami vartotojų identifikaciniai duomenų rinkiniai. Ši duomenų 
bazė pasitarnauja naujų paslaugų sukūrimui Vilniaus kolegijos bendruomenei.  

 
9.3. NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA 

 
Nuotolinių studijų plėtra – viena prioritetinių Vilniaus kolegijos studijų plėtros sričių. Kaip ir 

ankstesniais metais, naudojama virtuali mokymosi aplinka (VMA) „Moodle“. Iki 2012 m. gruodžio 
31 d. šioje aplinkoje parengta daugiau kaip 280 e-modulių (15 lentelė).  

 
15 lentelė. E-modulių skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Viso 
E-modulių skaičius „Moodle“ aplinkoje 

2011 m. 82 17 53 5 12 9 5 2 185 
2012 m.  107 44 64 5 37 8 9 8 282 

 
Daugiausiai e-modulių yra parengęs Elektronikos ir informatikos fakultetas – 107. Didžiausią 

pokytį per 2011 / 2012 m. m. – parengta 27 e-moduliais daugiau – pasiekė Ekonomikos fakultetas. 
VMA gali naudotis visi Kolegijos studentai, kurių pasirinktų studijų programų dalykų (modulių) 
mokymosi turinys yra parengtas VMA „Moodle“ (16 lentelė). 

 
16 lentelė. Studentų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF Viso 
Studentų skaičius 

2011 m. 768 534 1062 71 182 134 1 31 2783 
2012 m.  1130 1161 1334 267 447 89 57 228 4713 

 
Studentams yra sudaroma galimybė derinti „tradicines“ studijas su e-mokymusi. VMA, 

pagrįsta šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, leidžia studentams naudotis mokymosi 
medžiaga, žinių vertinimo ir įsivertinimo priemonėmis, integruota pagalbos ir paramos sistema, 
vidinėmis komunikacijos priemonėmis. 

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai studentų, naudojančių VMA, studijuoja Verslo 
vadybos fakultete – 1334. Pedagogikos fakulteto studentų, naudojančių VMA, skaičiaus mažėjimą 
tiesiogiai nulėmė bendras studentų skaičiaus mažėjimas: 2011 m. spalio 1d. – 701, 2012 m. spalio 1 d. 
– 530. 

Dėstytojų, naudojančių VMA, 2012 m. skaičius augo. 25 dėstytojai užregistravo (planuoja 
įkelti mokymosi medžiagą) arba parengė naujus e-modulius ir juos taiko mokymo procese. Verslo 
vadybos, Ekonomikos ir Pedagogikos fakultetuose dėstytojų skaičius, palyginti su 2011 m., nežymiai 
sumažėjo. Priežastis – panaikintos Kolegijoje nebedirbančių dėstytojų arba dėstytojų, informavusių 
Nuotolinių studijų centrą apie nenaudojamus e-modulius, vartotojų teisės. 
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Siekiant tobulinti e-modulių kokybę, ypatingas dėmesys buvo skiriamas dėstytojų paramos 
sistemai – konsultuojant dėstytojus individualiai, organizuojant jų mokymus. 2012 m. mokymuose 
dalyvavo 58 dėstytojai. 

E-modulių kokybei gerinti buvo patvirtinti nuotolines studijas reglamentuojantys dokumentai: 
„Nuotolinių studijų Vilniaus kolegijoje teikimo ir kokybės užtikrinimo reglamentas“,  
„E-modulių atestavimo nuostatai“, „Minimalūs metodiniai e-modulio kokybės reikalavimai“. 
Vadovaujantis šiais dokumentais ateinančiais metais bus organizuojama e-modulių atestavimo 
procedūra. 

Kolegija, būdama LieDM konsorciumo nare, tapo ES SF 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. 2012 m. gruodžio 12 d. projekto teikėjas (VGTU) 
pasirašė sutartį dėl LiedM tinklo plėtros projekto įgyvendinimo. Šio projekto vykdymo trukmė – 16 
mėnesių. 

Kolegijoje nuotoliniam mokymui vykdyti, dalyvauti virtualiose konferencijose, seminaruose ir 
kituose renginiuose naudojamos 2 vaizdo mini studijos. Naudojantis LieDM teikiamomis 
paslaugomis, susijusiomis su nuotoliniu mokymosi, vaizdo konferencijų ir kitų renginių aptarnavimu, 
2012 m. buvo fiksuota 12 sujungimų. Studentų atsiskaitymai, numatyti VMA „Moodle“, 
organizuojami fakultetų kompiuterinėse klasėse. 

Vilniaus kolegijos darbuotojai dalyvavo seminare „Virtualios realybės naudojimas studijų 
procese“ 2012 m. kovo 23–24 d., kurį organizavo Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno 
technologijos universitetas pagal projektą „Large: Learning Augmented Reality Global Environment“. 
Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto, 
Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Šiaulių universiteto 
akademinės bendruomenės nariai, garbės svečiai iš Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus miesto 
savivaldybės. Seminare buvo pristatyta 18 pranešimų apie naujų IT įtaką mokymuisi, virtualios 
realybės taikymo galimybės, pavyzdžiai ir kt. 
 

9.4. BIBLIOTEKOS VEIKLA 
 

Biblioteka yra vienas iš Kolegijos padalinių, tiesiogiai susijusių su studijų procesu. Studijų 
kokybė priklauso ne tik nuo dėstomo dalyko, studento individualių savybių, bet ir nuo bibliotekos 
galimybių teikti kokybiškas paslaugas savo vartotojams, plečiant bibliotekos funkcijas bei didinant 
bibliotekos išteklių pasiekiamumą šiuolaikinėmis priemonėmis. 

XXI amžiaus bibliotekos jau nebeįsivaizduojamos be elektroninių išteklių, tad lėšas, skirtas 
bibliotekos fondų komplektavimui, tenka paskirstyti racionaliau, suteikiant vartotojams kuo daugiau 
paslaugų. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka įsigijo per 6 tūkst. naujų knygų, 15,4 proc. iš jų – 
užsienio kalbomis. Ekonomikos ir Pedagogikos fakultetai, vykdydami ES SF remiamus projektus, dalį 
lėšų skyrė bibliotekos fondų papildymui (per 50 tūkst. Lt). Parama bibliotekai iš įvairių organizacijų – 
per 22 tūkst. Lt. Vienam studentui literatūrai įsigyti skirtos lėšos 2012 m. sudarė 47,37 Lt. 
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Vilniaus kolegi jos met inė ataskai ta  2012 

60 

Nuo 2012 m. kovo mėn. Kolegijos biblioteka prenumeruoja elektroninių knygų kolekciją 
eBooks on EBSCOhost, prie kurios prieigą turėjo visi Kolegijos bibliotekos vartotojai. Sutarties 
pasirašymo metu buvo suteikta prieiga prie daugiau nei 95 tūkst. pavadinimų e-knygų. Šiuo metu 
vartotojai jau gali naudotis daugiau nei 112 tūkst. pavadinimų leidinių. 

Biblioteka pradėjo prenumeruoti lietuviškas e-knygas. Vartotojai turėjo galimybę skaityti 94 
pavadinimų VGTU ir 48 pavadinimų MRU e-knygas. Metų pabaigoje biblioteka didesnę dalį lėšų 
skyrė e-knygų prenumeratai ir 2013 metams atvėrė savo vartotojams prieigą prie VGTU, MRU, KTU 
ir VDU e-knygų kolekcijų – iš viso 914 pavadinimų leidinių.  

Periodinių leidinių prenumeratai biblioteka skyrė 115 tūkst. Lt ir užsakė 163 pavadinimų 
laikraščius bei žurnalus, iš jų 130 pavadinimų – lietuvių kalba ir 33 pavadinimai – užsienio kalbomis. 
Kaip ir ankstesniais metais, buvo pratęsta techninių žurnalų užsienio kalbomis nuoma iš Lietuvos 
technikos bibliotekos. 

Bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie e-žurnalų prenumeruojamose duomenų bazėse. 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo galima prisijungti prie 26,8 tūkst. pavadinimų e-žurnalų, nors šis 
skaičius yra dinamiškas, kadangi bazės nuolat papildomos naujais leidiniais. 

Vilniaus kolegija yra 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.  

2012 m. baigėsi LMBA laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų 
bazių atvėrimas Lietuvai“ pirmasis etapas (2009-2012). Projekto biudžetas siekė 30 mln. Lt. 
Vykdymo metu buvo užprenumeruotos 60 pavadinimų elektroninės mokslo duomenų bazės ir  
5 e-archyvai. Šio projekto antrasis etapas pratęstas 2012 - 2015 metams. Projekto biudžetas siekia per 
29,3 mln. Lt. Kolegija, būdama šios organizacijos nare, turi galimybę naudotis šiomis duomenų 
bazėmis: eBooks on EBSCOhost, EBSCO Publishing (10 bazių paketas), Emerald Management 
eJournals Collection, Taylor & Francis, Grove Art Online bei Grove Music Online, turi teisę testuoti 
visas leidėjų Asociacijai siūlomas duomenų bazes. Naudojimosi duomenų bazėmis rodikliai 
(prisijungimų, paieškų, visateksčių dokumentų skaičius) auga, tačiau nepakankamai. Reikia suteikti 
daugiau informacijos apie duomenų bazes studentams ir dėstytojams. 
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39 pav. Bibliotekos fondo vertė 2007–2012 m., tūkst. Lt 
 

Buvo tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai bibliotekine informacine sistema (BIS) 
Aleph 500. Dirbama su 18 šios programos versija. 2012 metais Kolegijos elektroninis katalogas 
pasipildė 949 bibliografiniais įrašais, sutvarkyta per 8 tūkst. fiz. vnt leidinių. Iš viso Kolegijos 
elektroninis katalogas dabar talpina 13,5 tūkst. pavadinimų per 98,4 tūkst. fiz. vnt. leidinių 
bibliografinius įrašus. Dirbama su Komplektavimo, Leidinių ir Paieškos moduliais, vedama 
elektroninė inventorinė knyga. Vyksta bandomieji darbai Elektronikos ir informatikos fakultete 
Cirkuliacijos moduliui įdiegti Kolegijos bibliotekoje. Šis modulis turėtų pradėti veikti 2013 metais. 

Kolegijos biblioteka įsijungė į tarptautiškumo skatinimo veiklą – 2012 m. sulaukėme svečio iš 
Vienos (iš University of Applied Sciences Technikum Wien, Austria). Šio technikumo bibliotekoje, 
remiant ERASMUS darbuotojų mobilumo programai, lankėsi ir Kolegijos Centrinės bibliotekos 
darbuotoja.  
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Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai pateikti17 lentelėje: 
 

17 lentelė. Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai 2003–2012 m. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bibliotekos fondas 
(fiz. vnt.) 225010 288986 292041 294612 299672 311068 295214 274448 287776 270401 
Gauta per metus 
(fiz. vnt.) 10 129 15 265 12 363 10 675 10 284 11 781 5 134 6303 13328 6072 
Periodinių leidinių 
prenumerata (pav.) - 197 198 188 205 241 228 167 171 163 
Gauta parama 
(tūkst. Lt) 5,6 14,6 7,7 8,8 27,9 63,5 35,7 156,89 46,55 73,93 
Registruotų 
skaitytojų skaičius 11 027 11 752 11 774 12 725 12 666 13 052 12 036 11892 11070 10875 
Apsilankymų 
skaičius 418715 833383 441298 444329 437071 400935 352417 391710 325389 316549 
Dokumentų 
išduotis (fiz. vnt) 467757 551571 542822 552549 691941 525664 454819 458702 373332 309980 
Skaityklų darbo 
vietų skaičius 277 358 350 370 370 327 328 311 341 339 
Interneto skaityklų 
darbo vietų skaičius 44 54 58 75 72 89 85 74 88 87 
Darbuotojų skaičius 
(etatai) 21 24 25 27 28 28 28 28 28 28 
Kompiuterizuotos 
darbo vietos 
personalui 

12 16 16 18 27 27 27 27 28 26 

Bibliografinių įrašų 
skaičius e-kataloge 
(pav.) 

130 1710 1675 1478 1675 1417 2812 1110 1001 949 

 
9.5. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS  

 
1. Informacinių technologijų plėtra kelia naujus reikalavimus kompiuterių tinklo infrastruktūrai. 

Išlieka siekis Vilniaus kolegijos kompiuterinio tinklo infrastruktūroje baigti tinklo 
infrastruktūros atnaujinimą, nes priešingu atveju nėra galimybių teikti turimas ir galimas paslaugas dėl 
neatnaujintų tinklo mazgų. Nepakankamas dėmesys kompiuterių tinklo infrastruktūros 
modernizavimui ir jo plėtrai sudaro kliūtis sėkmingam naujų projektų įsisavinimui. 
Įdiegti bevielio tinklo paslaugą visuose Kolegijos pastatuose. 
2. Dalyvavimas įvairiuose projektuose atskleidė, kad trūksta saugyklos resursų kurti naujiems 
virtualiems serveriams ir teikti pilnavertes aplinkas.  

Plėtoti duomenų saugyklą duomenų aptarnavimui ir saugojimui. Nustatyti tvarką, kad 
Kolegijos ir padalinių naujai kuriami ir vykdomi informacinių sistemų projektai būtų privalomai 
suderinami su Kompiuterių centru.  
3. Darbuotojų kaita lėtina atliekamų IT darbų ir projektų vykdymą.  

Svarbios priemonės, kurios leistų išlaikyti kompiuterių centro gerą darbinę patirtį įgijusių, 
profesionalių specialistų komandą. Kompiuterių centro bazėje įkurti programavimo ir informacijos 
sistemų aptarnavimo skyrių sukuriant naujus etatus. 
4. Pastebėtas spartus e-modulių registravimo VMA skaičiaus augimas, tačiau į kai kuriuos e-modulius 
nėra įkeltos mokymo (-si) medžiagos. 

Parengti ir Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtinti nuotolines studijas reglamentuojantys 
dokumentai: Nuotolinių studijų Vilniaus kolegijoje teikimo ir kokybės užtikrinimo reglamentas,  
E-modulių atestavimo nuostatai, Minimalūs metodiniai e-modulio kokybės reikalavimai. Dėstytojai 
bus skatinami naudoti VMA esančius įrankius: elektroninio egzaminavimo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo priemones ir kt. 
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10. ŪKIO VALDYMAS 
10.1. RACIONALUS DISPONUOJAMO TURTO EKSPLOATAVIMAS IR 

RENOVAVIMAS 
 

2012 m. Vilniaus kolegijos Ūkio valdymo ir komercijos skyrius buvo išskaidytas į tris skyrius: 
Ūkio valdymo skyrių, Viešųjų pirkimų skyrių, Bendrabučių valdymo skyrių. Sukurta Pastatų remonto 
darbų grupė, kuri yra tiesiogiai pavaldi Ūkio valdymo skyriaus vedėjui. 

Vilniaus kolegija kasmet didelį dėmesį skiria infrastruktūros valdymo tobulinimui, patalpų 
remontui, atnaujinimui ir renovacijai, efektyviam transporto naudojimui, šilumos energijos 
suvartojimo mažinimui. 

Didelė dalis renovavimo ir remonto darbų buvo skirta Vilniaus kolegijos pastatų ir patalpų 
energetinės bei techninės būklės gerinimui, energijos suvartojimo ir eksploatavimo išlaidų 
sumažinimui. 

 
17 lentelė. Vilniaus kolegijos patalpų renovacija 

Objekto pavadinimas, atlikti darbai Suma, Lt 
Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Kapitalinis remontas 1680164 
Techninė priežiūra. 11800 
Apsauginės signalizacijos įrengimas 9973 

Iš viso: 1701937 
Ekonomikos fakultetas 

Patalpų remontas 12000 
Iš viso: 12000 

Sveikatos priežiūros fakultetas 
Šarvo durų gamyba ir montavimas. 9788 
Stogo remontas 32795 

Iš viso: 42583 
Saltoniškių g 58 

Remonto darbai 534992 
Iš viso: 534992 

Iš viso fakultetuose: 2291512 
Bendrabutis Nr. 7 Didlaukio g. 63 

Stogo, sienų remontas 65458 
Iš viso: 65458 

Iš viso bendrabučiuose: 65458 
Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų paruošimas 
šildymo sezonui ir dalinis remontas  94164 

Iš viso Kolegijoje: 2451134 
 
2012 m., suremontavus administracijos pastato pirmąjį aukštą, Saltoniškių g. 58, buvo 

nuspręsta atlaisvinti Pamėnkalnio g. 15/6 patalpas ir jas grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai. 
2012 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. Siekiant dar efektyviau planuoti ir naudoti transportui skirtas 
lėšas, buvo įvesti kuro sunaudojimo limitai. 

2012 m. buvo sudarytos naujos ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartys, kurių bendra 
metinė vertė 31028,04 Lt, buvo išnuomota 433,74 kv. m. nenaudojamų negyvenamųjų patalpų. 

2012 metais buvo atlikti einamieji Vilniaus kolegijos šilumos punktų remontai, visų šilumos 
punktų ir sistemų hidrauliniai bandymai, pagal grafiką atlikti punktų, sistemų ir šilumokaičių 
plovimai. Visi šilumos punktų įrenginiai paruošti 2012–2013 m. šildymo sezonui. 

Visų Vilniaus kolegijos bendrabučių ir 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 
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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 vakare (studentams grįžus iš paskaitų). 

 
10.2. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 
Siekiant sureguliuoti Vilniaus kolegijoje vykstančius viešųjų pirkimų organizavimo procesus, 

apibrėžti atsakingų asmenų ratą ir jų funkcijas 2012 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbuotojų, 
turinčių teisę vykdyti viešuosius pirkimus, įgūdžių tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus tobulinimui. 
Buvo tobulinamos Vilniaus kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, Viešųjų pirkimų 
organizavimo taisyklės bei organizuojami darbuotojų mokymai.  

 
18 lentelė. 2010–2012 m. vykdyti viešieji pirkimai 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
Skaičius, vnt. 360 449 560 
Atviras konkursas 3 2 5 
Supaprastintas atviras 
konkursas 16 17 16 

Mažos vertės pirkimai 341 430 539 
Vertė, Lt 1230000 8165569 13559437 

 
Daugiausia 2012 metais viešųjų pirkimų įvykdyta darbams įsigyti – 5997114 Lt, prekėms – 

5605920 Lt, o paslaugoms – 1956403 Lt. 

44%

41%

15%
Darbai

Prekės

Paslaugos

 
40 pav. Bendros 2012 m. vykdytų viešųjų pirkimų vertės pasiskirstymas pagal pirkimo objekto rūšis 

 
Vilniaus kolegija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami 

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis 
priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti 
pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne 
mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės. 

77%

23% Elektroninės
priemonės

Tradicinės
priemonės

 
41 pav. 2012 m. skelbti elektroniniai ir tradiciniai viešieji pirkimai 
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Vilniaus kolegijos bendra supaprastintų viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių vertė 2012 m., 
palyginti su 2011 m., kai vertė buvo 438509 Lt, sumažėjo ir siekė 312727,65 Lt. 

 
10.3. ES IŠ DALIES REMIAMŲ INFRASTRUKTŪRINIŲ PROJEKTŲ 

VYKDYMAS 
 
Vilniaus kolegija įgyvendina projektą „Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, 

Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės 
modernizavimas“ (projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005). 

Projekto vertė - 4 999 803,96 Lt, trukmė – iki 2013 m. kovo 31 d.  
Projekto tikslas - modernizuoti Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto, 

esančio J. Jasinskio g.15, studijų infrastruktūrą. 
 

 
42 pav. Nauja srautinė amfiteatrinė auditorija EIF 

 
Projekto metu įrengtos 70 ir 120 vietų srautinių amfiteatrinių auditorijų, Elektrotechnikos ir 

Telekomunikacijų laboratorijų, studentų ir dėstytojų relaksacijos zonos, atlikti 3 auditorijų, 7 
laboratorijų, 14 laboratorijų paruošiamųjų, 2 studentų konsultavimo centrų, praktinio mokymo centro 
patalpų kapitaliniai remontai. Įsigyta moderni mokomoji laboratorinė, bazinė auditorinė, IT 
kompiuterinė ir programinė įranga, nauji baldai. Fakulteto pastatas pritaikytas neįgaliųjų studijoms, 
įrengiant 4 sustojimų keleivinį liftą ir žmonių su negalia atlenkiamus keltuvus. 

 
Įgyvendinamas projektas „Menų ir technologijų studijų sričių infrastruktūros 

modernizavimas Vilniaus kolegijoje“ (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-011).  
Projekto vertė – 3 874 590,11 Lt., trukmė – iki 2013 m. spalio 31 d. 
Projekto tikslas – Didlaukio g. 82 pastato patalpas pritaikyti studijoms ir pagerinti studentų bei 

darbuotojų darbo sąlygas. Šiame pastate atnaujinami ir pertvarkomi elektros tinklai, vandentiekis, 
kanalizacija, atliekamas einamas patalpų remontas. 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 einamąjį remontą, tačiau būtinas patalpų pritaikymas specifinei praktinio ugdymo 
veiklai. Pagerinus infrastruktūrą DTF ir MEF vykdomos studijų programos taps patrauklesnės, 
konkurencingesnės. 

 
2012 kovo mėn. baigtas įgyvendinti 2 metų projektas „Kraštotvarkos studijų krypties 

praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas“ (projekto kodas: VP3-
2.2-ŠMM-14-V-01-002).  

Projekto vertė – 1 499 999,55 Lt. 
Įgyvendintas projektas suteikė galimybę Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 

studentams ir dėstytojams dirbti atnaujintose Lauko laboratorijos pastato auditorijose, Smulkiosios 
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architektūros mokymo(si) laboratorijoje, dviejuose naujuose, moderniai įrengtuose šiltnamiuose bei 
naudotis atnaujinta Mokomojo augyno infrastruktūra. 

Rekonstruotame Lauko laboratorijų pastate buvo suformuotos erdvesnės auditorijos, tinkamos 
projektavimo darbams atlikti, laisviau modeliuoti mokymo(si) aplinką pagal šiuolaikinės didaktikos 
reikalavimus; įrengtos katedrų vedėjų ir dėstytojų darbo vietos. Vykdant projektą įsigyti nauji 
mokymo baldai, magnetinės ir braižymo lentos, personaliniai kompiuteriai, mokomoji programinė 
įranga ne tik užtikrins Kolegijos studentų ir dėstytojų visavertes darbo sąlygas, bet ir paskatins 
atvykstančiųjų iš užsienio studentų ir dėstytojų srautus. 

 

 
43 pav. Agrotechnologijų fakulteto auditorija 

 
Pastatyti ir moderniai įrengti du šiltnamiai, kuriuose bus auginamos šiltnaminės gėlės bei kiti 

augalai, dirbama su šiltnamių laistymo, tręšimo, vėdinimo sistemomis, sudarys sąlygas studentams 
ugdytis praktinius gebėjimus. 

Suremontuotoje smulkiosios architektūros mokymo(si) laboratorijoje sudaromos sąlygos 
vykdyti individualius ir grupinius smulkiosios architektūros projektus, šiuolaikiškai vesti teorinius ir 
praktinius mokymus naujai įrengtoje smulkiosios architektūros auditorijoje. 

Atnaujintame mokomajame augyne nutiestas trinkelių takas, o pats augynas aptvertas nauja 
tvora. Tai suteiks ne tik vizualinę mokomojo augyno pridėtinę vertę, bet ir padės sėkmingai realizuoti 
praktinius darbus. 

 
10.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 
1. Įkurti Kolegijos akademinį miestelį Baltupiuose. 

Kolegijos fakultetų –VVF, SPF, DTF – koncentracija miestelyje sudaro fizines prielaidas 
tolesnei Kolegijos padalinių funkcinei pertvarkai. 2013 m. rudenį Menų fakultetą perkelti į Baltupių 
miestelį, Didlaukio g. 82. 
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. 2012 metų pabaigoje suformuota pastatų 
priežiūros ir remonto darbo grupė, kuri leidžia taupyti lėšas, skirtas įvairiems darbams. 
3. Kolegijos administracijos darbuotojai užima daug Elektronikos ir informatikos fakulteto patalpų 

bei Pamėnkalnio g. 15 pastatą. 
Suremontuoti patalpas Saltoniškių g. 58, į kurias perkelti Kolegijos administracijos 

darbuotojus. Pamėnkalnio g. 15 esantį pastatą grąžinti ŠMM. 
4. Pasenusi ATF veterinarinės medicinos katedros laboratorinė bazė. 

2012 / 2013 m .m. atlikti remonto darbus veterinarinės medicinos keturiose laboratorijose. 
 
 

http://media.viko.lt/gallery/zp-core/full-image.php?a=agrotechnologiju-fakultetas/igyvendintas-projektas-krastotvarkos-studiju-krypties-praktinio-mokymo-ir-moksliniu-tyrimu-infrastrukturos-modernizavimas-2012-05-02&i=p1011462.jpg&q=100&wmk=!
http://media.viko.lt/gallery/zp-core/full-image.php?a=agrotechnologiju-fakultetas/igyvendintas-projektas-krastotvarkos-studiju-krypties-praktinio-mokymo-ir-moksliniu-tyrimu-infrastrukturos-modernizavimas-2012-05-02&i=p1011462.jpg&q=100&wmk=!�
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11. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
11.1. FINANSAVIMO PRINCIPAI 

 
Vilniaus kolegija 2012 metais vykdė valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos Mokslinių 

tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas programos tris priemones: Finansuoti kolegines studijas, 
Įgyvendinti aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programą, Skatinti jaunimo 
pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvas, ir Valstybės švietimo strategijos 
įgyvendinimo programą. 

Be šių pagrindinių programų vykdymui gautų valstybės biudžeto lėšų 2012 metais Vilniaus 
Kolegijos lėšas sudarė: 

• lėšos ES paramos, tarptautiniams projektams ir mainams plėtoti, 
• pajamų įmokų lėšos, 
• tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos, 
• lėšos gautos kaip parama, 
• kitos teisėtai gautos lėšos. 

 
11.2. FINANSAVIMAS IR PAJAMOS 

 
Vilniaus kolegija 2012 metais visų valstybės biudžeto finansuojamų programų vykdymui gavo 

ir panaudojo 27026,9 tūkst. litų (2011 m. 27099,2 tūkst. litų) iš jų: 
Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Finansuoti kolegines studijas). Šios 

priemonės vykdymui 2012 metų pradžioje pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. kovo 16 d. 
lėšų naudojimo sutartį Nr.S-134 2011 ir ankstesniais metais įstojusių studentų studijų kainai apmokėti 
ir Kolegijos bazinio finansavimo išlaidoms padengti buvo skirta 23792,0 tūkst. litų (2011 m. 
24068,0 tūkst. litų). Atsižvelgus į 2012 metais faktiškai priimtų studentų į valstybės finansuojamose 
studijų vietose skaičių, sąmatos lėšos 2012 metų IV ketvirtyje buvo padidintos 2472,0 tūkst. litų 
(2011 m. 2469,0 tūkst. litų). Įvertinus dėl studijų krepšelio lėšų perskirstymo ir kitus sąmatos 
pakeitimus programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui buvo skirta 26951,3 tūkst. litų (2011 m. 
27064,7 tūkst. litų). Palyginus su 2011 metais programos finansavimo lėšos sumažėjo 113,4 tūkst. litų. 
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44 pav. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (Finansuoti kolegines studijas)  

programos lėšų struktūra 2009–2012 m. 
 

Lėšos buvo panaudotos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių (11 priedo 1 lentelė). 
Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Įgyvendinti aukštųjų mokyklų 

studentų bendrabučių atnaujinimo programą). Šios priemonės vykdymui 2012 metais buvo skirta ir 
panaudota 65,0 tūkst. litų bendrabučio Didlaukio g. 63 avarinės būklės likvidavimo išlaidų daliniam 
padengimui. 
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Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (Skatinti jaunimo pilietinės, 
mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvas). Projekto „Vilnius Fashion Avenue“, kuriame 
dalyvavo Dizaino ir technologijų fakulteto studentai išlaidoms padengti buvo skirta ir panaudota 
10 tūkst. litų. 

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa buvo finansuota 0,6 tūkst. litų. Lėšos 
panaudotos Sveikatos priežiūros fakulteto vykdytų profesinių studijų programos kvalifikavimo 
komisijos narių darbo apmokėjimui. 
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45 pav. Valstybės biudžeto programos lėšos, tūkst. Lt 

 
Lėšos ES paramos, tarptautiniams projektams ir mainams plėtoti. Vilniaus kolegija 

2012 metais vykdė ES paramos projektuose ir dalyvavo partnerystės teisėmis projektų vykdyme. 
ES struktūrinių paramos fondų vykdymui buvo gauta 6605,5 tūkst. litų, iš jų: Švietimo ir 

mokslo ministerija pervedė 6326,6 tūkst. litų (2011 m. 3737,0 tūkst. litų), projektų partneriai – 
278,9 tūkst. litų (2011 m. 520,7 tūkst. litų). 

Švietimo mainų paramos fondas mainų plėtotę finansavo LLP / Erasmus NB lėšomis 
463,6 tūkst. litų (2011 m. 516,5 tūkst. litų) ir LLP / Erasmus EK lėšomis 1906,1 tūkst. litų (2011 m. 
1789,6 tūkst. litų). 

Pajamų įmokų lėšos. Vilniaus kolegija 2012 m. gavo 9217,9 tūkst. litų teikiamų paslaugų 
pajamų (neįskaityta patalpų nuoma, kuri parodyta kitų teisėtai gautų lėšų dalyje) įmokų (2011 metais 
10426,7 tūkst. litų). Palyginus su 2011 metais jos sumažėjo 1208,8 tūkst. litų. 

Didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų įmokų dalis - studijų pajamų įmokos. 
2012 metais studijų įmokos, studentų, mokančių pilną studijų kainą ir individualiųjų studijų studentų 
įmokos, mokesčiai už kreditus, pakartotinį egzaminų perlaikymą ir baigiamųjų darbų rengimą bei 
stojamoji studijų įmoka sudarė 5767,3 tūkst. litų (2011 m. 6681,2 tūkst. litų ). Studijų pajamų įmokos 
sumažėjo todėl, kad studentai, kurie privalėjo mokėti 520 litų studijų įmoką, baigė studijas ir 
sumažėjo studentų, studijuojančių savo lėšomis, skaičius. 

Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidos padengti. Per 2012 metus 2538,2 tūkst. litų 
bendrabučiai gavo iš studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti (2011 m. – 
2540,6 tūkst. litų). 

Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. Per 2012 metus Vilniaus kolegija gavo 
226,6 tūkst. litų įmokų už įvairias mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos paslaugas (2011 m. – 
490,4 tūkst. litų). Šios pajamos sumažėjo baigus vykdyti ankstesniais metais pradėtus projektus. 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. 2012 metais Vilniaus kolegijos uždirbtos kitų teikiamų 
paslaugų pajamos sudarė 685,8 tūkst. litų (2011 m. – 714,7 tūkst. litų), iš jų už maitinimo paslaugas 
studentų valgyklose – 554,2 tūkst. litų (2011 m. – 558,5 tūkst. litų), Simulith centro paslaugas 
28,4 tūkst. litų (2011 m. – 27,6 tūkst. litų), įvairias kitas paslaugas 103,2 tūkst. litų (2011 m. – 
128,6 tūkst. litų). 

Vilniaus kolegijai, tapus viešąja įstaiga, pasikeitė Pajamų įmokų lėšų naudojimo tvarka. Šios 
lėšos nebuvo pervedamos į valstybės biudžetą, bet buvo naudojamos pagal Akademinės tarybos 
patvirtintą sąmatą (11 priedo 2 lentelė). 
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Tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos. Užsienio valstybių finansuotų projektų 
vykdymui 2012 metais gauta 201,8 tūkst. litų (2011 m. – 67,0 tūkst. litų), iš jų 95,8 tūkst. litų. 
tarptautinių konferencijų organizavimui. Studentų stipendijoms Carol M. Gruodis fondas 2012 metais 
skyrė 11,4 tūkst. litų (2011 m. – 5,0 tūkst. litų). 

Lėšos, gautos kaip parama. Jau keletą metų po 6,0 tūkst. litų UAB „Fermentas“ skiria paramą 
studentų stipendijoms. UAB „Tele-2“ Ekonomikos fakultetui pervedė 7,0 tūkst. litų, kurie panaudoti 
auditorinių baldų pirkimui. Lyginant su praėjusiais metais paramos lėšų gauta 24,5 tūkst. litų mažiau. 

Kitos teisėtai gautos lėšos. 
Už patalpų nuomą ___________________________________ 461,6 tūkst. litų  
 (2011 m.430,9 tūkst. litų), 
Neįgaliųjų reikalų departamento parama neįgaliesiems ______ 74,7 tūkst. litų  
 (2011 m. – 81,7 tūkst. litų), 
VMI 2%GPM _______________________________________ 0,9 tūkst. litų  
 (2011 m. – 4,6 tūkst. litų), 
Tiesioginės išmokos už pasėlius ________________________ 6,7 tūkst. litų  
 (2011 m. – 9,7 tūkst. litų), 
NMA prie ŽŪM seminarų organizavimui _________________ 4,9 tūkst. litų, 
Įvairios kitos________________________________________ 41,0 tūkst. litų, 
Mokesčiai už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas __________ 909,4 tūkst. litų  
 (2011 m. – 811,4 tūkst. litų). 
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46 pav. Vilniaus kolegijos 2009–2012 m. lėšų struktūra 

 
Vilniaus kolegijoje yra vykdomi atsiskaitymai su privatizuotų butų gyventojais ir 

negyvenamųjų patalpų nuomininkais už jiems trečiųjų asmenų (šilumos, elektros energijos, 
vandentiekio ir kanalizavimo, šiukšlių išvežimo) teikiamas paslaugas. Per 2012 metus iš gyventojų ir 
patalpų nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas surinktos lėšos panaudotos minėtų 
paslaugų tiekėjų sąskaitoms apmokėti. 
 

11.3. RACIONALUS ESAMŲ FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 
 

Vilniaus kolegijos valstybės biudžeto finansuojamos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos 
modernizavimo (Finansuoti kolegines studijas) programos išlaidų struktūroje kaip ir ankstesniais 
metais didžiausią dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui, darbdavio socialinei paramai ir socialinio 
draudimo įmokoms 82,4 proc. (2011 m. – 85,2 proc.), lėšos skatinamosioms stipendijoms – 7,5 proc. 
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(2011 m. – 6,6 proc.), prekių ir paslaugų naudojimui skirtos lėšos sąmatos struktūroje sudaro 
10,1 proc. (2011 m. – 8,2 proc.). Palyginus su praėjusiais metais programos išlaidų struktūroje darbo 
apmokėjimo ir su juo susijusių išlaidų lyginamasis svoris sumažėjo todėl, kad dalis išlaidų buvo 
padengta iš Pajamų įmokų lėšų, skatinamųjų stipendijų - dėl naujai įstojusių pedagoginių studijų 
tikslinių stipendijų ir kitų prekių ir paslaugų dėl padidinto finansavimo komunalinių patarnavimų 
laukiamo įsiskolinimo padengimui. 

Kaip ir ankstesniais metais didžioji išlaidų dalis prekių ir paslaugų naudojimui buvo padengta 
iš Pajamų įmokų lėšų. Šios programos struktūroje išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms sudarė 
53,6 proc., vien tik komunaliniams patarnavimams išleista 3070,0 tūkst. litų, arba 27,5 proc. 
programos lėšų. 

Nuolat didėjančios administravimo ir ūkio išlaikymo išlaidos dėl energetinių resursų ir prekių 
ir paslaugų kainų augimo ir nepakankamo valstybės lėšų šioms reikmėms skyrimo darė neigiamą įtaką 
Kolegijos pagrindinės veiklos koleginių studijų vykdymui būtinos materialinės bazės stiprinimui ir 
atnaujinimui. Šiems tikslams 2012 metais buvo panaudota 671 tūkst. litų (2011 m. – 1109,2 tūkst. 
litų), pagrindinis 2012 m. turto įsigijimo šaltinis buvo ES paramos projektų lėšos. 

2012 metais naujai įsigyta nematerialiojo turto už 499,7 tūkst. litų, iš jo 283,5 tūkst. litų iš ES 
paramos projektų ir ilgalaikio materialiojo ir turto už buvo 5287,8 tūkst. litų, iš jo 4510,1 tūkst. litų iš 
ES paramos projektų lėšų. (11 priedo 3 lentelė). 
 

11.4. PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
1. Nors Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (Finansuoti kolegines studijas) 
programos valstybės biudžeto asignavimai buvo gaunami laiku, bet 2012 metai kaip ir dveji 
ankstesnieji Vilniaus kolegijai nebuvo finansiškai sėkmingi.  

Programos vykdymui lėšos palyginus su 2011 metais tiesiogiai sumažėjo 113,4 tūkst. litų, su 
2010 metais net 485,8 tūkst. litų.  

Netiesioginis lėšų sumažėjimas dar didesnis. Sėkmingas studentų priėmimas į valstybės 
finansuojamas studijas, sumažinus norminę studijų kainą dėl populiariausių studijų programų 
nuolatinių ir ištęstinių studijų kainų skirtumo, beveik 600 tūkst. litų sumažino programos finansavimą.  

2012 m. rugpjūčio 1 d. minimalios mėnesinės algos padidinimas neskiriant valstybės biudžeto 
finansavimo darbo užmokesčiui, darbdavio socialinėms išmokoms ir socialinio draudimo įmokoms 
finansavimą sumažino 96,1 tūkst. litų. 

Netiesiogiai finansavimą ir perkamąją galią sumažino nuolat didėjančios energetinių resursų, 
prekių bei paslaugų kainos.  

Vilniaus kolegijai tapus viešąja įstaiga buvo patvirtintas naujas dėstytojų darbo apmokėjimo 
sąlygų aprašas, pagal kurį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. dėstytojams atstatyti ekonominio nuopuolio 
metais sumažinti atlyginimai. Dėstytojų vidutinis mėnesinis atlyginimas sudarė 2363 litus (2011 m. 
2216 litų). 

Kitiems pedagogams atlyginimų skaičiavimas taikant 122 litų BMA bus taikomas nuo 2013 m. 
sausio 1 d. 
2. Mažėjant Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (Finansuoti kolegines studijas) 
programos finansavimui didžioji dalis su studijomis susijusių prekių ir paslaugų, kopijavimo darbams 
reikalingų prekių ir ryšių paslaugų, komunalinių patarnavimų išlaidų buvo apmokėta iš Pajamų 
įmokų lėšų.  

Pajamų įmokų lėšų naudojimas ne pagal paskirtį, t. y. ne 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. Vilniaus kolegijos šalia pagrindinės koleginių studijų veiklos vykdoma įvairiapusė teikiamų 
paslaugų įvairovė bei papildoma Kolegijai nebūdinga veikla, vykdant bendrabučiuose esančių 
privatizuotų būtų administravimo ir atsiskaitymų už komunalines paslaugas apskaičiavimus bei skolų 
išieškojimus, kelia papildomus reikalavimus finansų valdymui tiek lėšas gaunantiems ir 
apskaitantiems, tiek jas administruojantiems padaliniams. 
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1 priedas. KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 
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2 priedas. KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 
 

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. Vytautas Kudzys, UAB „DPD Lietuva“ generalinis direktorius 
5. Angelė Grasė Milevskienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei 

veiklai, lektorė 
6. Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos lektorė, Užsienio kalbų katedros vedėja 
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, lektorė 
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3 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 
 
 

Akademinės tarybos pirmininkė 
 

Dr. Žymantė Jankauskienė, docentė 
 
 

Akademinės tarybos nariai 
 

1. Antanavičiūtė Ieva, SPF studentė  
2. Bagdzevičius Rimantas, lektorius 
3. Bartkutė Rasa, lektorė 
4. Biliūtė Aistė, VVF studentė 
5. Bogucevičienė Violeta, lektorė 
6. Dr. Bražiūnas Gintautas, docentas 
7. Daniliauskas Jonas, docentas, pripažintas menininkas 
8. Deika Edvardas, lektorius 
9. Dudovič Sabina, MEF studentė 
10. Dvarionaitė Eglė, PDF studentė 
11. Gruzdaitė Jolita, DTF studentė 
12. Dr. Kačinaitė–Vrubliauskienė Dalia, docentė 
13. Kaupienė Irena, lektorė 
14. Dr. Kozič Antoni, docentas 
15. Dr. Kubilienė Erika, docentė 
16. Kmitė Daiva, lektorė 
17. Liepienė Nijolė, lektorė 
18. Dr. Liučvaitienė Aušra, docentė 
19. Mačiežaitė Angelė, ATF studentė 
20. Mečėjienė Gitana, lektorė 
21. Milevskienė Angelė Grasė, lektorė 
22. Dr. Palaitytė Gražina, docentė 
23. Pikelienė Asta, lektorė 
24. Rasimavičienė Danutė, lektorė 
25. Rimdžius Nerijus, EIF studentas 
26. Rimkus Ričardas, EKF studentas 
27. Dr. Sarnauskas Vytautas, docentas 
28. Savulionis Dainius, lektorius 
29. Skutulaitė Zita, lektorė 
30. Šulskienė Vilija, lektorė 
31. Dr. Tumasonis Romanas, docentas 
32. Vanagaitė Ramunė, lektorė 
33. Dr. Žukauskienė Milda, lektorė 
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4 priedas. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SUDĖTIS 
 

Studentų atstovybės prezidentas 
Vaclovas Ališauskas, Agrotechnologijų fakultetas 

 
Studentų atstovybės viceprezidentė 

Eglė Kazlauskaitė, Sveikatos priežiūros fakultetas 
 

Studentų atstovybės LSP koordinatorė 
Eglė Kazlauskaitė, Sveikatos priežiūros fakultetas 

 
Studentų atstovybės ryšių su visuomene koordinatorė 

Silvija Mizinenkaitė, Pedagogikos fakultetas 
 

Studentų atstovybės socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė 
Aistė Biliūtė, Verslo vadybos fakultetas 

 
Studentų atstovybės IT specialistas 

Gytautas Pilkauskas, Elektronikos ir informatikos fakultetas 
 

Studentų atstovybės laisvalaikio koordinatorė 
Agnė Česnulevičiūtė, Menų fakultetas 

 
Studentų atstovybės finansininkė 

Natalija Mušinskaja, Ekonomikos fakultetas 
 

Studentų atstovybės sekretorius 
Andrius Stasys Garbštas, Verslo vadybos fakultetas 

 
 

Studentų atstovybės taryba 
 
 

1. Vaclovas Ališauskas, Studentų atstovybės prezidentas. 

2. Nerijus Rimdžius, Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 

3. Vilmantas Pijus Maniušis, Ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 

4. Martynas Bukauskas, Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 

5. Mindaugas Vilius, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 

6. Reda Gruzdaitė, Agrotechnologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 

7. Rūta Pratusevičiūtė, Pedagogikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 

8. Jolita Gruzdaitė, Dizaino ir technologijų fakulteto studentų atstovybės pirmininkė; 

9. Titas Ukrinas, Menų fakulteto studentų atstovybės pirmininkas; 
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5 priedas. BENDROJO PRIĖMIMO REZULTATAI 2012 M. 
 
 

Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma Fin. pob. Planuota 

priimti vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta 

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 

60 
37 380 

0,75 7,82 
35 17,20 6,00 17,20 6,00 

vnf/st 1 15 1 8,72 8,72 – – 
vnf 7 74 12 15,36 2,20 8,00 2,40 

I 
vf 

25 
29 154 

1,64 9,76 
18 17,30 5,80 17,30 5,80 

vnf/st 5 17 0 10,50 10,50 10,50 10,50 
vnf 7 73 8 15,48 4,90 15,48 4,90 

Informacijos sistemos 

NL 
vf 

60 
62 482 

1,13 9,87 
57 15,24 6,44 15,24 6,44 

vnf/st 4 29 3 12,70 6,38 12,70 6,38 
vnf 2 81 0 15,66 11,88 – – 

I 
vf 

30 
36 226 

1,53 11,60 
25 15,92 6,30 15,44 6,30 

vnf/st 0 24 1 13,00 13,00 13,00 13,00 
vnf 10 98 6 16,24 6,34 13,24 6,34 

Kompiuterių technika 

NL 
vf 

60 
69 447 

1,17 9,18 
57 16,50 5,66 16,50 5,66 

vnf/st 0 25 1 5,80 5,80 5,80 5,80 
vnf 1 79 1 15,72 10,20 11,60 11,60 

I 
vf 

30 
37 214 

1,60 10,73 
22 16,76 5,60 16,76 5,60 

vnf/st 0 26 0 – – – – 
vnf 11 82 8 10,84 4,20 8,72 4,20 

Telekomunikacijos 

NL 
vf 

60 
27 366 

0,47 7,28 
42 15,70 5,70 15,70 5,70 

vnf/st 1 11 0 9,68 6,18 – – 
vnf 0 60 3 14,44 3,60 4,50 4,50 

I 
vf 

25 
25 171 

1,00 9,28 
14 16,56 5,60 16,56 5,66 

vnf/st 0 11 0 – – – – 
vnf 0 50 8 16,76 2,40 7,78 2,60 

Programų sistemos 

NL 
vf 

60 
78 408 

1,45 8,27 
55 18,68 8,40 18,68 8,40 

vnf/st 4 29 1 11,44 11,44 11,44 11,44 
vnf 5 59 3 19,18 12,28 14,60 13,66 

I 
vf 

30 
38 181 

1,90 9,83 
26 17,24 6,26 17,24 6,26 

vnf/st 1 26 1 12,08 7,80 7,80 7,80 
vnf 18 88 4 17,24 6,80 16,06 13,96 

Programų sistemos  
(anglų kalba) NL 

vf 
20 

8 61 
0,40 3,90 

19 17,04 4,66 17,04 4,66 
vnf/st 0 4 0 – – – – 
vnf 0 13 0 13,36 13,36 – – 

Išmaniųjų įrenginių technologijos NL 
vf 

60 
54 314 

0,92 6,27 
48 15,82 5,88 14,24 5,88 

vnf/st 1 10 1 8,88 8,88 8,88 8,88 
vnf 0 52 6 13,84 4,20 6,98 5,00 

Elektroninio verslo technologijos NL 
vf 

30 
18 174 

0,73 6,70 
24 13,20 5,84 13,20 5,84 

vnf/st 1 7 1 12,20 12,20 12,20 12,20 
vnf 3 20 5 7,52 4,00 7,52 4,00 

Iš viso: 

NL 
vf 

410 
353 2632 

0,93 7,80 
337         

vnf/st 12 130 8         
vnf 18 438 30         

I 
vf 

140 
165 946 

1,55 10,29 
105         

vnf/st 6 104 2         
vnf 46 391 34         

Iš viso: 
vf   518 3578     442         

vnf/st   18 234     10         
vnf   64 829     64         

Iš viso fakultete: 550 600 4641 1,09 8,44 516 ▬ ▬ 
EKONOMIKOS FAKULTETAS 

Bankininkystė 

NL 
vf 

64 
109 1267 

1,81 24,19 
65 18,94 13,96 18,94 13,96 

vnf/st 1 67 0 – – – – 
vnf 6 214 1 18,20 15,12 – – 

I 
vf 

30 
44 436 

2,37 21,80 
22 17,96 13,48 17,42 13,48 

vnf/st 3 33 0 15,30 15,30 – – 
vnf 24 185 13 18,80 5,66 17,46 5,66 

Buhalterinė apskaita 

NL 
vf 

96 
141 890 

1,65 11,93 
88 18,94 13,58 18,94 13,58 

vnf/st 5 77 0 16,66 16,66 – – 
vnf 12 178 7 18,28 13,12 18,28 13,12 

I 
vf 

56 
86 394 

2,14 11,18 
24 19,32 13,56 19,32 13,56 

vnf/st 3 61 0 – – – – 
vnf 31 171 35 18,62 7,22 18,62 7,22 

Finansai 

NL 
vf 

35 
73 956 

2,34 33,60 
31 18,44 14,18 18,44 14,18 

vnf/st 1 44 0 – – – – 
vnf 8 176 3 17,24 15,80 17,24 15,80 

I 
vf 

30 
54 358 

2,30 17,73 
23 18,42 13,62 18,42 13,62 

vnf/st 5 28 0 – – – – 
vnf 10 146 13 17,86 9,94 17,86 9,94 

Investicijos ir draudimas NL 
vf 

32 
39 583 

1,38 22,22 
29 18,32 13,56 18,32 13,56 

vnf/st 1 29 0 – – – – 
vnf 4 99 6 15,64 8,94 13,22 8,94 
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Studijų programos pavadinimas Studijų 
forma Fin. pob. Planuota 

priimti vf+vnf 

Paduotų prašymų 
skaičius Bendrasis konkursas 

Priimta 

Pakviestųjų 
konkursiniai balai 

Priimtųjų 
konkursiniai balai 

1-as pag. visi pag. pagal 1-ą 
pag. 

pagal visus 
pag. pirmo paskutinio pirmo paskutinio 

I 
vf 

24 
17 268 

1,04 15,79 
8 16,88 14,26 16,88 14,26 

vnf/st 1 19 0 – – – – 
vnf 7 92 10 15,34 3,00 13,42 3,00 

Verslo ekonomika 

NL 
vf 

35 
27 537 

0,97 18,77 
25 17,78 13,72 17,76 13,72 

vnf/st 1 17 0 – – – – 
vnf 6 103 6 16,66 6,20 16,66 6,20 

I 
vf 

24 
26 226 

1,38 14,71 
5 18,68 14,30 18,68 14,30 

vnf/st 3 15 0 – – – – 
vnf 4 112 21 14,54 3,40 13,24 3,40 

Iš viso: 

NL 
vf 

262 
389 4233 

1,66 19,99 
238         

vnf/st 9 234 0         
vnf 36 770 23         

I 
vf 

164 
227 1682 

1,94 15,51 
82         

vnf/st 15 156 0         
vnf 76 706 92         

Iš viso: 
vf   616 5915     320         

vnf/st   24 390     0         
vnf   112 1476     115         

Iš viso fakultete: 426 752 7781 1,77 18,27 435 ▬ ▬ 
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

Įstaigų administravimas 

NL 
vf 

50 
104 1100 

2,66 28,42 
47 17,78 13,84 16,98 13,86 

vnf/st 8 66 1 14,68 14,68 14,68 14,68 
vnf 21 255 1 13,80 13,80 13,80 13,80 

I 
vf 

38 
68 551 

2,50 21,63 
9 16,68 13,42 16,68 13,42 

vnf/st 2 49 0 – – – – 
vnf 25 222 33 16,66 5,62 14,04 5,62 

Viešbučių ir restoranų vadyba 

NL 
vf 

76 
165 1548 

2,58 26,37 
46 18,52 13,54 17,54 13,54 

vnf/st 3 88 1 15,24 15,24 15,24 15,24 
vnf 28 368 30 15,30 7,80 14,12 7,80 

I 
vf 

40 
73 653 

3,00 26,00 
7 17,48 13,40 17,48 13,68 

vnf/st 9 85 0 – – – – 
vnf 38 302 35 19,32 6,80 19,32 6,80 

Prekybos vadyba 
NL 

vf 
50 

72 827 
1,64 21,20 

28 17,26 13,40 16,60 13,40 
vnf/st 1 45 0 14,68 14,68 – – 
vnf 9 188 23 15,36 3,80 13,72 3,80 

I vnf/st 38 4 30 0,68 5,89 1 16,78 16,78 16,78 16,78 
vnf 22 194 41 19,32 2,80 19,32 2,80 

Reklamos vadyba 
NL 

vf 
80 

198 1792 
2,90 29,18 

70 19,58 13,38 18,36 13,38 
vnf/st 3 114 0 17,88 17,88 – – 
vnf 31 428 9 17,06 10,58 17,06 10,58 

I vnf/st 38 9 73 0,87 8,00 1 16,30 14,56 16,30 16,30 
vnf 24 231 37 19,08 4,80 15,20 4,80 

Turizmo vadyba 

NL 
vf 

80 
191 1760 

2,95 29,24 
51 17,88 13,44 17,32 13,44 

vnf/st 8 119 0 – – – – 
vnf 37 460 28 17,42 7,34 12,78 7,34 

I 
vf 

40 
70 622 

2,38 25,45 
8 17,24 13,62 17,24 13,62 

vnf/st 3 74 0 14,72 14,72 – – 
vnf 22 322 31 14,12 6,00 14,12 6,00 

Turizmo vadyba (anglų kalba) NL 
vf 

25 
24 208 

1,12 10,68 
7 17,26 13,66 17,10 14,84 

vnf/st 0 17 0 – – – – 
vnf 4 42 14 14,96 5,88 14,96 5,88 

Tarptautinis verslas 

NL 
vf 

70 
131 1160 

2,20 22,34 
68 17,78 13,84 17,78 13,86 

vnf/st 2 108 0 14,04 14,04 – – 
vnf 21 296 4 17,14 13,68 13,68 13,68 

I 
vf 

40 
95 477 

3,38 19,68 
20 18,44 13,46 18,44 13,46 

vnf/st 2 54 1 15,02 15,02 15,02 15,02 
vnf 38 256 24 16,68 7,76 16,68 7,76 

Tarptautinis verslas (anglų kalba) NL 
vf 

25 
31 202 

1,28 10,56 
24 17,54 13,36 17,54 13,36 

vnf/st 1 21 1 14,14 14,14 14,14 14,14 
vnf 0 41 1 15,22 15,22 – – 

Iš viso: 

NL 
vf 

456 
916 8597 

2,40 24,68 
341         

vnf/st 26 578 3         
vnf 151 2078 110         

I 
vf 

234 
306 2303 

2,15 17,93 
44         

vnf/st 29 365 3         
vnf 169 1527 201         

Iš viso: 
vf   1222 10900     385         

vnf/st   55 943     6         
vnf   320 3605     311         

Iš viso fakultete: 690 1597 15448 2,31 22,39 702 ▬ ▬ 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

Bendrosios praktikos slauga NL 
vf 

120 
242 1033 

2,97 13,72 
111 19,18 13,72 19,12 13,72 

vnf/st 12 115 2 14,72 14,24 14,60 14,24 
vnf 102 498 17 18,64 15,16 18,64 15,16 
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pagal visus 
pag. pirmo paskutinio pirmo paskutinio 

Biomedicininė diagnostika NL 
vf 

38 
76 808 

2,68 28,18 
35 19,14 15,38 19,14 15,38 

vnf/st 6 53 0 – – – – 
vnf 20 210 3 18,00 17,36 18,00 17,76 

Dietetika NL 
vf 

40 
102 1028 

3,30 34,75 
36 18,90 14,70 18,90 14,82 

vnf/st 6 56 0 – – – – 
vnf 24 306 2 17,60 15,02 – – 

Ergoterapija NL 
vf 

36 
23 524 

0,89 20,86 
36 18,42 14,20 18,42 14,20 

vnf/st 0 44 0 – – – – 
vnf 9 183 1 17,26 15,16 – – 

Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija NL 

vf 
42 

390 1521 
12,10 54,71 

36 18,70 15,28 18,70 15,28 
vnf/st 10 164 0 – – – – 
vnf 108 613 10 19,78 15,28 19,78 15,28 

Kineziterapija NL 
vf 

40 
255 1528 

9,45 58,60 
31 20,16 16,48 20,16 16,48 

vnf/st 10 151 0 – – – – 
vnf 113 665 12 21,12 16,96 21,12 16,96 

Iš viso: NL 
vf 

316 
1088 6442 

4,77 30,06 
285         

vnf/st 44 583 2         
vnf 376 2475 45         

Iš viso: 
vf   1088 6442     285         

vnf/st   44 583     2         
vnf   376 2475     45         

Iš viso fakultete: 316 1508 9500 4,77 30,06 332 ▬ ▬ 
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Agroverslo vadyba 

NL 
vf 

25 
25 286 

1,04 14,08 
3 17,48 14,14 15,58 14,14 

vnf/st 0 12 0 – – – – 
vnf 1 54 8 16,98 4,60 13,70 4,60 

I 
vf 

20 
15 138 

0,90 10,50 
3 18,08 14,90 18,08 14,90 

vnf/st 0 17 0 16,52 16,52 – – 
vnf 3 55 11 14,66 3,80 12,22 5,76 

Veterinarija NL 
vf 

60 
99 669 

2,05 15,50 
61 18,60 13,12 18,60 13,20 

vnf/st 3 48 0 – – – – 
vnf 21 213 6 18,56 13,18 18,56 18,56 

Cheminės analizės technologija NL 
vf 

25 
14 177 

0,60 8,52 
21 17,90 8,08 17,90 8,08 

vnf/st 1 10 0 – – – – 
vnf 0 26 3 13,90 5,00 5,84 5,00 

Maisto produktų technologija 

NL 
vf 

35 
70 543 

2,14 18,51 
33 16,24 9,32 16,24 9,40 

vnf/st 0 12 0 – – – – 
vnf 5 93 2 12,28 11,30 12,28 12,28 

I 
vf 

35 
60 235 

2,23 9,63 
27 15,80 6,18 15,80 6,18 

vnf/st 5 21 0 – – – – 
vnf 13 81 8 8,26 4,80 8,26 5,00 

Želdynai ir jų dizainas 

NL 
vf 

30 
62 385 

2,30 15,10 
24 15,16 6,22 15,16 6,50 

vnf/st 2 10 0 – – – – 
vnf 5 58 5 4,84 4,64 4,84 4,64 

I 
vf 

30 
32 179 

1,27 8,43 
13 17,00 5,60 17,00 5,60 

vnf/st 0 18 0 – – – – 
vnf 6 56 10 15,52 3,60 15,52 3,92 

Iš viso: 

NL 
vf 

175 
270 2060 

1,76 14,83 
142         

vnf/st 6 92 0         
vnf 32 444 24         

I 
vf 

85 
107 552 

1,58 9,41 
43         

vnf/st 5 56 0         
vnf 22 192 29         

Iš viso: 
vf   377 2612     185         

vnf/st   11 148     0         
vnf   54 636     53         

Iš viso fakultete: 260 442 3396 1,70 13,06 238 ▬ ▬ 
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

Lietuvių gestų kalbos vertimas NL 
vf 

30 
71 345 

2,57 14,00 
24 18,38 14,52 18,38 14,52 

vnf/st 3 21 0 – – – – 
vnf 3 54 1 17,68 10,66 13,68 13,68 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 

NL 
vf 

30 
52 285 

2,00 13,10 
10 18,72 14,96 18,72 14,96 

vnf/st 0 15 0 – – – – 
vnf 8 93 13 17,72 5,80 15,16 8,48 

I 
vf 

30 
32 115 

1,73 7,30 
6 20,92 15,18 17,76 15,18 

vnf/st 1 23 0 – – – – 
vnf 19 81 22 21,22 5,80 15,02 7,60 

Pradinio ugdymo pedagogika 

NL 
vf 

30 
26 201 

1,13 8,80 
10 18,10 14,96 18,10 14,96 

vnf/st 3 13 0 14,98 14,98 – – 
vnf 5 50 3 16,40 5,80 9,08 5,80 

I 
vf 

15 
13 82 

1,60 10,40 
1 15,42 15,42 15,42 15,42 

vnf/st 0 11 0 – – – – 
vnf 11 63 16 15,96 5,60 15,72 5,60 
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Socialinė pedagogika 

NL 
vf 

30 
40 333 

1,60 14,70 
17 19,54 15,22 19,54 15,28 

vnf/st 1 10 0 – – – – 
vnf 7 98 6 19,10 7,72 11,48 9,26 

I 
vf 

30 
27 125 

1,77 8,63 
6 21,20 16,92 21,20 16,92 

vnf/st 1 14 0 – – – – 
vnf 25 120 21 15,88 6,60 15,88 6,60 

Iš viso: 

NL 
vf 

120 
189 1164 

1,83 12,65 
61         

vnf/st 7 59 0         
vnf 23 295 23         

I 
vf 

75 
72 322 

1,72 8,45 
13         

vnf/st 2 48 0         
vnf 55 264 59         

Iš viso: 
vf   261 1486     74         

vnf/st   9 107     0         
vnf   78 559     82         

Iš viso fakultete: 195 348 2152 1,78 11,04 156 ▬ ▬ 
DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Aprangos dizainas NL 
vf 

15 
36 212 

2,67 17,47 
7 20,45 18,92 20,45 18,92 

vnf/st 3 21 0 – – – – 
vnf 1 29 4 19,99 13,18 13,30 13,18 

Šukuosenų dizainas NL 
vf 

20 
31 139 

1,85 9,20 
2 18,89 18,75 18,89 18,75 

vnf/st 3 17 0 – – – – 
vnf 3 28 7 19,83 11,25 17,10 11,25 

Įvaizdžio dizainas 

NL 
vf 

15 
32 172 

2,27 14,13 
7 20,18 18,69 20,18 18,69 

vnf/st 0 20 0 – – – – 
vnf 2 20 4 19,97 12,10 17,33 12,10 

I 
vf 

15 
5 42 

0,33 3,80 
0 – – – – 

vnf/st 0 4 0 – – – – 
vnf 0 11 0 14,90 13,50 – – 

Aprangos technologijos ir verslas 

NL 
vf 

30 
26 166 

0,93 6,57 
26 15,26 5,66 15,00 5,66 

vnf/st 1 10 0 – – – – 
vnf 1 21 2 8,40 2,60 8,40 4,40 

I 
vf 

20 
15 95 

1,00 5,85 
6 16,28 5,90 16,28 6,40 

vnf/st 1 6 0 16,28 16,28 – – 
vnf 4 16 3 16,28 2,80 5,16 3,00 

Iš viso: 

NL 
vf 

80 
125 689 

1,74 10,69 
42         

vnf/st 7 68 0         
vnf 7 98 17         

I 
vf 

35 
20 137 

0,71 4,97 
6         

vnf/st 1 10 0         
vnf 4 27 3         

Iš viso: 
vf   145 826     48         

vnf/st   8 78     0         
vnf   11 125     20         

Iš viso fakultete: 115 164 1029 1,43 8,95 68 ▬ ▬ 
MENŲ FAKULTETAS 

Populiarioji muzika NL 
vf 

18 
39 75 

2,22 4,94 
18 19,66 16,66 19,66 16,66 

vnf/st 1 7 0 – – – – 
vnf 0 7 0 20,18 20,18 – – 

Muzikinis teatras NL 
vf 

16 
24 49 

1,81 4,25 
9 20,12 16,38 20,12 16,38 

vnf/st 0 6 0 – – – – 
vnf 5 13 3 19,08 15,30 16,25 15,30 

Šokio pedagogika NL 
vf 

22 
37 80 

1,91 6,14 
21 21,62 16,38 21,62 16,38 

vnf/st 3 29 0 – – – – 
vnf 2 26 1 20,40 16,20 16,20 16,20 

Kultūrinės veiklos vadyba 

NL 
vf 

72 
164 991 

2,83 18,33 
69 19,52 13,46 19,52 13,46 

vnf/st 3 74 0 15,50 15,50 – – 
vnf 37 255 7 18,88 13,58 – – 

I 
vf 

36 
54 297 

2,00 12,81 
11 17,82 13,60 17,82 14,00 

vnf/st 3 26 1 14,06 14,06 14,06 14,06 
vnf 15 138 22 19,08 6,58 19,08 6,72 

Iš viso: 

NL 
vf 

128 
264 1195 

2,46 12,59 
117         

vnf/st 7 116 0         
vnf 44 301 11         

I 
vf 

36 
54 297 

2,00 12,81 
11         

vnf/st 3 26 1         
vnf 15 138 22         

Iš viso: 
vf   318 1492     128         

vnf/st   10 142     1         
vnf   59 439     33         

Iš viso fakultete: 164 387 2073 2,36 12,64 162 ▬ ▬ 
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VILNIAUS KOLEGIJA 

Iš viso: 

NL 
vf 

1947 
3594 27012 

2,26 18,37 
1563   

   
vnf/st 118 1860 13   

   
vnf 687 6899 283   

   

I 
vf 

769 
951 6239 

1,82 13,33 
304   

   
vnf/st 61 765 6   

   
vnf 387 3245 440   

   
Iš viso: 

vf   4545 33251     1867     
vnf/st 

 
179 2625 

  
19     

vnf   1074 10144     723     
Iš viso Vilniaus kolegijoje: 2716 5798 46020 2,13 16,94 2609     
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6 priedas. BAIGIAMIEJI DARBAI (UŽSAKOMIEJI DARBAI) PRITAIKYTI UŽSAKOVO, 
REGIONO AR VISOS ŠALIES RAIDAI 

 
Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė) Studijų programa Darbo tema Užsakovas įgyvendinęs darbo 
rezultatus 

Marius Dručiūnas Maisto produktų 
technologija 

Šaldytos duonos asortimento plėtra 
UAB „Lašų duona“ UAB „Lašų duona“ 

Svetlana Sakovič Maisto produktų 
technologija 

Bemielės ruginės tešlos duonelės 
gamyba MAXIMA LT, UAB „Mamos 
kepyklėlė“ 

MAXIMA LT, UAB „Mamos 
kepyklėlė“ 

Agnė Krulikaitė Maisto produktų 
technologija 

Duonos asortimento plėtra V. Giraičio 
gamybos ir komercijos įmonėje 

V. Giraičio gamybos ir komercijos 
įmonė 

Piotr Ševčenko Maisto produktų 
technologija 

Šviežių dešrelių asortimento plėtra 
UAB „Palink“ UAB „Palink“ 

Olga Sviatlovskaja Maisto produktų 
technologija 

Vištų kepenėlių konservų gamybos 
technologijos įdiegimas AB Vilniaus 
paukštynas 

AB Vilniaus paukštynas 

Tatjana Gaidamovičienė Maisto produktų 
technologija 

Subproduktinių slėgtainių gamyba 
UAB „Cesta“ UAB „Cesta“ 

Viktorija Andruškevič Želdiniai ir jų dizainas 
Vilniaus rajono Avižienių vidurinės 
mokyklos sklypo pertvarkymo 
projektas 

Vilniaus rajono Avižienių vidurinė 
mokykla 

Rima Čiurlytė Želdiniai ir jų dizainas 
Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės 
mokyklos sklypo pertvarkymo 
projektas 

Vilniaus „Sietuvos“ vidurinė mokykla 

Irina Gaverskaja Želdiniai ir jų dizainas Jurbarko rajono Raudonės seniūnijos 
pastato sklypo pertvarkymo projektas Jurbarko rajono Raudonės seniūnija 

Inga Račkauskienė Želdiniai ir jų dizainas 
Floristinių objektų kūrimas Suvieko 
ikimokyklinės ugdymo įstaigos 
eksterjere Zarasų rajone 

Suvieko ikimokyklinės ugdymo 
įstaiga (Zarasų rajonas) 

Vytis Agafonovas Cheminės analizės 
technologija 

Baltymų standartų koncentracijos 
svyravimo įtaka baltymų koncentracijai 
nustatyti 

UAB „Fermentas“ Thermo Fisher 
Scientrific Inc. dukterinės įmonės 
Procesų kontrolės laboratorija 

Miglė Barkauskaitė Cheminės analizės 
technologija 

Aukso kiekio nustatymas elektronikos 
lauže ICP-OES metodu 

UAB ,,EMP recycling“ Tauriųjų 
metalų laboratorija 

Rasa Atkočiūnienė Cheminės analizės 
technologija 

Kviečių kokybės įvertinimas pagal 
mikotoksinų kiekį imunofermentiniu 
metodu 

Valstybinės augalininkystės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos 
Augalininkystės produktų kokybės 
kontrolės laboratorija 

Inesa Michalkevičiūtė Cheminės analizės 
technologija 

DNR fragmentų gryninimo iš PGR 
reakcijos mišinio skirtingais 
komerciniais rinkiniais rezultatų 
palyginimas 

UAB „Fermentas“ Thermo Fisher 
Scientific Inc. dukterinė įmonės 
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros centras 

Lauryna Šilimaitytė Cheminės analizės 
technologija 

DNR fragmentų gryninimo iš agarozės 
gelio skirtingais komerciniais rinkiniais 
rezultatų palyginimas 

UAB „Fermentas“ Thermo Fisher 
Scientific Inc. dukterinė įmonės 
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros centras 

Šarūnas Višniakovas Cheminės analizės 
technologija 

Caseobacter polymorphus (CpoI 
restriktazės producento) auginimo 
sąlygų optimizavimas 

UAB „Fermentas“ Thermo Fisher 
Scientific Inc. dukterinė įmonės 
Fermentacijos padalinys 

Sigita Zakarauskaitė Agroverslo vadyba UAB ,,Ekogija“ marketingo komplekso 
elementų analizė UAB ,,Ekogija“ 

Vytautas Maslianikas Agroverslo vadyba Ekologinių ūkių plėtros galimybės 
Vilniaus apskrityje 

Vilniaus apskrities ūkininkai, Lietuvos 
ekologinių ūkių asociacija 

Edita Rusakevič Agroverslo vadyba 

Rinkos kitimo tendencijų poveikis 
UAB „Sveikų Bioproduktų centras“ 
ekologiškų sulčių prekių linijos 
rinkodaros politikai 

UAB „Sveikų Bioproduktų centras“ 

Justina Kaubrytė Agroverslo vadyba 

UAB „Rimi Lietuva‘‘ Hypermarket PC 
,,Panorama“ ekologiškų jogurtų „Bios“ 
ir „Biola“ prekinių ženklų vertės 
palyginimas ir įvertinimas 

Ekologiškų jogurtų ,,Bios” ir ,,Biola” 
gamintojai 

Vilius Leščinskas Agroverslo vadyba 
Darbuotojų motyvavimo įmonėje UAB 
„Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ būklė 
ir perspektyvos 

UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 

Roberta Masidunskaitė Agroverslo vadyba Parduotuvės „Biosala“ rinkodaros 
komplekso priemonių analizė Parduotuvių tinklas ,,Biosala” 
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Diplomantas/autorius 
(vardas, pavardė) Studijų programa Darbo tema Užsakovas įgyvendinęs darbo 

rezultatus 

Tomas Svirplys Agroverslo vadyba UAB „Jureda“ parduotuvės prekių 
konkurencinės aplinkos tyrimas UAB „Jureda“ 

Eglė Baranauskienė Agroverslo vadyba UAB „Nukas“ ekologiškų tyrelių 
vaikams asortimento įvertinimas UAB „Nukas“ 

Inga Korecaitė Agroverslo vadyba UAB „Agrolina“ kokybiškos jautienos 
paklausos vertinimas UAB „Agrolina“ 

Vytautė Ferencaitė Aprangos dizainas Pramoninė moteriškų drabužių 
kolekcija UAB “Siulvedė“, Vilnius 

Ruzana Bagdasarian Aprangos dizainas Vyriškų drabužių kolekcija “365 DAO 
vyrams“ UAB „Mažieji mados namai“, Vilnius 

Ernesta Černiauskaitė Aprangos dizainas Autorinė kolekcija „Ledo difuzija į 
vandenį“ 

UAB“Just TV“, Kaunas – TV3 
projektas “Chorų karai” 

MarinaMaksimova Kostiumo dizainas Autorinė kolekcija „Vidurnaktis“ IĮ Marinos Maksimovos, Klaipėda 

Ingrida Railienė Kostiumo dizainas Autorinė kolekcija „Vėjo blaškomi, bet 
nesiblaškantys“ UAB „I.R.Mados namai“, Klaipėda 

Sonata Ordė Kostiumo dizainas Kostiumų kolekcija „Princesės 
pamirštos ir nežinomos“ VŠĮ “Vilniaus Kamerinis teatras” 

Alina Šimelevič Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Moteriško lietpalčio projektavimas Individualus užsakymas-klientė 

E.Bučinskaitė 

Darja Dobliaševič Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Moteriško palto projektavimas Žieminio palto individualus 

užsakymas – klientė V. Žaibutė 

Egidija Bučinskaitė Siuvinių projektavimas ir 
gamyba 

Moteriško demisezoninio puspalčio 
projektavimas 

Individualus užsakymas – klientė 
A.Šimelevič 

Jurgita Kerbelytė Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Moteriško kostiumo projektavimas 

Individualus dalykinio kostiumo 
užsakymas-klientė firmos 
administratorė 

Dalia Makovska Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Baleto kostiumo projektavimas 

Individualus užsakymas. Klientė 
M.Čiurlionio meno mokyklos 
moksleivė 

Greta Drėgvaitė Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Moteriško puspalčio projektavimas Jaunatviško stiliaus puspaltis- 

užsakovė D. Lisicina 

Edita Jankauskaitė Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Moteriško lietpalčio projektavimas 

Individualus užsakymas klasikinio 
stiliaus lietpalčiui – klientė vidutinio 
amžiaus moteris 

Ana Bogdiun Siuvinių projektavimas ir 
gamyba 

Vyriškos demisezoninės striukės 
projektavimas 

Laisvalaikio turistinė striukė -
užsakovas S.Bogdiun 

Jolanta Martyniakė Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Vyriško lietpalčio projektavimas Individualus užsakymas- užsakovas 

firmos apsaugos darbuotojas 

Jovita Grivačiauskaitė Siuvinių projektavimas ir 
gamyba Moteriško kostiumo projektavimas 

Individualus dalykinio kostiumo 
užsakymas. Klientė individualios 
įmonės buhalterė 

Rolandas Mažulis Elektronikos technika Elektroniniu būdu fokusuojama 
akustinė sistema 

IĮ ,,RTA grupė“, renginių techninis 
aptarnavimas 

Edgaras Matrosovas Elektronikos technika Apsukų matuoklis, naudojamas 
geologinių mėginių paėmimo mašinoje UAB ,,KEMEK ENGINEERING“ 

Petras Mačiulis Kultūrinės veiklos 
vadyba 

Visagino kultūros centro 
sociokultūrinės funkcijos vadybos 
ypatumai 

Visagino kultūros centras 

Agnė Kliucevičiūtė Kultūrinės veiklos 
vadyba 

Anykščių kultūros centro lankytojų 
srautų didinimo galimybės Anykščių kultūros centras 

Karina Mickevičiūtė Kultūrinės veiklos 
vadyba 

Savanorių darbo organizavimas 
kultūros organizacijose Asociacija MENO FORMOS 

Justė Pikčiūnaitė Pradinio ugdymo 
pedagogika 

Žaidimų įvairovės panaudojimas kūno 
kultūros pamokose Atžalyno pradinė mokykla 

Emilija Liaukutė Dietetika Pieno ir jo produktų maistinės vertės 
svarba maitinimosi procese AB „Žemaitijos pienas“ 

Aleksas Andrius 
Malinauskas Dietetika Visuomenės žinios apie funkcinį maistą AB „Žemaitijos pienas“ 

Arnas Smirnovas Kineziterapija 

Vilniaus kolegijos šokio pedagogikos 
studentų traumatizmas, lemiantys 
veiksniai ir kineziterapinės prevencijos 
priemonės 

Vilniaus kolegija, Menų fakultetas 

Olga Ziuganova Kineziterapija 

Vidutinių ir ilgųjų nuotolių bėgikų 
traumų pobūdis, priežastys ir 
kineziterapijos poveikis traumatizmui 
apriboti 

Lietuvos vidutinių ir ilgųjų nuotolių 
bėgikai 



Vilniaus kolegi jos met inė ataskai ta  2012 

82 

Diplomantas/autorius 
(vardas, pavardė) Studijų programa Darbo tema Užsakovas įgyvendinęs darbo 

rezultatus 

Zajankauskaitė Iveta Ergoterapija 

Pacientų, kuriems diagnozuotas riešo 
kanalo tunelinis sindromas, plaštakos 
funkcijų, savarankiškos veiklos 
sutrikimų vertinimas ir darbo vietų 
pritaikymas 

Alytaus m. įstaigų ir biurų darbuotojai, 
kuriems diagnozuotas riešo kanalo 
tunelinis sindromas 

Karolis Ptašinskas Reklamos vadyba Prekės ženklo draudimas.lt strategija UAB „Balto Link“ 

Domantė Stonytė Reklamos vadyba Prekės ženklo „Kvedarų ūkis“ 
žinomumo didinimas „Kvedarų ūkis“ 

Anton Slepov Reklamos vadyba „Legal SGKA“ advokatų profesinės 
bendrijos komunikacijos strategija SGKA 

Vaida Pavliukevičiūtė Verslo vadyba UAB „Tempus Trans“ kokybės 
vadybos sistemos (KVS) diegimas UAB „Tempus Trans“ 

Darius Radžiūnas Įstaigų ir įmonių 
administravimas 

Vilniaus miesto savivaldybės siūlomų 
elektroninių paslaugų tobulinimas Vilniaus m. savivaldybė 

Indrė Beganskaitė Maitinimo verslo 
organizavimas 

Viešbučio „Park Inn by Radisson 
Vilnius North“ restorano lankytojų 
aptarnavimo gerinimas 

UAB ,,Viešbutis Lietuva“ 

Lina Leonavičienė Maitinimo verslo 
organizavimas 

Pobūvių ir renginių organizavimo 
tobulinimas UAB „Gilužio sodyba“ UAB „Gilužio sodyba“ 

Paulius Martinonis Maitinimo verslo 
organizavimas 

Anykščių miesto viešojo maitinimo 
įmonių kulinarinio paveldo tradicijų 
įdiegimo galimybės 

Anykščių m. turizmo centras 

Asta Podgornaja Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

UAB „Stella Viae“ konkurencingumo 
didinimas UAB „Stella Viae“ 

Jolita Malinovskaja Turizmo ir viešbučių 
administravimas 

UAB „Sunny Travel Baltic“ 
išvykstamojo turizmo organizavimo 
tobulinimas 

UAB „Sunny Travel Baltic“ 

Asta Avižienytė Prekybos vadyba 
UAB ,,RIMI Lietuva“ parduotuvės PC-
32 bakalėjos prekių logistikos proceso 
tobulinimas 

UAB ,,RIMI Lietuva“ 
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7 priedas. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI, KURIUOSE VILNIAUS 
KOLEGIJA DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS 

 
Projekto pavadinimas Projekto kodas, 

trukmė, vykdytojas 
Bendra projekto 

vertė, Lt Projekto tikslas 

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V 
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; 

2010-03-03 –  
2013-06-30; 

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. 

Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V 

2. Ugdymo karjerai ir 
karjeros stebėsenos 
infrastruktūros 
aukštosiose mokyklose 
plėtotė 

VP3-2.2-ŠMM-07-
V-01-002; 

2010-08-10 –  
2013-08-31; 

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. 

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-094; 

2010-04-01 –  
2012-04-30; 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-079; 

2010-04-01 – 
2012-06-30; 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-074; 

2010-04-01 –  
2012-06-30; 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-067; 

2010-04-01 –  
2012-04-20; 

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. 

http://www.gerapraktika.lt/
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7. 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; 

2010-04-01 – 
2012-11-30; 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-054; 

2009-08-12 –  
2012-05-31; 
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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-01-010; 

2010-04-01 –  
2012-05-31; 

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. 

10. ATVERK – 
Ateities verslo 
komanda 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-028; 

2011-11-09 –  
2013-11-09; 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-024; 

2011-11-14 –  
2013-11-14 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-034; 

2011-11-09 – 
2013-11-09 

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. 

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

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-014; 

2011-11-09 –  
2013-11-09; 

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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14. Saulėtekio verslumo 
mokykla AdVenture 

VP1-2.2-ŠMM-07-
K-03-032; 

2011-11-08 –  
2013-11-08; 

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. 

Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V 
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; 

2010-09-01 –  
2013-10-26; 

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) 

VP1-2.2-ŠMM-09-
V-01-009; 

2010-09-01 –  
2013-10-26; 

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. 

Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V 

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; 

2010-04-22 –  
2013-12-31; 

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. 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V 

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

VP1-2.2-ŠMM-08-
V-02-002; 

2010-11-30 –  
2013-05-30; 

Jungtinių tautų 
Vystymo 
programa 

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. 

19. Europos kreditų 
perkėlimo ir kaupimo 
sistemos (ECTS) 
nacionalinės 
koncepcijos 
parengimas: kreditų 
harmonizavimas ir 
mokymosi pasiekimais 
grindžiamų studijų 
programų metodikos 
kūrimas bei diegimas 

VP1-2.2-ŠMM-08-
V-01-001; 

2009-09-11 –  
2012-06-04; 

Vilniaus 
universitetas 

4 999 999,00 

Šio projekto esmė yra studijų proceso tobulinimas ir tarptautiškumo 
prielaidų kūrimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir 
įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo (toliau – ECTS) 
nacionalinę koncepciją, pritaikant „Tuning Educational Structures in 
Europe“ projekto įtvirtintą ECTS metodiką Lietuvos aukštojo mokslo 
institucijų reikmėms (toliau – AMI) ir studijų programose diegiant 
kredito sampratą, – besimokančiojo studijų apimties ir mokymosi 
rezultatų santykį/dermę, – kaip vieną svarbiausių vidinio kokybės 
užtikrinimo garantų. 
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Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K 

20. Kauno ir Vilniaus 
kolegijų valdymo 
efektyvumo didinimas 

VP1-2.1-ŠMM-04-
K-01-005; 

2010-03-08 – 
2012-12-31; 

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. 

21. Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų 
kompetencijų 
formalizavimas 
Lietuvos aukštojo 
mokslo institucijose 

VP1-2.1-ŠMM-04-
K-03-004; 

2012-05-17 –  
2014-05-17; 

Mykolo Riomerio 
universitetas 

1 328 906,00 

Projektu siekiama perduoti projekto pareiškėjo įgytą patirtį Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijoms, kurios įgyvendinus projektą, prisidėtų 
prie neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo plėtros 
Lietuvoje. Pareiškėjo turima patirtis apima mokslinę ir praktinę 
patirtį. Teikiamu projektu siekiama sukurti kokybiškai naują paslaugą 
suaugusiems Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, kurios galės 
vertinti ir formalizuoti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi 
kompetencijas, įgytas ne akademinėje aplinkoje. Pagrindinis projekto 
tikslas – perduoti MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas 
kuriant tokio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje.  

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V 

22. Studijų 
prieinamumo 
užtikrinimas specialiųjų 
poreikių turintiems 
studentams 

VP1-2.3-ŠMM-07-
V-01-001; 

2012-01-01 - 2015-
04-10; 

Valstybinis studijų 
fondas 

20 000 000,00 

Projekto tikslas - paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo 
sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų 
paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą. 

Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.2-SADM-01-V 

23. Parama užimtumui 
ir mobilumui 

VP1-1.2-SADM-
01-V-07-001; 
2010-06-01 –  
2012-04-30; 

Lietuvos darbo 
birža prie 
Socialinės 

apsaugos ir darbo 
ministerijos 

87 889 408,00 

Projektas prisidės prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos 
suderinamumo, nedirbančių asmenų užimtumo didinimo ir grąžinimo 
į darbo rinką. Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine 
parama, projekto metu dalyvaus 17970 asmenų, iš jų: profesinio 
mokymo priemonėse dalyvaus 6450 bedarbių ir įspėtų apie atleidimą 
iš darbo darbuotojų; įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvaus 
10200 darbo rinkoje papilomai remiamų bedarbių; darbo rotacijos 
priemonėje dalyvaus 800 bedarbių; teritorinio judrumo rėmimo 
priemonėje dalyvaus 520 bedarbių, įsidarbinusių darbo vietose, 
nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos. 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V 

24. Technologijų 
perdavimo gebėjimų 
ugdymas Lietuvos 
Slėnių mokslo ir studijų 
institucijose (TP-Uni) 

VP1-3.1-ŠMM-01-
V-02-005; 

2011-12-22 –  
2014-06-21; 

Viešoji įstaiga 
"Saulėtekio slėnis" 

 

1 504 944,00 

Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų 
žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir 
tyrėjų praktinį verslumą. Pagrindinės sprendžiamos problemos: 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo trūkumas, technologijų perdavimo 
žinių ir sistemos trūkumas, žemas Lietuvos verslo įmonių 
inovatyvumo lygis, nepakankamas mokslininkų/tyrėjų verslumo 
lygis. 

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-05-K 

25. Mokslininkų vietinio 
ir tarptautinio 
bendradarbiavimo 
skatinimas bei 
kompetencijų ugdymas 

VP1-3.1-ŠMM-05-
K-02-020; 

2012-07-24 –  
2014-07-23; 

Viešoji įstaiga 
"Mokslininkų 

sąjungos 
institutas" 

360 155,00 

Projekto tikslas yra "Skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų 
profesinį tobulinimąsi visuose karjeros etapuose ir didinti žmogiškųjų 
išteklių gebėjimus MTTP srityje kokybine ir kiekybine prasme",  jam 
pasiekti iškelti 3 uždaviniai, kurių veiklos prisidės prie mokslininkų ir 
tyrėjų, dirbančių ĮS srityje, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo, 
mobilumo ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo, taip pat NĮSP 
aktyvinimo. Projekto poveikis atneš teigiamus rezultatus, nes bus 
išspręsta problema – mažai aktyvi NĮSP veikla bei būtinas su ĮS 
dirbančių mokslininkų, tyrėjų bei mokslo institucijos narių 
tobulinimasis, kvalifikacijos bei žinių gilinimas, mobilumo 
skatinimas. 
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8 priedas. 2011 / 2012 M. M. STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE MOKSLO ŽURNALUOSE IR 
TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ UŽSIENYJE MEDŽIAGOSE 

 
 

• SAVULIONIENĖ, Loreta. Statistinis dažnų posekių paieškos algoritmas. Informacijos mokslai. 2011. 
Nr.58, p.126-143, ISSN 1392-0561. 

• SAVULIONIENĖ, Loreta. Stochastinis dažnų posekių paieškos algoritmas. Jaunųjų mokslininkų 
darbai. 2011. Nr.4 (33), p. 138-145. ISSN 1648-8776. 

• SNIEŠKIENĖ V.; BALEŽIANTIENĖ L., STANKEVIČIENĖ A., MEŠKAUSKIENĖ, Vilma. 
Intensity of fungal diseases of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) across urban greeneries of 
Lithuania. J. Food, Agri. Environ. 2012. 10 (2): p. 988-993. 

• VERIŽNEKOVIENĖ K., PUMPUTIENĖ, Ingrida, KASIULEVIČIUS V., KVEDARIENĖ V. 
Ankstyva vaikų vakcinacija ir jų sergamumas infekcinėmis kvėpavimo takų ligomis bei atopiniu 
dermatitu pirmaisiais dviem gyvenimo metais. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2012. 15(1): p. 
4994-5000. 

• KONDRATIENĖ, Rimantė. Meniškumo patyrimu grindžiama ugdymo dvasingumo erdvė rengiant 
specialistą aukštojoje mokykloje. Ugdymo dvasingumas. Kolektyvinė monografija. – Vilnius: leidykla 
Edukologija. 2012. p. 139-160. ISBN 978-9955-20-739-9. 

• SALDUKAITYTĖ, Jolanta 2012. Filosofijos. Sociologijos 20-mečio apžvalga. Filosofija. 
Sociologija. 2012. t. 23, Nr. 1, p. 18-26. ISSN 0235-7186. 

• KOZLOVSKIJ, Viktor, ČIEGIS R. Darnaus ekonominio vystymosi vertinimo sistemų įvertinimas // 
LŽŪU: Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2011. Nr.5 (29) ISBN 
1822- 6760. 

• KOZLOVSKIJ, Viktor, ČIEGIS R. Ekonominės gerovės matavimo makroekonominių rodiklių 
sistema // LŽŪU: Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2011. Nr. 3 
(27) ISBN 1822. 

• IŠORAITĖ M, RAŠČIUS, Donatas. Prekės ženklo vaidmens tyrimas. Vadyba, 2012 Nr. 1(20), p. 63-
70. ISSN 1648-7974. 

• ŠVEISTIENĖ R., KAURYNIENĖ, Edita. Lietuvos baltnugarių galvijų populiacijos struktūros 
pokyčiai. Gyvulininkystė. T. 58. Baisogala: LSMU Gyvulininkystės institutas. 2011. p. 3-15. ISSN 
1392-6144. 

• RASIMAVIČIENĖ, Danutė. REDI 2010: creation of a special advertising event for prospective 
students. Journal Advances in Higher Education. 2012 Volume 4, Number 1. ISSN:2212-5574. (137-
148). 

• KONDRATIENĖ, Rimantė. Space of Education Spirituality Based on Artistic Experience in 
Specialist Training at an Institution of Higher Education. Ugdymo dvasingumas. Kolektyvinė 
monografija. – Vilnius: leidykla Edukologija. 2012. P. 543-544. ISBN 978-9955-20-739-9. 

• CAPELLE-DUMONT P, SALDUKAITYTE, Jolanta. 2011. Philosopher is the thinker of the life: 
Philippe Capelle-Dumont interviewed by Jolanta Saldukaitytė. // Socialinių mokslų studijos : mokslo 
darbai. Vilnius: MRU. 2011. Nr. 3(3), p. 1145-1155, ISSN 2029-2236. 

• JANKAUSKAS, V. Jono Sungailos giminė: istorinė tradicija ir istoriografinės naujovės // Kauno 
istorijos metraštis, T. 12, Kaunas, 2012, p. 7 – 14. 

• SAVULIONIENĖ, Loreta. Supporting programme development with self- and cross- evaluations – 
results from an international quality assurance Project. International conference on engineering 
educatios 2012. ISBN 978-952-216-293-3 (printed), ISSN 1457-7919 (printed), ISBN 978-952-216-
294-6 (PDF), ISSN 1796-9964 (electronic). Psl. 816-823. 

• KONDRATIENĖ, Rimantė. Взаимосвязь эстетического и художественного опыта учащегося в 
процессе становления специалиста в ВУЗе. Сучаснoстратегiï университетськоï освeти: якocний 
вимiр. - Киив, ун-т им. Б.Грiнченка. 2012. C. 64-75. УДК 378-005.6. ББК 74.580.022я431. 
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• RUBINIENE, Edita, GRUZDIENE D., BANDONIENE D., ZETTL D., MEISEL C.T. Lithuanian 
Rapeseed: Quality and Geographical Origin by the Use of Rare Earth elements. Rural Development 
2011: The Fifth Intern Scientific Conference. Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2011, Vol. 
5, b. 2, p. 221-227. ISSN 1822-3230 [ISI Proceedings, CPCI-S]. 

• AUKŠTUOLIENĖ, Marija, SAVULIONIENĖ, Loreta ir kt. Supporting Programme Development 
with Self- and Cross-evaluations – Results from an International Quality Assurance Project. 
International Conference on Engineering Education. 2012. 30 July – 3 August Turku, Finland. 
Publication. 

• ШВЯДЕНЕ С., ЛЕПЕНЕ Н. К вопросу о новых методах обучения в Bильнюсской коллегии. В: 
материалы 10-й юбилейной международной конференции ,,Oбразование через всю жизнь: 
непрерывное образование в интересах устойчивого развития”. Вып.10б ч. 2. Санкт – Петербург 
(Росия), 2012. с. 151-153. ISBN 987-5-8290-1159-8. 

• ХАЛЕЦКИЙ В., ШВЯДЕНЕ С., МАЖЕЙКЕНЕ А. Водно – дисперсионные лакокрасочные 
материалы для древесины с уменьшенной эмисией органических растворителей. В: сборник 
материалов международной научно – методической конференции ,,Hаучно – технические и 
экологические проблемы природопользования”. Брест: Изд. БрГТУ, 2012. с.185-190. ISBN 978-
985-493-220-0. 

• BUČIENĖ, Romantė, ULVIDIENĖ, Erstida. Interpretation of entrepreneurship conseption in the 
theoretical and practical context. Iš Lingua Summit: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiagos. 
Trenčin: Trenčianska univerzita Alekxandra Dubčeka, 2011. p. 18-25. ISBN 978-80-8075-517-1. 

• HELLENIC K., NETIKŠIENĖ, Aušra, CONCHEIRO P .Case Study 1 – Intercultural collaborative 
learning: creating and marketing an EFL online application. In E-VOLLUTION: Exploring cutting 
edge applications of networked technologies in Vocationally Oriented Language Learning. European 
Centre for Modern Languages/Council of Europe, 2011. p.117-126. ISBN:978-92-871-7176-4 
http://evollution.ecml.at/Handbook/tabid/2540/language/de-DE/Default.aspx. 
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9 priedas. PARENGTI VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS KNYGOS, KONFERENCIJŲ 
MEDŽIAGA, KITI LEIDINIAI 2011 / 2012 M. M. 

 
 

• GUDAITIENĖ, Ona. Apskaitos pradmenys. Mokomoji knyga. UAB „Ciklonas“, 160 p., 200 vnt. 
ISBN 978-609-436-015-2. 

• BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų valdymas: teorija ir praktika. Mokomoji knyga. UAB 
„Ciklonas“, tiražas 100 egz. (toliau pagal poreikius), 190 p., ISBN 978-9955-880-92-9. 

• SARNAUSKAS, Vytautas. Elektroninės paslaugų pirkimo ir pardavimo platformos transporto verslui 
optimizuoti. -TimoCom Soft. Vilnius: 2012.,p.15, ISBN 978-609-436-018-3. 

• Čerčikienė, Irena, Žilionytė, Kristina. (sudarytojos). Chemijos technologijų raida ir perspektyvos. 
Konf. medžiaga. UAB „Ciklonas“, 84, 30 psl., ISBN 978-609-436-013-8. 

• Milašienė, Laimutė, Špakovskaja K. (sudarytojos). Maisto produktai – sauga ir kokybė. Konf. 
medžiaga. UAB „Ciklonas“, 100, 104 psl., ISBN 978-609-436-014-5. 

• Trinkauskienė, Stasė, Dirmontaitė, Nemira, Kondratienė Rimantė, Kondratas Rimantas. 
Agrotechnologijų fakultetas 1961 – 2011-UAB BALTO print, 700, 60 psl. 

• Sakalauskienė, Danutė (sudarytojas). Aprangos gamyba ir dizainas. Konf. Medžiaga. UAB 
„Ciklonas“, tiražas 40 vnt., 59 psl., ISBN 978-609-436-016-9. 
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10 priedas. VILNIAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 2011 / 2012 M. M. 
 
Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas 
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Bendra projekto 
suma, LTL 

Dalyvaujantis 
padalinys 

1.  

LLP-ERA-MOB-2011-LT-0624 
LLP/Erasmus studentų mobilumas studijoms 
ir praktikoms, darbuotojų mobilumas 
dėstymui ir mokymams bei mobilumo 
organizavimas 
Koordinatorius – Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2011-06-01 2012-09-30 1083523,17 Vilniaus 

kolegija 

2.  

LLP-ERA-NAC-2011-LT-0763 
LLP/Erasmus studentų mobilumas studijoms 
ir praktikoms, darbuotojų mobilumas 
dėstymui ir mokymams bei mobilumo 
organizavimas 
Koordinatorius – Vilniaus kolegija 

Nacionalinė 
agentūra LLP / Erasmus 2011-06-01 2012-09-30 255300 Vilniaus 

kolegija 

3.  

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

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2010-01-01 2012-08-31 2024884,2 Vilniaus 

kolegija 

4.  

2010-1-BG1-LEO05-03085 
„ValidAID“ Žemos kvalifikacijos asmenų 
integracija į darbo rinką 
Koordinatorius – EQC.LTD 

Europos 
Komisija Leonardo da Vinci 2010-09-20 2012-11-30 256000 ATF 

5.  

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002 
Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir 
stažuočių sistemos sukūrimas ir 
įgyvendinimas 
Koordinatorius – JTVP Lietuvoje 

Jungtinių 
tautų 

vystymo 
programa 

Jungtinių tautų 
vystymo programa 2011-01-31 2013-05-31 2949164 Vilniaus 

kolegija 

6.  

UK-11-LLP-LdV-TOI-425 
„INSIGHT“ Individualizuoti mokymai 
naujiems įgūdžiams įgyti ir įsidarbinimo 
kompetencijoms tobulinti 
Koordinatorius – „Europartnership“ 

Europos 
Komisija Leonardo da Vinci 2011-09-20 2012-11-30 249000 ATF 

7.  

HE-2012_1a-29509 
„Nord Apparel“ 
Koordinatorius – Talino technologijų 
kolegija 

Europos 
Komisija Nordplus 2011-07-01 2013-11-30 103584 DTF 

8.  

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

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2010-10-01 2013-09-30 

Finansuojama 
pagal faktą 2 

dėstytojų 
mobilumas 

SPF 

9.  

HE-2011_1a-25151 
Kokybės užtikrinimas aukštajame moksle II 
Koordinatorius – Turku taikomųjų mokslų 
universitetas 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2011-06-15 2012-09-30 120848 EIF 

10.  
IP: WISDOM – „Web Information System 
Data Organization Modeling“ 
Koordinatorius – Portucalensės universitetas 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2011-09-01 2012-08-31 58636,66 EIF 

11.  

LLP-ERA-IP-2011-LT-0577/LLP-ERA-IP-
2012-LT-0770 
IP: „Ecopreneurship Approach in the 
Context of European Environment“ 
Koordinatorius – Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2011-09-01 2013-08-31 78969 EKF 

12.  
„Keliaujantis jaunimo orkestras“ 
Koordinatorius – „Nantes Europe Express“ 
asociacija 

Europos 
Komisija „Kultūra“ 2012-05-10 2012-08-25 - MEF 

13.  
IP: Talentingi mokytojai, talentingi mokiniai: 
kompetencijos, atsparumas ir kultūra 
Koordinatorius – Balikesirio universitetas 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus  2012-11-11 2012-11-24 

Finansuojama 
pagal faktą 2 

dėstytojų 
mobilumas 

PDF 

14.  

IP: Ankstyvasis amžius: atradimai, 
mokymasis ir kūryba, pasitelkiant visus 
pojūčius 
Koordinatorius – Namuro aukštoji mokykla 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus  2012-09-01 2013-08-31 132449,4 PDF 
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Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas 

Tarptautinio 
fondo 

pavadinimas 
Programa Projekto 

pradžia 
Projekto 
pabaiga 

Bendra projekto 
suma, LTL 

Dalyvaujantis 
padalinys 

15.  
IP: Mokytojo tapatybė Europoje 
Koordinatorius – Zelandijos universitetinė 
kolegija 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus  2012 2013 392503,95 PDF 

16.  

2011-1-BE3-ERA10-04122 
IP: „QOFI&SE“ Maitinimosi kokybė ir 
socialinė atskirtis 
Koordinatorius – Kempeno katalikiškoji 
mokykla 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus 2011-09-01 2014-08-31 

Finansuojama 
pagal faktą 2 
dėstytojų ir 5 

studentų 
mobilumas 

SPF 

17.  

2010/LLP/ERAMOB-IP/10 
IP: Tarpdisciplininė programa lėtinėmis 
ligomis sergantiems ir paliatyviems 
pacientams 
Koordinatorius – Arteveldės universitetinė 
kolegija 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus  2010-09-01 2013-09-01 

Finansuojama 
pagal faktą 1 
dėstytojo ir 5 

studentų 
mobilumas 

SPF 

18.  

LLP-ERA-IP-2012-LT-0776 
IP: Vidutinių įmonių socialinės atsakomybės 
strategijos 
Koordinatorius – Vilniaus kolegija 

Europos 
Komisija LLP / Erasmus  2012-09-01 2013-08-31 85059,73 VVF 

19.  

2012-1-DK1-ERA10-05464 
IP: Žalioji darnioji Ekonomika 
Koordinatorius – Šiaurės Danijos 
universitetinis koledžas 

Danijos 
Karalystės 
nacionalinė 

agentūra 

LLP / Erasmus 2012-09-01 2013-08-31 196968 VVF 

20.  

LLP-LDV-TOI-2009-LT-0048 
Verslumo ugdymas profesinio rengimo 
sistemoje 
Koordinatorius – Nacionalinės plėtros 
institutas 

Europos 
Komisija Leonardo da Vinci 2010-10-01 2013-02-28 399000 VVF 

21.  

2012-1-BE3-ERA10-06082 
IP: Turizmo Etikos kodas 2020 
Koordinatorius – Plantaino taikomųjų 
mokslų universitetas 

Belgijos 
Karalystės 
nacionalinė 

agentūra 

LLP / Erasmus 2012-09-01 2013-08-31 97679,71 VVF 

22.  

„E-virtuvė – interaktyvaus mokymosi 
modelis skirtas ugdyti profesinį žodyną ir 
tarpkultūrinių skirtumų supratimą 
svetingumo paslaugų sektoriuje“ 

Austrijos 
Respublikos 
nacionalinė 

agentūra 

Leonardo da Vinci 2012-10-01 2014-09-30 1039370,49 VVF 
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11 priedas. BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS IR SĄMATŲ VYKDYMAS 
 

11.1 lentelė. Vilniaus kolegijos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 
(Finansuoti kolegines studijas) programos 2012 metų sąmatos vykdymo ataskaita, tūkst. litų 

 
Asignavimų 

planas 
Gauti 

asignavimai 
Kasinės 
išlaidos 

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta sąmata 
Gauti 

asignavimai 
Kasinės 
išlaidos 

Išlaidos 26951,3 26951,3 26951,3 
Darbo užmokestis 16864,9 16864,9 16864,9 
Soc. draudimo įmokos 5221,5 5221,5 5221,5 
Ryšių paslaugos 40,0 40,0 40,0 
Transporto išlaikymas    
Apranga ir patalynė    
Spaudiniai 240,0 240,0 240,0 
Kitos prekės 241,9 241,9 241,9 
Ilgalaikio turto remontas    
Komandiruotės    
Kvalifikacijos kėlimas    
Komunalinės paslaugos 1793,0 1793,0 1793,0 
Kitos paslaugos 418,0 418,0 418,0 
Darbdavių socialinė parama 120,0 120,0 120,0 
Stipendijos 2012,0 2012,0 2012,0 

Iš viso: 26951,3 26951,3 26951,3 
 

11.2 lentelė. Pajamų įmokų 2012 metų sąmatos vykdymo ataskaita, tūkst. litų 
Išlaidų pavadinimas Metinė sąmata Gauta įmokų Kasinės išlaidos 

Išlaidos 11280,0 11280,0 2012 
Darbo užmokestis 3815,0 3815,0 3413,7 
Soc. draudimo įmokos 1181,0 1181,0 1106,6 
Medikamentai 6,0 6,0 5,1 
Ryšių paslaugos 119,0 119,0 118,6 
Transporto išlaikymas 123,0 123,0 122,3 
Apranga ir patalynė 26,0 26,0 26,0 
Spaudiniai 197,0 197,0 135,5 
Kitos prekės 960,0 960,0 832,1 
Komandiruotės 110,0 110,0 99,5 
Ilgalaikio turto remontas 900,0 900,0 839,3 
Kvalifikacijos kėlimas 13,0 13,0 13,9 
Apmokėjimas ekspertams 4,6 4,6 4,6 
Apmokėjimas turto vertint. 3,6 3,6 3,6 
Komunalinės paslaugos 3070,0 3070,0 3070,0 
Kitos paslaugos 662,8 662,8 627,1 
Darbdavių socialinė parama 89,0 89,0 88,2 
Materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimo išlaidos 880,0 880,0 671,0 

Pastatai ir statiniai  0,5 0,5 0,5 
Mašinos ir įrengimai 550,0 550,0 454,4 
Kompiuterinė programinė įranga, 
kompiuterinė programinė įranga 

259,5 259,5 140,4 

Kitas nematerialusis turtas 70,0 70,0 69,9 
Iš viso 12160,0 12160,0 11177,1 
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11.3 lentelė. 2012 m. įsigyto naujo nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto suvestinė 

 
Pavadinimas Įsigijimo savikaina 

(tūkst. litų) 
Nematerialusis turtas iš viso: 499,7 
Iš jo: 
Programinė įranga 429,8 
Kitas nematerialusis turtas 69,9 
Ilgalaikis materialusis turtas iš viso: 5287,8 
Iš jo: 
Negyvenamieji pastatai (ATF lauko laboratorijos ir EIF pastatų 
vertės padidėjimas) 

1885,0 

Gyvenamieji pastatai (Didlaukio g. 63 remontas) 65,5 
Kitos mašinos ir įrengimai 1550,6 
Baldai 43,9 
Kompiuterinė įranga 1098,4 
Kita biuro įranga 348,1 
Bibliotekų fondas 296,3 
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