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- Fakultetų veiklos savianalizės ataskaitas; 

- Studijų tarnybos duomenis; 

- Karjeros centro duomenis; 

- Studentų saviraiškos kolektyvų ataskaitas; 

- Tarptautinių ryšių skyriaus duomenis; 

- Mokslo skyriaus duomenis; 

- Kompiuterių centro duomenis; 

- Studentų atstovybės duomenis; 

- Strateginės plėtros skyriaus duomenis; 

- Personalo skyriaus duomenis; 

- Ūkio valdymo skyriaus duomenis; 

- Viešųjų pirkimų 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 

MTF – Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

SA – Studentų atstovybė 

VIKO – Vilniaus kolegija 
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1. VILNIAUS KOLEGIJOS INSTITUCINIS VERTINIMAS 

IR REITINGAVIMAS 

2014 m. Kolegijoje daug dėmesio buvo skirta instituciniam vertinimui pasirengti. 

Kolegijos išorinio vertinimo procesas apėmė dvi dalis: realiųjų išteklių vertinimą (atlieka 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras) ir veiklos vertinimą (atlieka Studijų 

kokybės vertinimo centras) Abi vertinimo dalys Kolegijai vienodai svarbios, nes nuo jų 

priklauso mokyklos išorinio vertinimo rezultatai, o tuo pačiu ir akreditavimas. 

1.1. REALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS 

Kolegijos realiųjų išteklių vertinimo tikslas – įvertinti Kolegijos realiųjų 

(materialiųjų ir žmogiškųjų) išteklių už 2011–2013 metus atitiktį teisės aktuose nustatytiems 

minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams. 

Vertinamosios sritys: 

 materialiųjų išteklių studijoms pakankamumas ir prieinamumas; 

 pedagoginio ir administracinio personalo sudėtis, struktūra ir kvalifikacija; 

 priimamų studijuoti asmenų akademinis pasirengimas ir pasirenkamų studijų 

motyvacija, studentų skaičiaus kaita. 

 Kolegijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo veiksmingumas. 

 

Vilniaus kolegija 2011–2013 m. atitiko aukštosios mokyklos realiųjų išteklių 

vertinimo metodikoje keliamus reikalavimus pagal 17 rodiklių iš 18 (1 lentelė). 

 

Rodiklis, rodantis infrastruktūros tobulinimo pokyčius bei naudojamas žmonių 

ištekliams įvertinti, yra studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui. 2011–2013 m. šio 

rodiklio vidurkio reikšmė Kolegijoje buvo 19,4, kai nustatytas rodiklio vidurkio 

maksimumas – 25,1 (1 pav.). 

 

 
1 pav. Studentų skaičiaus, tenkančio vienam dėstytojui, rodiklis 

 

 

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų menininkų), užimtų etatų ir bendro 

dėstytojų užimtų etatų santykio rodiklio norminė ribinė (minimali) vertė – 5. Vertinamuoju 

laikotarpiu Kolegijos rodiklio vidurkis – 9,7 (2 pav.). 
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1 lentelė. Vilniaus kolegijos 2011–2013 m. realiųjų išteklių vertinimas 

Vertinamosios 

sritys 

Rodikliai Rodiklių 

vertinimas 

Materialiųjų 

išteklių studijoms 

pakankamumas ir 

prieinamumas 

1. Bendrasis patalpų plotas, tenkantis vienam 

studentui. 

2. Technologinės (meninės kūrybos) įrangos 

atnaujinimas. 

3. Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimas. 

4. Bibliotekos (bibliotekų) fizinės darbo vietos. 

5. Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotos darbo 

vietos. 

6. Aukštosios mokyklos belaidžiu ryšiu dengiamas 

bendrasis patalpų plotas. 

7. Informacinių technologijų išteklių atnaujinimas. 

8. Lėšos, vidutiniškai tenkančios vienam studentui 

pagal studijų sritis. 

Keliamus 

reikalavimus atitiko 

8 iš 8 rodiklių. 

Pedagoginio ir 

administracinio 

personalo sudėtis, 

struktūra ir 

kvalifikacija 

1. Studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui. 

2. Studentų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, 

teikiančiam pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų 

vykdymui. 

3. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų 

menininkų), užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų 

etatų santykis. 

4. Dėstytojų, einančių antraeiles pareigas, t. y. laisvu 

nuo darbo pagrindinėje darbovietėje metu, užimtų 

etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis. 

5. Aukštosios mokyklos administracijos kartu su 

kitais darbuotojais užimtų etatų ir dėstytojų kartu su 

mokslo darbuotojais užimtų etatų santykis. 

6. Aukštosios mokyklos administracijos kartu su 

kitais darbuotojais užimtų etatų ir aukštosios 

mokyklos studentų visos darbo dienos ekvivalentu 

santykis. 

Keliamus 

reikalavimus atitiko 

6 iš 6 rodiklių. 

Priimamų 

studijuoti asmenų 

akademinis 

pasirengimas ir 

pasirenkamų 

studijų 

motyvacija, 

studentų skaičiaus 

kaita 

1. Ataskaitiniais metais nutraukusiųjų studijas 

skaičiaus ir bendro studentų skaičiaus santykis. 

2. Įstojusiųjų į aukštosios mokyklos pirmosios 

pakopos ir vientisąsias studijas konkursiniai balai 

pagal studijų programas.  

Keliamus 

reikalavimus atitiko 

1 iš 2 rodiklių.* 

 

Kolegijos 

valstybės biudžeto 

lėšų naudojimo 

veiksmingumas 

1. Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų 

Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, skaičiaus ir bendro absolventų 

skaičiaus santykis. 

2. Aukštojo mokslo kvalifikaciją valstybės 

finansuojamose studijų vietose įgijusių pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų absolventų dalis nuo 

įstojusiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

valstybės finansuojamas vietas. 

Keliamus 

reikalavimus atitiko 

2 iš 2 rodiklių. 

* Nustatyta minimali rodiklio 2. „Įstojusiųjų į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir 

vientisąsias studijas konkursiniai balai pagal studijų programas” reikšmė yra 60 proc. 

Vertinamuoju laikotarpiu Kolegijos rezultatai buvo: 2011 m. - 50 proc., 2012 m. – 53,7 proc., 

2013 m. – 61 proc., t. y. 2011 m. ir 2012 m. neatitiko keliamų reikalavimų.  
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2 pav. Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų menininkų), užimtų 

etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykio rodiklis 
 

 

Neradę darbo Kolegijos absolventai paprastai kreipiasi į darbo biržą (3 pav.). 

Vertinamuoju laikotarpiu Kolegijos absolventų, užregistruotų Lietuvos darbo biržoje, 

skaičiaus ir bendro absolventų skaičiaus santykio rodiklio vidurkis – 10,8, kai nustatyta 

maksimali reikšmė – 25. 

 

 
3 pav. Vilniaus kolegijos absolventų, užregistruotų Lietuvos darbo biržoje 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skaičiaus ir bendro absolventų 

skaičiaus santykio rodiklis. 

 

 

Kolegija 2013 m. į daugiau studijų programų priėmė studentų su aukštesniu nei 7 

konkursiniu balu, palyginti su 2011 ir 2012 m.  
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1.2.  VEIKLOS VERTINIMAS 

Vilniaus kolegijos veiklos vertinimą ir vizitą į kolegiją organizavo Studijų kokybės 

vertinimo centras (SKVC), kuris pagal LR mokslo ir studijų įstatymą yra įgaliotoji 

institucija atlikti kokybės vertinimą. Vizitas į Kolegiją truko nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. iki 

2014 m. spalio 2 d. 

Kolegijos veiklos vertinimo ekspertų grupę sudarė šie nariai: 

 dr. Richard Mischak, pirmininkas (Austrija); 

 dr. Fredy Sidler, grupės narys (Šveicarija); 

 Lex Stomp, grupės narys (Nyderlandai); 

 Danguolė Kiznienė, grupės narė (Lietuva); 

 Karl Agius, studentų atstovas (Malta); 

 Klemen Subic, sekretorius (Slovėnija). 

 

Ekspertų grupei buvo pateikta savianalizės suvestinė su visais atitinkamais priedais, 

o per vizitą ekspertams paprašius pateikta papildomos dokumentacijos. 

Pirmąją vizito dieną ekspertai apžiūrėjo ir įvertino materialiuosius išteklius, nuvyko 

į Elektronikos ir informatikos bei Sveikatos priežiūros fakultetus. 

Per tris vertinimo dienas ekspertai susitiko su devyniomis apklausiamųjų grupėmis. 

Paskutinę dieną įvyko papildomi pokalbiai su Kolegijos direktoriumi ir atrinktais fakultetų 

atstovais, siekiant papildomų patikslinimų išsamiam VIKO vertinimui atlikti. 

 

 

Vilniaus kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Ekspertų įvertinimas pagal veiklos 

sritis: 

Veiklos sritis Įvertinimas 

Strateginis valdymas Teigiamas 

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas 

Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas 

Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas 

MOSTA sprendimas Teigiamas 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 

SV6-8 Vilniaus kolegija akredituota 6 metams.  

Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateikiamos Kolegijos tinklalapyje 

https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2014/07/SKVC_VK_isvados_LIET-2015.pdf) ir 

Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje http://www.skvc.lt/default/lt/reitingai/kolegijos-

vilniaus-kolegija.  

1.3. KOLEGIJA REITINGUOSE 

Švietimo institucijų reitingai svarbūs išorės vartotojams: moksleiviams, 

abiturientams, tėvams ir darbdaviams. 2014 m. pradėtas leisti naujas analitinis švietimo ir 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b0ec1a20b2b711e48296d11f563abfb0
https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2014/07/SKVC_VK_isvados_LIET-2015.pdf
http://www.skvc.lt/default/lt/reitingai/kolegijos-vilniaus-kolegija
http://www.skvc.lt/default/lt/reitingai/kolegijos-vilniaus-kolegija
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aukštojo mokslo žurnalas „Reitingai“. Jis kokybiniais pjūviais analizuoja ir pateikia visų 

švietimo ir aukštojo mokslo institucijų tyrimus ir reitingus. 

2014 m. gegužės mėn. žurnalo „Reitingai“ pirmajame numeryje pristatytas Lietuvos 

kolegijų reitingas, kuriame Vilniaus kolegija tarp valstybinių kolegijų užėmė 2-ą vietą. 

 

Žurnalo „Reitingai“ 2014 m. valstybinių kolegijų dešimtukas: 

1. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (60,3 tšk.); 

2. Vilniaus kolegija (56,3 tšk.); 

3. Kauno kolegija (49,7 tšk.); 

4. Šiaulių valstybinė kolegija (47,7 tšk.); 

5. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (39 tšk.); 

6. Kauno technikos kolegija (38,1 tšk.); 

7. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (37,7 tšk.); 

8. Alytaus kolegija (36,4 tšk.); 

9. Žemaitijos kolegija (33,2 tšk.); 

10. Klaipėdos valstybinė kolegija (32,1 tšk.). 

 

Atskirai reitinguota 13 valstybinių ir 11 nevalstybinių mūsų šalies kolegijų, kurios 

buvo vertinamos pagal 5 kriterijus (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Vilniaus kolegijos 2014 m. gegužės mėn. žurnalo „Reitingai“ vertinimas 

Vertinimo kriterijai VIKO 
Taškų skaičius  

(maksimalus taškų skaičius) 
Vieta 

Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir 

darbdavių vertinimas 

16,5 (25) 2 

Studentai ir studijos 16    (24) 2 

Kolegijos akademinis personalas ir studijų 

bazės gerovė 

9,8   (21) 2-4 

Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje 6,1   (15) 2-3 

Studentų požiūris į savo kolegiją 7,8   (15) 5-7 

Bendra taškų suma 56,3 (100) 2 

 

Svarbiausias vertinimo kriterijus – absolventų jau po studijų kuriama pridėtinė vertė, 

t. y. ar absolventų žinios bei gebėjimai atitinka darbdavių poreikius, ar absolventų 

atliekamas darbas yra naudingas įmonei bei valstybei ir apskritai, kiek yra dirbančių alumnų. 

Pagal alumnų įsidarbinamumą Kolegija yra 2-oje vietoje – darbo per metus nerado tik 6,5 

proc. 2013 m. laidos absolventų, bet pagal darbdavių nuomonę esame 1-oje vietoje – 

absolventų parengimas atitinka darbdavių poreikius. Antras pagal svarbą vertinimo 

kriterijus – studentai ir studijos. Pagal šio kriterijaus pagrindinį aspektą – kiek gabiausių 

abiturientų, t. y. šimtukininkų, pasirinko kolegines studijas – esame lyderiai: 2013 m. net 21 

šimtukininkas įstojo į pirmą kursą. Pagal tarptautiškumo kriterijų svarbūs ne tik tradiciniai 

akademiniai mainai bei projektinės veiklos, bet ir kiek užsienio studentų studijuoja visą 

studijų programą. Tokių užsienio studentų Kolegijoje buvo 31. Taip pat turime daugiausiai 

programų užsienio kalba, kurios ne tik įregistruotos, bet ir realiai vykdomos, t. y. yra ir šias 

programas studijuojančių studentų. 

 

2014 m. gruodžio mėn. „Reitingai“ (antrasis numeris) pristatė 2015 m. universitetų 

bei kolegijų studijų krypčių reitingo rezultatus. Vertinimui buvo pasirinktos tos kryptys, 

kurių studentai yra rengiami daugiau nei vienoje aukštojoje mokykloje bei, tos, kuriose 

studijuoja pakankama studentų imtis. Keleto studijų krypčių specialistai rengiami tik 

vienoje aukštojoje mokykloje, todėl duomenys buvo analizuojami, nes tą kryptį studijuoja 
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didelis skaičius studentų, tačiau nelyginami su kitomis mokyklomis.Kolegijų vertinti 

kriterijai: darbdavių nuomonė apie alumnus, 2014 m. priimtų studijuoti pirmakursių balo 

vidurkis, kiek 2014 m. priimta geriausių abiturientų, 2014 m. priimtų studijuoti pirmakursių 

žemiausias balas, taip pat studijų krypties Studijų kokybės vertinimo centro vertinimas. 

Vilniaus kolegija sėkmingiausiai Lietuvoje parengia šių krypčių specialistus: 

medicina ir sveikata, medicinos technologijos, slauga, reabilitacija, muzika, ekonomika, 

vadyba, verslas, rinkodara, informatika, maisto technologijos. Geriausiai Kolegijos įvertintų 

studijų krypčių yra 12 (3 lentelė) ir tai geriausias rezultatas tarp kolegijų: 

 

1. Vilniaus kolegija (pirma 12-oje koleginių studijų krypčių); 

2. Kauno kolegija (pirma 10-yje studijų krypčių); 

3. Kauno technikos kolegija (pirma 2-ose studijų kryptyse); 

4. Šiaulių valstybinė kolegija (pirmauja 1-oje studijų kryptyje); 

5. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (pirmauja 1-oje studijų kryptyje); 

6. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (pirmauja 1-oje studijų kryptyje); 

7. Vilniaus dizaino kolegija (pirmauja 1-oje studijų kryptyje); 

8. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (pirmauja 1-oje studijų kryptyje). 

 

 

 

3 lentelė. Vilniaus kolegijos vykdomų studijų krypčių 2014 m. gruodžio mėn. žurnalo 

„Reitingai“ vertinimas 
Eil. 

Nr. 

 

Studijų kryptis 

Bendra visų 

rodiklių suma 

taškais 

(maksimalus-100) 

Vieta 2015 m. krypčių 

reitinge (vertintų kolegijų 

pagal studijų kryptį 

skaičius) 

1.  Muzika 100  1 (2) 

2.  Slauga 99,43 1 (6) 

3.  Ekonomika 96,64 1 (5) 

4.  Reabilitacija 96,58 1 (6) 

5.  Informatika 95,00 1 (5) 

6.  Medicina ir sveikata 94,62 1 (7) 

7.  Medicinos technologijos 92,42 1 (4) 

8.  Verslas 90,8 1 (12) 

9.  Vadyba 89,44 1 (15) 

10.  Maisto technologijos 86,16 1 (4) 

11.  Rinkodara 83,74 1 (5) 

12.  Pedagogika 67,62 1 (7) 

13.  Apskaita 76,24  2 (15) 

14.  Elektronikos ir elektros 

inžinerija 

76,33  2 (9) 

15.  Informatikos inžinerija 90,79  2 (11) 

16.  Finansai 71,34  3 (12) 

17.  Dizainas 59,76  4 (5) 

18.  Teatras ir kinas *  * 

19.  Chemijos ir procesų inžinerija *  * 

*Šios krypties studijų programas siūlo tik Vilniaus kolegija, todėl nėra galimybės palyginti 

su kitomis kolegijomis. 
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Labai gerai Vilniaus kolegija įvertinta pagal kriterijus – 2014 m. priimtų studijuoti 

pirmakursių balai, taip pat priimtų geriausių abiturientų skaičius, bei labai gera darbdavių 

nuomonė apie Vilniaus kolegijos absolventus. 

2014/2015 m. skirtų valstybės finansuojamų vietų 23 proc. teko Vilniaus kolegijai. 

Pakviestųjų studijuoti Vilniaus kolegijoje motyvacijos rodiklis 2014 m. geriausias per trejus 

metus. 

 

2014 m. pavasarį Vilniaus kolegija kartu su keliomis Lietuvos aukštosiomis 

mokyklomis buvo pakviesta dalyvauti 2014 m. gegužės 14 d. pradėjusioje veikti Europos 

Komisijos inicijuotoje naujoje aukštojo mokslo institucijų reitingavimo sistemoje „U-

Multirank“ (The multidimensional ranking of higher education institutions). 

 „U-Multirank“ – tai nauja į vartotojus orientuota daugialypė pasaulinė universitetų 

ir kolegijų reitingavimo sistema, kurioje vertinami šie aukštojo mokslo aspektai: mokslo 

tiriamoji veikla, mokymas ir mokymasis, tarptautinė orientacija, žinių perdavimas ir 

regioninė veikla. Reitingavimo sistemos tikslas – atskleisti aukštųjų mokyklų skirtingumą 

vertinant jų veiklą instituciniu ir atskirų studijų krypčių (2014 m. vertintos studijų kryptys 

– mechanikos inžinerija, elektros inžinerija, fizika, verslas) lygmenimis.  

2014 m. minėtai reitingavimo sistemai Vilniaus kolegija teikė duomenis pagal 31 

rodiklį institucijos ir verslo studijų krypties vertinimui atlikti. „U-Multirank“ taip pat atliko 

Vilniaus kolegijos verslo studijų krypties studentų nuomonės tyrimą.  

Šiuo metu kiekvienas vartotojas gali pats pasirinkti jam aktualius vertinimo kriterijus 

850 aukštojo mokslo institucijų iš 74 pasaulio valstybių palyginti. 

(http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home).  

 

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

2.1.  STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

2013-2014 m. m. Vilniaus kolegijoje buvo vykdoma 50 koleginių studijų programų 

iš šešių studijų sričių: technologijos, socialinių, biomedicinos, fizinių, humanitarinių 

mokslų, meno studijų sričių. 

2014 m. rugsėjo mėn. išregistravus septynias studijų programas, kurias 2014 m. 

baigė paskutinė absolventų laida, ir nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pradėjus vykdyti vieną naują 

studijų programą, 2014 m. spalio 1 d. Kolegijoje buvo vykdomos 44 studijų programos. 

Vykdomų studijų programų sąrašas, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė 

kvalifikacija pateikta 1 priede. Net 75 proc. vykdomų studijų programų yra akredituotos 

maksimaliam laikotarpiui. 

2013-2014 m. m. anglų kalba buvo vykdomos šios studijų programos: programų 

sistemos, tarptautinis verslas, turizmo vadyba. Tai sudarė 6 proc.  visų vykdomų Kolegijos 

studijų programų. Tuo pat metu vykdymui anglų kalba parengtos ir nuo 2014 m. rugsėjo 1 

d. siūlomos studijų programos: Bankininkystė, Verslo ekonomika, Socialinė pedagogika, 

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (nauja jungtinė studijų programa). 

2013-2014 m. nuotoliniu būdu buvo vykdoma viena studijų programa – Tarptautinis 

verslas. Per šiuos mokslo metus buvo parengtos dar 4 nuotoliniu būdu vykdomos studijų 

http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home
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programos (Prekybos vadyba, Bankininkystė, Finansai, Investicijos ir draudimas), kurios 

siūlomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.  

2013-2014 m. m. pagal Vykdomų studijų programų vertinimo planą Studijų kokybės 

vertinimo centras vertino 12 studijų programų: 11 iš jų  – vykdomų, 1 – ketinama vykdyti. 

Dešimt studijų programų vertino tarptautiniai ekspertai, dvi – Lietuvos ekspertų grupės. 

Iš vertintų studijų programų 11 įvertintos teigiamai ir akredituotos. Šešios vykdomos 

studijų programos akredituotos 6 metams, o keturios – 3 metams, viena (ketinama vykdyti) 

– 4 metams. Studijų programa Ikimokyklinio ugdymo pedagogika įvertinta neigiamai (4 

lentelė). 

 

4 lentelė. Vykdomų (V) ir ketinamų vykdyti (KV) studijų programų vertinimas ir 

akreditavimas 2013-2014 m. m. 
Eil. 

Nr. 

Studijų programos 

pavadinimas (V), (KV) 

Valstybinis 

programos 

kodas 

SKVC 

direktoriaus 

įsak. data ir Nr. 

Studijų programa 

askredituota iki 

1. Buhalterinė apskaita (V) 653N44005 2014-03-28  

Nr. SV6-14 

2020 m. birželio 30 d. 

2. Reklamos vadyba (V) 653N50003 2014-03-28  

Nr. SV6-14 

2020 m. birželio 30 d. 

3. Kūrybiškumas ir verslo 

inovacijos (KV) 

658N10001 2014-04-03  

Nr. SV6-16 

2018 m. birželio 30 d. 

 

4. Įstaigų administravimas (V) 653N23009 2014-04-29 

Nr. SV6-26 

2020 m. birželio 30 d. 

5. Investicijos ir draudimas (V) 653N32002 2014-06-27  

Nr. SV6-38 

2020 m. birželio 30 d. 

6. Turizmo vadyba (V) 653N15003 2014-06-27  

Nr. SV6-38 

2020 m. birželio 30 d. 

7. Tarptautinis verslas (V) 653N12004 2014-06-27  

Nr. SV6-38 

2020 m. birželio 30 d. 

8. Viešbučių ir restoranų 

vadyba (V) 

653N15004 2014-07-14  

Nr. SV6-41 

2017 m. birželio 30 d. 

9. Prekybos vadyba (V) 653N14005 2014-07-14  

Nr. SV6-41 

2017 m. birželio 30 d. 

10. Socialinė pedagogika (V) 653X16004 2014-08-11 

Nr. SV6-43 

2017 m. birželio 30 d. 

11. Dietetika (V) 653B41001 2014-09-29 

Nr. SV6-56 

2017 m. birželio 30 d. 

12. Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika (V) 

653X11003 2014-11-19 

SV6-60 

2016 m. gruodžio 31 

d.* 

* pratęstas akreditavimo terminas, kol studijas baigs visi programoje studijuojantys 

studentai 

 

Išorinio vertinimo ekspertai atskleidė daug Kolegijoje vykdomų studijų programų 

stiprybių, tačiau fakultetai turėtų atkreipti dėmesį į savianalizės metu nustatytas tobulintinas 

puses bei ekspertų išvadas ir rekomendacijas.  

Vertindami studijų programų tikslus, studijų rezultatus ir programų sandarą, 

ekspertai pažymėjo, kad numatomi studijų rezultatai ir studijų turinys būtų siejamas su 

tarptautine praktika, mokslo pasiekimais, tarptautinio verslo poreikiais. Studijų rezultatai 

turi būti realūs, pasiekiami, aiškūs studentams. Ekspertai pastebėjo, kad būtų išlaikyta 

pusiausvyra tarp studijų orientavimo į praktiką ir teorinio parengimo. Buvo rekomenduota 

dėstyti daugiau dalykų anglų kalba. 

Išvadose apie vertintose studijų programose dirbantį personalą buvo atkreiptas 

dėmesys į nedidelį dėstytojų aktyvumą tiriamojoje veikloje, neaktyvų dalyvavimą 

tarptautiniuose mainuose. Nepakankamas anglų kalbos mokėjimas taip pat išlieka aktualus. 
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Ekspertai rekomendavo bibliotekos išteklius papildyti literatūra užsienio kalba, 

atnaujinti kai kurias auditorijas, įrangą, įrengti specialias patalpas (pavyzdžiui, 

mokomuosius viešbučio kambarius).  

Vertindami studijų procesą, ekspertai atkreipė dėmesį į nemažą studentų 

nubyrėjimą, rekomendavo aiškintis priežastis, skirti kuratorius ne tik pirmajame semestre, 

bet ir visą studijų laikotarpį. Taip pat rekomenduota plačiau taikyti virtualią mokymosi 

aplinką Moodle, įgyvendinti plagijavimo, akademinio nesąžiningumo prevencijos 

priemones. 

Dėl studijų programų vadybos išorinio vertinimo išvadose buvo pabrėžta, kad 

darbdavių ir absolventų įtraukimas į studijų programų tobulinimą nebūtų tik fragmentiškas 

ir neformalus, o grįžtamojo ryšio rezultatai pasiektų visas suinteresuotąsias puses. 

2014 m. spalio 1 d. Kolegijoje studijavo 6903 studentai (buvo užimtos 6907 studijų 

vietos, kadangi 4 studentai papildomai studijavo antroje studijų programoje), t. y. 3,75 proc. 

mažiau negu 2013 m. spalio 1 d. Studijų programose, vykdomose anglų kalba, studijavo 152 

studentai (2013 m. – 127 studentai). 2014 m. spalio 1 d. visą studijų programą studijavo 31 

užsienietis (2013 m. – 29). 

Pagrindinė studentų skaičiaus sumažėjimo priežastis – sumažėjęs studentų 

priėmimas ir studentų nubyrėjimas. Studentų skaičiaus kitimo tendencija matyti 4 paveiksle. 

 

 
4 pav. Bendras studentų skaičius Kolegijoje 2008–2014 m. spalio 1 d. duomenys 

 

Studentų pasiskirstymas pagal studijų sritis analogiškas kaip ir praėjusiais metais. 

Daugiausiai Kolegijos studentų, t. y. 52,18 proc., studijuoja pagal socialinių mokslų studijų 

srities programas. Antroje vietoje – technologijos mokslų studijų srities programos, kuriose 

studijuoja 20,01 proc. visų Kolegijos studentų, trečioje vietoje – biomedicinos mokslų 

studijų srities programos – jose studijuoja 18,93 proc. visų studentų, toliau seka fizinių 

mokslų studijų sritis – 5,11 proc., menų studijų sritis – 2,94 proc. bendro studentų skaičiaus. 

Mažiausiai studentų studijuoja humanitarinių mokslų studijų srityje – 0,83 proc. visų 

Kolegijos studentų. 

Studentų skaičius pagal studijų programas ir studijų formas 2012-2014 m. 

pateikiamas 2 priede.  

Studijos Kolegijoje vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų formomis. 2014 m. 

spalio 1 d. nuolatine studijų forma studijavo 5146 (tai sudaro 72,09 proc. visų Kolegijos 

studentų), ištęstine – 1761 (27,91 proc.) studentas. Studentų skaičiaus pagal studijų formas 

dinamika 2012-2014 pateikta 5 paveiksle. 
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5 pav. Studentų skaičius Kolegijoje pagal studijų formas 2012–2014 m. spalio 1 d. 

 

 

Studentų skaičiaus kaita yra siejama su studentų priėmimo rezultatais ir studentų 

nubyrėjimu. 6 paveiksle pateikiama studentų skaičiaus Kolegijos fakultetuose 2009-2014 

m. dinamika. 

 
 

 
6 pav. Studentų skaičius fakultetuose 2011–2014 m. spalio 1 d. (MTF* – įsteigtas 2013 m. 

rugsėjo 1 d. sujungus Dizaino ir technologijų bei Menų fakultetus) 

 

 

Studijos pagal individualiųjų studijų programas asmenims, baigusiems 

aukštesniąsias mokyklas, jau keletą metų vykdomos tik Sveikatos priežiūros fakultete ir tik 

pagal bendrosios praktikos slaugos studijų programą. 2014 m. spalio 1 d. pagal šią studijų 

programą studijavo 43 studentai (2013 m. spalio 1 d. – 74). 

2.2.  STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

Bendrasis priėmimas vyko į 44 aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 23 kolegijas) 

pagal vieningas atrankos kriterijų sistemas kolegijoms ir universitetams. Prašymai dalyvauti 

bendrojo priėmimo konkursuose buvo teikiami internetu LAMA BPO interneto svetainėje. 

2010-2014 m. baigusių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas (išskyrus baigusių 

tarptautinio bakalaureato programas) asmenų brandos atestatų ir 2010-2014 m. perlaikytų 

0

1000

2000

3000

4000

2012 m. 2013 m. 2014 m.

5156 5173 5146

2350
2003 1761

Nuolatinė forma Ištęstinė forma

0

500

1000

1500

2000

2500

EIF EKF VVF SPF ATF PDF DTF MEF MTF*

1
3

5
7

1
3

5
5

2
0

6
9

1
1

2
6

6
7

0

7
0

1

2
9

9 4
2

4

1
2

7
7

1
2

5
5

1
9

9
4

1
1

2
0

6
4

6

5
3

0

2
3

3 4
5

1

1
3

0
9

1
2

2
1

1
8

2
7

1
1

5
8

5
9

6

4
5

2

0 0

6
1

3

1
3

0
1

1
1

3
5

1
7

6
2

1
1

3
6

5
6

1

3
8

5 6
2

7

2011m. 2012m. 2013m. 2014m.



Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita 2014 

 

16 

 

brandos egzaminų duomenys į priėmimo sistemą pateko tiesiai iš valstybinės informacijos 

sistemos duomenų bazių. Asmenys, bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2009 m. ir anksčiau, 

atestatus turėjo pateikti priėmimo dokumentų tvarkymo punktui, kurių buvo 12 visoje 

Lietuvoje, vienas jų veikė ir Vilniaus kolegijoje. 

Priėmimo procedūrų naujovė buvo ta, kad bendrasis priėmimas dviem etapais. Iki 

2014 m. priėmimas vyko trimis etapais, todėl kai kuriuos kiekybinius rodiklius (prašymų 

skaičių, konkursą ir kt.) lyginti neobjektyvu. Stojantieji prašymus studijuoti pildė LAMA 

BPO tinklalapyje esančioje informacinėje sistemoje. Per pagrindinį priėmimą prašyme 

galima buvo pateikti iki 12 pageidavimų. Per papildomą priėmimą stojantieji teikė 

atnaujintus prašymus ir galėjo nurodyti iki 6 pageidavimų. Stojantieji prašyme galėjo 

nurodyti pageidavimus studijuoti universitetų ir kolegijų valstybės finansuojamose, tikslinio 

finansavimo, valstybės nefinansuojamose arba valstybės nefinansuojamose studijų vietose 

su studijų stipendija. 

Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir 2014 m. 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 

sudarymo principus nustatė švietimo ir mokslo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 

V-68 patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 

m. tvarkos aprašas (Žin., 2013, Nr. 15-749). Asmenų atrankos į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas principus galėjo nustatyti pati aukštoji mokykla. Vilniaus kolegija visiems 

stojantiesiems taikė vienodus atrankos kriterijus. 

Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas (ir studijų stipendijas) vyko 19-oje 

studijų krypčių grupių universitetinėse studijose ir 11-oje krypčių grupių koleginėse 

studijose. Studijų krypčių grupes nustatė švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 13 d. 

įsakymas Nr. V-87 (Teisės aktų registras, 2014-02-14, Nr. 2014-01573). Sudarant 

preliminarią geriausiųjų eilę ir konkursines eiles į studijų krypčių grupes ir studijų 

programas, atsižvelgiama į stojančiojo konkursinį balą, pageidavimų prioritetus, aukštųjų 

mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, mažiausią ir didžiausią leistiną konkrečios 

studijų programos studijų vietų skaičių, lėšų sumą, švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

Nr. V-87 nustatytą kiekvienai iš studijų krypčių grupių atskirai universitetams ir kolegijoms. 

 

 Prašymų statistika 

 

2014 m. Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu nurodė 2703 stojantieji (7 pav.). 

Palyginti su praėjusiais metais, tokių stojančiųjų buvo 120 mažiau (2013 m. – 2823). 

Daugiausiai stojančiųjų teikė prioritetą Vilniaus universitetui – net 5420. 2 844 stojantieji 

rinkosi Kauno kolegiją. Vilniaus kolegija pagal prašymų pirmuoju pageidavimu skaičių 

buvo trečia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų (2013 ir 2012 m. – antra). 
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7 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme daugiausiai nurodyta aukštoji mokykla 

 

775 stojantieji rinkosi Vilniaus kolegiją kaip vienintelę aukštąją mokyklą, t. y. buvo 

pateikti 775 prašymai, kuriuose buvo paminėtos tik Vilniaus kolegijos studijų programos (8 

pav.). 2013 m. tik Kolegijos studijų programas prašymuose nurodė 835 stojantieji. Tik 

Kauno kolegijos studijų programas nurodė 862, tik Vilniaus universiteto – 783 stojantieji. 

Pagal šį prašymų skaičių Vilniaus kolegija buvo trečia pagal populiarumą (2013 m. – antra, 

2012 m. – pirma).  

 

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

skaičius 

 

 

Pakviestųjų statistiniai rodikliai 

 

 Pakviestųjų motyvacijos rodikliai 

 

Iš 23 kolegijų pagal motyvacijos rodiklį Kolegija yra 14-ta (2012 ir 2013 m. – 16-ta). 

Bendras pakviestųjų į Vilniaus kolegijos studijų programas motyvacijos rodiklis buvo 

3,67. Iš 3397 pakviestųjų 1182 (35 proc.) buvo pakviesti į studijų programą, prašyme 

nurodytą pirmu pageidavimu, 1667 (49 proc.) – pirmu antru.  
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 Pakviestųjų konkursiniai balai 

 

Nagrinėjant paskutinių pakviestųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas 

konkursinius balus pagal studijų sritis ar krypčių grupes, paaiškėjo, kad aukščiausi 

konkursiniai balai buvo pakviestųjų į menų studijų srities dizaino studijų krypties programas 

– 6,38 (5 lentelė).  

 

5 lentelė. Paskutinių pakviestųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičius 

pagal krypčių grupes ir paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai 

Studijų sritis, krypčių grupė 

 

Pakviestųjų 

skaičius 

Paskutinių 

pakviestųjų 

konkursiniai balai 

Humanitarinių mokslų studijų sritis 36 3,88 

Menų studijų srities muzikos, teatro ir kino, šokio 

krypčių grupė 

30 

4,12 

Menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir 

medijų krypčių grupė 

27 

6,38 

Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir 

vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) 

83 2,6 

 

Verslo ir vadybos krypčių grupė 867 3 

Teisės krypčių grupė - - 

Švietimo ir ugdymo krypčių grupė 66 4,39 

Fizinių mokslų studijų sritis 198 1,99 

Biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus 

medicinos ir sveikatos krypčių grupę) 

84 4,21 

 

Biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir 

sveikatos krypčių grupė 

370 

4,03 

Technologijos mokslų studijų sritis 530 2 

Iš viso: 2291  

 

Aukšti paskutinių pakviestųjų konkursiniai balai buvo į švietimo ir ugdymo krypčių 

grupės ir biomedicinos mokslų studijų srities (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių 

grupę) programas – atitinkamai – 4,39 ir 4,21. Žemiausi paskutinių pakviestųjų į valstybės 

finansuojamas studijų vietas konkursiniai balai buvo į fizinių ir technologijos mokslų studijų 

srities programas – atitinkamai 1,99 ir 2.  

 

 Priimtųjų statistiniai rodikliai 

 

Kolegijos Tarybos nustatytas bendras studentų priėmimo planas buvo 2611. Iš viso 

priimti 2 349 studentai. Priėmimo planas įgyvendintas 90 proc.  

Per bendrąjį priėmimą studijuoti Kolegijoje pateikti 3873 prašymai pirmuoju, 29183 

prašymai pagal visus pageidavimus. Konkursas į Vilniaus kolegiją šiais metais pirmuoju 

pageidavimu buvo 1,48, pagal visus – 11,18. Iš viso priimti 2349 studentai (152 studentais 

mažiau nei pernai): 1610 į valstybės finansuojamas (126 mažiau nei pernai), 719 – į 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas (26 studentais mažiau nei pernai). 

Priėmimo į Vilniaus kolegiją rezultatai pateikti 3 priede. 

Šiais metais į Kolegiją per bendrąjį priėmimą priimta 10 užsienio šalių piliečių: trys 

iš jų yra Baltarusijos, du – Urugvajaus, po vieną Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, 

Ukrainos pilietį. 

Šiemet studijuoti Vilniaus kolegijoje priimta 16 šimtukininkų (2013 m. – 19), t. y. 

bent vieną brandos egzaminą išlaikę 100-tu balų. 
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 Priimtieji pagal pageidavimų prioritetus kitose aukštosiose mokyklose 

ir Vilniaus kolegijoje 

 

Kaip ir praėjusiais metais, stojantieji prašyme galėjo nurodyti 12 pageidavimų. 

Pageidavimu buvo laikoma konkrečios aukštosios mokyklos studijų programa, pasirenkant 

studijuoti valstybės finansuojamoje, nefinansuojamoje vietoje ar valstybės 

nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija. 

Apžvelgiant priimtųjų pagal pageidavimų prioritetus skaičių bendrajame priėmime 

dalyvaujančiose aukštosiose mokyklose matyti, kad 47,8 proc. (2013 m. – 48,2 proc., 2012 

m. – 49,6 proc.) sudaro priimtieji pirmuoju prašymuose nurodytu pageidavimu. 
 

Į Vilniaus kolegiją pirmuoju pageidavimu priimta 45,4 proc. (2013 m. – 44,1 proc., 

2012 m. – 43,9 proc.) stojančiųjų. Kasmet didėjantis priimtųjų pirmuoju prioritetu skaičius 

rodo stojančiųjų motyvaciją. Priimtųjų 2-4 pageidavimais buvo 35,7 (2013 m. – 34,6 proc., 

2012 m. – 33,8 proc.), 5-8 pageidavimais – 14,3 proc. (2013 m. – 15,8 proc., 2012 m. – 16,7 

proc.), 9-12 pageidavimais – 5,4 proc. (2013 m. – 5,5 proc., 2012 m. – 5,5 proc.). 

 

 Priimtųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičius kitose 

aukštosiose mokyklose ir Vilniaus kolegijoje 

 

Pagal gautų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių pirmauja Vilniaus 

universitetas – 2315. Antroje vietoje pagal studijų krepšelių skaičių yra Vilniaus kolegija – 

1630 (2013 m. – 1736). (9 pav.).  

 

 
9 pav. Aukštosios mokyklos pagal priimtųjų į valstybės finansuojamas studijų 

vietas skaičių 

 

Analizuojant bendrus konkurso į fakultetų vykdomas studijų programas rezultatus 

paaiškėjo, kad didžiausias konkursas vyko tarp stojančiųjų į Sveikatos priežiūros fakultete 

vykdomas studijų programas: pirmuoju pageidavimu į vieną studijų vietą pretendavo 3,77, 

pagal visus pageidavimus – 25,03 stojančiųjų (10 pav.). 
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10 pav. Bendras konkursas VIKO fakultetuose. 
 

 

 Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis 

 

Iš šiais metais į Kolegiją priimtų 2349 asmenų, kaip ir ankstesniais metais, didžiausią 

dalį sudaro Vilniaus apskrities gyventojai – 55,3 proc. (2013 m. – 54,3 proc.). Beveik 2 

proc. sumažėjo stojančiųjų iš Panevėžio apskrities: pernai buvo 10,5 proc., šiemet – 8,8, 

proc. 2 proc. padidėjo įstojusiųjų iš Šiaulių apskrities: pernai – 4,3 proc., šiemet – 6,4 proc. 

Iš kitų apskričių įstojusiųjų procentas šiais metais beveik nepakito: 6,6 proc. sudaro 

įstojusieji iš Alytaus, 6,3 proc. – iš Utenos, 5,4 proc. – iš Kauno apskričių (11 pav.). 

 

 

 
11 pav. Įstojusiųjų pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 
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2.3.  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 ir premijos 

 

2014 m. iš stipendijų fondo Kolegijos studentams išmokėta 1 460,1 tūkst. Lt 

skatinamųjų stipendijų, premijų, ir vienkartinių socialinių išmokų. 

Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems valstybės 

finansuojamose studijų vietose, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgus į studijų 

rezultatus. 2014 m. buvo išmokėta 1 307,8 tūkst. Lt skatinamųjų stipendijų. 

Studentams už aktyvų dalyvavimą Kolegijos ir fakultetų studentiškuose renginiuose, 

sporto varžybose, aktyvią veiklą studentų atstovybėje 2014 m. išmokėta 142,45 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. 2014 m. šios išmokos 

sudarė 9,85 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl 

tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, 2014 m. pedagogų 

rengimui išmokėta 540,4 tūkst. Lt. tikslinių stipendijų. Tikslinės stipendijos dydis – 400 Lt 

per mėnesį.  

2014 m. vardinę Carol Martin Gruodis stipendiją gavo 8 studentai: 4 iš SPF, 3 iš 

VVF ir 1 iš MTF. 

Thermo Fisher Scientific Baltics vardines stipendijas gavo 3 Agrotechnologijų 

fakulteto cheminės analizės studijų programos studentai. 

2014 studijų metų pirmame pusmetyje Sveikatos priežiūros fakulteto studentui 

Mindaugui Viliui buvo mokama Prezidento Kazio Griniaus stipendija. 

 

 Socialinės stipendijos 

 

2014 m. Valstybinis studijų fondas Kolegijos studentams pavasario semestre skyrė 

– 376, rudens semestre – 456 socialines stipendijas. Studentams išmokėta daugiau nei 1 

915,68 tūkst. Lt Socialinę stipendiją, kuri 2014 m. sudarė 390 Lt per mėnesį, gauna 

studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys 

savo lėšomis ir atitinkantys bent vieną iš nustatytų socialinių kriterijų: yra iš nepasiturinčių 

šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, jiems buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai yra 

mirę, studentams su negalia. 

 

 Studijų stipendija 

 

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais 

įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra 

lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. 

2014 m. 36 Vilniaus kolegijos studentai gavo studijų stipendiją. Studijų stipendijos 

gavėjų pasiskirstymas pagal fakultetus: EIF – 7, EKF – 5, VVF – 13, SPF – 2, ATF – 3, 

PDF – 1, MTF – 5 studentai. 
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 Paskolos 

 

Valstybinis studijų fondas 2014 m. studentams teikė šias paskolas:  

- valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti; 

- valstybės remiamą paskolą gyvenimo išlaidoms. 

2014 m. buvo patenkinti 83 proc. studentų prašymų paskoloms studijų kainai 

sumokėti ir 94 proc. studentų prašymų paskoloms gyvenimo išlaidoms. 2014 m. valstybės 

remiamą paskolą studijų kainai sumokėti gavo 127 studentai, gyvenimo išlaidoms – 105 

studentai.  

 

 Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, 

provaikaičių studijoms 

 

Valstybinis studijų fondas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, 

vaikaičiams, provaikaičiams skiria dviejų rūšių paramą: stipendiją už studijų rezultatus ir 

socialinę išmoką. 2014 m. Valstybinis studijų fondas skyrė paramą 20 Kolegijoje 

studijuojančių išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių. 

 

 Finansinė parama studentams su negalia 

 

2014 m. Vilniaus kolegijoje studijavo 71 studentas su negalia, iš jų 55 nuolatinių, 16 

ištęstinių studijų studentų. Iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos skirtų lėšų jiems išmokėta 100,896 tūkst. Lt: specialiesiems poreikiams 

tenkinti – 92,160 tūkst. Lt., studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 8,736 tūkst. Lt. Iš 

specialių aplinkos pritaikymų neįgaliesiems Elektronikos ir informatikos fakultete yra 

sumontuoti trys žmonėms su negalia atlenkiami keltuvai, keliantys į keturis aukštus, du 

laiptų nuolydžiai nuo įėjimo į pirmo aukšto patalpas, keleivinis liftas, įrengti 4 sanitariniai 

mazgai žmonėms su negalia. Pedagogikos fakultete studentams, turintiems klausos negalią, 

per paskaitas vertėjauja Gestų vertėjų centro vertėjai bei fakulteto Lietuvių gestų kalbos 

vertimo studijų programos studentai.  

Visi pageidaujantys turi galimybę gyventi Kolegijos bendrabučiuose. 

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. Neįgaliesiems studentams suteikiama finansinė parama, per 

mėnesį buvo mokama 520 Lt tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Šio 

projekto tikslinės išmokos yra skirtos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir 

kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti. 2014 m. tikslinę išmoką gavo 45 

studentai su negalia. Jiems išmokėta 280,8 tūkst. Lt Įgyvendinant šį projektą Kolegijos 

studentams buvo nupirktos specializuotos priemonės, skirtos studijų aplinkos pritaikymui 

neįgaliems studentams. 
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2.4.  STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

Nuo pirmosios koleginių studijų programų absolventų laidos 2003 m. iki 2014 metų 

Kolegiją baigė 24497 absolventai. Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika 2003-2014 m. 

pateikta 12 pav. 

 

12 pav. Kolegijos absolventų skaičiaus dinamika  

 

 

2014 m. Kolegiją baigė 1677 studentai, tai yra 64,80 proc. priimtų į pirmą kursą 

priklausomai nuo studijų programos ir studijų formos 2010 ir 2011 m.. Duomenys 

pateikiami 6 lentelėje. 
 

6 lentelė. Priimtųjų 2010 ir 2011 m. studentų laidos 2014-aisiais duomenys 
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2013 m. visų baigusiųjų studijas dalis nuo priimtųjų atitinkamais studijų metais buvo 

66,91 proc., valstybės finansuojamose studijų vietose – 80,68.  

Bendras 2014 m. laidos nubyrėjimas sudaro 35,2 proc. (2013 m. – 33,09). Įstojusiųjų 

į valstybės finansuojamas studijų vietas laidos nubyrėjimas gerokai mažesnis ir sudaro 24,9 

proc. (2013 m. – 19,32). 

Analizuojant laidos nubyrėjimą pagal studijų programas pastebima, kad kai kurių 

studijų programų 2014 metų laida sudarė mažiau nei 50 proc. priimtųjų į tos studijų 

programos pirmąjį kursą: Aprangos technologijų ir verslo – 45,9, Verslo ekonomikos – 45,2, 

Elektronikos technikos – 44,8, Želdynų ir jų dizaino – 43,9, Lietuvių gestų kalbos vertimo – 

43,5, Informacijos sistemų – 42,5, Kompiuterių technikos – 41,1, Programų sistemų –31,6. 

Vadovaujantis Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programų bendrųjų reikalavimų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 

balandžio 9 d. Nr. V-501 įsakymu (Žin., 2010, Nr. 44-2139), nuo 2010 metų Kolegijoje visų 

studijų programų studentai rengia ir gina baigiamuosius darbus (projektus).  

2014 m. bendras baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkis (8,1) Kolegijoje buvo 

nežymiai didesnis nei praėjusiais metais (2013 m. – 8,06). Palyginti su 2013 m., šis rodiklis 

nuolatinėse studijose (8,19) sumažėjo (2012 m. buvo 8,23), o ištęstinėse studijose (8,0) 

padidėjo (2013 m. – 7,88).  

2014 m. didžiausias nuolatinių ir ištęstinių studijų bendras baigiamųjų darbų 

pažymių vidurkis buvo EIF – 8,46, toliau sekė Agrotechnologijų (8,43) ir Sveikatos 

priežiūros (8,35) fakultetai. Žemiausius baigiamųjų darbų įvertinimus gavo VVF studentai 

(vidurkis – 7,88). 

Visų fakultetų nuolatinių studijų studentai už baigiamuosius darbus gavo geresnius 

įvertinimus nei ištęstinių studijų studentai. 

Analizuojant baigiamųjų darbų įvertinimus pagal studijų programas, aukščiausius 

baigiamųjų darbų įvertinimus gavo: EIF  – Elektronikos technikos nuolatinių studijų (9,17); 

EKF – Bankininkystės nuolatinių studijų (8,24), VVF – Maitinimo verslo organizavimo 

ištęstinių studijų (8,50), SPF – Biomedicininės diagnostikos nuolatinių studijų (9,0), ATF – 

Želdynų ir jų dizaino ištęstinių studijų – (9,00), PDF – Pradinio ugdymo pedagogikos 

ištęstinių studijų (8,60), MTF – Populiariosios muzikos nuolatinių studijų (9,13) programų 

studentai.  

Fakultetuose žemiausiais balais buvo įvertinti šių studijų programų studentų 

baigiamieji darbai: EIF – telekomunikacijų ištęstinių studijų (7,45), EKF – finansų 

nuolatinių studijų (7,11), VVF – reklamos vadybos ištęstinių studijų (7,24), SPF – 

ergoterapijos nuolatinių studijų (8,1), ATF – cheminės analizės technologijos nuolatinių 

studijų (8,12), PDF – socialinės pedagogikos ištęstinių studijų (7,63), MEF – kultūrinės 

veiklos vadybos ištęstinių studijų (6,81). 

2014 m. baigiamąjį egzaminą laikė tik higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos 

studijų programos studentai, studijavę ištęstine studijų forma, kadangi jų programos studijų 

planas buvo patvirtintas iki 2010 metų ir tame plane buvo numatytas baigiamasis egzaminas. 

Šio baigiamojo egzamino įvertinimų vidurkis lygus 7,1. 

2014 m. Kolegiją su pagyrimu baigė 58 studentai – tai sudaro 3,46 proc. visų 

absolventų. Palygionti su praėjusiais metais, šis skaičius padidėjo – 2013 m. tokių studentų 

buvo 50 (sudarė 3 proc. visų baigusiųjų Kolegiją). Daugiausia diplomų su pagyrimu buvo 

įteikta SPF absolventams – 19, EKF su pagyrimu baigė 14, VVF – 12, MTF – 6, EIF – 4, 

ATF – 2, PDF – 1 studentas. 
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2.5.  STUDENTŲ IŠVYKIMAS IR ŠIO PROCESO PRIEŽASTYS 

2013-2014 mokslo metais iš Kolegijos išvyko (iš studentų sąrašų buvo išbraukti) 

1252 studentai, iš jų nuolatinės studijų formos – 679, ištęstinės – 573 (2013 m. išbraukta 

1500, nuolatinės studijų formos – 722, ištęstinės – 778). 

Studentų išbraukimo, arba nubyrėjimo priežastys, kaip ir kasmet išlieka tos pačios: 

studentai nubyrėjo dėl nepažangumo, savo noru, neatvyko po akademinių atostogų, keitė 

studijų programą išvykdami į kitą kolegiją, kt. (pavyzdžiui, finansinių įsipareigojimų 

nevykdymas). 

Studentų nubyrėjimo rodiklis, palyginti su 2013 m., sumažėjo nuo 19,98 iki 17,45 

proc. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis pateikiamas 7 lentelėje. 

 

 

7 lentelė. Išvykusių studentų skaičius pagal išvykimo priežastis 2014-10-01 

Studentų išbraukimo iš 

studijuojančiųjų sąrašų 

priežastys 

Nuolatinė studijų 

forma 

(studentų skaičius 

2013-10-01 – 5173) 

Ištęstinė studijų 

forma  
(studentų skaičius 

2013-10-01 –2003) 

Iš viso  
(studentų skaičius  

2013-10-01 – 7176) 

Stud. sk.  proc.  Stud. sk.  proc.  Stud. sk.  proc.  

Nepažangumas 283 5,47 264 13,18 547 7,62 

Savo noru 365 7,06 244 12,18 609 8,49 

Neatvykimas po akademinių 

atostogų 

13 0,25 6 0,29 19 0,26 

Studijų programos keitimas studijų 

srityje (išvykimas į kitą kolegiją) 

1 0,02 1 0,05 2 0,02 

Kitos priežastys 17 0,33 58 2,90 75 1,05 

Iš viso 679 13,13 573 28,60 1252 17,45 

 

 

Daugiausia studentų (8,49 proc.) išbraukta patiems prašant (2012-2013 m. m. – 

7,29). Tokių studentų skaičius kasmet didėjo, tačiau daug metų pagrindinė studentų 

nubyrėjimo priežastis buvo nepažangumas. 2013-2014 m. m. dėl nepažangumo išbrauktų 

studentų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo nuo 8,91 iki 7,62 proc.  

Kaip ir praėjusiais metais, vos keletas studentų išbraukti iš sąrašų dėl studijų 

programos keitimo išvykstant į kitą kolegiją (0,02 proc.) ir kaip neatvykę po akademinių 

atostogų (0,26 proc.). Dėl kitų priežasčių išbraukta 1,05 proc. studentų.  

Studentai, nutraukę studijas savo noru, sudaro 49 proc. (praėjusiais metais – 42,38 

proc.). 2013-2014 m. m. 44 proc. visų išbrauktųjų sudaro studentai, išbraukti dėl 

nepažangumo (2011–2012 m. buvo 48,06 proc.) (13 pav.). Išbrauktųjų dėl kitų priežasčių 

dalis sudaro 7 proc. (2012-2013 m. m. – 9,56 proc.). 
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13 pav. Studentų išvykimo priežastys 2013-2014 m. m. 

 

 

Išbrauktų iš studijuojančiųjų sąrašų skaičių pagal studijų formas dinamika 2012–

2014 m. pateikiama 14 paveiksle. 

 

 
14 pav. Studentų, išbrauktų iš sąrašų, dalis 2012–2014 m., proc. 

 

Kaip ir praėjusiais metais, 2013-2014 m. m. nuolatinių studijų studentų, nebaigusių 

studijų programos, išbraukta daugiau nei du kartus daugiau nei ištęstinių. Palyginti su 

praėjusiais metais, išbraukimo procentas tiek nuolatinėse, tiek ištęstinėse studijose 

sumažėjo. 

Daugiausia studentų, kaip ir 2012-2013 m. m., išbraukta EIF – tai sudaro 32,02 proc. 

visų studentų, šis rodiklis, lyginant su praėjusiais mokslo metais, nepakito.  

Kaip ir 2012-2013 m. m., mažiausiai išbraukta iš studentų sąrašų SPF – 7,44 proc., 

tačiau šis rodiklis pablogėjo (praėjusiais metais buvo 5,80  proc.). Kai kuriuose fakultetuose 

nubyrėjimas sumažėjo – VVF (nuo 21,98 iki 17,46 proc.), ATF (nuo 19,88 iki 18,04 proc.), 

MTF (nuo 17,19 iki 7,81 proc.), kituose – padidėjo: EKF (nuo 15,96 iki 16,55),  PDF (nuo 

14,20 iki 21,29 proc.). 

Palyginti išbrauktų studentų skaičių fakultetuose pagal studijų formas, visuose 

fakultetuose, išskyrus SPF, ištęstinių studijų studentų išbraukta santykinai gerokai daugiau 

nei nuolatinių. Ryškus santykis ATF (nuolatinėse – 10,72, ištęstinėse – 31,88 proc.), taip 

pat EKF (atitinkamai 10,09 ir 26,85 proc.), EIF (atitinkamai 28,08 ir 39,32 proc.), PDF 

(atitinkamai 9,53 ir 20,53 proc.), MTF (atitinkamai 9,21 ir 20,47 proc.). 

Stebimos dvi pagrindinės studentų nubyrėjimo priežastys – studijų nutraukimas savo 

noru ir nepažangumas. Kaip jau buvo minėta aukščiau, pastebima, kad nepažangumas, kaip 
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buvo ankstesniais metais, nėra pagrindinė studentų išbraukimo iš sąrašų fakultetuose 

priežastis. Trijuose fakultetuose ji dominuoja (EIF, VVF ir PDF), kituose fakultetuose 

(EKF, SPF, ATF, MTF) daugiausia studentų išbraukta jų pačių prašymu. 

Analizuodami studijų nutraukimo savo noru priežastis, fakultetai atskleidžia 

tendencijas, kurios yra labai panašios visos Kolegijos mastu.  

Pavyzdžiui, EIF pastebi, kad, kaip ir ankstesniais metais, dauguma nutraukusiųjų 

studijas savo noru būna pirmojo kurso studentai. Prašymuose nutraukti studijas dažniausiai 

įrašoma, jog nepatinka pasirinktos studijos. Vis daugiau studentų teigia, jog studijos 

pasirodė per sunkios, nes mokykloje buvo pasirinkę humanitarinę kryptį, nesimokė fizikos 

arba žemesniu lygiu mokėsi matematiką. Be to, dažnas pirmakursis, iškilus pirmiesiems 

studijų sunkumams nutraukia studijas ir dėl studento krepšelio – studijas nutraukus pirmąjį 

semestrą nereikia grąžinti studijų kainos. aukštesniuose kursuose studijų nutraukimo 

priežastys kitokios – studentai teigia, jog įsidarbino, išvyksta į užsienį ir kt. 

EKF detaliau panagrinėjo priežastis, dėl kurių studentai nutraukia studijas savo noru, 

ir pastebėjo, kad pagrindinės yra šios: nemotyvuotai pasirinkta studijų programa (33,33 

proc.); išvykimas į užsienį dirbti arba studijuoti (apie 20 proc.); per sunku studijuoti (14 

proc.); nesuderina studijų su darbu (7 proc.); kitos priežastys (šeiminės ir asmeninės 

priežastys, neturi lėšų susimokėti už studijas, išvyksta į karinius mokymus, liga, tiesiog 

nenori mokytis ir kt.). 

ATF atlikus nutraukusiųjų studijas savo noru apklausą paaiškėjo, jog 27,1 proc. 

nutraukė studijas dėl sunkios materialinės padėties, 20 proc. susirado darbą,  13,33 proc. 

teigė, kad per sunku mokytis, 13,33 proc. nepatiko pasirinkta studijų kryptis, 12 proc. išvyko 

į užsienį studijuoti arba dirbti, 14,24 nurodė kitas priežastis (įsidarbino, dėl sveikatos 

problemų, dėl asmeninių priežasčių).  

Kaip pastebi fakultetai, nepažangumas išlieka aktuali problema ištęstine studijų 

forma studijuojantiems studentams. Dauguma išbrauktųjų dėl nepažangumo teigia, kad 

jiems sunku mokytis, ypač tiems studentams, kurie bendrojo lavinimo mokyklas yra baigę 

prieš dešimt ir daugiau metų. Kai kurie studentai negali suderinti darbo ir studijų dėl 

darbdavių nesutikimo išleisti į sesijas arba dėl jų pačių negebėjimo planingai ir nuosekliai 

studijuoti. Ypač ši tendencija stebima tarp technologijos mokslų studijų srities pirmakursių. 

Pratęsus skolų likvidavimo laikotarpį ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų 

sesijos pradžios, studentų, išbrauktų dėl nepažangumo, skaičius mažėja. 

Gerų rezultatų buvo pasiekta, fakultetuose patvirtinus studentų nubyrėjimo 

mažinimo planus ir pradėjus vykdyti jame numatytas nubyrėjimo mažinimo priemones.  

Pavyzdžiui, VVF interneto puslapyje skelbiamas konsultantų sąrašas, kuriame 

nurodyta, kokiais klausimais, kokie fakulteto padaliniai konsultuoja studentus; vykdoma 

studentų pažangumo stebėsena; atlikta dėstytojų ir studentų apklausa, kurios tikslas – 

tobulinti studentų konsultacijų tvarką; išanalizuotos studijų programų modulių sekos 

keitimo galimybės ir atlikti pakeitimai; stengiamasi didinti studijų lankstumą, siūlant 

studentams įvairias studijų formas, individualius studijų grafikus.  

ATF prieš dvejus metus buvo parengtas ir pradėtas įgyvendinti studentų nubyrėjimo 

sumažinimo planas, apimantis studentų studijų motyvacijos ir užimtumo didinimą, studentų 

informavimo gerinimą, visapusišką paramą studentams, dėstytojų konsultacijų studentams 

aktyvinimą. Ši kompleksinė priemonių visuma davė gerų rezultatų – studentų nubyrėjimas 

per dvejus metus fakultete sumažėjo 4,31 procentais.  

2.6.  ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS  

Kolegija vykdo absolventų karjeros stebėseną pagal Lietuvos darbo biržos pateiktus 

duomenis. Kolegijos absolventų įsidarbinimo rodikliai per trejus metus gerokai išaugo: 
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2012 m. spalio 1 d. įsidarbinimo lygis buvo 83,34 proc.; 2013 m. gruodžio 

1 d. – 91,84 proc.; 2014 m. birželio 1 d. – 94,64 proc., gruodžio 1 d. – 91,95 proc.  

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

Studijų programa 

2012/2013 m. m. 2013/2014 m. m. 

Baigusių 

studijas skaičius 

Registruotų 

darbo biržoje 

skaičius 
2013-12-01 

Įsidarbinimo  
lygis, % 

2013-12-01 

Baigusių 
studijas 

skaičius 

Registruotų 

darbo biržoje 

skaičius 
2014-12-01 

Įsidarbinimo  
lygis, % 

2014-12-01 

EIF 132 7 94,7 203 17 91,63 

1. Elektronikos technika  26 1 96,15 39 3 92,31 

2. Informacijos sistemos 25 2 92 45 5 88,89 

3. Kompiuterių technika  15 0 100  44 6 86,36 

4. Programų sistemos – – – 30 0 100 

5. Programavimas kompiuteriams 31 2 93,55 1 0 100 

6. Telekomunikacijos 35 2 94,29 44 3 93,18 

EKF 315 28 91,11 299 28 90,64 

7. Bankininkystė 93 7 92,47 76 14 90,79 

8. Buhalterinė apskaita  119 9 92,44 121 13 91,74 

9. Finansai 46 11 76,09 44 16 93,18 

10. Investicijos ir draudimas – – – 25 5 80 

11. Draudimo vadyba 28 1 96,43 – – – 

12.Verslo ekonomika 29 0 100 33 3 90,91 

VVF 454 48 89,43 461 37 91,97 

13. Įstaigų administravimas – – – 64 2 96,88 

14. Įstaigų ir įmonių 
administravimas 

60 19 72,06 – – – 

15. Turizmo ir viešbučių 

administravimas 
115 21 78,13 28 0 100 

16. Maitinimo verslo 

organizavimas 
51 3 93,62 25 1 96 

17. Verslo vadyba 94 13 83,33 39 5 87,18 

18. Prekybos vadyba 56 3 91,67 47 5 89,36 

19. Reklamos vadyba 78 10 83,61 76 7 90,79 

20.Tarptautinis verslas – – – 72 8 88,89 

21.Viešbučių ir restoranų vadyba – – – 53 5 90,57 

22. Turizmo vadyba – – – 57 4 92,98 

SPF 316 45 86,8 320 10 96,88 

23. Bendrosios praktikos slauga 131 5 95,9 147 2 98,64 

24. Kineziterapija 34 7 84,78 32 2 93,75 

25. Biomedicininė diagnostika 33 6 84,62 31 0 100 

26. Dietetika 35 9 78,05 34 1 97,06 

27. Ergoterapija 28 8 77,78 32 3 90,63 

28. Higieninė ir dekoratyvinė 
kosmetologija 

55 10 82,46 44 2 95,45 

ATF 162 24 82,35 141 20 85,82 

29. Agroverslo vadyba 17 4 84 19 4 78,95 

30. Cheminės analizės 

technologija 
19 1 90,91 17 4 76,47 

31. Veterinarija 45 5 80 42 5 88,1 

32. Želdiniai ir jų dizainas 39 11 76,09 25 3 88 

33. Maisto technologija – – – 38 4 89,47 

34. Maisto produktų technologija 42 3 89,66 – – – 

PDF 154 39 84,21 103 8 92,23 

35. Ikimokyklinis ugdymas 55 12 85,37 41 1 97,56 

36. Pradinio ugdymo pedagogika 42 9 83,64 19 1 94,74 

37. Socialinė pedagogika 43 16 82,98 33 4 87,88 

38. Lietuvių gestų kalbos vertimas – – – 10 2 80 

39. Gestų kalba  14 2 87,5 – – – 

MTF 148 15 82,95 150 15 90 

40. Aprangos dizainas 9 9 55 10 1 90 

41. Aprangos technologijos ir 

verslas 
– – – 17 

2 
88,24 

42. Šukuosenų dizainas 23 5 87,8 13 2 84,62 

43. Kostiumo dizainas 9 0 100 – – – 

44. Siuvinių projektavimas ir 

gamyba 
8 

1 
94,74 – – – 

45. Kultūrinės veiklos vadyba 60 7 79,41 68 4 94,12 

46. Šokio pedagogika 22 2 81,82 16 0 100 

47. Populiarioji muzika 8 1 94,12 15 3 80 

48. Pramoginis scenos menas 9 2 80 11 3 72,73 

IŠ VISO  1681 309 83,34 1677 135 91,95 
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Absolventų įsidarbinimo lygis pagal fakultetus ir studijų programas Lietuvos darbo 

biržos duomenimis pateiktas 8 lentelėje. 

 

Pagal Lietuvos darbo biržos pateiktus duomenis (2014-12-01) geriausiai įsidarbino 

absolventai, baigę šias studijų programas: Programų sistemas, Programavimą 

kompiuteriams, Turizmo ir viešbučių administravimą, Biomedicininę diagnostiką ir Šokio 

pedagogiką (įsidarbino 100 proc. baigusiųjų studijas), Bendrosios praktikos slaugą (99 

proc.), Ikimokyklinio ugdymo pedagogiką (98 proc.), Įstaigų administravimą (97 proc.), 

Dietetiką (97 proc.), Higieninę ir dekoratyvinę kosmetologiją (96 proc.), Maitinimo verslo 

organizavimą (96 proc.), Pradinio ugdymo pedagogiką (95 proc.), Turizmo vadybą (93 

proc.) ir kt. 

Pagal Lietuvos darbo biržos skelbiamą paklausių Vilniaus regione profesijų ir 

specialybių sąrašą Kolegijos vykdomos studijų programos 70–80 proc. atitinka specialistų 

poreikį. 2014 m. kolegijų reitinge pagal alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių 

vertinimus Kolegija užėmė antrą vietą (surinko 16,5 taško iš 25), pagal darbo neradusių 

praėjus 9 mėn. po baigimo absolventų santykį su visais 2013 m. absolventais užėmė antrą 

vietą (abiem atvejais po Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos). Kolegijų reitinge 

nurodyta, kad remiantis sociologine darbdavių apklausa darbdaviai geriausiai iš visų 

kolegijų vertina Vilniaus kolegijos absolventus – 32,2 proc. (2014 m.), 25,7 proc. (2013 m.), 

34,5 proc. (2012 m.) darbdavių labiausiai linkę pasitikėti Vilniaus kolegijos absolventų 

žinių kokybe. 

Per Karjeros centro tinklalapį studentai informuojami apie galimybes atlikti 

praktikas ir įsidarbinti. Iki 2014 m. gruodžio 1 d. tinklalapyje buvo užsiregistravę 230 

darbdavių. Kas mėnesį paskelbiama 10–20 naujų darbo ir praktikos skelbimų, taip pat 

tinklalapyje nuolat aktyvios nuorodos cv.vilnius.lt, darbovieta.lt, kur skelbiami naujausi 

darbo ir praktikos pasiūlymai. Naujienų skiltyje informuojama apie įvairius su karjera 

susijusius įvykius, seminarus, paskaitas, renginius, studijų parodas, muges, verslumą ir 

savanorystę skatinančius projektus ir kitas studentų karjerai svarbias veiklas. 

Kontaktams su darbdaviais stiprinti ir studentams padėti įsilieti į darbo rinką 

fakultetuose organizuojami karjeros renginiai, per kuriuos studentai turi galimybę lavinti 

savo gebėjimus, užmegzti kontaktus, dalyvauti konkursuose ir t. t. 

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. Per 2014 metus 

karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminaruose ir individualiose karjeros konsultacijose 

dalyvavo daugiau kaip 700 visų kursų studentų. 

2014 metų rugsėjo mėn. buvo surengtas informacinis seminaras pirmakursiams 

„Studijos Vilniaus kolegijoje ir sėkminga karjera“ (jame buvo pateikta informacija apie 

Vilniaus kolegiją, struktūrą, pasiekimus, studentų laisvalaikį, statistinę informaciją, 

absolventų įsidarbinimą, Tarptautinių ryšių skyrių, Erasmus+, Kolegijos tinklalapį, karjeros 

konsultavimą, bibliotekos paslaugas, studentų el. paštą, virtualiąją mokymosi aplinką ir kt.). 

Seminaruose dalyvavo apie 400 studentų.  

Kolegija, siekdama sukurti grįžtamąjį ryšį, domisi, kaip sekasi buvusiems 

studentams, kokių problemų iškyla darbe, kaip jie vertina įgytą išsilavinimą, koks jų studijų 

tęstinumas ir kt. Į absolventų nuomonę yra atsižvelgiama tobulinant vykdomas studijų 

programas, rengiant jų savianalizes, taip pat kuriant naujas studijų programas. Veikia 

absolventų Alumnų klubas. Absolventai kviečiami aktyviai dalyvauti klubo veikloje, 

diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę apie studijas Kolegijoje, dalyvauti studentams ir 

moksleiviams skirtuose renginiuose. Jie yra įvairių komitetų ir komisijų, veikiančių 

Kolegijoje, nariai. 
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2.7.  ABSOLVENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMŲ AKTUALUMAS IR 

POTENCIALI ĮTAKA REGIONO IR (ARBA) VISOS ŠALIES RAIDAI 

2014 m. 81 studento baigiamasis darbas (projektas) buvo parengtas užsakius įvairioms 

šalies įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. Tai sudaro 4,83 proc. visų 2014 m. parengtų ir apgintų 

baigiamųjų darbų. 2013 m. šis skaičius buvo šiek tiek mažesnis 4,22 proc. 

EIF daugiausia užsakomųjų baigiamųjų darbų parengė programų sistemų, 

kompiuterių technikos ir elektronikos technikos studijų programų studentai. Užsakovai – 

EIF Mechatronikos centras ir fakulteto laboratorijos, UAB „Optolita“,  UAB „Agrowill“, 

UAB „Laptop.lt“, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus dailės akademija, Karoliniškių 

poliklinika ir kt. 

EKF verslo ekonomikos  studentai savo darbuose analizavo UAB „Lipnios etiketės“ 

verslo plėtros strategiją, verslo plėtros galimybes, UAB „LKW tiekimas“ veiklos valdymo 

dokumentavimą. 

VVF turizmo vadybos studijų programos diplomantai rengė baigiamuosius darbus 

viešbučio „Kempinski Hotel Cathedral Square Vilnius“, UAB „Airlituanica“, UAB 

„Senamiesčio gidas“, kaimo turizmo sodybos „Dubgiris“ užsakymu. Reklamos vadybos 

studentai savo darbuose nagrinėjo įmonių įvaizdžio, komunikacijos gerinimo klausimus, 

rengė rinkodaros planą klientų lojalumui skatinti (užsakovai – Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija, UAB „Connective Media“, UAB „Omnitel“, UAB „Ak studija“, AB DNB 

bankas, UADBB „BALTO LINK“). Įstaigų administravimo studijų programos studentai 

atliko tyrimus ir teikė siūlymus įstaigų veiklos gerinimui Pasvalio rajono savivaldybės, VU 

ligoninės Šeimos medicinos centro, AB „Grifs AG“ užsakymu. 

SPF kineziterapijos studentas savo baigiamajame darbe analizavo Salantų 

gimnazijos mokinių kuprinių svorio įtaką laikysenai. 

ATF maisto technologijos studijų programos studentai savo baigiamuosiuose 

darbuose analizavo UAB „Žiežmarių mėsa“, UAB „Rimi Lietuva“, Maxima LT, AB 

„Aldmeda“, restoranui „Astorija“ aktualias temas. Maisto produktų gamybos srityje buvo 

išskirtos temos apie gaminimą su netradicinėmis žaliavomis, išplečiant gaminių 

asortimentą, patenkinant vartotojo poreikius, tam tikrų maisto priedų, palengvinančių 

gamybos technologinį procesą, panaudojimą, naujų produktų gamybos įdiegimą bei 

gamybos technologijos tobulinimą. Maitinimo įmonėse – labiau orientuojamasi į 

valgiaraščio tobulinimą, patiekalų gamybos, technologinės programos atnaujinimą.  

Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje užsakymu Želdynų ir jų dizaino studijų 

programos studento baigiamajame darbe buvo pateikti pasiūlymai Rennhof pilies parko 

Lampertheime, Vokietijoje, atkūrimo projektiniai pasiūlymai, aktualūs tiek mokyklos, tiek 

miestelio bendruomenei. 

Cheminės analizės technologijos studijų programos studentai parengė 

baigiamuosius darbus UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir UAB „Labtarna“ 

užsakymu. 

MTF aprangos technologijų ir verslo studijų programos baigiamieji darbai buvo 

rengiami UAB „Lelija“, UAB „Julia Janus“, AB „Kauno Baltija“ ir kt. verslo įmonių 

užsakymu.  Lietuvos fotomenininkų sąjungos užsakymu baigiamuosius darbus rengė 

Šukuosenų dizaino studijų programos studentai. Kultūrinės veiklos vadybos studentai 

baigiamuosiuose darbuose analizavo kultūros ir kūrybinių industrijų vystymo galimybes 

Naisių kaime, VšĮ Jaunimo miuziklo teatro įkūrimo galimybes ir grėsmes, vertino vidinės 

komunikacijos galimybes Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekoje, atliko Lietuvos gretutinių 

teisių asociacijos AGATA įvaizdžio vertinimą, kt.   

Plačiau apie užsakomuosius baigiamuosius darbus 4 priede. 
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2.8.  MENINĖ SAVIRAIŠKA IR SPORTAS  

2014 m. Vilniaus kolegijoje studentai savo laisvalaikį aktyviai leido studentiškuose 

Kolegijos kolektyvuose: merginų chore „Vaidilutės“, šokių ir dainų ansamblyje „Voruta“ 

bei folkloro ansamblyje „Želmuo“. Visi trys meniniai kolektyvai paruošė specialiąsias 

koncertines programas ir dalyvavo vasarą vykusios Lietuvos Dainų šventės „Čia mūsų 

namai“ renginiuose, o „Vaidilutės“ bei „Voruta“ keliavo į Baltijos šalių studentų dainų 

šventę Gaudeamus XVII, kuri 2014 m. vyko Daugpilyje (Latvija). Įdomias programas 

parodė folkloro ansamblis „Želmuo“ dalyvaudamas trijuose tarptautinio folkloro festivalio 

,,Skamba skamba kankliai” koncertuose, kuris tradiciškai nuaidi Vilniaus kiemuose ir 

aikštėse paskutinį gegužės mėnesio savaitgalį. 

 

Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ praėjusiais metais dalyvavo 

gausybėje renginių. Vienas ryškiausių – V jaunimo chorų festivalis „Liepaičių draugai 

Vilniuje“, kuris vyko šv. Kotrynos bažnyčioje bei Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.  

Tarptautiniame chorinės sakralinės muzikos konkurse Eišiškėse, kuriame dalyvavo 

per trisdešimt chorų iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos, choras pelnė I vietos 

diplomą „Auksinė Šalčios juosta“.  

Rudenį „Vaidilutes“ pasitiko jaunatviškas XVI Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 

chorų festivalis Klaipėdoje, kuriame choras atliko nuotaikingą programą Klaipėdos 

universiteto Menų fakulteto salėje. 

 

Šokių ir dainų ansamblis „Voruta“ praėjusį sezoną du kartus vyko į koncertinę 

kelionę užsienyje – Rygos švietimo institucijų kvietimu koncertavo mokyklose, drauge su 

Rygos meno kolektyvais vyko į Stokholmą (Švedija) ir užmezgė kontaktus su Rygos 

kolegijos Šokio pedagogikos katedra. Lenkijos lietuvių bendruomenės ir vyskupo Antano 

Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose kvietimu ansamblis koncertavo tarptautinėje 

meno kolektyvų šventėje – „Seinai 2014“ (Lenkija). 

Ansamblyje 2014 m. šoko, grojo ir dainavo apie 60 dalyvių, tarp jų – 46 Vilniaus 

kolegijos studentai. 

 

Folkloro ansamblis ,,Želmuo” 2014 m. dalyvavo 30-tyje įvairaus pobūdžio renginių 

Vilniuje, kituose Lietuvos miestuose bei užsienyje. Išskirtinis metų įvykis buvo kelionė į 

Oksfordą (D. Britanija). ,,Želmuo” populiarino lietuvių tradicinę kultūrą ir garsino Vilniaus 

kolegijos vardą už Lietuvos ribų – Oksfordo universitete, kur vasario 13-18 d. surengė du 

koncertus-vakarones lietuvių studentų bendruomenei. 2014 metų pabaigoje ,,Želmens” 

muzikavimą išgirdo ir platesnė auditorija – kolektyvas buvo pakviestas muzikuoti LRT 

televizijos laidoje ,,Duokim garo”.  

Ansamblis dalyvavo daugelyje Lietuvos studentiško jaunimo folkloro renginių – 

festivaliuose, vakaronėse, mokymuose. Vienas jų – pavasarį vykęs VII Lietuvos aukštųjų 

mokyklų folkloro ansamblių festivalis ,,O kieno žali sodai 2014”, kur ,,Želmuo” pasirodė 

dviejuose koncertuose.  

Ansamblio nariai itin daug išmoko parengę savitą teminę Mažosios Lietuvos 

folklorui ir K. Donelaičio kūrybai skirtą valandos trukmės programą ,,Septyni rūtų lapukai“.  

Svarbu pabrėžti, kad į kolektyvą nuolat ateina naujų narių, į koncertinę veiklą 

įtraukiami visi ansamblio nariai, tad visi ansambliečiai įgyja vertingos patirties populiarinti 

tradicinę kultūrą, plečia saviraiškos galimybes ir bendrakultūrinį pažinimą. Šiuo metu 

kolektyve dalyvauja aštuoniolika narių. Didžioji jų dalis – Vilniaus kolegijos keturių 

fakultetų studentai. Didelis dėmesys ansamblyje skiriamas ne tik liaudies dainų mokymuisi, 

bet ir instrumentiniam muzikavimui – studentai kankliuoja, groja smuikais, armonikomis, 
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armonikėlėmis, lamzdeliais, skudučiais. Taip pat daug laiko skiriama naujų šokių 

mokymuisi.  

 

Kūno kultūros ir sporto centras koordinuoja ir vykdo kūno kultūros (LPD) 

pratybas, organizuoja savarankiškas kūno kultūros pratybas ir įvairių sporto šakų 

treniruotes, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą to pageidaujantiems studentams bei 

Kolegijos darbuotojams, organizuoja studentų sporto rungtynes, varžybas, šventes, atskirų 

sporto šakų pirmenybes, skatina studentus siekti gerų sportinių rezultatų ir deramai 

atstovauja kolegijai šalies ir tarptautiniuose renginiuose. 

Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių komandinėje įskaitoje Vilniaus kolegijos 

komandos buvo čempionės. 9 lentelėje pateikiami Kolegijos merginų ir vaikinų sportiniai 

pasiekimai Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynėse. 

 
9 lentelė. 2014 m. VIKO sportininkų pasiekimai Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynėse 

Nr. Sporto komanda/sportininkai/rungtis Rezultatai 
1.  Vaikinų krepšinio komanda 2 vieta 
2.  Stalo teniso merginų ir vaikinų Čempionai 
3.  Futbolo rinktinė Čempionai 
4.  Vaikinų tinklinio komanda 1 vieta 
5.  Merginų tinklinio komanda 2 vieta 
6.  Svarsčių kilnotojai 3 vieta 
7.  Merginų estafetinis bėgimas  2 vieta 
8.  Merginų kroso varžybos 2 vieta 
9.  Vaikinų estafetinis bėgimas 2 vieta 

10.  Vaikinų kroso varžybos 1 vieta 

 

2014 m. Kolegijos diplomą gavo Lietuvos biatlono rinktinės narys, Pasaulio 

čempionato ir Olimpinių žaidynių dalyvis Karol Dombrovskij. Tais pačiais metai Kolegijoje 

pradėjo studijuoti šiuolaikinės penkiakovės Pasaulio čempionatų prizininkė ir jaunimo 

grupės čempionė Ieva Serapinaitė. 

2.9.  STUDENTŲ PROFESINIAI IR KITI PASIEKIMAI 

Kolegijos studentai dalyvavo profesiniuose konkursuose, studentų konferencijose, 

meno renginiuose, laikė egzaminus ir gavo tarptautinius ECDL pažymėjimus. 

ECDL testą išlaikė ir pažymėjimus gavo 32 EIF studentai. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų konkurse „eiTech‘as 2014“ EIF elektronikos 

technikos studijų programos studentas Viktoras Vaitkus užėmė 1 vietą elektronikos 

rungtyje.  

Programų sistemas studijavęs Rodriguez Priegue, atvykęs dalinių studijų iš Vigo 

universiteto (Ispanija), sukūrė programėlę išmaniesiems Android telefonams ,,Enciklo“. 

Nacionalinėse 2014 metų mechatronikos varžybose „Studijos 2014“ elektronikos 

technikos studijų programos studentai Eugenijus Lapuchinas ir Remigijus Baltrūnas užėmė 

3 vietą. 

Tarptautinėje studentų vaizdo konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje 

visuomenėje“, vykusioje VVF, programų sistemų studentai Mantas Brazdauskis ir Evaldas 

Krušna skaitė pranešimą Knowing foreign languages – its guarantee of enriched and more 

interesting life, tos pačios studijų programos studentai Justinas Babarskas, Deivis Maziukas 

ir Kazimieras Miknys  – The Youth and IT. 
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EKF studentai dalyvavo aštuonioliktoje tarptautinėje verslo praktinio mokymo firmų 

(VPMF) mugėje „Kaunas 2014“. VIKO Drauda komanda apdovanota nominacija 

„Efektyviausia rinkodaros kampanija 2013 m.“ ir „Aktyviausias informacinių technologijų 

diegimas 2013 m.“, VIKO Bankas ir VIKO Drauda komandos apdovanotos bronziniais 

Verslo praktinio mokymo firmos ženkleliais. 

„Apskaitos auksarankės“ diplomas ir 2000 Lt. premija, įsteigta UAB „IMG Numeri“ 

(direktorius V. Liepuonius), buvo įteikta geriausiai buhalterinės apskaitos dalykus 

išmanančiai EKF buhalterinės apskaitos studijų programos studentei Ligitai Vasytei. 

KONTO programos žinovų konkurse nugalėtojais tapo buhalterinės apskaitos studentai 

Brigita Pateckytė, Jekaterina Šarova, Inesa Žabelovič. 

VVF studentai darbavosi renginių asistentų grupėse Švietimo ir mokslo ministerijos 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu renginiuose, parodoje-kontaktų mugėje 

CONVENE, skirtoje Baltijos jūros regiono konferencijų turizmo verslo atstovams, 8-oje 

tarptautinėje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje „Kalbų mokymo ir 

mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“, 

Europos kalbų dienoje. Už studentų gerą darbą ir pagalbą organizuojant renginius gautos 

rengėjų padėkos. 

VVF studentai irgi dalyvavo aštuonioliktoje tarptautinėje VPMF mugėje „Kaunas 

2014“. VPMF „Miglė“ komandai suteiktas auksinės VPMF vardas (1 vieta) už geriausią 

gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti tarp aukštųjų mokyklų praktinio mokymo firmų, taip 

pat įteiktas diplomas už geriausią netradicinį prisistatymą tarp aukštųjų mokyklų praktinio 

mokymo firmų.  

VPMF „Miglė“ skirta 2 vieta ir suteiktas sidabrinės VPMF vardas bei diplomai už 

geriausią gebėjimą reklamuoti savo VPMF, jos prekes ir paslaugas tarp aukštųjų mokyklų 

firmų ir už geriausią elektroninį pristatymą tarp aukštųjų mokyklų firmų. Turizmo vadybos 

studentui Edgarui Petruliui įteiktas diplomas laimėjus geriausio pardavimo vadybininko 

vardą. Kaip geriausiam mugės pardavimo vadybininkui  įteiktas diplomas tarptautinio 

verslo studentui Evaldui Račkauskui. 

Prekybos vadybos studijų programos studentai Justina Baranauskaitė, Lukas 

Marcinkus ir Darius Stonkus tapo VU projekto ,,Idėja 2013“ finalininkais, pateko tarp 10 

geriausių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų komandų-finalininkių ir buvo apdovanoti 

diplomais. 

Uzupis Creative Cluster aukščiausią turizmo verslo idėjos įvertinimą gavo VVF 

turizmo vadybos studijų programos studentės Ina Kazlauskaitė, Ieva Likauskaitė, Žiedūnė 

Šmakotinaitė, Džozefina Babelčiūtė, Gintarė Gintvainytė.  

Vilniaus kolegijoje organizuotame studentų meistriškumo konkurse „Grožis ir 

sveikata“ SPF Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentės 

Gabija Butėnaitė ir Indrė Daukšaitė užėmė po pirmąją vietą, o Jovita Lukauskaitė – 3 vietą. 

Kauno kolegijoje vykusiame studentų meistriškumo konkurse „Grožio metamorfozės“ 

Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentė Jovita Lukauskaitė 

pelnė 2 vietą. Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai skaitė pranešimus 

Lietuvos jaunųjų visuomenės sveikatos tyrėjų konferencijoje, studentų mokslinėje 

praktinėje konferencijoje „Slaugos ir reabilitacijos praktika: profesiniai lūkesčiai“, 

respublikinėje nuotolinėje studentų mokslo taikomojoje konferencijoje „Studijos ir 

sveikata: 2014“. 

ATF Cheminės analizės ir maisto technologijos studijų programų studentai parengė 

ir skaitė pranešimus studentų ir dėstytojų konferencijoje „Chemija aplink mus. Teorija ir 

praktika“ ir Respublikinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Inovacijų 

taikymas technologijose 2014“. Eurazijos moksliniame forume „Integraciniai procesai 

Eurazijos erdvėje: pasiekimai, problemos, perspektyvos“, vykusiame Sankt-Peterburge 

(Rusija), pranešimą apie nacionalinius parkus kaip ypatingą kultūros paveldą skaitė 

Cheminės analizės studijų programos studentė Natalija Marjasova.  
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Tarptautinėje studentų vaizdo konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje 

visuomenėje“ pranešimus anglų kalba skaitė veterinarijos studentai Deividas Kalinauskas 

(The Evolution of Youth’s Position in the Society through History) ir Mindaugas Sarnauskas 

(How Pets Influence our Values). 

PDF studentai skaitė pranešimus Respublikinėje studentų konferencijoje 

„Pedagoginių studijų kaitos aktualijos: daugiakultūriškumas – problemos ir galimybės“. 

Pradinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo studentai savo darbus eksponavo šabloninių 

skiautinių  ,,Pirmas laiškas“ parodoje ,,Vilnios“ pagrindinėje mokykloje, popieriaus vitražo 

parodoje ,,Paukštis“ ,,Atžalyno“ mokykloje-darželyje, Vilniuje vykusioje Respublikinėje 

tekstilės parodoje ,,Skiautinių diena Smėlynėje 2014“. PDF vykusiose parodose tai pat buvo 

demonstruojami studentų darbai. 

MTF Šukuosenų dizaino studijų programos studentė Laura Sabulienė Lietuvos 

atvirajame profesionalių kirpėjų čempionate, vykusiame parodoje ,,Pelenė 2014“, užėmė 1 

vietą fantastinių šukuosenų ture. 

MTF studentų muzikos grupės „In Albedo“ ir „Dizzy bop“ dalyvavo Vilnius Jazz 

fesivalyje.  

Aprangos dizaino studijų programos studentai savo darbus pristatė dizainerių 

konkursuose ir kituose mados renginiuose (Jaunųjų dizainerių konkursai Vilniuje ir Utenoje, 

tarptautinis jaunųjų dizainerių festivalis „Apkalbos“ Kaune, tarptautinis mados renginys 

„Habitus Balticum 2014“ Rygoje, paroda „Dizaino savaitė“, vykusi Menų inkubatoriuje, 

Vilniuje, Jaunųjų dizainerių konkursas „DiDi 2013 Kaune).  

Šukuosenų dizaino studijų programos studentai parengė šou programą ir pasirodė 

tarptautiniame šviesos festivalyje „Bee positive“, kuris vyko Vilniuje. 

Šokio pedagogikos studentai dalyvavo šiuolaikinio šokio festivalyje „Bičių 

sąskrydis“, vykusiame Menų spaustuvėje, Vilniuje, koncertuose „Šiuolaikinis šokis“ ir 

„Judesy pražystant“. Pastarasis renginys vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.  

Pramoginio scenos meno studentė Erica Jennings dalyvavo LRT dainininkų 

konkurse „Auksinis balsas“. Muzikinio teatro studijų programos studentė Kristina 

Radžiukynaitė dalyvavo Eurovizijos 2014 konkurso atrankoje, kurią organizavo LRT. 

Pramoginio scenos meno ir Muzikinio teatro studijų programų studentai pasirodė 

daugybėje renginių, vykusių įvairiose sostinės ir kitų miestų scenose. Studentai dalyvavo 

iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje 

Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečiui paminėti 

skirtoje akcijoje, globojamoje J.E. LR Prezidentės, „Padovanok savo šypseną Europai“, 

„Euromedija 2013“ apdovanojimų ceremonijoje, vykusioje Europos namuose Vilniuje. 

Garsų spektaklis „Kelionė be bagažo“ parodytas teatrinių debiutų festivalyje 

„Tylos!“ Druskininkuose. Ištraukos iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ dalies 

„Vasaros darbai“ interpretacija atlikta Dainų šventės „Teatro dienoje“. Dalyvauta gatvės 

spektaklių festivalyje „Gatvės atostogos“ Druskininkuose. Surengtas studentų koncertas – 

paramos akcija „Christmas with JOY“ Forum Palace rūmuose Vilniuje. Teatralizuotas 

koncertas „Nematomos trupės medžioklė“ tarptautinei teatro dienai paminėti vyko Vilniaus 

Rotušėje. 

2.10. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ FORMŲ ĮVAIROVĖ 

Kolegijoje kasmet vyksta neformalaus suaugusiųjų mokymo renginiai – 

kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai, kiti šviečiamieji renginiai įvairioms tikslinėms 

grupėms iš viešojo ir verslo sektorių, nevyriausybinių organizacijų atstovams, plačiajai 

visuomenei. 2013-2014 m. m. neformalaus mokymo renginiuose dalyvavo 1479 klausytojai 
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(2012-2013 m.m. – 1403), bendra šių renginių apimtis valandomis sudarė 4735 (2012-2013 

m. m. – 2787  val.).  

EIF įkurta Elektronikos mokyklėlė, kurioje vedami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 

elektronika besidomintiems moksleiviams.  

EKF dėstytojai vedė mokymus apie finansų tarpininkus ir kreditą, valiutų rinkas, 

valiutos riziką, valiutos kursų įtaką Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistikos 

asociacijos LINEKA užsakymu, apie paslaugos kainos struktūrą – AAS „Gjensidige Baltic“ 

Lietuvos filialo užsakymu, parengiamąjį seminarą draudimo brokerio egzaminui – VšĮ 

Draudimo ir rizikos valdymo instituto užsakymu. Su dokumentų valdymo aktualijomis 

supažindinti Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai. 

VVF atstovai vedė kelionių vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminarą UAB „TEZ 

TOUR“ užsakymu, mokymus apie personalo valdymo rodiklių tyrimą – Personalo valdymo 

profesionalų asociacijos (PVPA) užsakymu. 

SPF dėstytojai buvo kviečiami vesti mokymus apie operacinę, paliatyviąją, 

psichikos sveikatos slaugą sveikatos priežiūros įstaigų slaugytojams. UAB „GEMMA 

sveikatos centro“ užsakymu buvo vedami seminarai įvairiais kineziterapijos klausimais. 

Klasikinio masažo kursus lankė suinteresuoti fiziniai asmenys. 

ATF jau aštuntus metus sėkmingai vykdo neformalųjį mokymą, organizuoja 

formalaus mokymo kvalifikacijos tobulinimo kursus norintiems įgyti ūkininkavimo 

pradmenų pažymėjimus. 2013-2014 m. m. suorganizuoti 3 kvalifikacijos tobulinimo kursai 

ūkininkams, 1 pieno ūkių darbuotojams, 1 praktinis žemės ūkio renginys. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos „Modernaus pieno ūkio valdymas” kursams gautas 

finansavimas iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. 

PDF dėstytojų vedamų mokymų užsakovai buvo VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos 

filialas „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilniaus vaikų darželis „Strazdelis“, Lietuvos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

MTF buvo vedami kirpėjų pradinių įgūdžių formavimo „Kirpėjo ABC“ kursai 

norintiems studijuoti šukuosenų dizainą, bet neturintiems kirpėjo kvalifikacijos, taip pat – 

parengiamieji piešimo ir kompozicijos kursai planuojantiems laikyti kompozicijos ir 

piešimo stojamąjį egzaminą. MTF dėstytojai vykdė mokymus pagal Tekstilės gaminių ir 

aprangos automatizuoto projektavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programas 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos užsakymu. Seminarus šio fakulteto dėstytojai vedė 

ir Baltijos pažangių technologijų instituto, Vilniaus universiteto ir Lietuvos etninės kultūros 

draugijos užsakymu. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimu kol kas 

domisi pavieniai asmenys, tačiau fakultetų patirtis šioje srityje didėja konsultuojant šiuos 

asmenis, rengiant vertinimo metodikas, viešinant galimybę įsivertinti turimas 

kompetencijas. 

Kasmet didėja profesinį išsilavinimą turinčių asmenų susidomėjimas studijų tęsimu 

Kolegijoje įskaičius jų turimas žinias ir gebėjimus, įgytus profesinio mokymo institucijose. 

Rengiama (ATF ir MTF) šios tikslinės grupės priėmimo tęsti studijas įvertinus jų 

kompetencijas procedūra.  
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PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 
 

Siekti, kad studijų programos būtų akredituotos maksimaliam laikorpiui.  

Trys ketvirtadaliai Kolegijoje vykdomų studijų programų akredituotos maksimaliam 

laikotarpiui, todėl būtina išlaikyti šį rezultatą ir toliau jį gerinti. Kaip pastebima vykdomų 

studijų programų išorinio vertinimo ataskaitose, ekspertų, vertinusių skirtingas studijų 

programas, pastabos neretai kartojasi, dalis jų lengvai pašalinamos, todėl svarbu Kolegijoje 

bendrai analizuoti studijų programų silpnybes ir stiprybes, dalintis patirtimi tarp atskirų 

fakultetų ir katedrų. 

Mažinti studentų nubyrėjimą. 

Studentų nubyrėjimas išlieka aktuali problema, kurią, kaip rodo atskirų fakultetų 

patirtis, įmanoma sėkmingai valdyti aiškinantis šio proceso priežastis ir vykdant iš anksto 

numatytų priemonių planus.  

Įvertinus tai, kad daugėja studentų, nutraukiančių studijas pačių prašymu, reikia 

išsamiau analizuoti, kokie veiksniai lemia tokį studentų apsisprendimą.   

Būtina daugiau dėmesio skirti pirmojo kurso studentams: įvadinių sesijų metu 

nuosekliai ir aiškiai supažindinti su studijų programos tikslais ir studijų rezultatais, plačiau 

išnaudoti VMA Moodle, bendrauti su studentais, išsiaiškinti patiriančius mokymosi 

sunkumų ir jiems pasiūlyti intensyvesnę konsultacinę pagalbą. Deramas dėmesys turi būti 

skiriamas grįžtamajam ryšiui apie studentų pažangą. Reikėtų aptarti ir analizuoti studentų 

tarpinius semestrų (ypač pirmojo) rezultatus. 

Studentų motyvacijai didinti svarbu patraukliai pateikti informaciją apie studijas ir 

studijų programas, kad stojantieji galėtų iš anksto susipažinti su pasirenkama studijų 

programa ir studijų galimybėmis.  

Įvadas į studijas, informaciniai seminarai turėtų prisidėti prie pirmakursių 

adaptacijos gerinimo. 

Didinti baigiamųjų darbų, aktualių regiono ir (arba) šalies raidai, skaičių. 

Būtina skatinti studentus rengti baigiamuosius darbus, nagrinėjančius privačiam ar 

valstybiniam sektoriui aktualias problemas, siekiant įgyvendinti Vilniaus kolegijos 

integruotos plėtros strategijos įgyvendinimo (veiksmų) plano iki 2020 metų priemonę, 

numatančią, kad baigiamieji darbai, rengiami pagal įmonių ir įstaigų užsakymus, sudarytų 

25 proc. visų laidos baigiamųjų darbų.  

Tobulinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimą. 

Nors dar nesukurta asmenų, baigusių profesinio mokymo institucijas, kompetencijų 

vertinimo metodika siekiant tęsti studijas pagal giminingas kolegines studijų programas, 

tačiau šis procesas jau įsibėgėja atskiruose fakultetuose, kurių patirtį būtina apibendrinti 

rengiant reglamentuojančius dokumentus. 

3. TARPTAUTIŠKUMO VYSTYMAS 

Viena iš pagrindinių tarptautiškumą skatinančių programų yra Mokymosi visą gyvenimą 

programos Erasmus paprogramė (MVG/Erasmus). Dalyvavimo šioje programoje rodikliai 

atspindi bendrą institucijos akademinio judumo dinamiką. 2013-2014 m. m. buvo Erasmus 

programos pereinamieji metai. 2013 m. pabaigoje Vilniaus kolegijai suteikta teisė dalyvauti 

Erasmus+ programoje 2014-2020 m.. 
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Vilniaus kolegija dalyvauja Erasmus nuo pat šios programos vykdymo Lietuvoje 

pradžios. 2013-2014 m. m. buvo 15-ieji Vilniaus kolegijos dalyvavimo Erasmus programoje 

metai. Kolegijos LLP / Erasmus programos partnerių sąrašą sudarė 150 užsienio aukštojo 

mokslo institucijų iš 30-ies skirtingų programoje dalyvaujančių šalių. Pagal išsiunčiamų 

studentų skaičių Vilniaus kolegija yra viena pirmaujančių tarp Lietuvos kolegijų ir patenka 

į bendrą Lietuvos aukštųjų mokyklų dešimtuką. 

LLP / Erasmus programos vykdymui Vilniaus kolegijoje 2013-2014 m. m. skirta iš 

viso 578 114 Eur, iš kurių 339 570 Eur sudarė Europos Komisijos dotacija ir 238 544 Eur 

Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. 

Kiti tarptautiškumo finansavimo šaltiniai – tai 2013-2014 m. m. vykdytų tarptautinių 

projektų lėšos. 

3.1. TARPTAUTINIS STUDENTŲ JUDUMAS 

2013-2014 m. m. 243 Vilniaus kolegijos studentai pasinaudojo tarptautinio judumo 

galimybe: 175 studentai išvyko Erasmus programos dalinėms studijoms ir/arba praktikai, 

68 – pagal kitus projektus (15 pav.).  

 

 

 
15 pav. VIKO studentų judumas pagal fakultetus ir programas. 

 

Judumui užsienyje studentai šiuo metu gali rinktis Europos valstybių aukštąsias 

mokyklas, su kuriomis sudarytos partnerystės sutartys. 2013-2014 m. m. populiariausios 

tarp studentų buvo Portugalijos, Graikijos, Belgijos aukštosios mokyklos ir/arba įmonės (16 

pav.). 

Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) duomenimis, pagal studentų judumo 

rodiklius Vilniaus kolegija užima 6 vietą tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Studentų judumui skatinti kiekvieną semestrą organizuojami informaciniai 

seminarai, kurių metu studentai supažindinami su Erasmus programos reikalavimais, 

suteikiama kita svarbi akademinė informacija, savo patirtimi dalijasi užsienyje studijavę 

ir/arba praktikas atlikę Kolegijos studentai. 

Nuo pat Kolegijos dalyvavimo Erasmus programoje pradžios judumas yra abipusis, 

t. y. į Kolegiją dalinėms studijoms ir/arba praktikai atvyksta užsienio studentai. 2013-
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2014 m. m. į Vilniaus kolegiją iš viso atvyko 80 užsienio studentų. Daugiausia studentų 

atvyko iš Ispanijos (18), Portugalijos (11), Danijos (8) institucijų.  

Švietimo mainų paramos fondo duomenimis, pagal dalinėms studijoms atvykstančių 

studentų rodiklius Vilniaus kolegija užima 10-ą vietą tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

2013-2014 m. m. į Vilniaus kolegiją nuosekliųjų studijų atvyko 32 užsienio 

valstybių piliečiai iš 13 šalių. 

Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) duomenimis, pagal nuosekliųjų 

studijų studentų skaičių Vilniaus kolegija pirmauja tarp Lietuvos kolegijų ir yra 15-toje 

vietoje tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.  

 

 
16 pav. VIKO studentų judumas pagal šalis. 

 

Atvykstančių studentų – tiek dalinėms, tiek nuosekliosioms studijoms – daugėja, nes 

jie gali pasirinkti daugiau studijų programų ir atskirų dalykų užsienio kalba. 2013-2014 m. 

m. Vilniaus kolegijoje studentai galėjo rinktis šias programas anglų kalba: Verslo vadybos 

fakultete – Tarptautinį verslą (International Business), Turizmo vadybą (Tourism 

Management), Kūrybiškumą ir verslo inovacijas (Creativeness and Business Innovations), 

Elektronikos ir informatikos fakultete – Programų sistemas (Software Engineering).  

Kitas svarbus aspektas pritraukiant užsienio studentus tiek dalinėms, tiek 

nuosekliosioms studijoms – tai studijų viešinimas. Kolegija nuo 2007 metų partnerio 

teisėmis dalyvauja nacionaliniame Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projekte „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 

plėtra“, kurio vykdytojas yra Švietimo mainų paramos fondas Lietuvoje. Projekto tikslai yra 

didinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą 
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užsienio šalių piliečiams bei skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal 

tarptautines Aukštojo mokslo mobilumo programas. 2013-2014 m. m. Vilniaus kolegija 

dalyvavo 4-iose tarptautinėse studijų mugėse Baltarusijoje, Gruzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje 

bei 2-ose tarptautinių asociacijų konferencijose ir mugėse: Europos aukštojo mokslo 

asociacijos (EAIE), vykusios 2014 m. rugsėjo mėn. Stambule, Turkijoje, ir tarptautinio 

švietimo asociacijos (NAFSA), vykusios 2014 m. gegužės mėn. San Diego mieste, JAV. 

Studijų programos užsienio kalba viešinamos šio projekto sukurtuose vieninguose studijų 

Lietuvoje interneto vartuose www.studyinlithuania.lt, Kolegijos interneto svetainėje, 

platinant spausdintą informacinę medžiagą.  

Užsienio studentų integracijai skatinti Tarptautinių ryšių skyrius kiekvieną semestrą 

organizuoja orientacines savaites, kurių metu atvykę užsienio studentai skatinami pažinti 

Vilniaus kolegiją, Lietuvą ir jos kultūrą. Į tarptautinę veiklą su užsienio studentais 

savanoriškai įsitraukia Vilniaus kolegijos studentai, tapdami atvykusių studentų mentoriais.  

Studijų programų ir atskirų dalykų užsienio kalba pasirinkimas skatina ir 

„tarptautiškumo namie“ iniciatyvą – tarptautiškumo galimybę Vilniaus kolegijos 

studentams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neišvyksta dalinėms studijoms ar 

praktikai į užsienį. „Tarptautiškumui namie“ skatinti Kolegijoje taip pat organizuojamos 

Tarptautinės savaitės, kviečiami užsienio lektoriai, vykdomi kiti įvairūs projektai – 

seminarai, intensyvios programos, kt. 2013-2014 m. m. tarptautines savaites surengė keturi 

fakultetai: Verslo vadybos – 6-ąją, Pedagogikos, Menų ir kūrybinių technologijų bei 

Agrotechnologijų fakultetai – 2-ąsias tarptautines savaites. Tarptautinėje verslo savaitėje 

2013-2014 m. m. dalyvavo 10 dėstytojų iš 7 šalių. Tarptautinėje agrotechnologijų savaitėje 

dalyvavo 13 svečių iš Baltarusijos, Belgijos, Rumunijos, Rusijos ir Turkijos. Pedagogikos 

bei Menų ir kūrybinių technologijų fakultetuose vykusioje jungtinėje tarptautinėje savaitėje 

dalyvavo 21 dėstytojas iš Austrijos, Belgijos, Estijos, Ispanijos, Portugalijos, Suomijos, 

Vokietijos.  

Be to, Pedagogikos fakultete jau 8 metus iš eilės tęstinį laisvai pasirenkamą 6 ECTS 

„Reflektyviosios pedagogikos“ dalyką dėsto Liuveno universitetinio koledžo lektorius 

Albert Jensens. Šį kursą kasmet renkasi 25-30 Ikimokyklinės pedagogikos, Pradinio 

ugdymo bei Socialinės pedagogikos programų studentų.  

Atvykstančių ir išvykstančių studentų santykis yra artimas Lietuvos aukštųjų 

mokyklų santykio vidurkiui. 

3.2. TARPTAUTINIS PERSONALO JUDUMAS 

Personalo judumo programa Kolegijos dėstytojams suteikia galimybę išvykti į 

užsienio šalių universitetus skaityti paskaitas užsienio studentams, pasidalyti patirtimi bei 

plėtoti profesines ir asmenines kompetencijas, neakademiniam personalui – kelti 

kvalifikaciją užsienio aukštosiose mokyklose ir įmonėse. 

Pagal Erasmus dėstytojų judumo statistiką Vilniaus kolegija yra viena iš 

lyderiaujančių institucijų Lietuvoje. 2013-2014 m. m. pagal įvairias programas užsienyje 

dėstė ir/arba stažavosi 158 dėstytojai ir personalo darbuotojai. 104 iš jų vyko į užsienį pagal 

LLP / Erasmus mainų programą, kiti – pagal įvairias kitas programas (17 pav.) 

 

http://www.studyinlithuania.lt/
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17 pav. Personalo judumas pagal fakultetus ir judumo tikslą. 

 

2013-2014 m. m. Kolegijos personalas vyko dėstyti ir stažuotis į įvairias šalis (18 

pav.). Kasmet dėstytojai ir kiti Kolegijos darbuotojai tikslingiau renkasi dėstymo bei 

stažuočių vietas. 

 
18 pav. Personalo judumas pagal šalis. 
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Be įprastų maršrutų į tolimesnes Europos valstybes, plečiasi bendradarbiavimas su 

kaimyninėmis šalimis: Baltarusija, Estija, Latvija, Lenkija. Individualios dėstytojų judumo 

programos apima paskaitų skaitymą, dalyvavimą įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, 

projektų susitikimus ir kt. 

Švietimo mainų paramos fondo duomenimis, Vilniaus kolegija pagal personalo 

judumo mokymams rodiklius užima 3 vietą, o pagal bendrus akademinio personalo judumo 

rodiklius – 5-tą vietą tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.  

Palyginti su 2012-2013 m. m., pastebimas ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis 

personalo judumo augimas. Personalo judumo organizavimo tvarka numato skaidrias 

atrankos sąlygas ir aiškią dalyvavimo judume tvarką. Vykdant atrankas fakultetuose ypač 

didelis dėmesys skiriamas paskaitų kokybei bei kiek dėstymo vizitas ar stažuotė turės 

naudos konkrečiai katedrai, fakultetui, visai institucijai. 

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 

Dėstytojų judumas kolegijoje yra abipusis: į Vilniaus kolegiją kasmet daugėja 

atvykstančių užsienio dėstytojų iš partnerinių aukštųjų mokyklų bei įmonių ir organizacijų 

skaityti paskaitų, vesti seminarų Kolegijos studentams bei dėstytojams, taip pat personalo 

darbuotojų, pageidaujančių stažuotis Kolegijoje. 2013-2014 m. m. buvo atvykę 114 

dėstytojų, iš jų 79 – pagal Erasmus judumo programą, 35 – pagal kitas programas (19 pav.). 

 

 
19 pav. Atvykusio užsienio personalo pasiskirstymas pagal fakultetus ir 

judumo tikslą. 

 

Dauguma lektorių iš užsienio aukštųjų mokyklų bei įmonių atvyksta trumpalaikių 

vizitų, skaito atviras paskaitas. Daugiausia dėstytojų atvyksta iš Turkijos (14), Latvijos (12), 

Lenkijos (11), Belgijos (10), Portugalijos (9). 

Vienas iš Kolegijos strateginių tikslų – pritraukti dėstytojus ilgalaikiams periodams, 

integruojant atvykstančių lektorių paskaitas į studijų procesą ir studentų atsiskaitymų 

organizavimą. 
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3.3. BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS 

2013-2014 m. m. Vilniaus kolegija turėjo sudariusi sutartis su 150 užsienio aukštųjų 

mokyklų iš 30-ies Europos valstybių (5 priedas). Daugiausia sutarčių sudaryta Erasmus 

judumo programai, daugėja dvišalių susitarimų su Rytų partnerystės šalimis: Baltarusija, 

Gruzija, Kazachstanu. 

Partnerių pasirinkimą pirmiausia lemia studijų programų atitikimas, tačiau kartu 

siekiama, jog studentai turėtų galimybę paįvairinti savo studijas skirtingais tos pačios 

studijų srities aspektais. Partnerių pasirinkimą taip pat lemia partnerių reputacija, aktyvumas 

įvairiose kitose aukštojo mokslo veiklose – projektuose, tyrimuose, asociacijose ir pan. 

Artimiausias strateginis siekinys – išanalizuoti strateginės partnerystės kriterijus ir 

suformuoti strateginių partnerysčių pasirinktis.  

3.4. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE 

Vilniaus kolegija 2013 – 2014 m. 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); 

 Pasaulinėje švietimo iniciatyvoje ateities inžinieriams rengti (CDIO); 

 Tarptautiniame pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinkle (Comenius 

Association); 

 Europos meno institutų lygoje (ELIA); 

 Europiniame daugiašaliame veterinarijos slaugytojų mokymo ir lavinimo tinkle 

(VETNNET). 

 

EURASHE nariai yra aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo universitetų ir kolegijų 

asociacijos bei atskiros institucijos. Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas 

ilgą laiką buvo EURASHE viceprezidentas, šiuo metu yra Vykdomosios valdybos narys. 

Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė yra EURASHE Tarybos narė, 

atstovaujanti SPACE asociacijai. 

SPACE – Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija, vienijanti 62 aukštąsias 

mokyklas, atstovaujančias 30 šalių ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio regionuose. 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė antrą kadenciją 

yra šios asociacijos prezidentė. Užsienio kalbų katedros lektorė Nida Mačerauskienė yra 

SPACE Turizmo ir svetingumo komiteto narė. EKF lektorė Danguolė Ignatavičiūtė, SPACE 

Europos kalbų komiteto IT specialistė, dalyvauja SPACE kalbų sekcijos darbe: rengia 

informacinių technologijų dalies užduotis DATO egzaminui visoms SPACE asociacijos 

institucijoms, vertina egzamino darbus. 

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas, vienijantis daugiau kaip 130 Europos 

aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus iš beveik 30 šalių. Sveikatos 

priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja Milda Žukauskienė yra ENPHE 

koordinatorė Lietuvai. 

UASNET – taikomųjų mokslų universitetų tinklas, kurio narė yra Lietuvos kolegijų 

direktorių konferencija. 

CDIO – inovatyvi aukštojo mokslo studijų būsimiesiems inžinieriams sistema. 

CDIO yra studijų modelis, adaptuotas pažangiausių aukštojo mokslo institucijų, rengiančių 
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inžinierius Europoje, Azijoje, JAV, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje. Į šios organizacijos 

veiklą įsitraukė Elektronikos ir informatikos fakultetas. 2014 m. sausio 15-17 dienomis šio 

fakulteto Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja Aušra Netikšienė dalyvavo Asociacijos CDIO 

2014 metų Europos regiono narių konferencijoje-susirinkime, kuris vyko Gioteburge 

(Švedija). 

COMENIUS asociacija – tai tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų 

tinklas. Vilniaus kolegija, atstovaujama Pedagogikos fakulteto, į Comenius asociacijos 

(Comenius Association) veikloje dalyvauja nuo 2012 m. gegužės mėn. 

ELIA – Europos meno institutų lyga yra tinklinė organizacija, jungianti menų 

studijas organizuojančias aukštąsias mokyklas. ELIA tinklas šiuo metu vienija daugiau nei 

300 narių 47 šalyse. ELIA tinkle dalyvauja Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas. 

VETNNET tinklui priklauso dauguma 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 dalytis patirtimi su 

kitomis ES valstybėmis, kelti kvalifikaciją, įdiegti bendrą egzaminavimo sistemą. Vilniaus 

kolegija, atstovaujama Agrotechnologijų fakulteto, VETNNET nare tapo 2012 m. spalio 

mėnesį. 2014 m. rugsėjo mėn. Veterinarinės medicinos katedros vedėja dr. Virginija Jarulė 

ir projektų vadovas Mikas Balkevičius dalyvavo kasmetėje VETNNET asociacijos 

konferencijoje Paryžiuje. 

Taip pat Kolegijos darbuotojai individualiai dalyvauja tarptautinių asociacijų 

veiklose: 

 Alfonsas Grumbinas, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius, yra 

Europos regbio asociacijos (FIRA) vykdomojo komiteto narys; 

 Jolanta Preidienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, 2014 m. buvo Europos 

tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narė. 

 dr. Ingrida Pumputienė, Sveikatos priežiūros fakulteto docentė, yra Tarptautinės 

imunologų bendruomenių sąjungos (IUIS) bei Europos alergijos ir klinikinės imunologijos 

akademijos (EAACI) narė; 

 Indrė Radavičienė, Agrotechnologijų fakulteto katedros lektorė, yra Europos 

marketingo asociacijos narė; 

 Danutė Rasimavičienė, Verslo vadybos fakulteto dekanė, yra tarptautinės 

aukštojo mokslo asociacijos (HETL) vykdomosios patariamosios tarybos narė; 

 Ingrida Stankevičienė, Stefanija Filipovič, dr. Vitalija Gražienė, Pedagogikos 

fakulteto darbuotojos, yra Tarptautinės ikimokyklinio vaikų ugdymo organizacijos (OMEP) 

Lietuvos skyriaus narės; 

 dr. Vitalija Gražienė, Pedagogikos fakulteto docentė, yra Europos mokytojų 

rengimo asociacijos (ATEE) narė. 

3.5. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE 

2013-2014 m. m. buvo pereinamieji metai – baigėsi Mokymosi visą gyvenimą 

programa ir prasidėjo nauja – Erasmus+ programa. Todėl šie metai buvo skirti vykdomiems 

projektams užbaigti ir pasiruošti naujam programos etapui.  

2013-2014 m. m. Vilniaus kolegija dalyvavo 19-oje tarptautinių projektų (6 priedas). 

Pagal finansavimo pobūdį dominuoja Europos komisijos finansuojami projektai. 

Pastaraisiais metais Vilniaus kolegija itin aktyviai įsitraukė į MVG / Erasmus intensyvias 

programas (IP). Didelė parama tarptautiškumui skatinti gauta ir iš Europos struktūrinių 

fondų (ESF). ESF projektų parama skirta studijų programų atnaujinimui, tarptautiškumo 
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elementų diegimui, jungtinių studijų programų rengimui su užsienio partnerių 

institucijomis, kt. 

2013-2014  m. m. Vilniaus kolegija koordinavo 2 IP projektus ir 8-uose dalyvavo 

partnerės teisėmis. Kiti 2013-2014 m. m. vykdyti Kolegijos projektai – tai Comenius, 

Leonardo da Vinci ir Nordplus Horizontal programų projektai. 

 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 

Studentų ir dėstytojų aktyvumas akademinio judumo veiklose. 

Kolegijos mobilumo rodikliai yra vieni geriausių tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, 

tačiau reikia toliau plėtoti šią veiklą. Būtina skatinti studentus išvykti praktikai, baigiamųjų 

darbų rengimui užsienio institucijose, motyvuoti dėstytojus atlikti bendras mokslo 

tiriamąsias veiklas kartu su užsieno partneriais.  

Siekdami didinti atvykstančių užsienio studentų judumą, turėtume pasitelkti katedrų 

patirtį bendradarbiaujant su giminingomis aukštosiomis mokyklomis, studijas Kolegijoje 

viešinti tarptautiniuose renginiuose, socialiniuose tinkluose.  

Kolegijos studentų ir dėstytojų tarptautiškumo kompetencijos. 

Viena iš prielaidų Kolegijai įsitvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvėje – sąlygų 

mokytis užsienio kalbas sudarymas. 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. Taip pat reikia nuolat 

tobulinti Kolegijos personalo užsienio kalbų bei tarptautiškumo kompetencijas, kurios yra 

būtinos dirbant su daugiakultūre auditorija. 

Dalyvavimas projektinėse veiklose. 

Būtina visokeriopai išnaudoti Erasmus+ programos teikiamas galimybes, siejant 

projektines veiklas su Kolegijos strategija. 

 

4. TAIKOMOJI MOKSLINĖ, KONSULTACINĖ VEIKLA 

IR PROFESIONALUS MENAS 

Įgyvendinant Kolegijos misiją taikomojo mokslo ir meno srityje vadovaujamasi 

trečiuoju Integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų (Strategija 2020) tikslu – plėtoti 

mokslo taikomąją veiklą ir profesionalųjį meną. Ši veikla apima tyrimus ir publikacijas, 

mokslinių praktinių konferencijų organizavimą ir dalyvavimą jose, mokymo(si) medžiagos 

kūrimą, meninių projektų, parodų organizavimą bei dalyvavimą jose, konsultacinę veiklą.  

4.1. MOKSLINĖS VEIKLOS SKLAIDA 

Siekiant sisteminti taikomosios mokslo ir meno veiklos planavimą ir vadovaujantis 

Strategija 2020, Kolegijoje parengta ir Akademinės tarybos 2014 m. balandžio 22 d. 

patvirtinta Taikomosios mokslo ir meno veiklos programa 2014–2016 m. Programos tikslas 

yra „gauti naujų mokslo žinių, reikalingų studijų veiksmingumui užtikrinti, sustiprinti 

novatoriška praktika pagrįstas mokslo, meno ir verslo sąsajas bei skatinti jų sklaidą“. Tai 
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pirmasis bandymas Kolegijoje planingai vykdyti taikomąją mokslo ir profesionalaus meno 

veiklą, numatant finansines lėšas programos priemonėms įgyvendinti. Ypatingas dėmesys 

Programoje yra skiriamas taikomiesiems moksliniams tyrimams, kurie atitinka Kolegijos 

prioritetinius tikslus, skatina visapusę studijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveiką bei 

spartesnę integraciją į Lietuvos bei Europos aukštojo mokslo erdvę. Programoje vykdomi ir 

tęsiami studijų proceso gerinimo veiksmai: Kolegijos dėstytojų didaktinės kompetencijos ir 

Kolegijos studentų pasiekimų ir pasitenkinimo studijomis tyrimai, įgyvendinamos 

inovacijos (pvz., dvikryptis nuotolinis mokymas, naudojant socialinius tinklus, naujos 

tinklinės įrangos pritaikymo galimybės Kolegijos tinkle), daug specializuotos tematikos 

tyrimų. Susiejus mokslinius tyrimus, inovacijas ir studijas Kolegijoje rengiami specialistai 

dar labiau tenkins nūdienos darbo rinkos iššūkius. Programoje dalyvauja visų fakultetų 

atstovai. Preliminari Programos vykdymo apžvalga parodė, jog 2014 m. tyrimų grupių 

vadovai formavo darbo grupes išsikeltiems uždaviniams atlikti. Sukurta ir 2014 m. lapkričio 

10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 255 patvirtinta Programos įgyvendinimo stebėsenos grupė, 

kuri vykdys Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertins naujų veiklų įtraukimo 

tikslingumą.  

Greta šios Programos, fakultetai savo nuožiūra vykdė mokslinę veiklą. Dėstytojai 

dažniausiai atliko socialinės srities tyrimus, esančius edukologijos ir vadybos krypčių 

sandūroje. Juose vyravo studentų lūkesčių ar pasitenkinimo, absolventų pasirengimo 

profesinei veiklai, motyvacijos tematika. Minėto pobūdžio tyrimai buvo susiję su atskiromis 

programomis ar dalykais, tad dėl nedidelio respondentų skaičiaus ar tyrimo metodikos 

stokota gilesnių mokslinių apibendrinimų.  

2014 m. Vilniaus kolegija pirmą kartą aktyviai dalyvavo Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūros (MITA) siūlomoje priemonėje „Inočekiai LT“. Savo paslaugas 

atlikti tyrimus teikė visi fakultetai (iš viso 54 siūlymai). Oficialiam paslaugų viešinimui 

ekspertai atrinko Kolegijos dėstytojų – J. Čivilio, A. Kozič (EIF), O. Gudaitienės (EKF), R. 

Truncienės (VVF), R. Pušinaitės, R. Bartkutės ir E. Starzdienės (MTF) – teiktus siūlymus.  

Užsakomieji mokslo taikomieji tyrimai turėtų tapti prioritetine Kolegijos dėstytojų 

veikla. Šią veiklos dalį kaip silpną ir tobulintiną savianalizėje nurodo visi fakultetai. 2014 

m. Aplinkos ministerija su Vilniaus Kolegija pasirašė sutartį ekspertiniams darbams ir 

tyrimui „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaita kintant žemėnaudai“. 2014 m. 

skirta 6,56 tūkst. eurų, tyrimas tęstinis. Mokslinio tyrimo vykdytojas yra Strateginės plėtros 

skyriaus vedėjas dr. (HP) Saulius Marcinkonis. Gal tai bus proveržis užsakomųjų tyrimų 

padangėje.... 

Kolegijos dėstytojai parengė ir publikavo straipsnius žurnaluose, referuojamuose 

tarptautinėse duomenų bazėse ir periodiniuose leidiniuose, konferencijų medžiagoje 

užsienyje ir Lietuvoje (7 priedas). Straipsnių skaičius bei kitimo tendencijos vertinamuoju 

laikotarpiu pateikiami 10 lentelėje. 

 

10 lentelė. Publikacijų skaičius 2009‒2014 m.. 

Publikacija 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse, 

periodiniuose leidiniuose 
30 8 24 14 18 12 

Straipsniai užsienyje organizuotų 

konferencijų leidiniuose 
7 0 8 5 8 9 

Straipsniai Lietuvoje organizuotų 

konferencijų leidiniuose 
9 50 29 43 72 25 

 

2014 m. publikuota  12 straipsnių leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse 

duomenų bazėse ir periodiniuose leidiniuose. 2 iš jų leidiniuose, įtrauktuose į Thomson 

Reuters Web of Science (ISI) duomenų bazę. Tai EIF prodekanės L. Savulionienės ir 



Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita 2014 

 

46 

 

Strateginės plėtros skyriaus vedėjo S. Marcinkonio straipsniai. Prof. E. Strazdienė 

recenzavo 8 Web of Science (ISI) sąrašo mokslinių žurnalų straipsnius.  

Kaip tobulintiną aspektą galima paminėti nepakankamai aukštą dalies dėstytojų 

mokslinį aktyvumą publikuojant straipsnius žurnaluose, esančiuose tarptautinėse duomenų 

bazėse, nes 2014 m. daugiau nei pusę visų straipsnių sudarė publikacijos Lietuvoje 

organizuotų konferencijų leidiniuose. Atranka į tokius žurnalus, palyginti su atranka 

konferencijų medžiagoms, yra griežtesnė. Tačiau tai užtikrina didesnę mokslinių rezultatų 

sklaidą ir sukuria geresnes prielaidas tarptautiniam bendradarbiavimui mokslo srityje.  
 

11 lentelė. Vilniaus kolegijos organizuotos mokslo taikomosios dėstytojų ir studentų 

konferencijos 

Konferencijos tematika, data, 

organizatoriai 

Konferencijos tikslas Tikslinė grupė. Dalyvių 

skaičius ir įvairovė 

„Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka 

šiuolaikinių studijų kokybei“, 2014-

05-05, EIF (VII dėstytojų ir 

studentų konferencija) 

Skatinti mokslo 

taikomuosius tyrimus 

studijų kokybės srityje. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų 

dėstytojai ir studentai – 60 

dalyvių. 

„Socialinis dialogas ugdant 

aplinkotvarkos specialistų 

profesines kompetencijas“, 2014-

02-27, ATF (dėstytojų ir studentų 

konferencija) 

Atskleisti profesinio 

mokymo, aukštojo mokslo 

koleginių studijų ir 

aplinkotvarkos įmonių 

socialinį dialogą. 

Socialiniai dalininkai, 

studentai, dėstytojai, 

profesinių mokyklų 

atstovai, mokslininkai – 35 

dalyviai. 

„Chemija aplink mus. Teorija ir 

praktika“, 2014-04-16, ATF 

(dėstytojų ir studentų konferencija) 

Skatinti dalytis gamtos 

mokslų idėjų ir 

technologijų naujovėmis. 

Studentai, dėstytojai, 

socialiniai dalininkai – 50 

dalyvių. 

„Ekonomika. Verslas. Vadyba 

2014“, 2014-04-25, EKF, EKF SA, 

EKF SMD (tarptautinė dėstytojų ir 

studentų konferencija) 

Skatinti žiniomis, mokslu 

bei inovacijomis grįsto 

verslo kūrimą, puoselėti 

vadybos bei verslininkystės 

kultūrą. 

Vilniaus, Utenos, 

Kolpingo kolegijų, Kauno 

taikomosios dailės 

mokyklos, MRU, iš Italijos 

(4), Ispanijos (3), Latvijos 

(1) studentai. Iš viso – 63 

dalyviai. 

„Slaugos ir reabilitacijos praktika: 

profesiniai lūkesčiai“, 2014-05-22, 

SPF, VIKO SPF SMD (studentų 

konferencija) 

Supažindinti studentus ir 

abiturientus su slaugos ir 

reabilitacijos darbo 

perspektyvomis. 

20 Vilniaus kolegijos 

sveikatos priežiūros studijų 

programų studentų 

„Studijos ir sveikata: 2014“. 

2014-04-17, VIKO SPF ir SMD 

(nuotolinė studentų konferencija) 

Pristatyti studentų 

taikomuosius tyrimus. 

60 Vilniaus kolegijų 

Sveikatos priežiūros f-o 

studijų programų studentų. 

„Jaunimas besikeičiančioje 

visuomenėje“, 2014-03-07, VVF, 

VVF SMD, SA (tarptautinė 

nuotolinė studentų konferencija)  

Skatinti studentų gebėjimus 

atlikti tyrimus bei 

diskutuoti jaunam žmogui 

aktualiomis temomis. 

Studentai. 150 studentų, 20 

dėstytojų iš Ispanijos, 

Didžiosios Britanijos 

universitetų, Utenos ir 

Vilniaus kolegijų. 

„Kalbų mokymo ir 

mokymosi modernizavimas Europo

je: įvairovė, kokybė, reikšmė 

mobilumui ir darbui“ 2014-06-9/10, 

Vilnius, LR Seimas, LEU, LKPA, 

LEU, VIKO VVF (8-oji tarptautinė 

Lietuvos kalbų pedagogų 

asociacijos konferencija) 

Suburti kalbų mokymo 

profesionalus, socialinius 

dalininkus, politikos 

formuotojus ir aptarti 

svarbius kalbų mokymosi, 

mokymo ir tyrimo 

klausimus, pasidalyti 

patirtimi, įžvalgomis ir 

požiūriais. 

Kalbininkai ir tyrėjai iš 

Lietuvos, Jungtinių 

Amerikos Valstijų, 

Prancūzijos, Vokietijos, 

Latvijos, Nyderlandų, 

Ispanijos, Trinidado ir 

Tobago – 200 dalyvių. 
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2014 m. buvo surengtos 8 mokslinės konferencijos (11 lentelė). Pusė jų buvo 

studentų konferencijos, kurias organizavo fakultetų Studentų mokslinės draugijos. Kovo 7 

d. VVF jau antrą kartą vyko tarptautinė studentų vaizdo konferencija „Jaunimas 

besikeičiančioje visuomenėje“. Studentai pristatė savo tyrimus aktualiomis jaunam žmogui 

temomis, atskleidžiančiomis požiūrį į studijas ir karjerą, praktikos užsienyje patirtį, 

vertybines nuostatas, santykį su IT, užsienio kalbomis. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 

200 jaunimo iš Lietuvos, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos aukštųjų mokyklų. Nuotolinę 

konferenciją suorganizavo ir SPF studentų mokslinė draugija. Tarptautinė studentų 

mokslinė-praktinė konferencija: „Ekonomika. Verslas. Vadyba 2014“ organizuota EKF.  

Šio fakulteto studentai parengė 15 pranešimų. 4 pranešimus pristatė užsienio aukštųjų 

mokyklų studentai iš Ispanijos, Italijos, Latvijos. Džiugu tai, jog studentai domisi moksline 

veikla, tačiau didesnis dėmesys turi būti skiriamas atliekamų tyrimų kokybei. 

EIF jau septintus metus vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Mokslo 

taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, kurios tikslas – skatinti tyrimų plėtrą 

aukštosiose mokyklose. Teigiama tai, jog konferencijos dalyvių straipsniai yra publikuojami  

konferencijos straipsnių rinkinyje, kuris referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje. 

Reikliau turėtų būti vertinama pateikiamų žurnalui straipsnių kokybė. Kolegijos Užsienio 

kalbų centras 2014 m. birželio 9-10 dienomis kartu su partneriais organizavo 8-ąją 

tarptautinę Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferenciją „Kalbų mokymo ir mokymosi 

modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“, subūrusią 200 

kalbininkų ir tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. 

Kolegijos dėstytojai organizuoja seminarus, paskaitas, kuriuose dalijamasi patirtimi, 

nagrinėjamos praktinės problemos. Aktyviausi šioje veikloje EKF ir VVF dėstytojai. 

Vilniaus kolegija skatina dėstytojus ugdyti tyrėjų kompetencijas, t. y. dėstytojai ir 

kiti darbuotojai skatinami skaityti pranešimus konferencijose, rengti mokslinius straipsnius. 

Kiekvienais metais iš gaunamų lėšų už dalyvavimą eksperimentinėje (socialinėje 

kultūrinėje) plėtroje, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje pagal Vilniaus 

kolegijos 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-225 patvirtintą tvarką skiriama priemoka už 

mokslinę veiklą. Už straipsnius su Vilniaus kolegijos prieskyra žurnaluose, referuojamuose 

tarptautinėse duomenų bazėse, tarptautinių konferencijų medžiagoje užsienyje ar Lietuvoje 

buvo išmokėta 11 tūkst. eurų.  

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. Vertinamuoju laikotarpiu buvo išleistos 5 

mokomosios knygos, 3 kiti metodiniai leidiniai (8 priedas). Kolegija toliau su UAB 

„Ciklonas“ organizuoja e-leidybą. Studentai gali užsisakyti parengtą leidinį internetu 

www.skaityk.lt. 

4.2. PROFESIONALUS MENAS 

2014 m. pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Lietuvos Respublikos Prezidentūra 

atvėrė vartus ir pakvietė į Motinos dienai skirtą koncertą „Šokio puokštė mamai“. Šventinę 

programą „Judesy pražystant“ parengė Vilniaus kolegijos studentai, absolventai ir jų 

vadovaujami kolektyvai. Programoje susijungė įvairiausi šokio stiliai - nuo senovinių ir 

tautinių iki šiuolaikinių ir modernių. Buvo galima išvysti ne vieną pasirodymą, šokio 

festivaliuose ar konkursuose apdovanotą įvairiais prizais. Šventinėje programoje „Judesy 

pražystant“ savo šokio kompozicijas pristatė Šokio pedagogikos studijų programos antro ir 

trečio kurso studentai. Taip pat dalyvavo fakulteto absolventai, sėkmingai dirbantys šokio 

kolektyvų vadovais: Modestas Jančiulis su kolektyvu „Tyla“, Miglė Praniauskaitė ir jos 

grupė „Fond of Sounds“, Inga Gurejeva ir kolektyvas „Fantazija“ ir kt. 
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2014 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto Rotušėje vyko Teatro dienai skirtas 

teatralizuotas koncertas „Nematomos trupės medžioklė‘. Po Rotušės stogu dainuodami 

sukosi Vilniaus kolegijos Scenos meną studijuojantys studentai. Koncertą teatro mylėtojams 

parengė jauni ir kūrybingi studentai kartu su dėstytoja Jūrate Sodyte-Bradauskiene. 

Studentams pasirengti koncertui padėjo dainavimo dėstytojai Eglė Juozapaitienė, Dalia 

Babilaitė, Algirdas Bagdonavičius ir Audrius Rubežius.  

2014 m. gegužės 9 d. Kauno naktiniame klube „Combo“ vyko jau tradiciniu tapęs 

tarptautinis madų šou „Apkalbos". Mažoji mados imperija žavėjo talentingų ir perspektyvių 

būsimų mados dizainerių kolekcijomis, originaliais pasirodymais bei stiliaus įvairove. Tą 

vakarą savo kūrinius demonstravo jaunieji dizaineriai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kipro, 

Turkijos, Latvijos ir Prancūzijos. MTF Aprangos gamybos katedros absolventės Liudmilos 

Kolbasovos (vadovė doc. Loreta Gerulaitienė) vyriškų drabužių kolekcija „Džiazuoju...“ 

buvo apdovanota mados guru vadinamo Aleksandro Vasiljevo fondo įsteigtu prizu „Už 

aukštą profesionalumo lygį“. 

2014 m. spalio 19 d. Populiariosios muzikos studijų programos studentai 

Aleksandras Rogoža ir Ernestas Romanovičius bei absolventai Richardas Banys ir Gina 

Kazlauskaitė sėkmingai pasirodė festivalyje „Vilnius Jazz 2014“. Konkurse „Vilnius Jazz 

Young Power“ jų grupė "Gina ir BaGeRo Jazz Trio“ pelnė specialųjį prizą už „The Art 

Ensemble of Chicago“ temos „De Yoyo“ interpretaciją. Ši grupė gyvuoja tik apie metus. 

Konkursui muzikantai pasirengė savarankiškai, norėdami realizuoti save, pasisemti naujų 

idėjų ir savitai perteikti mėgstamą muziką. 

2014 m. lapkričio 27 d. Muzikinio teatro studijų programos antro kurso studentai iš 

VII Respublikinio Laimono Noreikos skaitovų konkurso Šiauliuose grįžo su pirmosios 

vietos diplomu. Parodytą ištraukos iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ dalies 

„Vasaros darbai“ interpretacija pripažinta geriausia menine kompozicija. Studentus parengė 

dėstytoja Jūratė Vilūnaitė. 

2014 m. lapkričio 21 d. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete 

Aprangos dizaino studijų programą šiais metais baigęs Evaldas Valantiejus tapo „Dizaino 

Dienos 2014“ trečios vietos nugalėtoju su kolekcija vyrams „Medit Space“. Kauno 

technologijos universiteto rengiamas jauniems dizaineriams skirtas konkursas šįsyk vyko 

netradicinėje aplinkoje – Kauno geležinkelio stoties laukiamojoje salėje.  

4.3. MOKSLO IR MENO VEIKLOS TARPTAUTIŠKUMAS  

Laikydamasi mokslinių tyrimų tarptautiškumo ir akademinės bendruomenės judumo 

principo Kolegija plėtoja ryšius su šalies ir užsienio mokslo įstaigomis. Dėstytojai vyksta į 

mokslines ir menines stažuotes užsienio aukštosiose mokyklose, dalyvauja tarptautinėse 

konferencijose, tarptautiniuose moksliniuose projektuose.   

Europos mokslinių ir techninių tyrimų bendradarbiavimo programa (COST) 

koordinuoja europinio lygio tyrimus, skatina skirtingų nacionalinių organizacijų, 

universitetų ir įmonių bendradarbiavimą mokslo ir techninių tyrimų srityje. COST  tyrimai 

yra vykdomi iš nacionalinių resursų, o ši programa suteikia galimybę koordinuoti europinio 

lygio nacionalinius tyrimus, dalyvaujant darbo grupių susitikimuose. Vilniaus kolegija  

pirmoji iš koleginio sektoriaus atstovų  pateikė sėkmingą paraišką ir prisijungė prie vienos 

iš COST programų. S. Marcinkonis ir E. Kubilienė kartu su kitais 24 šalių atstovais 

dalyvauja Žemės ūkio ir maisto domeno TD 1304 veikloje. Tikėtina, jog Kolegijos 

dalyvavimas COST veikloje gerins mokslo taikomąją veiklą, padės rezultatus tiesiogiai 

perteikti studentams bei verslo socialiniams dalininkams, taip pat skatina susidomėjimą 

cinko biologija, kuri nagrinėjama TD 1304 veikloje.  
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Horizon 2020 yra prestižiškiausia EK mokslinių tyrimų programa. Jos tikslas yra 

padėti ES išspręsti jos suformuotas problemas.  Nagrinėjama problema turi būti aktuali ES 

požiūriu, turėsianti didelį būsimą poveikį, jau suformuluotą ES strateginėje politikoje. Tad 

projektams teikti  reikalinga dalykinė kompetencija ir mokslinis įdirbis, pasireiškiantis 

publikacijomis su citavimo indeksu ar dalyvavimas kitose mokslo programose. Kolegijai 

teikti paraiškas kaip koordinuojančiai mokslo įstaigai dar ankstoka, tačiau dalyvauti 

partnerio teisėmis yra galimybės. Vilniaus kolegija (S. Marcinkonis) kartu su  15 partnerių 

iš kitų šalių teikė projektą Recycle and Profit, kurio  tikslas mažinti šiltnamio dujų emisijas 

Europoje gerinant atliekų tvarkymą. Projekto iniciatorius - Panteion universitetas Atėnuose 

(Graikija). Šį kartą projektas negavo finansavimo, tačiau įgyta patirtis pravers ateityje 

teikiant naujus projektus.  

2014 m. lapkričio 3 – gruodžio 2 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė 

prof. Eugenija Strazdienė dirbo kviestine dėstytoja Talino taikomųjų mokslų universiteto 

Aprangos ir tekstilės katedroje. Vizitas finansuotas Estijos Respublikos DoRa programos 

lėšomis. Šalia skaitomo paskaitų ciklo apie tekstilės medžiagų ir jų gaminių fizikines, 

mechanines ir juslines savybes bei jų įtaką gaminių virtualizavimui, buvo atliekami 

moksliniai tyrimai. Pasinaudojant Talino taikomųjų mokslų universiteto eksperimentine 

baze tyrimai buvo atliekami dviem kryptimis. Pirmoji – žmogaus kūno skenavimas Human 

Solutions kompanijos 3D skeneriu ir gautos informacijos analizė, pritaikant ją virtualiam 

aprangos projektavimui. Antroji kryptis – trisluoksnių tekstilinių sistemų iš megztinių 

medžiagų degumo tyrimai. 

 

 
Prof. E. Strazdienė (dešinėje) su kolege Teele Peets prie Human Solutions 

kompanijos skenerio. 

 

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose. Didėja ir 

skaitomų pranešimų skaičius (20 pav. ).  
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20 pav. VIKO dėstytojų pranešimai užsienio konferencijose 

 

 

Pasaulinė konferencija „Interchangeability 2014“ nagrinėjo klausimus, susijusius su 

saugiomis ir efektyviomis mokyklos transporto sistemomis. Be aukšto lygio pranešėjų 

plenarinėje sesijoje, konferencijoje buvo organizuotos daugiau kaip 35 sekcijos. Vienai iš 

jų vadovavo VVF docentė dr. M. Išoraitė. Renginyje dalyvavo aukštojo mokslo, vyriausybių 

bei vietos valdžios institucijų, verslo atstovai iš Viduriniųjų Rytų, Didžioji Britanija, 

Olandijos, Ganos, Airijos, Maltos, Italijos, Australijos, JAV, Brazilijos ir Kanados. XIV 

Šveicarijos viešbučių plėtros ir paramos fondo partnerių institucijų tarptautinėje 

konferencijoje „Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events“, vykusioje 

Didžiosios Britanijos Mančesterio universitete, L. Gaigalaitės (VVF) skaitytas pranešimas 

gavo „Best paper award“ apdovanojimą kaip geriausias konferencijos pranešimas. 

Įvardyta veikla leidžia akademinei bendruomenei perimti teigiamą užsienio šalių 

patirtį ir pritaikyti naujoves savo veikloje, publikuoti tyrimų rezultatus tarptautiniuose 

leidiniuose. Taigi, taip greičiau pasiekiama norimų rezultatų ir integruojamasi į bendrą 

Europos aukštojo mokslo erdvę.  

Nuolatos aktyvėjanti ir tobulėjanti dalyvavimo tarptautiniuose projektuose ir 

programose veikla atspindima su užsienio partneriais organizuojant bendrus renginius. 

Gruodžio 3-4 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko tarptautinis seminaras „Kokybės 

užtikrinimas aukštajame moksle. Praktinis požiūris“. Šį renginį Lietuvoje organizavo 

Europos aukštųjų mokyklų asociacija (EURASHE) kartu su Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencija bei Vilniaus kolegija.  

Seminaro tikslas – aptarti, kokiomis priemonėmis skatinti visų aukštosios mokyklos 

suinteresuotųjų grupių (studentų, darbdavių, akademinės bendruomenės) dalyvavimą 

kuriant bei vykdant kokybiškas aukštojo mokslo paslaugas. Renginio metu Europos 

kokybės užtikrinimo ekspertas Lucien Bollaert pristatė dokumentą – Vidinės kokybės 

užtikrinimo aukštajame moksle vadovą (A Manual for Internal Quality Assurance in Higher 

Education – with a special focus on professional higher education). Seminare pranešimą 

skaitė ir Andrius Plečkaitis, asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovas, Kolegijos tarybos 

narys. Pasibaigus seminarui Vilniaus kolegijoje buvo surengtas EURASHE valdybos ir 

tarybos posėdis. 
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Seminaro dalyviai pasibaigus renginiui. 

 

 

Meno srityje 2014 metai pasižymėjo tarptautinio meistriškumo pamokomis. 

 

 

2014 m. vasario 10-13 d. į Vilniaus 

kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų 

fakultetą atvyko prof. Derek Barnes. 

Keturias dienas jis vedė meistriškumo 

kursus ir kūrybines dirbtuves Muzikinio 

teatro ir Pramoginio scenos meno 

specialybių studentams. Prof. Derek Barnes 

yra dirigentas, kompozitorius, dėstytojas ir 

vokalo specialistas, konsultuojantis 

dainininkus ir muzikinio teatro aktorius 

Didžiojoje Britanijoje bei kitose pasaulio 

šalyse. Jis dirba kviestiniu dėstytoju IMTE, 

International Musical Theatre (Turku, 

Suomijoje) ir Royal School of Speech and 

Drama (Londone, Jungtinėje Karalystėje), 

kviestiniu muzikos režisieriumi National 

Theatre London ir aranžuoja muziką.  

Prof. Derek Barnes su Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentais 

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete 

viešėjo Ari Roland džiazo kvartetas iš Niujorko, JAV. Kvarteto nariai Ari Roland, Keith 

Balla, Chris Byars ir Zaid Nasser vedė meistriškumo kursus, pasidalijo ansamblinio 

muzikavimo patirtimi. Ari Roland džiazo kvartetas įkvėpimo semiasi iš 1930-1950-ujų metų 

džiazo muzikos, t. y. džiazo „aukso amžiaus”. Be pasirodymų Niujorke, kvartetas nuolat 
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koncertuoja įvairiose pasaulio valstybėse bei vadovauja tarptautinėms programoms, 

skatinančioms jaunuosius muzikantus iš skirtingų bendruomenių kartu groti džiazą. 

Renginys organizuotas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje. 

 

  

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 

Taikomosios mokslo ir meno veiklos stebėsenos tobulinimas.  

Kokybiškai pateikti duomenys yra tinkamos stebėsenos pagrindas. Įgyvendinant 

Strategijos 2020 veiksmų plano 3.1.1 priemonę, buvo parengtas Taikomosios mokslo ir 

meno veiklos tvarkos aprašas. Jame patikslinta ir formalizuota dauguma su šia veikla 

susijusių sąvokų, apibrėžti vertinimo kriterijai. Nesilaikant šių nuostatų iškyla duomenų 

palyginamumo problemos. Fakultetai, pateikdami duomenis apie savo veiklą (mokslines 

konferencijas, publikacijas, leidinius ir kt.) turėtų vadovautis šiame apraše įtvirtintomis 

sąvokomis ir nuostatomis. Ypač svarbu mokslo ir meno veiklos statistinius duomenis 

pateikti už kalendorinius metus. 

Dalyvavimo tarptautiniuose moksliniuose projektuose plėtotė. Dalyvavimas 

tarptautiniuose moksliniuose projektuose, konferencijose leidžia akademinei bendruomenei 

perimti teigiamą užsienio šalių patirtį ir pritaikyti naujoves savo veikloje, publikuoti tyrimų 

rezultatus tarptautiniuose leidiniuose. Kolegijos dėstytojai jau dalyvauja COST programoje.  

Europos Komisijos tyrimų ir plėtros informacinės sistema CORDIS padeda rasti partnerių, 

su kuriais galima dalyvauti Horizon 2020 programoje. Joje tyrėjai pateikia galimų projektų 

idėjų, siūlo savo ekspertines paslaugas. Aktyviau naudojantis šia sistema galima išplėsti 

tarptautinį bendradarbiavimą ir dayvauti moksliniuose projektuose. 

 

5. INFORMACINĖ PLĖTRA 

5.1. INFORMACIJOS TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

Vilniaus kolegijos Kompiuterių centro paruošto globalaus kompiuterinio tinklo 

optimizavimo plano įgyvendinimas numatytas 2014 m. užsitęsė dėl įvairių trukdžių 

(institucinis turto apskaitos suderinamumo, techninių įrenginių stokos, techninių parametrų 

identifikavimo ir realizavimas ir kt.). Tačiau per 2015 metus planuojama pabaigti 

kompiuterių tinklo optimizavimą didinant duomenų perdavimo tarp Kolegijos padaliniuose 

esančių vietinių kompiuterių tinklų greitaveiką.  

Tęsiamas bevielės prieigos prie kompiuterių tinklų plano įgyvendinimas. Nuo 2011 

metų gruodžio mėnesio Vilniaus kolegijoje teikiama EDUROAM paslauga. Pagal LITNET 

(Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas) XIX konferencijoje pateiktą 

statistiką nuo 2013 m. rugsėjo iki 2014 m. rugsėjo naudotojų vizitai naudojant EDUROAM 

Kolegijoje buvo: vizitai iš institucijos – 176, vizitai į instituciją – 14265 vartotojų 

prisijungimai. Šie skaičiai parodo, kad daug atvykstančiųjų iš kitų institucijų neturi 

problemų naudotis EDUROAM paslauga per Kolegijos bevielį tinklą ir atitinkamai šie 

jungimai yra aptarnaujami per Kolegijos kompiuterių tinklą.  

2014 m. dėl padidėjusio vartotojo skaičiaus fakultetų bevieliai tinklai toliau buvo 

tankinami naujais įrenginiais. Kita bevielio tinklo plėtros kryptis yra studentų bendrabučiai. 
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Visa aprėptimi bevielio ryšio paslauga buvo galima naudotis bendrabutyje Nr. 6 (Giedraičių 

g. 81), Nr. 4 (Beržų g. 4), Nr. 1 (Verkių g. 45), fragmentiškai įgyvendintos zonos 

bendrabutyje Nr. 8 (Didlaukio g. 65).  

Kompiuterių centras atlieka visas Kolegijos telefono ryšio sistemos projektavimo ir 

valdymo funkcijas. Daugumoje Kolegijos padalinių veikia vidinis telefonų tinklas, tačiau, 

nesant pastovaus finansavimo, tinklas plečiamas labiau atsižvelgiant į kokybę nei į kiekybę. 

Fiksuotojo ryšio telefonų tinklas kolegijoje veikia internetinės telefonijos (VoIP) 

technologijos pagrindu, telefoniniai pokalbiai perduodami kompiuterių tinklais.  

Visame Kolegijos kompiuterių tinkle šiuo metu yra 1526 kompiuterizuotos darbo 

vietos. Auditorijose, mokymo klasėse, konferencijų salėse ir kitose patalpose instaliuoti ar 

kitaip naudojami 176 daugialypės terpės įrenginiai.  

Kompiuterinės įrangos tikslinio panaudojimo Kolegijos padaliniuose pasiskirstymas 

2014 m. pateiktas 12 lentelėje. 

 

12 lentelė. Kompiuterinės įrangos tikslinis panaudojimas Kolegijos padaliniuose 

Kompiuteriai naudojami 
Administ- 

racija 
EIF EKF VVF SPF ATF PDF MTF 

Mokymo klasėse 7 265 112 76 24 69 45 45 

Laboratorijose         42 4   3 

Auditorijose   17 14 17 14 19   20 

Bibliotekose ir skaityklose 23 15 10 13 4 10 11 6 

Administracijoje 99 19 27 36 15 44 19 23 

Nešiojami, mobilūs 

įrenginiai 
55 121 9 11 4 22 10 13 

Kiti 30 76       8     

Iš viso: 214 513 172 153 103 176 85 110 

 

 

Prižiūrima, esant būtinybei ir įdiegiama iš naujo, Vilniaus kolegijos administracijos 

kompiuterių programinė įranga (184 kompiuteris). 2014 metų pabaigoje buvo atsisakyta 

spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių bei kitų periferinių įrenginių priežiūros, 

paslaugos teikimas perduotas išorinei įmonei. Tai leido sutaupyti Kolegijos lėšų.  

Kolegijoje nuo 2011 metų įdiegtos NAGIOS sistemos. 2014 m. stebimi 196 

informacinių sistemų ir kompiuterių tinklų įrenginiai (2012 m. – 147, 2013 m. – 165). 

2014 m. įdiegta nauja turinio valdymo sistema WordPress. Ši sistema supaprastina 

Web tinklalapių aptarnavimą, taupo žmogiškuosius resursus kuriant naujus projektus. 2014 

m. atlikti pagrindinio tinklalapio programavimo darbai, taip pat padedama fakultetams ir 

padaliniams perkelti senuosius puslapius į naują turinio valdymo sistemą. Atliekami 

interneto ir intraneto puslapių tvarkymo, priežiūros ir, pagal poreikius,  pertvarkymo darbai.  

Per 2014 metus pagrindinį viko.lt puslapį aplankė per 200 tūkst . (200090), unikalių 

vartotojų, bendras kartu su sugrįžtančiais vartotojų skaičius – vidutiniškai apie 544 tūkst. 

(544152) vartotojų. Pagrindiniame puslapyje pateikta daugiau kaip 1550 įvairių straipsnių. 

Bendras fakultetų tinklalapių lankomumas stabilizavosi, tačiau išaugo unikalių vartotojų 

skaičius. Vartotojų vizitų skaičius pateikiamas 21 paveiksle. 
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21 pav. Vartotojų vizitų skaičius fakultetų tinklalapiuose 2014 m. 

 

Kompiuterių centras aptarnauja 51 virtualius - padalinių, studentų, projektų ar kitų 

veiklų, serverius (WWW pasaugos paslauga). 2009 m. sausio 13 d. pradėti naudoti  

skaitmeniniai serverių sertifikatai, kurių galiojančių šiuo metu turima 29.  

Kompiuterių centras aptarnauja savo bei įvairių projektų, kuriuos vykdant yra 

kuriamos naujos, informacines sistemas. Šių informacijos sistemų pagalba 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, jau atsirado dėstytojų ir studentų savitarnos 

posistemės. Finansų apskaitos sistema studentams (2012 m. įsigyta iš UAB Stekas) įdiegta 

ir eksploatuojama, šiuo metu diegiamos papildomos funkcijos visaverčiam bendruomenės 

narių naudojimui, adaptuota darbui su nauja valiuta. 2013 m. galutinai įdiegta, o 2014 m. 

atnaujinta vartotojo aplinka, 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 , katedroms bei 

kaupti dokumentus archyvui. Kompiuterių centro darbuotojų sukurtas projektas 

„Diplomai“, kurio pagalba iki šiol yra atliekamas diplomų ir diplomų priedėlių 

spausdinimas, kaupiama absolventų ir studijų rezultatų duomenų bazė. 

2014 m. sukurta ir įdiegta dėstytojų duomenų bazė, kurios pagrindinis uždavinys 

buvo informacijos perdavimas Pedagogų registrui. Šiuo metu ši bazė plečiama tiek 

duomenų apimties požiūriu, tiek funkcionalumo požiūriu priskiriami jai papildomi, naujus, 

uždaviniai. Tai yra dėstytojų ir darbuotojų apskaita bei tų duomenų valdymas ir 

analizavimas, reikiamų ataskaitų rengimas tiek vidinėms, tiek išorinėms sistemoms.  

Kolegija naudoja vieningą autentifikavimo mechanizmą visoms Kolegijoje 

naudojamoms paslaugoms bei sistemoms. 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. Kompiuterių centras, siekdamas 

išvengti vartotojų autentifikacijos nesklandumų bei administruodamas šią paslaugą, 

tobulina sukurtą duomenų apsikeitimo duomenų bazę plečiant jos galimybes keistis 

duomenimis su visomis švietimo valstybinėmis ir kitomis informacijos sistemomis. 
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5.2.  NUOTOLINIO MOKYMOSI IR PRIEIGOS IŠ IŠORĖS PLĖTRA 

Viena iš prioritetinių Vilniaus kolegijos studijų plėtros sričių yra nuotolinės studijos. Šios 

studijos organizuojamos naudojant informacines komunikacines technologijas ir suteikiant 

galimybę studijuoti virtualioje aplinkoje. Studijuojant nuotoliniu būdu studentas gali 

mokytis neišeidamas iš namų, jam patogiu metu, naudodamas įvairias technologines 

platformas. 

Vilniaus kolegijoje naudojama virtuali mokymosi aplinka (VMA) „Moodle“. Tai 

mokymosi aplinka, kurioje pateikiama mokymosi medžiaga, organizuojamas mokymosi 

procesas bei atliekamas jo valdymas. Kiekvienais metais e-modulių skaičius Vilniaus 

kolegijoje auga. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengta daugiau kaip 410 e-modulių. Verslo 

vadybos fakultete praėjusiais metais buvo didžiausias e-modulių kūrimo proveržis, 

akivaizdžiai pagerėjo jų kokybė, daug dėmesio tam skyrė fakulteto administracija. Pagal 

sukurtų modulių skaičių lyderis išlieka Elektronikos ir informatikos fakultetas. Akivaizdu, 

kad e-modulių skaičius kiekvienais metais didėja (22 pav.). 

 

 
22 pav. e-modulių augimo tendencijos fakultetuose ir Kolegijoje. 

 

 

 

2014 m. buvo pasiektas lygmuo, kai galima teigti, kad visi Vilniaus kolegijos 

studentai bent kartą buvo prisijungę prie VMA bent prie vieno modulio. Vadinasi, visi 

studentai studijų procese naudojo ir naudoja VMA (13 lentelė). 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

EIF EKF VVF SPF ATF PDF MTF Iš viso

82

17

53

5 12 9 7

185

107

44
64

5

37

8 17

282

125

53
76

9

42

9 18

332

144

69

104

13

52

11
24

417

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.



Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita 2014 

 

56 

 

 

13 lentelė. Studentų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Elektronikos ir informatikos 768 1130 1097 1312 

Ekonomikos 534 1161 1204 1564 

Verslo vadybos 1062 1334 1107 1858 

Agrotechnologijų 182 447 448 629 

Pedagogikos 134 89 66 254 

Sveikatos priežiūros 71 267 659 724 

Menų ir kūrybinių technologijų 32 285 253 808 

Iš viso 2783 4713 4834 7149 

 

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. 

VMA gali vykti visavertis mokymo procesas, turintis nemažai pranašumu, palyginti 

su tradiciniu mokymu(si) auditorijose. Kolegijos studentai yra atviri inovatyvioms 

technologijoms ir noriai priima naujas studijų formas ir metodus. 

 

Kolegijos dėstytojai orientuojasi į e. mokymąsi. 2013 m. VMA naudojosi 64 proc.  

visų Kolegijos dėstytojų. Dėstytojų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus pateiktas 

14 lentelėje. 

 

14 lentelė. Dėstytojų, naudojančių VMA, skaičius pagal fakultetus  

Fakultetas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.  

Elektronikos ir informatikos 29 35 37 66 

Ekonomikos 53 48 50 62 

Verslo vadybos 52 48 49 92 

Agrotechnologijų 11 34 38 42 

Pedagogikos 10 3 15 16 

Sveikatos priežiūros 8 12 10 21 

Menų ir kūrybinių technologijų 6 14 15 16 

Iš viso 169 194 214 315 

 

Siekiant tobulinti e-modulių kokybę, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 

dėstytojų paramos sistemai. 2014 m. šis darbas strigo dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, todėl 

dėstytojams buvo teikiamos tik individualios konsultacijos.  

2013 m. pradėtas e-modulių atestavimas. Pirmais metais atestacijai buvo pateikti 9 

e-moduliai, iš jų 2 atestuoti, 7 grąžinti rengėjams taisyti ir tobulinti. Antrais, 2014 m., 

akreditacija įgavo pagreitį, e-moduliai ruošiami jau pagal nustatytus minimalius kokybinius 

reikalavimus. Iš viso buvo pateikti 9 e-moduliai ir vienas pakartotinai. Iš jų šeši e-moduliai 

atestuoti iš karto, du e-moduliai su išlygomis (vėliau vienas atestuotas papildžius), o du 

neatestuoti ir grąžinti pataisyti. Šiuo metu yra dešimt atestuotų e-modulių. Atestuotų e-

modulių skaičius yra nedidelis, palyginti su tuo, kiek jų sukurta ar kuriama, tačiau šiuo 

atveju siekiama kokybės, o ne kiekybės rodiklių. Tikimasi proveržio 2015 m. 

Kolegijoje nuotoliniam mokymui vykdyti, dalyvauti virtualiose konferencijose, 

seminaruose ir kituose renginiuose naudojamos 2 vaizdo konferencijos studijos. O nuo 2014 

metų Vilniaus kolegija, kaip LieDM konsorciumo narė, gavo per 270 VidyoDesktop 
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licencijų, kurias sėkmingai panaudojo padalindamas jas nuotolinių būdu studijuojantiems 

studentams ir su jais dirbančiais tokiu būdu dėstytojams. Pagrindinis daugiataškių vaizdo 

konferencijų transliavimo techninės įrangos Vidyo įrangos pranašumas – galimybė klausytis 

paskaitos ar dalyvauti konsultacijose neišeinant iš namų, t. y. per kompiuterį, planšetinį 

kompiuterį arba išmanųjį telefoną, prisijungus prie šios sistemos. Vaizdo konferencijų 

sistema vienu metu gali sujungti keletą nutolusių vaizdo konferencijų transliavimo taškų. 

Vienu metu prisijungti ir klausytis transliuojamų vaizdo konferencijų ar žiūrėti vaizdo įrašą 

iš saugyklos gali keli šimtai vartotojų. 

Kolegija yra Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA) kolektyvinė 

narė, Lietuvos nacionalinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros konsorciumo (LieDM) 

narė. 

Nuo 2012 m. Kolegija yra 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“, partnerė. 

Nuo 2013 m. Kolegija yra tarptautinio projekto „BOLDIC open learning resources 

online“ („Atvirieji mokymosi ištekliai“) partnerė. 

5.3.  BIBLIOTEKOS VEIKLA  

2014 m. lėšos, tenkančios 1 Kolegijos studento studijų procesui aprūpinti reikalinga 

literatūra (neįskaitant lėšų, skirtų periodikai ir duomenų bazių prenumeratai), sudarė 

vidutiniškai 42,80 Lt. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka įsigijo per 3,5 tūkst. fiz. vnt. 1,2 

tūkst. pavadinimų knygų 180,8 tūkst. Lt sumai. Fondo vertė 2014 m. gruodžio 31 d. – 3999 

tūkst. Lt., t. y. ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 103,816 tūkst. Lt. Didelis dėmesys buvo skirtas 

fondų kokybei gerinti, nurašyta 18,7 tūkst. fiz. vnt. šiuolaikines studijų programas 

nebeatitinkančių leidinių. Parama, skirta bibliotekos fondams papildyti, buvo 0,5 tūkst. fiz. 

vnt . leidinių (12,7 tūkst. Lt). 

Periodinių leidinių prenumeratai 2014 m. buvo išleista 107,6 tūkst. Lt ir užsakyta 

267 komplektai 169 pavadinimų periodinių leidinių, 40% iš jų (69 pavadinimai) – žurnalai 

užsienio kalbomis. 2015 m. iš ataskaitinio laikotarpio lėšų užsakyta periodinių leidinių už 

126,4 tūkst. Lt. Kaip ir ankstesniais metais, buvo pratęsta žurnalų užsienio kalbomis nuoma 

iš Lietuvos technikos bibliotekos. 

2014 m. tęsėsi LMBA laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo 

duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ antrasis etapas (2012-2015). Kolegija, būdama šios 

organizacijos nare, turėjo galimybę naudotis šiomis duomenų bazėmis: EBSCO Publishing 

(eIFL.net 10 DB paketas), Emerald Management eJournals Collection, Taylor & Francis, 

Grove Art Online, Grove Music Online, taip pat turėjo teisę testuoti siūlomas duomenų 

bazes. Bibliotekai skirtomis lėšomis buvo įsigyta prieiga prie statistinės DB Euromonitor 

International/Passport ir eBooks on EBSCOhost kolekcijos. Vartotojams taip pat siūlomas 

bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Refworks. Buvo galima prisijungti prie  52,5 

tūkst. pavadinimų e-žurnalų (16,6 tūkst. iš jų – visateksčiai dokumentai [FT]) bei 125,7 

tūkst. pavadinimų e-knygų. Šis skaičius nuolat kinta, duomenų bazės papildomos naujais 

leidiniais. 

Naudojant bibliotekinę informacinę sistemą (BIS) Aleph 500, Kolegijos bibliotekos 

e-katalogas papildytas 1141 originaliu bibliografiniu įrašu, sutvarkyta per 9,5 tūkst. fiz. vnt. 

įvairių leidinių. 2014 m. vasarą bibliotekos kataloguotojos suvedė į e-katalogą sujungtų 

DTF ir MEF (dabar MTF) bibliotekų retrospektyvinį knygų fondą. 
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Nuo 2014 m. kovo mėnesio skaitytojai gali naudotis Lietuvos virtualiąja biblioteka. 

LVB – tai integrali paieškos sistema, leidžianti atlikti dokumentų paiešką ne tik VIKO 

bibliotekos ištekliuose, bet ir Lietuvos akademinėje e-bibliotekoje (eLABa), 

prenumeruojamose DB bei atviros prieigos ištekliuose. 

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio Kolegijos bibliotekoje pradėjo veikti BIS Aleph 500 

Cirkuliacijos modulis (elektroninis vartotojų aptarnavimas), jis įdiegtas vienu metu visų 

fakultetų bibliotekose.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujinti kai kurių fakultetų kompiuteriai interneto 

skaityklose studentams, bibliotekų darbuotojams bei skirti nauji kompiuteriai Centrinės 

bibliotekos darbuotojams. 

Vilniaus kolegija yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros 

mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos mokslinių 

bibliotekų (LMBA) bei Lietuvos kolegijų bibliotekų (LKBA) asociacijų narė, biblioteka 

atstovauja Kolegiją ir dalyvauja šių organizacijų veikloje. LKBA 2014 m. paminėjo savo 

veiklos dešimtmetį konferencija „Kolegijų bibliotekos: pasiekimai, iššūkiai ir  

perspektyvos“, joje pranešimą skaitė MTF bibliotekos vedėja V. Pleskienė. 

2014 m. EKF bibliotekos vedėja K. Blaževičienė stažavosi Trenčino Aleksandro 

Dubčeko universitete Slovakijoje, MTF bibliotekos vedėja V. Pleskienė dalyvavo 

Antverpene vykusioje Tarptautinės muzikos bibliotekų, archyvų ir dokumentavimo centrų 

asociacijos (IAML) konferencijoje. 

 

15 lentelė. Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai. 
Bibliotekos veiklos rodikliai 2010 2011 2012 2013 2014 
Bibliotekos fondas (fiz. vnt.) 274448 287776 270401 257212 242392 

Gauta per metus (fiz. vnt.) 6303 13328 6072 4138 3642 

Periodinių leidinių prenumerata (pav.) 167 171 163 164 169 

Gauta parama (tūkst. Lt) 156,89 46,55 73,93 13,37 12,7 

Registruotų skaitytojų skaičius 11892 11070 10875 10737 9958 

Apsilankymų skaičius 391710 325389 316549 273868 225826 

Dokumentų išduotis (fiz. vnt) 458702 373332 309980 327179 271339 

Skaityklų darbo vietų skaičius 311 341 339 286 270 

Interneto skaityklų darbo vietų 

skaičius 

74 88 87 86 81 

Kompiuterizuotos darbo vietos 

personalui 

27 28 26 26 28 

Darbuotojų skaičius (etatai) 28 28 28 27 27 

Bibliografinių įrašų skaičius e-

kataloge (pav.) 

1110 1001 949 1015 1141 

 

 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 

Informacinių technologijų plėtros reikalavimai kompiuterinio tinklo 

infrastruktūrai smarkiai keičia prioritetus. Pagrindinis šių dienų prioritetas tampa tinklų 

saugos ir perduodamos informacijos daugialypiškumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas. 

Šių reikalavimų sprendimai reikalauja naujo, dinamiškesnio ir lankstesnio, požiūrio į 

informacines technologijas bei sistemas Vilniaus kolegijoje.  

Išlieka siekis Vilniaus kolegijos kompiuterinio tinklo infrastruktūroje plėsti 

kompiuterinių tinklų pralaidumą, nes perduodamų duomenų kiekis didėja itin sparčiai, 

pradedamos naudoti ir jau naudojamos „debesų“ kompiuterijos paslaugos kurioms 

svarbus geras tinklinis ryšys.  

Tarnybinių stočių stebėsenos rezultatų analizės išvados teigia, kad trūksta 

saugyklos resursų naujiems virtualiems serveriams kurti ir teikti visavertes aplinkas. 

Todėl reikėtų toliau plėtoti duomenų saugyklą duomenų aptarnavimui ir saugojimui.  
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Darbuotojų kaita lėtina atliekamų darbų ir projektų vykdymą. Todėl i tin svarbios 

priemonės, kurios leistų išlaikyti kompiuterių centro parengtų jaunų, tinkamos darbo 

patirties įgijusių profesionalių specialistų komandą.  

Dalyvavimą naujuose projektuose bei naujos programinės įrangos ir 

informacijos sistemų kūrimą riboja nepakankami žmogiškieji resursai. Žmogiškųjų 

resursų trūkumas lemia tai, kad kai kurios projektų metu sukurtos informacijos sistemos 

vegetuoja ir nėra panaudojamos. Todėl reikėtų plėsti programuotojų ir informacines 

sistemas aptarnaujančių darbuotojų grupę. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos – IT derinys su komunikacinėmis 

priemonėmis, akcentuojant informacijos mainus ir komunikavimą naudojant 

kompiuterių tinklus. Būtina plėsti informacijos mainų sistemą įtraukiant visas esamas 

ir naujas informacijos sistemas į vieningą informacinį portalą.  

Didėjantis bendrabučių kompiuterinio tinklo incidentų skaičius suponuoja, kad 

ši sritis, ilgai gyvavusi be tinkamos priežiūros, pradeda reikalauti ne tik naujų 

investicijų, bet ir žmogiškųjų išteklių sprendžiant vidines problemas.  

 

6. KOLEGIJOS VALDYMAS 

Kolegijos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Mokslo ir studijų įstatymu, Vilniaus kolegijos 

statutu. Kolegijos valdymo schema pateikiama 9 priede. 

Kolegijos tarybą (10 priedas) sudaro 11 narių: Kolegijos studentų atstovybė savo 

nustatyta tvarka skiria vieną narį, 5 narius skiria kiti akademinės bendruomenės nariai 

Akademinės tarybos nustatyta tvarka, Akademinė taryba viešo konkurso būdu, įvertinusi 

Auštojo mokslo tarybos atliktą įvertinimą, skiria ir atšaukia 4 narius iš asmenų, 

nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams, Studentų atstovybė savo nustatyta 

tvarka, įvertinusi Aukštojo mokslo tarybos atliktą įvertinimą, skiria vieną narį iš asmenų, 

nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams. Tarybos nario kadencija – 5 metai. 

Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas. 2014 m. kovo 5 d. buvo 

paskelbta nauja Tarybos sudėtis. Taryboje savo veiklą pradėjo 2 nauji Tarybos nariai: 

A. Plečkaitis, asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovas, ir R. Kvederas, UAB „Thermo 

Fisher Scietific“ gamybos direktorius. Tarybos pirmininkas – Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacijos „LINPRA“ garbės prezidentas, Vilniaus kolegijos Steigiamosios 

tarybos narys Vaclovas Šleinota. 

2014 m. Taryba posėdžiavo 5 kartus. 

Kovo 13 d. posėdyje Taryba patvirtino 2013 m. savo veiklos ataskaitą, 2013 m. 

Kolegijos veiklos ataskaitą, 2013 m. Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaitą, 2014 m. Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatą. Nustatytos metinės studijų kainos 

2014 m. pagal studijų programas ir studijų formas asmenims, pakviestiems studijuoti 

valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ar valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su 

studijų stipendija. Taip pat nustatytas didžiausias galimas 2014 m. priimti studentų į pirmą 

kursą studijų vietų skaičius – 2611.  

Balandžio 23 d. Tarybos posėdžio metu patvirtintas Tarybos 2014 m. I pusmečio 

veikos planas. Tarybos nariai susipažino su Vilniaus kolegijos integruotosios plėtros 

strategijos iki 2020 m. tarpiniais įgyvendinimo rezultatais. Pritarta Vilniaus kolegijos 

tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašui.  
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Gegužės 22 d. posėdyje Taryba pritarė pasiūlytoms metinėms studijų kainoms 

užsienio šalių piliečiams. Tarybos nariai buvo supažindinti su Kolegijos savianalizės 

suvestine, skirta instituciniam vertinimui. Taip pat buvo pritarta dviejų Kolegijos centrų – 

Užsienio kalbų bei Verslumo įkūrimui.  

Rugsėjo 25 d. posėdyje Tarybos nariai buvo susipažindinti su 2014 m. bendrojo 

studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją rezultatais. Pateikta informacija apie Kolegijos 

pasirengimą išoriniam instituciniam vertinimui.  

Rugsėjo 30 d. Tarybos nariai Kolegijos institucinio vertinimo metu dalyvavo 

susitikime su tarptautiniais ekspertais. 

Gruodžio 9 d. posėdyje Taryba patvirtino „Vilniaus kolegijos dėstytojų darbo 

apmokėjimo sąlygų aprašą“. 

Akademinė taryba – aukščiausias akademinių reikalų valdymo organas (11 

priedas). Akademinės tarybos nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, 

administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų 

mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai. Akademinė 

taryba sudaroma atstovavimo principu: fakultetų tarybos skiria po 3 dėstytojus iš kiekvieno 

fakulteto; docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti 

ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių, Studentų atstovybė skiria po vieną 

studentą iš kiekvieno fakulteto; studentai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų 

Akademinės tarybos narių, direktorius ir direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai – 

Akademinės tarybos nariai pagal pareigas; Akademinės tarybos nariai pagal pareigas turi 

sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų Akademinės tarybos narių. Akademinės tarybos 

sudėtis skelbiama direktoriaus įsakymu. Akademinę tarybą sudaro 34 nariai, išrinkti 5 metų 

laikotarpiui. Akademinės tarybos pirmininkė yra Ramunė Vanagaitė, ATF Studijų 

organizavimo skyriaus vedėja. 

2014 m. Akademinė taryba posėdžiavo 10 kartų ir priėmė šiuos nutarimus:  

 kovo 5 d. posėdyje Akademinė taryba vadovaudamasi Vilniaus kolegijos 

statuto 22.3 punktu, nutarė skirti į Kolegijos tarybą naujus narius: R. Kvedarą, 

UAB „Thermo Fisher Scientific“ gamybos direktorių, ir A. Plečkaitį, asociacijos 

„Infobalt“ inovacijų vadovą. Patvirtinta Akademinės veiklos teisinės priežiūros 

komisijos sudėtis; 

 gegužės 7 d. Akademinės tarybos posėdyje patvirtintos studijas 

reglamentuojančių dokumentų pataisos, patvirtintas 2014/2015 m. m. studijų 

kalendorius, patvirtintos studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2014 m. taisyklės, 

patvirtinti Vilniaus kolegijos fakultetų tipiniai nuostatai ;  

 birželio 20 d. Akademinės tarybos posėdyje pritarta Vilniaus kolegijos 

dėstytojų pareigybių aprašams;  

 spalio 20 d. Akademinės tarybos posėdyje patvirtintos Studentų priėmimo į 

Vilniaus kolegiją 2016 m. sąlygos, patvirtintas Užsienio šalių piliečių priėmimo į 

Vilniaus kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2015 m. tvarkos 

aprašas.  

 

Studentų interesams atstovauja savivaldos institucija Studentų atstovybė (SA) – 

savarankiška visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija (12 priedas). SA, kaip juridinis 

asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, Statutu ir visuotinio studentų 

susirinkimo (konferencijos) patvirtintais Studentų atstovybės įstatais.  

Aukščiausias SA valdymo organas yra konferencija, kurioje dalyvauja visų fakultetų 

deleguojami Vilniaus kolegijos studentų akademinių grupių seniūnai. SA darbą organizuoja 

SA Taryba.  

Studentai veikia studijų kokybę, dalyvaudami studijų procesą formuojančiose 

struktūrose: atstovauja Kolegijos taryboje, Akademinėje taryboje, fakultetų tarybose, 



Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita 2014 

 

61 

 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso komisijose, studijų programų 

savianalizės grupėse bei turi sprendžiamojo balso teisę. Studentų nuomonė vertinama 

atnaujinant ar rengiant naujas studijų programas, studijų dalykus ir atskirų studijų dalykų 

dėstytojų atestacijos metu.  

Sausio mėnesį Studentų atstovybė atliko VIKO studentų poreikių analizę, kurioje 

buvo aiškinamasi tuo metu buvusias aktualiausias problemas studentams. Jos respondentų 

skaičius buvo apie 1100 studentų. Kolegijos Studentų atstovybė du kartus per metus atlieka 

ERASMUS ir užsienio kalba studijuojančių studentų apklausas, kurių metu siekia 

išsiaiškinti studijavimo sąlygų Vilniaus kolegijoje tinkamumą. 

2014 m. SA paruošė Pirmakursių atmintinę, kurią sudaro Vilniečio kortelė, 

pirmakursių stovyklos, bendrabučių adresas ir kontaktai bei LSP ir kurią SA dalina per 

priėmimus. Buvo paruoštos Kuratorių atmintinės. Tai padėjo kuratoriams atsakyti į pirmo 

kurso studentams kylančius klausimus bei nukreipti juos tinkama linkme ieškant 

informacijos. 

Balandžio 15 d. Elektronikos ir informatikos fakultete buvo renkamas naujas VIKO 

SA prezidentas. Antrą kadenciją juo tapo Ekonomikos fakulteto studentas Ričardas Rimkus. 

Šiuo metu SA veikia 6 komitetai: Socialinis ir akademinis, Lietuvos studento 

pažymėjimo, Ryšių su visuomene, Laisvalaikio, Rinkodaros ir tarptautinių ryšių. 

Kiekvienas šių komitetų turi savo vadovą iš centrinio SA biuro. 

2014 m., pasikeitus LSP grąžinimo tvarkai, VIKO SA padaliniuose ( fakultetų 

atstovybėse) buvo panaikinti LSP koordinatoriai. Šiuo metu jis yra vienas VIKO SA 

centriniame biure.  

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. 

VIKOSA taip pat priklauso nacionalinėms organizacijoms – Vilniaus jaunimo organizacijų 

sąjungai „Apskritas stalas“ (VJOSAS), kurios pagrindinis tikslas yra visų Vilniaus miesto 

mastu veikiančių organizacijų atstovavimas miesto savivaldybės institucijose, bei Lietuvos 

studentų sąjungai (LSS). 

Vilniaus kolegijos SA turi internetinį tinklalapį www.vikosa.lt, puslapį socialiniuose 

tinkluose Facebook, Ask.fm, studentai įtraukiami į diskusijas, dialogus, užsisako naujienas, 

kurias rengia SA nariai. 

6.1.  ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

2013-2014 m. m. laikotarpiu Vilniaus kolegijoje dirbo 1087 darbuotojai (23 pav.), 

iš kurių: 

1) akademinio personalo buvo 599 darbuotojai (tik dėstantys dėstytojai, be 

vadovų, administracijos ir kt. darbuotojų – 545; mokslo darbuotojai – 3; pagalbinio 

mokymo, mokslinių tyrimų ir inžinerinis personalas – 51); 

2) personalas, teikiantis akademinę pagalbą studentams – 160; 

3) administracinis valdymo personalas – 84; 

4) aptarnaujantis ūkio personalas  – 244. 

 

file:///K:/STT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1GJHTSUI/www.vikosa.lt
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23 pav. Kolegijos personalo etatų pasiskirstymas (proc.) pagal personalo grupes 

 

2014 m. m. pavasarį Vilniaus kolegijoje vyko 188 dėstytojų, kuriems tais metais 

baigėsi 5-erių metų kadencija, atestacija: EIF – 33, EKF – 28, VVF – 31, SPF – 28, ATF – 

25, PDF – 22, MTF – 21. Naujai kadencijai atestavosi 156 Kolegijos dėstytojai, iš jų 3 buvo 

neatestuoti, dėl ligos arba vaiko priežiūros atostogų atestacija atidėta 5, atestacijoje 

nedalyvavo 30 dėstytojų. Pakartotinai 5-erių metų kadencijai buvo patvirtinta 110 dėstytojų, 

su jais buvo pasirašytos neterminuotos darbo sutartys (24 pav.). 

 

 

 
24 pav. Dėstytojų, dalyvavusių atestacijoje ir patvirtintų antrajai kadencijai skaičiai 

 

 

Dėstytojai, sėkmingai praėję atestacijos procedūras, gavo teisę dalyvauti viešame 

konkurse užimti laisvas vietas, kurias suskaičiavo ir paskelbė 31-a Kolegijos katedra 

(125,55 etatų). Prašymus dalyvauti konkurse pateikė 104 pretendentai, tiek Kolegijos 

dėstytojai, tiek asmenys, atitinkantys kvalifikacinius pareigybės reikalavimus. Laimėjo ir 

buvo patvirtinti eiti dėstytojų pareigas pirmajai 5-erių metų kadencijai 35 dėstytojai: EIF – 

7, EKF – 2, VVF – 18, SPF – 3, ATF –2, PDF – 2, MTF – 1 (25 pav.). 
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25 pav. Viešą konkursą laimėjusių dėstytojų skaičius 

 

2014 m. spalio 1 d. Kolegijoje dirbo 942 darbuotojai, iš jų – 467 dėstytojai, kurie 

užėmė 304,82 etatų. Tik dėstytojais dirbo 400 darbuotojų, nes 67 iš 467 dirbo ne tik 

dėstytojais, bet ir vadovaujantį, administracinį ar kt. darbą Kolegijoje. 

Kolegijoje dirbančių dėstytojų pasiskirstymas pagal pareigybes: (26 pav.). 

- profesoriai – 1 (0,2 proc.); 

- docentai – 59 (12,6 proc.), 51 mokslininkas ir 8 pripažinti menininkai; 

- lektoriai – 386 (82,7 proc.), iš jų 10 lektorių turi mokslų daktaro laipsnį; 

- asistentai – 21 (4,5 proc.). 

 

26 pav. Kolegijos dėstytojų pareigybių pasiskirstymas (proc.)  

 

62 Kolegijos dėstytojai turi mokslų daktaro laipsnį – tai sudaro 13,27 proc. nuo viso 

dėstytojų skaičiaus. Iš 467 dėstytojų 338-iems Kolegija yra pagrindinė darbovietė, o 129 – 

nepagrindinis darbas. 

2013-2014 m. m. laikotarpiu 545 (tik dėstytojais dirbusių) darbuotojų pasiskirstymas 

pagal amžiaus grupes ir lytį (16 lentelė ir 27 pav.). 

16 lentelė. Kolegijos darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį 
Amžiaus grupė Dėstytojų skaičius Procentas nuo viso 

dėstytojų skaičiaus Moterys Vyrai Iš viso 

iki 29 metų 31 13 44 8,1 

30-39 metų 97 57 154 28,3 

40-49 metų 102 35 137 25,0 

50-59 metų 98 36 134 24,6 

60-64 metų 27 11 38 7,0 

65 metų ir vyresni 25 13 38 7,0 
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27 pav. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. 

 

Dėstytojų amžiaus vidurkis 2013-2014 m. m. buvo 45,42 metai. 

2014 m. doktorantūroje studijavo 22 dėstytojai (17 lentelė). 

 

17 lentelė. Studijuojantys doktorantūroje ir 2014 m. baigę doktorantūros studijas 

dėstytojai 

Dėstytojo vardas, pavardė Fakultetas Universitetas, 

institutas 

Mokslo / studijų kryptis 

Studijuojantys doktorantūroje dėstytojai 

Tatjana Liogienė EIF VU MII Informatikos inžinerija 

Eugenijus Mačerauskas EIF VGTU Informatikos inžinerija 

Inga Morkvėnaitė - 

Vilkončienė 

EIF VU Chemija 

Laura Žvinytė EIF VU Matematika 

Rūta Tilvytienė VVF MRU Socialiniai mokslai 

Aušra Turčinskaitė-

Balčiūnienė 

VVF KTU Sociologija 

Ilona Kojelytė VVF MRU Vadyba ir administravimas 

Viktor Kozlovskij VVF MRU Ekonomika 

Danguolė Oželienė VVF VGTU Vadyba 

Simona Paulikienė SPF KU Edukologija 

Arnas Kukujevas ATF ASU Agronomija 

Inga Jančauskienė ATF ASU Agronomija 

Nijolė Liepienė ATF ASU Agronomija 

Kęstutis Radziulis ATF LSMU Veterinarinė medicina 

Mikas Balkevičius ATF LEU Edukologija 

Edita Kristina Kaurynienė ATF LSMU Zootechnika 

Indrė Radavičienė ATF VU Vadyba ir administravimas 

Mantrimas Danielius PDF VU Kalbotyra 

Agnė Grušauskaitė PDF VU Psichologija 

Saulius Jurgelėnas MTF VU Vadyba 

Baigę doktorantūrą dėstytojai 

Loreta Savulionienė EIF VU MII Informatikos inžinerija 

Rasa Bartkutė MTF VU Socialiniai mokslai 
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 2014 m. daktaro disertacijas apgynė: 

1. Loreta Savulionienė (EIF), „Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse“. 

2. Rasa Bartkutė (MTF), „Socialinio kapitalo dimensijos socialinio darnumo 

valdyme“. 

 

Per 2013-2014 m. m. (nuo 2013-10-01 iki 2014-10-01) iš darbo Kolegijoje buvo 

atleisti 128 darbuotojai, išdirbę ilgiau nei 1 metus. Trumpiau nei 1 metus išdirbusių 

darbuotojų kaita yra labai didelė, nes dėstytojai dažnai priimami dirbti 1 mokslo metams, 

t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. ar dar trumpesniam, tik keleto dienų laikotarpiui, 

dalyvauti studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose, recenzuoti studentų baigiamuosius 

darbus. Didžiausia ilgiau nei 1 metus dirbusių darbuotojų kaita tarp fakultetų buvo Verslo 

vadybos fakultete (atleisti 24 darbuotojai), mažiausia – Ekonomikos fakultete (atleisti tik 5 

darbuotojai). 

Per 2013-2014 m. m. Kolegijoje dėstytojais dirbo 81 mokslininkas. 

6.2.  MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ (INFRASTRUKTŪROS) VALDYMAS 

6.2.1. Viešieji pirkimai 

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, sukurti 

efektyvią ir tinkamą Vilniaus kolegijos viešųjų pirkimų teisinę bazę (mechanizmą) 2014 m. 

buvo atnaujintos Vilniaus kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų ir viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklės. 

2014 m.s Vilniaus kolegijoje įvyko 655 viešieji pirkimai arba 37,6 proc. daugiau nei 

2013 m. (2013 m. įvykusių viešųjų pirkimų skaičius siekė 476). Pirkimų vertė 2014 m.s 

sumažėjo 54 proc. ir siekė 4.194 tūkst. Lt. (2012 m. – daugiau kaip 7.754 tūkst. Lt) (18 

lentelė). 

 
18 lentelė. 2014 m. vykdyti viešieji pirkimai  

Metai 2011 2012 2013 2014 

Skaičius, vnt 449 560 476 655 

Atviras konkursas 2 5 1 21 

Supaprastintas 

atviras konkursas 

17 16 12 - 

Mažos vertės 

pirkimai 

430 539 463 634 

Vertė, tūkst. Lt 8165, 57  13559,44 7754,73 4194,4 

 

 

Skaidriam ir racionaliam Vilniaus kolegijos lėšų panaudojimui bei užtikrinant 

viešųjų pirkimų efektyvumą 2014 m. pradėti vykdyti pirkimai per CPO LT elektroninį 

katalogą. Per šį katalogą įsigyta elektros energija, kanceliarinės ir švaros prekės, biuro ir 

higienos popierius, kompiuteriai ir jų dalys, benzinas ir dyzelinas, kurių bendra vertė 

daugiau kaip 1,172 tūkst. Lt. 

Daugiausia 2014 m. viešuosiuose pirkimuose (28 pav.) įvykdyta prekėms – 2.557,02 

tūkst. Lt, paslaugoms – 1.256,64 tūkst. Lt įsigyti, o darbams įvykdyti – 380,74 tūkst. Lt. 
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28 pav. Bendros 2014 metų vykdytų viešųjų pirkimų vertės pasiskirstymas pagal 

pirkimo objekto rūšis 

 

 

Sąžiningų ir skaidrių viešųjų pirkimų procedūrų užtikrinimui nuolat viešai skelbiami 

Kolegijos viešųjų pirkimų planai, techninės specifikacijos, pirkimo dokumentai. Skelbiama 

ne tik apie pirkimo pradžią, bet ir apie jo rezultatus: viešųjų pirkimų ataskaitų duomenys 

(dalyviai, pasiūlymų eilė, pasiūlymų atmetimo priežastys, fiksuojama procedūrų pabaiga, 

informacija apie pasirašytas sutartis). Skelbiami duomenys apie sutarties įvykdymą, taip pat 

metinės mažos vertės pirkimų ataskaitos. Kasmet iki kovo 15 d. Vilniaus kolegija skelbia 

planuojamų pirkimų planą, kuriame nurodomas pirkimo objektas, planuojama pirkimo 

pradžią ir sutarties terminas, planuojamos pirkimų apimtys ir kita informacija. Visa ši 

informacija laisvai prieinama visuomenei adresu www.cvpp.lt. Atsižvelgdami į 2013 m. 

priimtus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus Kolegijos tinklapyje skelbiama informacija 

apie 2014 m. vykdytus mažos vertės pirkimus: apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, 

ketinamą sudaryti ir sudarytą pirkimo sutartį. 

6.2.2. Infrastruktūros plėtra 

Infrastruktūrinė plėtra yra vienas iš esminių Kolegijos plėtros veiksnių. Strategijoje 

buvo išskirtas atskiras strateginis tikslas (5-asis) „Tobulinti Kolegijos studijų ir taikomųjų 

mokslinių tyrimų infrastruktūrą“. Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama, kad materialieji 

ištekliai būtų naudojami veiksmingai ir racionaliai. Kolegijos statute įtvirtinta nuostata, kad 

Kolegijos Taryba, įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat 

lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise 

valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką. Kolegijos pastatų 

renovacijos rodikliai pateikti 19 lentelėje. 

Strateginiame veiklos plane vienas iš prioritetinių Kolegijos uždavinių – taupyti 

energinius išteklius, mažinti išlaidas komunalinėms paslaugoms apmokėti. Kasmet 

tobulinamas Kolegijos energinio ūkio valdymas. 

Elektros energiją Kolegija trečius metus pirko konkurso būdu iš nepriklausomų 

elektros energijos tiekėjų fiksuotomis kainomis, kurios nepriklauso nuo kainų svyravimų 

rinkoje ir leidžia taupyti lėšas. Šią energiją savo skirstomaisiais tinklais Kolegijai pateikia 

AB „Lesto“. Daugiau kaip pusė elektros energijos skaitiklių nuskaitomi nuotoliniu būdu, 

kiti duomenys surenkami ir deklaruojami į AB „Lesto“ portalą, o informacija apie 

mokėtinas sumas gaunama prisijungus prie AB „Lesto“ internetinio portalo. Energijai 

taupyti numatoma naudoti šviesos diodų (LED) šviestuvus, išbandyti kelių paskirčių ir 

konstrukcijų šios rūšies šviestuvų. 

Pasiteisino pastatų priežiūros grupės sukūrimas, dėl to buvo greičiau atliekami 

daugelis darbų ir efektyviau panaudoti materialieji ištekliai. 

Paslaugos
30%

Prekės
61%

Darbai
9%
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Kitos išlaidos apima patalpų valymo, teritorijų priežiūros paslaugos, langų valymo, 

medžių kirtimo, šiukšlių išvežimo, pastatų draudimo, priešgaisrinių priemonių plano 

įgyvendinimo, kilimėlių nuomos, dezinfekcijos, deratizacijos, asenizacijos ir nereikalingo 

turto utilizavimo išlaidas. 
19 lentelė. Vilniaus kolegijos patalpų renovacija 2014 m. 

  

Objekto pavadinimas, atlikti darbai Suma, tūkst. Lt 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Pastato fasado remontas 26.4 

30 darbo vietų kompiuterinės laboratorijos įrengimas. 10.4 

  

Iš viso: 36,8 

Ekonomikos fakultetas 

Kompiuterių instaliavimo darbai 8,4 

Koridoriaus grindų remontas. 9,2 

  

Iš viso: 17,6 

Agrotechnologijų fakultetas 

Auditorijos ir san. mazgo remontas 39,4 

  

Iš viso: 39,4 

Verslo vadybos fakultetas 

Serviravimo laboratorijos ir kabineto įrengimas 41,9 

  

Iš viso: 41,9 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas  

Koridorių sienų (2500 m2) remontas. 77,0   

  

Iš viso: 77,0 

Sveikatos priežiūros fakultetas  

Langų ir durų keitimas (36 langai, 3 durys) 22,8 

Elektros instaliacijos įrengimas. 4,3 

  

Iš viso: 27,1 

  

Iš viso fakultetuose 239,8 

  Bendrabutis Nr. 1 ir Nr. 2 

Stogų remontas (450 m2) 39,1 

  

Iš viso bendrabučiuose: 39,1 

  

Pastatų priežiūros grupės atliktų darbų medžiagų kaina 187.4   

  

Avariniai darbai  11,3 

  

Visų pastatų šilumos ir karšto vandens ruošimo punktų, apšildymo sistemų 

paruošimas šildymo sezonui ir dalinis remontas  79,4 

  

Iš viso Kolegijoje: 557,7 
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2014 m. buvo parengti šie veiklos dokumentai: Vilniaus kolegijos nereikalingo arba 

netinkamo (negalimo) naudoti nuosavybės teise valdomo turto pardavimo viešuose prekių 

aukcionuose tvarkos aprašas, Vilniaus kolegijos ilgalaikio materialiojo turto viešojo 

nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas, Vilniaus 

kolegijos nuompinigių skaičiavimo taisyklės. 

2014 m. atsižvelgiant į Vilniaus kolegijos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 

naudoti nuosavybės teise valdomo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos 

aprašą, buvo suorganizuoti ir įvykdyti keturi aukcionai, kuriu metu buvo parduotas 

materialus kilnojamas turtas už 40870,00 Lt (11836,77 Eur). 

2014 m. buvo išnuomota 580,67 m2 laikinai nenaudojamų patalpų ploto, už nuomą 

gauta apie 53569,57 Lt (1551,37 Eur) per mėnesį pajamų. 

6.3. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

 Finansavimo principai. 

Vilniaus kolegija 2014 m. vykdė valstybės biudžeto programiniu principu 

finansuojamos Studijų ir mokslo plėtros programos priemones – Finansuoti kolegines 

studijas ir Skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės,sportinės veiklos iniciatyvas. 

Be šios programos vykdymui gautų valstybės biudžeto asignavimų 2014 veikloje 

sutartiniais pagrindais gautos ir naudojamos iš kitų finansavimo šaltinių ir Kolegijos 

uždirbtos pajamos: 

ES paramos, tarptautinių projektų ir švietimo mainų plėtros lėšos, 

tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos, 

lėšos gautas kaip parama, 

kitos teisėtai gautos lėšos, 

pagrindinės ir kitos veiklos pajamų lėšos. 

 

 Gautos finansavimo ir veiklos pajamos. 

Vilniaus kolegija 2014 m. Studijų ir mokslo plėtros programos priemonių vykdymui 

gavo ir panaudojo 30114,0 tūkst. Lt. (2013 m. 29403,5 tūkst. Lt.) valstybės biudžeto 

asignavimų. 

 Studijų ir mokslo plėtros programos priemonė Finansuoti kolegines 

studijas. 

Šios priemonės vykdymui pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. vasario 20 

d. Lėšų naudojimo sutartį Nr. S-103 ir 2014 m. gruodžio 31 d. papildomą susitarimą Nr. S-

897 priemonės Finansuoti kolegines studijas valstybės biudžeto asignavimus 30037,6 tūkst. 

Lt. (2013 m. 29403,5 tūkst. Lt.), prisilaikant sąmatos išlaidų straipsnių, sutartyje numatytam 

tikslui studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose 5136 studentų studijų kainai 

apmokėti 23155,6 tūkst. Lt. (2013 m. 23051,4 tūkst. Lt.), su studijomis susijusių pavedimų 

vykdymui 29,0 tūkst. Lt. (2013 m. 228,7 tūkst. Lt.), baziniam finansavimui 6853,0 tūkst. Lt. 

(2013 m. 5894,0 tūkst. Lt.) (29 pav.). 
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29 pav. Priemonės Finansuoti kolegines studijas lėšų struktūra 2014 m. ir 

2013 m. tūkst. Lt. 

 

Studijų ir mokslo plėtros programos priemonės Finansuoti kolegines studijas lėšų 

panaudojimo pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ataskaita pateikta 13 priedo 1 

lentelėje. 

 Studijų ir mokslo plėtros programos priemonė Skatinti jaunimo 

pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvas.  

Šios priemonės vykdymui Švietimo ir mokslo ministerija papildomai skyrė 76,4 

tūkst. Lt. (2013 m. 29,4 tūkst. Lt.), iš jų projekto trijų renginių „Vilnius Fashion Avenue“, 

kuriame dalyvavo Menų ir kūrybinių technologijų  fakulteto studentai išlaidoms iš dalies 

padengti 25,0 tūkst. Lt. (2013 m. 12 tūkst. Lt.), Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių 

vykdymo išlaidoms iš dalies padengti 19,2 tūkst. Lt. (2013 m.14,8 tūkst. Lt.) ir K. Griniaus 

prezidentinės stipendijos mokėjimui 3,9 tūkst. Lt. (2013 m.2,6 tūkst. Lt.) ir 18-osios 

tarptautinės verslo praktinio mokymo firmų mugės organizavimui 28,3 tūkst. Lt. Lėšos 

panaudotos pagal paskirtį, detalios kiekvienos priemonės vykdymo ataskaitos pateiktos 

Švietimo ir mokslo ministerijai. 

 ES paramos, tarptautinių projektų ir švietimo mainų plėtros lėšos. 

Vilniaus kolegija 2014 m. ES paramos projektų vykdymui ir švietimo mainų plėtotei 

iš ES paramos ir valstybės biudžeto gavo 3472,5 tūkst. Lt., iš jų: 

ES paramos projektams vykdyti Švietimo ir mokslo ministerija pervedė 728,4 tūkst. 

Lt. (2013 m. 6212,4 tūkst. Lt.), projektų partneriai – 87,7 tūkst. Lt. (2013 m. 362,2 tūkst. 

Lt.).  

Švietimo mainų  paramos fondas programas ir projektus finansavo 2656,4 tūkst. Lt. 

Didžiąją dalį finansavimo sumų 2085,3 tūkst. Lt.  sudarė švietimo mainų plėtrai skirtos lėšos 

(2013 m. 1854,5 tūkst. Lt.), iš jų LLP/Erasmus NB lėšomis 430,2 tūkst. Lt. (2013 m. 365,6 

tūkst. Lt.) ir LLP/Erasmus EK lėšomis 1655,1 tūkst. Lt. (2013 m. 1586,4 tūkst. Lt.). 

Lėšos buvo naudojamos sutartyse numatytiems tikslams pasiekti. Finansavimą 

skyrusioms institucijoms pateiktos detalios vykdymo ataskaitos.  

 Tarptautinių, užsienio fondų ir organizacijų lėšos. 

 Užsienio valstybių finansuotų projektų vykdymui 2013 m. gauta 359,2 tūkst. Lt.  

(2013 m. 204,5 tūkst. Lt.), iš jų studentų stipendijoms Carol M. Gruodis fondas 2014 m. 

skyrė 19,8 tūkst. Lt.  (2013 m. 14,6 tūkst. Lt.). Finansavimą skyrusioms organizacijoms 

pateiktos detalios ataskaitos. 
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 Lėšos, gautos kaip parama 

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus kolegijai buvo suteikta paramos pinigais už 31,2 

tūkst. Lt. Kaip ir ankstesniais metais UAB „Thermo Fisher Scientific Baltiks“ 6,0 tūkst. Lt. 

skyrė studentų stipendijoms. Daugiausiai paramos lėšų 17,4 tūkst. Lt. gavo Ekonomikos 

fakultetas, kuriam UAB „Tele-2“ kaip ir praėjusiais metais skyrė 7,0 tūkst Lt., VšĮ 

„Paradas“ 5,4 tūkst. Lt. , VšĮ „Alea iacta est“ 5,0 tūkst. Lt. , Sveikatos priežiūros fakultetas 

gavo 1,7 tūkst. Lt. paramos lėšų, VMI pervedė GPM  2 proc. 6,1 tūkst. Lt. (2013 m. 0,9 

tūkst. Lt.). 

 Kitos teisėtai gautos lėšos 
Iš kitų įstaigų Vilniaus kolegija įvairių pavedimų vykdymui gavo 138,6 tūkst. Lt. 

valstybės biudžeto lėšų. Neįgaliųjų reikalų departamentas negalią turinčių studentų paramai 

skyrė 104,9 tūkst. Lt. (2013 m. 95,3 tūkst. Lt.), LITNET už dalyvavimą veikloje - 1,6 tūkst. 

Lt Aplinkos apsaugos ministerija, Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo inovacijų agentūra už 

pagal sutartis atliktus mokslo taikomosios veiklos užsakymus apmokėjo 28,1 tūkst. Lt 

Ataskaitiniais metais buvo nurašytas pasenęs ir veikloje nenaudojamas turtas, kurį 

pardavus aukcione gauta 45,0 tūkst.Lt. 

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 2014 metus iš 

gyventojų ir negyvenamųjų patalpų nuomininkų už jiems trečiųjų asmenų teikiamas 

paslaugas surinktos lėšos 880,2 tūkst. Lt. (2013 m. 909,2 tūkst. Lt.) panaudotos minėtų 

paslaugų tiekėjų sąskaitoms apmokėti. 

 Pagrindinės veiklos pajamos.  
Vilniaus kolegija 2014 m. uždirbo 8842,5 tūkst. Lt. (2013 m. 8806,9 tūkst. Lt.) 

pagrindinės veiklos pajamų.  

Studijų pajamų įmokos yra didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų 

įmokų dalis. 2014 m. studentų, mokančių studijų kainą ir individualiųjų studijų studentų 

įmokos, mokesčiai už kreditus, pakartotinį egzaminų perlaikymą ir baigiamųjų darbų 

rengimą bei registracijos studijoms įmoka sudarė 5075,5 tūkst. Lt.  (2013 m. 5173,4 tūkst. 

Lt.).  

Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidoms padengti. Per 2014 metus 

2776,0 tūkst. Lt. bendrabučiai gavo iš studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms 

padengti (2013m. 2676,7 tūkst. Lt.). 

Mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos pajamos. Per 2014 metus Vilniaus 

kolegija gavo 299,3 tūkst. Lt. įmokų iš mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos (2013 

m. 265,8 tūkst. Lt.).  

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. 2014 m. kitų teikiamų paslaugų pajamų gauta 

691,7 tūkst. Lt. (2013 m. 691,0 tūkst. Lt.), iš jų už maitinimo paslaugas studentų valgyklose 

– 554,2 tūkst. Lt. (2013 m. 567,2 tūkst. Lt.), Simulith centro paslaugas 37,4 tūkst. Lt. (2013 

m. 31,6 tūkst. Lt.), įvairias kitas paslaugas 100,1 tūkst. Lt. (2013 m.92,2 tūkst. Lt.). 

 Kitos veiklos pajamos.  
Už patalpų nuomą 2014 m. buvo gauta 392,1 tūkst. Lt. (2013 m. 429,3 tūkst. Lt.). 

Veiklos pajamų lėšos buvo naudojamos pagal Kolegijos tarybos apsvarstytą ir 

perskaičiuotą faktiniam lėšų surinkimui sąmatą, kurios vykdymo ataskaita pateikta 13 

priedo 2 lentelėje.  

Vilniaus kolegijos finansavimo ir pagrindinės ir kitos veiklos pajamų struktūra 2014 

ir 2013 m. parodyta 30 paveiksle. 
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30 pav. Finansavimo ir veiklos pajamos 2014 ir 2013 m. tūkst. Lt.  

 

 Racionalus esamų finansinių išteklių naudojimas. 

Kolegija 2014 m. iš visų finansavimo šaltinių ir savo veiklos gavo 44275,3 tūkst. Lt. 

(2013 m. 48324,2 tūkst. Lt.) pajamų. Didžiausia finansavimo pajamų dalis – 68,0 proc.(2013 

m. 60,8 proc.) buvo programiniu principu skirti valstybės biudžeto asignavimai. Antras 

pagal dydį lėšų šaltinis Kolegijos uždirbtos pagrindinės ir kitos veiklos pajamos, kurios 

sudarė 20,9 proc. (2013 m.19,1 proc.), Švietimo paramos fondo mainų ir kitų projektų lėšos 

ženkliai nepasikeitė ir metiniame finansavimo ir veiklos pajamų biudžete sudarė 6 proc. 

Baigus vykdyti pagrindinius ES paramos projektus ženkliai sumažėjo šios veiklos 

finansavimo pajamos, kurios sudarė 1,9 proc. (2013 m.17,9 proc.). o kitos teisėtai įgytos 

lėšos 3,2 proc. (2013 m. 2,2 proc.) visų 2014 m. gautų finansavimo ir veiklos pajamų. 

Vilniaus kolegijos valstybės biudžeto asignavimų Studijų ir mokslo plėtros 

programos priemonės Finansuoti kolegines studijas išlaidų struktūroje , kaip ir ankstesniais 

metais didžiausią dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 

79,1 proc. (2012 m. 81,4 proc.), lėšos skatinamosioms stipendijoms 6,7 proc. (2013 m. 6,8 

proc.), padidėjus baziniam finansavimui skirtų lėšų kiekiui prekių ir paslaugų naudojimui 

skirtos lėšos sąmatos struktūroje sudarė 14,2 proc. (2013 m. 11,8 proc.). Iš prekių ir paslaugų 

naudojimo lėšų kaip ir kiekvienais metais didžiausia dalis 61,9 proc. teko komunalinėms 

paslaugoms apmokėti. 

2014 m. nuo liepos mėnesio vidutiniškai 15,4 proc. padidinti bibliotekos darbuotojų 

atlyginimai po padidinimo bibliotekos darbuotojams mokamas vidutinis mėnesinis 

atlyginimas yra1786 litai.  

Siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos dėstytojus nuo 2014 metų 

rugsėjo mėnesio padidinti atlyginimai: docentams 11,2 proc., lektoriams 6,1 proc. ir 

asistentams 4,5 proc. Po padidinimo vidutinis mėnesinis dėstytojo atlyginimas padidėjo iki 

2620 Lt. 

Nuo spalio 1 d. minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų atlyginimas padidėjo 

3,5 proc. 

Kolegijos uždirbtų pagrindinės ir kitos veiklos pajamų sąmatoje 43 proc. (2013 m. 

59 proc.) prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų sudarė komunalinės paslaugos. Komunalinių 

paslaugų išlaidos palyginti su 2013 m. sumažėjo 789,8 tūkst. Lt. 

Per pastaruosius trejetą metų valstybės biudžeto asignavimai baziniam finansavimui 

didėjo nuo 3917,0 tūkst. Lt. 2012 m. iki 6853,0 tūkst. Lt. Didėjantis valstybės biudžeto 

finansavimas ir 2014 m. palyginti su 2013 m. 789,8 tūkst. Lt. sumažėjusios komunalinių 

paslaugų išlaidos sumažino finansinių išteklių valdymo riziką. Atsižvelgus į kitų išlaidų 

padidėjimą 2014 m. gruodžio 31 d galutinis nepanaudotų veiklos pajamų. likutis 2297,9 

tūkst. Lt. (2013 m. 978 tūkst. Lt.). 
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Pagerėjęs valstybės biudžeto bazinis finansavimas sudarė sąlygas didesnę dalį 

veiklos pajamų administravimo ir ūkio išlaikymo lėšų skirti pagrindinės veiklos koleginių 

studijų vykdymui būtino ilgalaikio turto atnaujinimui.  

2014 m. iš viso naujai įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 777,7 

tūkst. Lt. (2013 m. 1359,8 tūkst. Lt.), iš Kolegijos veiklos pajamų už 675,3 tūkst. Lt. 

Nematerialiojo turto įsigyta už 148,3 tūkst. Lt. (2013 m. 494,3 tūkst. Lt.), ilgalaikio 

materialiojo turto už 629,4 tūkst. Lt. ( 2013 m.402,2 tūkst. Lt.). Naujai įsigyto ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašas pateiktas 13 priedo 3 lentelėje. 

Finansinių išteklių racionalaus naudojimo rezultatas yra be pavėlavimų išmokėti 

atlyginimai darbuotojams, stipendijos studentams, kreditinio įsiskolinimo nebuvimas prekių 

ir paslaugų tiekėjams, materialinių išteklių gausinimas, infrastruktūros palaikymas ir plėtra. 

6.4.  EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA STUDIJŲ PLĖTRAI IR 

INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMUI 

Pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama Kolegijoje sėkmingai tęsiamas ES 

struktūrinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimas. Jau  įgyvendinti kokybės vadybos 

sistemos tobulinimo, studijų programų atnaujinimo ir tarptautiškumo projektai Kolegijoje 

leidžia užtikrinti patrauklias, aukštos kokybes studijas – Lietuvos koleginių studijų 

programų dešimtuke net keturios Vilniaus kolegijos programos, pritraukusios daugiausia 

stojančiųjų pageidavimų. 2014 m. Kolegijoje buvo tęsiami tarptautiškumo didinimo 

projektai, Kolegija iš viso koordinavo 3 ES struktūrinių fondų žmoniškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos projektus (1 buvo užbaigtas).  

Kolegija įgyvendina ES SF remiamą projektą „Vilniaus kolegijos Pedagogikos 

fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos 

mokytojams kvalifikaciją“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016, projekto vadovas 

M. Balkevičius). Lietuvių gestų kalbos mokytojo kvalifikacija leis mokytojams, 

pedagogams dirbti su kurčiaisiais ar neprigirdinčiaisiais įvairiose švietimo, mokymo 

įstaigose. Įgiję šią kvalifikaciją lietuvių gestų kalbos mokytojai galės siekti aukštesnės 

pedagoginės kvalifikacijos pripažinimo, t. y. taps visaverčiais LR ugdymo sistemos 

vykdytojais. 

Įgyvendinant projektą „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų 

programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui 

padidinti“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078, projekto vadovė D. Rasimavičienė), kartu su 

Porto politechnikos institutu ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu 

parengta ir nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pradėta įgyvendinti jungtinė studijų programa 

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos anglų kalba. Kol kas tai vienintelė bakalauro studijų 

programa Europoje paremta unikalia Olborgo universiteto sukurta Creative Platform 

metodika. Šio projekto dėka Vilniaus kolegija tapo pirmąja Lietuvos aukštąja mokykla, 

studijas organizuojančią pagal unikalią danų mokslininkų sukurtą „Creative Platform“ 

metodiką.  

Kolegijoje sėkmingai įgyvendintas ESF remiamas projektas „Vilniaus kolegijos 

Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas“ (Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-

K-02-068, projekto vadovas M. Balkevičius), skirtas Socialinės pedagogikos, 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programų 

atnaujinimui. Programų atnaujinimo esmė – šiuolaikinės didaktikos principų studijose 

įgyvendinimas, integruojant probleminį-situacinį studijų dalykų modelį.  

Besibaigiant 2007-2013 m. finansiniam periodui, palyginti su ankstesniais metais, 

mažėja Kolegijos koordinuojamų ES struktūrinių fondų paramos projektų skaičius ir jų lėšų 

įsisavinimas. Tačiau Kolegijoje vyksta intensyvus pasiruošimas 2014-2020 metų ES 
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struktūrinių fondų investicijų (toliau ES SFI)  įsisavinimo laikotarpiui, ruošiamasi valdymo 

pertvarkymui, tobulinama projektų administravimo tvarka. Fakultetuose baigta poreikių 

identifikacija ir  įvykdytas jų derinimas su Kolegijos strateginiu planu, derinamos 

preliminarios projektų administravimo grupės. Tarp fakultetų vyksta dalijimasis projektų 

rengimo ir vykdymo patirtimi, kuris leidžia perkelti gerąsias projektinio darbo patirtis ir 

kartu skatina abipusį šalių glaudesnį bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant 

būsimuosius projektus. Ne tik administracijos darbuotojai ir dėstytojai dalyvauja 

mokymuose skirtuose 2014-2020 metų laikotarpio ES SFI įsisavinimui ir administravimui, 

tam reikalingų gebėjimų didinimui. Sėkmingai įtraukiami ir studentai – Ekonomikos 

fakulteto studentai dalyvavo Finansų ministerijos inicijuotame Europos Sąjungos (ES) 

struktūrinių fondų lėšų panaudojimo studentų baigiamųjų darbų konkurse. 

Rengiantis Baltupių akademinio miestelio plėtrai 2014 m. buvo toliau tęsiamas apie 

5,3 ha teritorijos šalia Didlaukio g. 45 detaliojo plano rengimas. Šiame žemės sklype 

numatoma iki 2020 metų pasinaudojus ES SF investicijomis pastatyti Vilniaus kolegijos 

informacijos-komunikacijos centrą kartu su akademiniu korpusu, į kurį būtų iš Naujosios 

Vilnios perkeltas Pedagogikos fakultetas ir įkurta centrinė Vilniaus kolegijos biblioteka. 

2014 m. birželio mėn. buvo parengta minėto statinio architektūrinė koncepcija ir 

vizualizacija (paslaugos teikėjas – UAB „Paleko Archstudija“). Vykdant pasiruošimo 

darbus ES Struktūrinių fondų lėšų panaudojimui studijų infrastruktūros modernizavimui 

2014 m. gruodžio mėn. buvo identifikuotas ir Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktas 

Vilniaus kolegijos poreikis atnaujinti biomedicinos studijų srities infrastruktūrą bei 

modernizuoti Maisto technologijos studijų programos praktinio mokymo bazę. 

 

 Projektai kuriuose dalyvaujama partnerio teisėmis. 

2014 m. Kolegija partnerio teisėmis dalyvavo 17-oje ES struktūrinių fondų lėšomis 

finansuojamų projektų, šių projektų sąrašas ir trumpas aprašymas pateiktas 14 priede. 

Kolegija dalyvauja 11-os skirtingų partnerių (universitetų, VšĮ, asociacijų) 

koordinuojamuose ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose, tarp jų 

aktyviausiai bendradarbiaujama su Vilniaus universitetu (4 projektuose) ir Kauno 

technologijos universitetu (3 projektuose).  

Palyginti su ankstesniais metais, tokių partnerystės projektų sumažėjo, tačiau išlieka 

didelė jų įvairovė pagal paramos priemones. Kolegija dalyvauja vykdant po 2 projektus 

pagal priemones: 

 Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas; 

 MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas; 

 Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas;  

 Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose.  

 

Priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ tikslas – studijų 

programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų 

pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant 

verslumą. Priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ 

tikslas – atnaujinti esamas, sukurti ir įgyvendinti naujas studijų programas, kurių reikia 

nacionalinėms kompleksinėms programoms įgyvendinti, ir skatinti tęstinį dėstytojų, 

dalyvaujančių įgyvendinant šias programas, kvalifikacijos tobulinimą. Priemonės „MTTP 

tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ tikslas – stiprinti mokslo ir studijų įstaigų 

asociacijas arba kitas organizacijas, kurių uždaviniai skirti bendriems mokslo, studijų ir 

ūkiniams ar socialiniams uždaviniams spręsti, arba įgyvendinti jungtines tyrimų ar 

integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas, arba koordinuoti 

nacionalines kompleksines programas ar nacionalines technologines platformas. Dar 

dešimtyje priemonių Kolegija dalyvauja vykdant po vieną projektą.  
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Kolegija aktyviai dalyvauja studentų verslumo ugdymo projektuose START ir 

,,Verslumo kibirkštis“. Sėkmingas dalyvavimas ir didelis susidomėjimas šiais verslumo 

projektais buvo vienas iš postūmių Kolegijoje įkurti Verslumo centrą. Šio Centro 

pagrindinis tikslas – skatinti Kolegijos akademinės bendruomenės verslumą ir jo taikymą 

versle. 

 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO ĮŽVALGOS 

 

Studijų pajamų, kurios yra pagrindinis veiklos pajamų šaltinis, surinkimą sunkina 

nuolatinis studentų skaičiaus kitimas dėl jų išvykimo nebaigus studijų (nubyrėjimo), taip 

pat neatsakingas mokėtojų finansinių įsipareigojimų vykdymas. Tai turi neigiamos įtakos 

Kolegijos sąmatose planuotų išlaidų ir materialiojo ir nematerialiojo turo įsigijimų 

vykdymui.  

Kadangi 2014 m. veiklos pajamų likutis yra ženkliai didesnis nei ankstesniais 

metais, todėl siekiant efektyviau valdyti finansinius išteklius, kaupti lėšas didelių projektų 

vykdymui, siūloma sudaryti rezervus, kurie bus naudojami direktoriaus sprendimu, gavus 

Finansinės rizikos valdymo grupės teikimą. 

Skirtingų kategorijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų atskirtis. Padidinus 

tarnybinius atlyginimus dėstytojams, bibliotekos darbuotojams ir minimalią algą 

gaunantiems darbuotojams kitų darbuotojų kategorijos, kuriai priskiriamas personalas, 

teikiantis profesionalią pagalbą studentams, pagalbinis mokymo personalas, kiti 

administracijos darbuotojai, atlyginimų vidurkis ženkliai mažesnis, o kai kurių atlyginimai 

vos didesni už minimalią mėnesinę algą. Kadangi Kolegijai, kaip viešajai įstaigai, 

atlyginimų padidinimui papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto nebus skiriamas, 

todėl kaip ir iki šiol teks ieškoti vidinių išteklių. 

Plėtros projektų finansavimo instrumentų plėtotė. Kolegija daro pažangą, tačiau 

vis dar nepakankamai išnaudoja savo potencialą ir galimybes plečiant projektinę veiklą. 

Kolegijoje numatoma išnaudoti, tiek įvairius nacionalinius, neapsiribojant ŠMM 

administruojamomis priemonėmis, tiek tarptautinius studijų plėtrai ir infrastruktūros 

atnaujinimui skirtus finansavimo instrumentus. 

Vilniaus kolegijos studijų infrastruktūros teritorinis nevientisumas. Didinant 

studijų infrastruktūros koncentraciją bei fakultetų tarpusavio integraciją ir efektyvų patalpų 

panaudojimą Baltupių akademiniame miestelyje Didlaukio gatvėje numatoma pastatyti ir 

įrengti naują studijų korpusą su informacijos-komunikacijos centru. Į studijų korpusą iš 

Naujosios Vilnios būtų perkeltas Pedagogikos fakultetas, o informacijos-komunikacijos 

centre būtų sukoncentruotos visų Kolegijos fakultetų bibliotekos su studentų savarankiško 

mokymosi, saviraiškos ir poilsio erdvėmis. 

Mažinti Kolegijos pastatų šildymo išlaidas. Siekiant sumažinti Kolegijos pastatų 

šilumos energijos suvartojimą būtina pasinaudojus ES Struktūrinių fondų investicijomis 

renovuoti Kolegijos fakultetų ir studentų bendrabučių pastatus, kartu įgyvendinant jų 

energinį efektyvumą didinančias priemones. 

Efektyvinti studentų maitinimo organizavimą Kolegijos valgyklose. Siekiant 

sutaupyti lėšų studijų infrastruktūros atnaujinimui numatoma nerentabiliai dirbančiose 

fakultetų valgyklose atsisakyti institucijos dotuojamo studentų ir darbuotojų maitinimo 

organizavimo, o fakultetų valgyklas išnuomoti maitinimo paslaugas teikiančioms verslo 

įmonėms. 

Turto naudojimo rizikų valdymas. Užtikrinant rizikų valdymą naudojant Kolegijos 

transportą, tikslinga automobilius apdrausti nuo visų draudiminių rizikų. Šiuo metu 

Kolegijos automobiliai yra apdrausti tik civilinės atsakomybės draudimu.  
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1 PRIEDAS. Vykdomų studijų programų ir teikiamų kvalifikacijų sąrašas 2014-10-01. 

Eil. 

Nr. 

 

Studijų kryptis 

Studijų programa Studijų 

kreditai 

Suteikiamas laipsnis, 

kvalifikacija Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas 

1. 

H600 Elektronikos 

ir elektros 

inžinerija 

653H61001 Elektronikos 

technika 

210 Elektronikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 

2. 

H600 Elektronikos 

ir elektros 

inžinerija 

653H64001 Telekomunikacijos 210 Telekomunikacijų 

inžinerijos profesinis 

bakalauras 

3. 

H600 Elektronikos 

ir elektros 

inžinerija 

653H69002 Kompiuterių 

technika 

210 Kompiuterių inžinerijos 

profesinis bakalauras 

4. 
I100 Informatika 653I10001 Programų sistemos 210 Informatikos profesinis 

bakalauras 

5. 
E100 Informatikos 

inžinerija 

653E10002 Informacijos 

sistemos 

210 Informatikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 

6. 

E100 Informatikos 

inžinerija 

653E10005 Išmaniųjų 

įrenginių 

technologijos 

210 Informatikos inžinerijos 

profesinis bakalauras 

7. 
E100 Informatikos 

inžinerija 

653E10007 Elektroninio verslo 

technologijos 

210 Informatikos inžinerijos  

profesinis bakalauras 

8. 
N300 Finansai 653N32002 Investicijos ir 

draudimas 

180 Investicijų ir draudimo 

profesinis bakalauras 

9. 
N300 Finansai 653N30003 Finansai 180 Finansų profesinis 

bakalauras 

10. 
N300 Finansai 653N31002 Bankininkystė 180 Bankininkystės 

profesinis bakalauras 

11. 
N400 Apskaita 653N44005 Buhalterinė 

apskaita 

180 Buhalterinės apskaitos 

profesinis bakalauras 

12. 
L100 Ekonomika 653L17001 Verslo ekonomika 180 Ekonomikos profesinis 

bakalauras 

13. 
N500 Rinkodara 653N50003 Reklamos vadyba 180 Rinkodaros profesinis 

bakalauras 

14. 
N200 Vadyba 653N23009 Įstaigų 

administravimas 

180 Vadybos profesinis 

bakalauras 

15. 
N100 Verslas 653N15003 Turizmo vadyba 180 Verslo profesinis 

bakalauras 

16. 
N100 Verslas 653N15004 Viešbučių ir 

restoranų vadyba 

180 Verslo profesinis 

bakalauras 

17. 
N100 Verslas 653N12004 Tarptautinis 

verslas 

180 Verslo profesinis 

bakalauras 

18. 
N100 Verslas 658N10001 Kūrybiškumas ir 

verslo inovacijos 

180 Verslo profesinis 

bakalauras 

19. 
N100 Verslas 653N14005 Prekybos vadyba 180 Verslo profesinis 

bakalauras 

20. 

B800 Medicinos 

technologijos 

653B81001 Biomedicininė 

diagnostika 

180 Biomedicinos 

diagnostikos profesinis 

bakalauras, 

biomedicinos 

technologas 

21. 

B900 Medicina ir 

sveikata 

653B95001 Higieninė ir 

dekoratyvinė 

kosmetologija 

180 Grožio terapijos 

profesinis bakalauras 

22. 
B400 Mityba 653B41001 Dietetika 180 Dietetikos profesinis 

bakalauras, dietistas 

23. B700 Slauga 653B70003 
Bendrosios 

praktikos slauga 

210 Slaugos profesinis 

bakalauras, bendrosios 

praktikos slaugytojas 
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24. B300 Reabilitacija 653B30001 Ergoterapija 

180 Reabilitacijos profesinis 

bakalauras, 

ergoterapeutas 

25. B300 Reabilitacija 653B30002 Kineziterapija 

180 Reabilitacijos profesinis 

bakalauras, 

kineziterapeutas 

26. N200 Vadyba 653N20004 Agroverslo vadyba 
180 Vadybos profesinis 

bakalauras 

27. H900 Inžinerija 653H93001 
Kraštovaizdžio 

dizainas 

180 Kraštovaizdžio 

projektavimo profesinis 

bakalauras 

28. 
H800 Chemijos ir 

procesų inžinerija 
653H81001 

Cheminės analizės 

technologija 

180 Chemijos inžinerijos 

profesinis bakalauras 

29. F100 Chemija 653F18001 Cheminė analizė 
180 Analizinės chemijos 

profesinis bakalauras 

30. 
E400 Maisto 

technologijos 
653E42002 

Maisto 

technologija 

180 Maisto produktų 

technologijų profesinis 

bakalauras 

31. 

D100 Ikiklinikinė 

veterinarinė 

medicina 

653D10001 Veterinarija 

180 Ikiklinikinės 

veterinarinės medicinos 

profesinis bakalauras, 

veterinarijos felčeris 

32. T900 Filologija 653T94001 
Lietuvių gestų 

kalbos vertimas 

180 Gestų kalbos profesinis 

bakalauras 

33. X100 Pedagogika 653X11003 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogika 

180 Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos profesinis 

bakalauras, pedagogas 

34. X100 Pedagogika 653X12003 
Pradinio ugdymo 

pedagogika 

240 Pradinio ugdymo 

pedagogikos profesinis 

bakalauras, pedagogas 

35. X100 Pedagogika 653X12007 
Pradinio ugdymo 

pedagogika 

180 Pradinio ugdymo 

pedagogikos profesinis 

bakalauras, pedagogas 

36. X100 Pedagogika 653X16004 
Socialinė 

pedagogika 

180 Socialinės pedagogikos 

profesinis bakalauras, 

pedagogas 

37. W200 Dizainas 653W23001 Aprangos dizainas 
180 Mados dizaino 

profesinis bakalauras 

38. W200 Dizainas 653W23002 
Šukuosenų 

dizainas 

180 Mados dizaino 

profesinis bakalauras 

39. 
W200 Dizainas 653W23007 Įvaizdžio dizainas 180 Mados dizaino 

profesinis bakalauras 

40. W300 Muzika 653W31002 
Populiarioji 

muzika 

180 Muzikos atlikimo 

profesinis bakalauras 

41. 
W400 Teatras ir 

kinas 

653W41002 Muzikinis teatras 210 Teatro profesinis 

bakalauras 

42. X100 Pedagogika 653X14006 Šokio pedagogika 

180 Meno pedagogikos, 

šokio profesinis 

bakalauras, pedagogas 

43. N200 Vadyba 653N28004 
Kultūrinės veiklos 

vadyba 

180 Kultūros vadybos 

profesinis bakalauras 

44. 

J400 Polimerų ir 

tekstilės 

technologijos 

653J44004 Aprangos 

technologijos ir 

verslas 

210 Aprangos gamybos 

profesinis bakalauras 

 

  



Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita 2014 

 

79 

 

2 PRIEDAS. Studentų skaičius pagal studijų programas ir studijų formas 2012 m., 2013 m. 

Ir 2014 m. Spalio 1 d. 

Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Studentų skaičius 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

NL I Iš 

viso 

NL I Iš 

viso 

NL I Iš viso 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

Elektronikos technika  653H61001 143 90 233 141 76 217 131 58 189 

Elektroninio verslo 

technologijos 

653E10007 30  30 49  49 64  64 

Informacijos sistemos 653E10002 154 89 243 189 78 267 217 40 257 

Išmaniųjų įrenginių 

technologijos 

653E10005 55  55 89  89 110  110 

Kompiuterių technika 653H69002 144 93 237 163 76 239 185 44 229 

Programų sistemos 653I10001 170 60 230 207 74 281 268 41 309 

Programavimas 

kompiuteriams 

65309P101  29 29       

Telekomunikacijos 653H64001 161 59 220 119 48 167 112 31 143 

Iš viso EIF 857 420 1277 957 352 1309 1087 214 1301 

Ekonomikos fakultetas 

Bankininkystė 653N31002 194 125 319 186 102 288 178 93 271 

Buhalterinė apskaita 653N44005 288 188 476 282 193 475 257 186 443 

Draudimas 653N32001 33  33       

Finansai 653N30003 101 103 204 100 91 191 93 81 174 

Investicijos ir draudimas 653N32002 63 22 85 91 30 121 73 33 106 

Verslo ekonomika 653L17001 94 44 138 94 52 146 86 55 141 

Iš viso EKF 773 482 1255 753 468 1221 687 448 1135 

Verslo vadybos fakultetas 

Įstaigų administravimas 653N23009 96 72 168 139 90 229 134 115 249 

Įstaigų administravimas 653N23001 56 35 91  20 20    

Kūrybiškumas ir verslo 

inovacijos 

658N10001       23  23 

Maitinimo verslo 

organizavimas 

653N15001 34 59 93  20 20    

Prekybos vadyba 653N14005 85 64 149 108 64 172 92 93 185 

Prekybos vadyba 653N14001 52 59 111  22 22    

Reklamos vadyba 653N50003 145 71 216 213 78 291 214 98 312 

Reklamos vadyba 653N50001 75 60 135 1 31 32    

Tarptautinis verslas 653N12004 184 71 255 282 99 381 272 137 409 

Turizmo vadyba 653N15003 166 64 230 255 57 312 233 73 306 

Turizmo ir viešbučių 

administravimas 

653N15002 94 66 160 2 30 32    

Verslo vadyba 653N11002 85 82 167 1 35 36    

Viešbučių ir restoranų 

vadyba 

653N15004 141 78 219 194 86 280 167 111 278 

Iš viso VVF 1213 781 1994 1195 632 1827 1135 627 1762 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

Bendrosios praktikos 

slauga 

653B70003 520  520 568  568 557  557 

Biomedicininė 

diagnostika 

653B81001 100  100 96  96 96  96 

Dietetika 653B 41001 108  108 103  103 96  96 

Ergoterapija 653B30001 102  102 111  111 110  110 
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Higieniniė ir dekoratyvinė 

kosmetologija 

653B95001 112 63 175 120 43 163 128 27 155 

Kineziterapija 653B30002 115  115 117  117 122  122 

Iš viso SPF 1057 63 1120 1115 43 1158 1109 27 1136 

Agrotechnologijų fakultetas 

Agroverslo vadyba 653N20004 44 46 90 31 43 74 27 31 58 

Cheminė analizė 653F18001    23  23 44  44 

Cheminės analizės 

technologija 

653H81001 59  59 32  32 12  12 

Maisto produktų 

technologija 

653E42002 90 94 184 83 90 173 84 84 168 

Veterinarija 653D10001 163  163 164  164 171  171 

Želdynai ir jų dizainas 653H93001 81 69 150 57 73 130 45 63 108 

Iš viso ATF 437 209 646 390 206 596 383 178 561 

Pedagogikos fakultetas 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika 

653X11003 76 101 177 74 96 170 47 68 115 

Lietuvių gestų kalbos 

vertimas 

653T94001 53  53 55  55 57  57 

Pradinio ugdymo 

pedagogika 

653X12003 93 43 136 48 11 59 28 5 33 

Pradinio ugdymo 

pedagogika 

653X12007    27 13 40 44 30 74 

Socialinė pedagogika 653X16004 82 82 164 71 57 128 50 56 106 

Iš viso PDF 304 226 530 275 177 452 226 159 385 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

Aprangos dizainas 653W23001 40 1 41 33 1 34 31  31 

Aprangos technologijos ir 

verslas 

653J44004 64 35 99 68 29 97 87 16 103 

Įvaizdžio dizainas 653W23007 12  12 21  21 41  41 

Kostiumo dizainas 653W23003  12 12       

Kultūrinės veiklos vadyba  653N28004 202 97 299 191 88 279 188 86 274 

Muzikinis teatras 653W41002 13  13 27  27 36  36 

Populiarioji muzika 653W31002 49  49 51  51 53  53 

Pramoginis scenos menas  653W41001 23  23 11  11    

Siuvinių projektavimas ir 

gamyba 

653J44003 1 8 9       

Šokio pedagogika  653X14006 67  67 52  52 47  47 

Šukuosenų dizainas 653W23002 44 16 60 34 7 41 36 6 42 

Iš viso MTF 515 169 684 488 125 613 519 108 627 

Iš viso Vilniaus kolegijoje 5156 2350 7506 5173 2003 7176 5146 1761 6907 
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3 PRIEDAS. Priėmimo į Vilniaus kolegiją statistika 
 

Studijų programos 

pavadinimas 

Studijų 

forma 
Fin. pob. 

Planuota 

priimti 

vf+vnf 

Pateiktų prašymų 

skaičius 
Bendrasis konkursas 

Priimta 

Pakviestųjų per BP 

konkursiniai balai 

Priimtųjų per BP 

konkursiniai balai 

1-as pag. visi pag. 
pagal 1-ą 

pag. 

pagal 

visus pag. 
pirmojo paskutiniojo pirmojo paskutiniojo 

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Elektronikos 

technika 

NL 

vf 

32 

26 284 

0,91 11,09 

30 4,47 2,17 4,47 2,17 

vnf / st 0 17 0 – – – – 

vnf 3 54 3 4,98 1,90 2,10 1,90 

NL(s) 

vf 

25 

11 58 

0,64 3,80 

8 7,12 2,46 7,12 2,46 

vnf / st 0 6 0 – – – – 

vnf 5 31 5 4,99 1,16 2,67 1,56 

Elektroninio 

verslo 

technologijos 

NL 

vf 

32 

37 249 

1,41 10,50 

26 7,50 2,12 7,50 2,12 

vnf / st 4 24 0 3,33 3,33 – – 

vnf 4 63 3 6,11 2,02 2,88 2,02 

Informacijos 

sistemos 

NL 

vf 

65 

56 399 

0,92 8,32 

61 7,00 2,42 7,00 2,42 

vnf / st 1 30 1 3,46 3,18 3,18 3,18 

vnf 3 112 2 6,54 3,18 5,75 5,75 

NL(s) 

vf 

32 

32 119 

1,31 6,81 

28 8,76 2,18 8,76 2,18 

vnf / st 0 19 0 – – – – 

vnf 10 80 3 6,82 1,04 6,82 3,76 

Išmaniųjų 

įrenginių 

technologijos 

NL 

vf 

62 

37 368 

0,69 7,81 

56 8,47 2,31 8,47 2,31 

vnf / st 0 20 1 2,60 2,60 2,60 2,60 

vnf 6 96 1 6,44 2,25 3,66 2,76 

Kompiuterių 

technika 

NL 

vf 

65 

46 266 

0,82 5,62 

44 6,13 2,00 6,00 2,00 

vnf / st 0 17 0 – – – – 

vnf 7 82 19 4,68 1,06 2,85 1,06 

NL(s) 

vf 

30 

15 70 

0,70 4,13 

8 8,49 2,42 8,49 2,42 

vnf / st 1 12 0 – – – – 

vnf 5 42 6 6,53 1,30 5,45 1,64 

Programų sistemos 

NL 

vf 

85 

89 545 

1,24 8,98 

77 8,18 2,14 7,33 2,14 

vnf / st 2 47 1 2,35 2,35 2,35 2,35 

vnf 14 171 9 8,58 2,64 8,58 2,64 

NL(s) 

vf 

32 

44 120 

1,84 6,84 

25 8,27 2,13 8,27 2,13 

vnf / st 1 24 0 – – – – 

vnf 14 75 13 9,78 3,43 8,20 3,43 

Programų sistemos  

(anglų kalba) 
NL 

vf 

30 

15 102 

0,57 4,40 

19 9,68 1,99 9,68 1,99 

vnf / st 1 6 1 4,28 4,28 4,28 4,28 

vnf 1 24 4 4,28 1,32 3,36 1,32 

Telekomunikacijos 

NL 

vf 

35 

13 194 

0,43 6,89 

22 7,63 2,04 7,63 2,04 

vnf / st 0 12 1 2,42 2,42 2,42 2,42 

vnf 2 35 4 2,87 0,96 2,19 1,50 

NL(s) 

vf 

25 

12 51 

0,60 3,12 

8 6,09 2,07 6,09 2,07 

vnf / st 0 6 0 – – – – 

vnf 3 21 2 5,75 0,88 1,92 1,26 

Iš viso: 

NL 

vf 

406 

319 2407 

0,90 7,92 

335     

vnf / st 8 173 5     

vnf 40 637 45     

NL(s) 

vf 

144 

114 418 

1,06 5,10 

77     

vnf / st 2 67 0     

vnf 37 249 29     

Iš viso: 

vf  433 2825   412     

vnf / st  10 240   5     

vnf  77 886   74     

Iš viso EIF: 550 520 3951 0,95 7,18 491 ▬ ▬ 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

Bankininkystė 

NL 

vf 

66 

53 598 

0,92 12,08 

54 6,42 3,00 6,42 3,06 

vnf / st 2 30 1 3,28 3,28 3,28 3,28 

vnf 6 169 8 4,33 2,12 3,56 2,12 

I 

vf 

30 

27 182 

1,27 9,43 

15 5,23 3,17 5,23 3,17 

vnf / st 5 19 0 – – – – 

vnf 6 82 11 6,61 0,69 3,38 0,69 

Buhalterinė 

apskaita 

NL 

vf 

101 

90 568 

1,00 7,79 

74 7,64 3,00 7,64 3,00 

vnf / st 1 48 1 3,24 3,24 3,24 3,24 

vnf 10 171 17 7,00 2,04 3,58 2,04 

I vf 67 74 239 1,55 6,07 30 7,98 3,13 7,98 3,22 
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vnf / st 4 39 1 5,33 3,97 5,33 5,33 

vnf 26 129 27 9,00 0,76 9,00 0,76 

Finansai 

NL 

vf 

35 

31 499 

1,06 18,57 

26 7,70 3,10 6,71 3,16 

vnf / st 0 25 0 – – – – 

vnf 6 126 5 4,80 1,60 2,02 1,60 

I 

vf 

30 

18 135 

0,73 7,40 

8 6,93 3,68 6,93 3,68 

vnf / st 1 13 1 7,86 7,86 7,86 7,86 

vnf 3 74 11 6,74 1,60 3,01 1,60 

Investicijos ir 

draudimas 

NL 

vf 

34 

18 303 

0,53 11,62 

12 6,79 3,30 4,62 3,30 

vnf / st 0 15 0 – – – – 

vnf 0 77 11 6,32 1,02 3,20 1,04 

I 

vf 

24 

- - 

0,54 4,54 

- - - - - 

vnf / st 7 36 1 4,18 4,18 4,18 4,18 

vnf 6 73 10 6,91 0,69 3,46 0,69 

Verslo ekonomika 

NL 

vf 

33 

23 367 

0,91 15,48 

22 5,86 2,66 5,33 2,66 

vnf / st 2 25 0 – – – – 

vnf 5 119 3 6,66 2,48 3,26 2,48 

I 

vf 

30 

13 132 

0,70 7,23 

27 6,30 2,60 6,30 2,60 

vnf / st 2 14 0 – – – – 

vnf 6 71 2 7,44 2,13 2,13 2,13 

Iš viso: 

NL 

vf 

269 

215 2335 

0,92 11,67 

188     

vnf / st 5 143 2     

vnf 27 662 44     

I 

vf 

181 

132 688 

1,09 6,84 

80     

vnf / st 19 121 3     

vnf 47 429 61     

Iš viso: 

vf  347 3023   268     

vnf / st  24 264   5     

vnf  74 1091   105     

Iš viso EKF: 450 445 4378 0,99 9,73 378 ▬ ▬ 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS 

Įstaigų 

administravimas 

NL 

vf 

50 

71 659 

1,70 17,98 

35 9,60 3,20 9,60 3,20 

vnf / st 2 35 0 – – – – 

vnf 12 205 14 4,44 1,14 3,56 1,14 

I 

vf 

30 

- - 

0,83 7,50 

0 – – – – 

vnf / st 5 64 1 5,72 5,39 5,39 5,39 

vnf 20 161 27 7,16 1,03 6,52 1,03 

Kūrybiškumas ir 

verslo inovacijos 

(anglų kalba) 

NL 

vf 

25 

15 127 

0,76 6,92 

16 7,20 3,12 5,66 3,12 

vnf / st 0 13 0 – – – – 

vnf 4 33 8 5,66 2,06 4,22 2,06 

Prekybos vadyba 

NL 

vf 

50 

38 442 

0,86 12,40 

10 5,54 3,04 5,54 3,04 

vnf / st 1 33 0 4,15 4,15 – – 

vnf 4 145 15 6,10 0,74 3,08 0,74 

I 

vf 

25 

- - 

0,96 6,96 

0 – – – – 

vnf / st 8 41 0 8,12 8,12 – – 

vnf 16 133 31 6,59 0,89 6,33 0,89 

Reklamos vadyba 

NL 

vf 

80 

94 793 

1,38 13,14 

54 6,74 3,08 6,74 3,08 

vnf / st 1 37 1 5,64 5,64 5,64 5,64 

vnf 15 221 23 6,66 1,03 2,74 1,03 

I 

vf 

30 

- - 

0,63 5,23 

0 – – – – 

vnf / st 10 57 1 5,03 3,28 5,03 5,03 

vnf 9 100 16 7,09 0,76 3,29 0,76 

Tarptautinis 

verslas 

NL 

vf 

80 

117 850 

1,70 15,81 

64 8,70 3,00 8,70 3,00 

vnf / st 7 73 2 4,70 3,15 4,70 3,15 

vnf 12 342 7 4,70 1,90 2,94 1,90 

I 

vf 

50 

94 341 

2,42 11,96 

45 7,09 3,01 7,09 3,25 

vnf / st 3 57 0 3,14 3,14 – – 

vnf 24 200 5 4,55 2,81 3,75 2,81 

Tarptautinis 

verslas (anglų 

kalba) 

NL 

vf 

25 

20 113 

0,92 6,32 

18 5,96 3,12 5,77 3,12 

vnf / st 0 7 0 – – – – 

vnf 3 38 8 4,50 1,40 3,12 1,40 

Turizmo vadyba 

NL 

vf 

80 

76 745 

1,16 13,04 

35 6,60 3,06 6,46 3,06 

vnf / st 2 53 0 – – – – 

vnf 15 245 34 7,68 0,94 7,68 0,94 

I 
vf 

25 
- - 

0,64 7,36 
0 – – – – 

vnf / st 6 50 1 3,06 3,06 3,06 3,06 
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vnf 10 134 19 8,12 0,99 3,95 1,17 

Turizmo vadyba 

(anglų kalba) 
NL 

vf 

25 

21 83 

0,84 4,84 

8 4,80 3,30 4,80 3,30 

vnf / st 0 7 0 – – – – 

vnf 0 31 4 2,72 1,23 2,72 1,23 

Viešbučių ir 

restoranų vadyba 

NL 

vf 

70 

85 618 

1,41 12,77 

27 6,32 3,00 6,32 3,00 

vnf / st 3 54 0 – – – – 

vnf 11 222 33 4,15 0,90 3,52 0,90 

I 

vf 

30 

0 - 

1,07 7,13 

0 – – – – 

vnf / st 12 67 0 – – – – 

vnf 20 147 31 4,16 0,83 3,12 1,00 

Iš viso: 

NL 

vf 

485 

537 4430 

1,30 12,83 

267     

vnf / st 16 312 3     

vnf 76 1482 146     

I 

vf 

190 

94 341 

1,25 8,17 

45     

vnf / st 44 336 3     

vnf 99 875 129     

Iš viso: 

vf  631 4771   312     

vnf / st  60 648   6     

vnf  175 2357   275     

Iš viso VVF: 675 866 7776 1,28 11,52 593 ▬ ▬ 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

Bendrosios 

praktikos slauga 
NL 

vf 

144 

257 979 

2,65 11,76 

113 9,15 4,22 9,15 4,24 

vnf / st 14 137 1 4,24 4,24 4,24 4,24 

vnf 111 577 44 7,59 4,28 7,59 4,28 

Biomedicininė 

diagnostika 
NL 

vf 

36 

71 690 

2,39 27,86 

31 9,00 4,82 8,60 4,82 

vnf / st 1 73 0 7,68 7,68 – – 

vnf 14 240 5 6,00 4,98 5,86 4,98 

Dietetika NL 

vf 

36 

66 716 

2,69 30,78 

28 8,10 4,03 8,10 4,03 

vnf / st 1 71 0 – – – – 

vnf 30 321 7 7,04 4,94 6,64 4,94 

Ergoterapija NL 

vf 

36 

23 373 

0,94 16,67 

31 7,46 4,06 7,18 4,06 

vnf / st 1 32 0 – – – – 

vnf 10 195 8 6,03 4,14 6,03 4,14 

Higieninė ir 

dekoratyvinė 

kosmetologija 

NL 

vf 

42 

293 1156 

9,29 46,95 

35 8,40 4,90 8,40 4,90 

vnf / st 10 187 1 5,69 5,69 5,69 5,69 

vnf 87 629 12 8,60 4,98 7,22 5,66 

Kineziterapija NL 

vf 

36 

182 1109 

7,06 52,33 

26 8,41 5,06 8,32 5,07 

vnf / st 6 154 0 – – – – 

vnf 66 621 15 9,22 5,12 8,24 5,22 

Iš viso: NL 

vf 

330 

892 5023 

3,77 25,03 

264     

vnf / st 33 654 2     

vnf 318 2583 91     

Iš viso: 

vf  892 5023   264     

vnf / st  33 654   2     

vnf  318 2583   91     

Iš viso SPF: 330 1243 8260 3,77 25,03 357 ▬ ▬ 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Agroverslo vadyba 

NL 

vf 

20 

24 162 

1,30 10,80 

4 5,44 3,30 5,44 4,22 

vnf / st 0 7 0 – – – – 

vnf 2 47 7 4,22 1,18 3,56 1,18 

I 

vf 

20 

16 85 

1,05 6,35 

2 4,87 3,89 4,87 4,08 

vnf / st 0 6 0 6,62 6,62 – – 

vnf 5 36 5 2,94 1,16 2,68 1,16 

Cheminė analizė NL 

vf 

25 

20 208 

0,88 11,00 

22 7,06 4,03 6,72 4,03 

vnf / st 0 15 0 – – – – 

vnf 2 52 3 4,54 3,96 4,54 3,96 

Maisto 

technologija 

NL 

vf 

35 

57 344 

1,80 13,49 

37 6,10 2,40 5,90 2,40 

vnf / st 2 33 0 – – – – 

vnf 4 95 0 5,44 3,38 – – 

I 

vf 

35 

32 120 

1,17 6,00 

25 6,04 2,08 6,04 2,08 

vnf / st 1 16 1 3,63 2,96 3,63 3,63 

vnf 8 74 7 5,79 0,74 2,56 0,74 

Veterinarija NL 

vf 

65 

116 570 

2,22 13,51 

52 7,66 4,21 7,66 4,26 

vnf / st 3 58 0 – – – – 

vnf 25 250 16 6,54 4,24 6,54 4,24 

NL vf 25 13 130 0,64 6,44 10 7,63 2,06 5,63 2,28 
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Želdynai ir jų 

dizainas 

vnf / st 0 6 0 2,87 2,87 – – 

vnf 3 25 5 2,39 0,74 2,39 0,74 

I 

vf 

25 

11 64 

0,60 3,60 

12 6,92 2,24 5,73 2,24 

vnf / st 0 3 0 – – – – 

vnf 4 23 9 7,54 0,51 7,54 0,51 

Iš viso: 

NL 

vf 

170 

230 1414 

1,59 11,78 

125     

vnf / st 5 119 0     

vnf 36 469 31     

I 

vf 

80 

59 269 

0,96 5,34 

39     

vnf / st 1 25 1     

vnf 17 133 21     

Iš viso:  

vf  289 1683   164     

vnf / st  6 144   1     

vnf  53 602   52     

Iš viso ATF: 250 348 2429 1,39 9,72 217 ▬ ▬ 

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS 

Lietuvių gestų 

kalbos vertimas 
NL 

vf 

30 

46 245 

1,53 9,77 

18 7,88 3,88 6,80 3,88 

vnf / st 0 12 0 – – – – 

vnf 0 36 7 6,14 1,20 4,74  

Pradinio ugdymo 

pedagogika 

NL 

vf 

25 

21 159 

1,40 9,64 

18 7,28 4,40 7,06 4,40 

vnf / st 1 10 0 – – – – 

vnf 13 72 4 7,13 1,70 3,63 1,70 

I 

vf 

15 

15 57 

1,93 8,07 

5 8,00 4,72 8,00 4,72 

vnf / st 0 9 0 – – – – 

vnf 14 55 13 4,72 0,86 4,72 1,06 

Socialinė 

pedagogika 

NL 

vf 

25 

17 117 

0,84 7,36 

9 6,46 4,46 5,61 4,46 

vnf / st 1 2 0 – – – – 

vnf 3 65 10 4,09 0,71 4,09 0,71 

I 

vf 

15 

2 49 

1,13 7,13 

2 5,56 4,78 5,56 4,78 

vnf / st 3 3 0 – – – – 

vnf 12 55 13 5,64 0,86 5,64 0,97 

Iš viso: 

NL 

vf 

80 

84 521 

1,28 8,98 

45     

vnf / st 2 24 0     

vnf 16 173 21     

I 

vf 

30 

17 106 

1,53 7,60 

7     

vnf / st 3 12 0     

vnf 26 110 26     

Iš viso: 

vf  101 627   52     

vnf / st  5 36   0     

vnf  42 283   47     

Iš viso PDF: 110 148 946 1,35 8,60 99 ▬ ▬ 

MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Aprangos dizainas NL 

vf 

15 

15 108 

1,13 10,07 

6 7,69 6,49 7,69 6,49 

vnf / st 1 19 0 – – – – 

vnf 1 24 3 7,61 2,07 6,12 5,21 

Aprangos 

technologijos ir 

verslas 

NL 

vf 

35 

23 90 

0,77 3,49 

28 7,64 2,18 7,64 2,22 

vnf / st 0 9 0 – – – – 

vnf 4 23 3 3,47 1,08 1,84 1,08 

Įvaizdžio dizainas NL 

vf 

15 

26 143 

2,07 12,93 

12 7,88 6,38 7,88 6,38 

vnf / st 1 19 0 – – – – 

vnf 4 32 8 6,53 4,65 6,53 4,65 

Kultūrinės veiklos 

vadyba 

NL 

vf 

72 

83 413 

1,32 8,31 

36 6,62 3,02 6,62 3,02 

vnf / st 1 49 1 3,17 3,17 3,17 3,17 

vnf 11 136 32 6,66 0,76 3,39 0,76 

I 

vf 

36 

- - 

0,53 2,42 

- - - - - 

vnf / st 11 36 2 5,66 4,52 4,98 4,52 

vnf 8 51 13 5,47 0,85 3,42 0,85 

Muzikinis teatras NL 

vf 

18 

11 25 

0,72 2,00 

11 8,35 4,12 8,32 4,97 

vnf / st 1 5 0 – – – – 

vnf 1 6 0 3,11 3,11 – – 

Populiarioji 

muzika 
NL 

vf 

18 

24 48 

1,50 3,33 

19 9,73 4,39 9,73 4,12 

vnf / st 0 3 0 – – – – 

vnf 3 9 1 7,52 7,52 3,11 3,11 

Šokio pedagogika NL 

vf 

22 

17 42 

0,86 2,82 

16 10,60 4,70 10,60 4,39 

vnf / st 0 5 0 – – – – 

vnf 2 15 5 8,34 4,18 8,34 4,18 
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Šukuosenų 

dizainas 
NL 

vf 

15 

52 99 

3,67 8,87 

10 8,41 6,76 8,41 6,41 

vnf / st 0 13 0 – – – – 

vnf 3 21 8 6,56 1,27 6,56 1,27 

Iš viso: 

NL 

vf 

210 

251 968 

1,35 6,46 

138     

vnf / st 4 122 1     

vnf 29 266 60     

I 

vf 

36 

0 0 

0,53 2,42 

0     

vnf / st 11 36 2     

vnf 8 51 13     

Iš viso: 

vf  251 968   138     

vnf / st  15 158   3     

vnf  37 317   73     

Iš viso MTF: 246 303 1443 1,23 5,87 214 ▬ ▬ 

             

Iš viso: 

NL 

vf 

2094 

2528 17098 

1,50 11,90 

1362     

vnf / st 73 1547 13     

vnf 542 6272 438     

I 

vf 

517 

416 1822 

1,41 8,25 

248     

vnf / st 80 597 9     

vnf 234 1847 279     

Iš viso: 

vf  2944 18920   1610     

vnf / st  153 2144   22     

vnf  776 8119   717     

Iš viso Vilniaus kolegijoje: 2611 3873 29183 1,48 11,18 2349     
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4 PRIEDAS. Baigiamieji darbai (užsakomieji darbai) pritaikyti užsakovo, regiono ar 

visos šalies raidai 
 

Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė) 
Studijų programa Darbo tema 

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus 

Mantas Žimkus Kompiuterių technika Prieskonių dozatorius, 2014 EIF Mechatronikos centras 

Lukas Sarsevičius Kompiuterių technika Vilniaus kolegijos EIF kompiuterių 

tinklo modernizavimas, 2014 
Kompiuterių tinklų 

laboratorija 

Darius 

Krupavičius 

Kompiuterių technika Mechatronikos praktinio darbo 

metodika, 2014 
EIF Mechatronikos centras 

Renatas Bagdonas Kompiuterių technika Daugiafunkcinis "Protingo namo" 

valdiklis su LAN sąsaja, 2014 
EIF Mechatronikos centras 

Arūnas Gaidelis Kompiuterių technika Bevielio tinklo su RUCKUS įranga 

projektavimas ir tyrimas, 2014 
Kompiuterių tinklų 

laboratorija 

Gintaras Jurgelis Kompiuterių technika Kompiuterių tinklo EIF 413 

laboratorijoje modernizavimas, 2014 
Kompiuterių tinklų 

laboratorija 

Paulius Žiūraitis Kompiuterių technika CISCO bevielio tinklo EIF 413 

kabinete projektavimas, 2014 
Kompiuterių tinklų 

laboratorija 

Gedvinas Žvirblis Kompiuterių technika D-link bevielio tinklo projektavimas ir 

tyrimas, 2014 
Kompiuterių tinklų 

laboratorija 

Benas Laurinaitis Kompiuterių techniks Patalpos apšvietimo ir temperatūros 

reguliavimas "Arduino" moduliu, 2014 
EIF Mechatronikos centras 

Aleksandr 

Partnenko 

Telekomunikacijos VOIP tinklo projektavimas EIF 

kompiuterių tinkle ir 403 

laboratorijoje, 2014 

Telekomunikacijų 

technologijų laboratorija 

Donatas Straižys Telekomunikacijos IKM laboratorinis maketas, 2014 Elektroninių sistemų 

laboratorija 

Roman Tulinov Telekomunikacijos PSK/QPSK moduliatoriaus 

laboratorinis maketas, 2014 
Elektroninių sistemų 

laboratorija 

Giedrius 

Sinkevičius 

Elektronikos technikos Elektrooptinių element patikros ir 

charakterizavimo stendas 
ESKMA Optic 

UAB “Optolita” 

Andrius Rožėnas  Elektronikos technikos Parmoninio roboto RV-2SDB 

paruošimas darbui 
EIF Mechatronikos centras 

Darjuš Polujanskij Elektronikos technikos NI ELVIS II panaudojimas 

nuotoliniam eksperimentui atlikti 
Elektronikos laboratorija 

Povilas Čiurlionis  Elektronikos technikos Į skaitmeninę radijo stotelę integruotas 

alkoholio garų detektavimo įrenginys 
Radijo signalų mokomoji 

laboratorija 

Žilvinas NaVKnis Elektronikos technikos Delta robotas – 3D spausdintuvas 

(maketas) 
Elektroninių sistemų 

laboratorija 

Žan Petkevič Elektronikos technikos Automobilių ratų sukibimo su dangos 

pavirčiumi pagerinimo sistema 

(maketas) 

Elektroninių sistemų 

laboratorija 

Paulius Šakalys Elektronikos technikos Saulės bterijos pozicionavimo sistema 

(maketas) 
Elektroninių sistemų 

laboratorija 

Leonid Arkunov Elektronikos technikos Skysčių klampos tyrimo įrenginio 

modernizavimas 
Fizikos laboratorija 

Vitalij Kislij Elektronikos technikos Mechatronikos stoties MS-6016 

paruošimas darbui 
EIF Mechatronikos centras 

Leonas Šešelgis Elektronikos technikos Filmavimo krano (gervės) kameros 

nuotolinis valdymas 
Fizikos laboratorija 

Irena Adamovič Programų sistemos ,,AgroGis" sistemos ataskaitų ir trašų 

skaičiuoklės moduliai 
UAB ,,Agrowill" 

Kristina 

Fauzetdinovaitė 

Programų sistemos Programėlė ,,Lietuvos zoologijos 

sodas” 
Lietuvos zoologijos sodas 

Alius Nedzinskas Programų sistemos UAB ,,Laptop.lt” darbo duomenų 

valdymo programa 
UAB ,,Laptop.lt” 

Reginaldas Raila Programų sistemos Panevėžio Vytauto Žemkalnio 

gimnazijos mokinių profiliavimo 

duomenų apdorojimo sistema 

Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazija 

Kęstas 

Venslauskas 

Programų sistemos Vilniaus miesto viešojo transporto 

elektroninių bilietų įsigyjimo ir 

naudojimo programėlė 

Vilniaus miesto 

savivaldybė 
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Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė) 
Studijų programa Darbo tema 

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus 

Edvinas Budzila Programų sistemos VšĮ „Informatikos mokslų centras“ 

interneto svetainė 
VšĮ „Informatikos mokslų 

centras“ 

Šarūnas Narbuntas Programų sistemos Sporto klubo ,,FitLife” narių asmeninių 

dienoraščių programa 
Sporto klubas ,,FitLife” 

Kęstutis Tautvydas Programų sistemos Lietuvių kalbos terminų paieškos 

interneto svetainė 
VšĮ „Informatikos mokslų 

centras“ 

Raimundas 

Banikonis 

Programų sistemos Interaktyvios pagalbos Vilniaus dailės 

akademijos studentų meninės veiklos 

įgyvendinimui programa 

Vilniaus dailės akademija 

Oleg Tkačuk Programų sistemos UAB ,,Crystallux” interneto svetainė UAB ,,Crystallux” 

Šarūnas 

Kaminskas 

Programų sistemos Interneto svetainė “Šarūno baldai” UAB ,,Šarūno baldai" 

Emilis Džiugas Programų sistemos IĮ ,,INTERBILD" ir jos klientų 

duomenų tvarkymo programa 
IĮ ,,Interbild" 

Lukas Kundrotas  Informacijos sistemos Karoliniškių poliklinikos fizinės 

medicinos ir reabilitacijos skyriaus 

informacinės sistemos projektas 

Karoliniškių poliklinika 

Gintarė 

Agintavičiūtė 

Verslo ekonomika Uždarosios akcinės bendrovės „Lipnios 

etiketės“ verslo plėtros strategijos 

vertinimas 

2014-06-18, Vilnius 

UAB „Lipnios etiketės“ 

Ingrida 

Mintaučkytė 

Verslo ekonomika Uždarosios akcinės bendrovės „Lipnios 

etiketės“ verslo plėtros finansavimo 

galimybių vertinimas, 2014-06-18, 

Vilnius 

UAB „Lipnios etiketės“ 

Gabija Paukštytė Verslo ekonomika Uždarosios akcinės bendrovės „LKW 

tiekimas“ veiklos valdymo 

dokumentavimas, 2014-06-18, Vilnius 

UAB „LKW tiekimas“ 

Justė Šulcaitė Turizmo vadyba Improvement of External Intercultural 

Communication in "Kempinski Hotel 

Cathedral Square Vilnius", 2014 m. 

birželio mėn., Vilnius 

Viešbutis „Kempinski 

Hotel Cathedral Square 

Vilnius“ 

Šarūnė 

Juozauskaitė  

Turizmo vadyba UAB "Airlituanica" Customer Loyality 

Evaluation and Improvement, 2014 m. 

birželio mėn., Vilnius 

 

UAB „Airlituanica“ 

Evelina  

Kvietkauskienė   

Turizmo vadyba UAB „Senamiesčio gidas“ ekskursijų 

pasirinkimą Vilniuje lemiantys 

veiksniai, 2014 m. birželio mėn., 

Vilnius 

UAB „Senamiesčio gidas“ 

Gintarė 

Gintvainytė  

Turizmo vadyba Kaimo turizmo sodybos „Dubgiris“ 

medžioklės turizmo produkto įvedimas 

į Lietuvos rinką, 2014 m. birželio mėn., 

Vilnius 

Kaimo turizmo sodyba 

„Dubgiris“ 

Martynas 

Baliukonis 

Reklamos vadyba LRT televizijos projekto „Auksinės 

rankos“ komunikacijos kampanija, 

2014-03-26 

Lietuvos nacionalinis radijas 

ir televizija 

Loreta Dapkutė Reklamos vadyba UAB „Connective Media“ naujos 

paslaugos – vaizdo lankstinukų 

gamybos – įvedimas į rinką, 2014-03-

26 

UAB „Connective Media“ 

Aleliūnas 

Gabrielius 

Reklamos vadyba „Omnitel“ rinkodaros planas privačių 

klientų lojalumui skatinti, 2014-03-26 
UAB “Omnitel” 

Aušra Šukevičiūtė Reklamos vadyba UAB „Ak Studija“ prekės ženklo 

„Alaus studija“ įvaizdžio gerinimas, 

2014-03-26 

UAB „Ak Studija“ 

Edgaras 

Bartusevičius 

Reklamos vadyba AB DNB banko įvaizdžio valdymas, 

2014-03-26 
AB DNB bankas 

Augustinas Langis Reklamos vadyba UADBB „BALTO LINK“ vidinės 

komunikacijos efektyvinimas, 2014-03-

26 

UADBB „BALTO LINK“ 
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Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė) 
Studijų programa Darbo tema 

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus 

Reda Menčikovaitė  Įstaigų 

administravimas  

UAB „Btt Group“ vidaus operacijų 

valdymas naudojant verslo valdymo 

sistemą  

UAB „Btt Group“ 

Vilma Valentaitė  Įstaigų 

administravimas  

Pasvalio rajono savivaldybės 

interesantų aptarnavimo tobulinimas 

taikant vieno langelio principą. 

Pasvalio rajono 

savivaldybė 

Daiga Kuzmickaitė 

 

Įstaigų 

administravimas  

VU ligoninės Šeimos medicinos centro 

pacientų aptarnavimo tobulinimas,  
VU ligoninės Šeimos 

medicinos centras 

Gintarė Didvalytė  Įstaigų 

administravimas 

AB „Grifs AG“ Vilniaus filialo 

paslaugų pardavimo valdymas 
AB „Grifs AG“ Vilniaus 

filialas 

Justas Pažarauskas  

 

Įstaigų 

administravimas  

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų 

įsidarbinimo UAB „Ad Park“ 

galimybės  

UAB „Ad Park“ 

Milda Reikaitė  Kineziterapija 

Salantų gimnazijos pradinių klasių 

moksleivių kuprinių svorio įtaka 

laikysenai (vad. K.Žukienė, rec. L. 

Varnienė) 2014-06-17, VIKO SPF. 

Salantų gimnazija 

Julija 

Lobačevskaja  

Cheminės analizės 

technologija  

Mikroorganizmų kultūrų paruošimo 

sąlygų parinkimas ilgalaikiam 

saugojimui, 2014 m. birželio mėn. 

UAB „Thermo Fisher 

Scientific Baltics“ 

Albina Valiavko  Cheminės analizės 

technologija 

Optimalių RNR transkripcijos terpės 

sąlygų modeliavimas, 2014 m. birželio 

mėn. 

UAB „Thermo Fisher 

Scientific Baltics“ 

Miglė Tumėnaitė Cheminės analizės 

technologija 

Nukleino rūgščių gryninimo iš ląstelių 

ir audinių skirtingais komerciniais 

rinkiniais rezultatų palyginimas, 2014 

m. birželio mėn. 

UAB „Thermo Fisher 

Scientific Baltics“ 

Mindaugas Jasas Cheminės analizės 

technologija 

Kietojo biokuro sąvybių tyrimas, 2014 

m. birželio mėn. 
UAB “Labtarna” 

Vitalijus Rimovas  Maisto technologija Duonos su netradicinėmis žaliavomis 

asortimento plėtra UAB ,,Rimi 

Lietuva“, 2014 m. birželio mėn. 

UAB ,,Rimi Lietuva“ 

Sandra 

Ščerbavičiūtė  

Maisto technologija Vytintų kiaulienos traškučių gamybos 

įdiegimas UAB ,,Žiežmarių mėsa“, 

2014 m. birželio mėn. 

UAB ,,Žiežmarių mėsa“  

Tatjana Trubickaja  Maisto technologija Marinuotų mėsos pusgaminių gamybos 

technologijos tobulinimas Maxima LT, 

UAB, 2014 m. birželio mėn. 

Maxima LT, UAB 

Inga Semionovienė  Maisto technologija Stingdiklio ,,Fond Neutral“ 

panaudojimas miltinės konditerijos 

kepinių su kremais gamyboje Maxima 

LT, UAB, 2014 m. birželio mėn. 

Maxima LT, UAB 

Jovita 

Vojevockaitė  

Maisto technologija Pusryčių valgiaraščio tobulinimas AB 

,,Valmeda“, 2014 m. birželio mėn. 
AB ,,Valmeda“ 

Viktorija Lipik  Maisto technologija Technologinės programos atnaujinimas 

restorane ,,Astorija“, 2014 m. birželio 

mėn. 

Restoranas ,,Astorija“ 

Rūta Tunkevičiūtė Želdynai ir jų dizainas Rennhof pilies Lampertheim'e, 

Vokietijoje, parko atkūrimo 

projektiniai pasiūlymai, 2014 m. 

birželio mėn. 

Vasario 16-osios 

gimnazija Vokietijoje 

Silvija Rodis 
Aprangos 

technologijos ir verslas 

“Moteriškų puspalčių projektavimas ir 

verslo perspektyvos UAB “Lelija”, 

2014 01 17, Vilnius 
UAB “Lelija” 

Erika Cirtautaitė 
Aprangos 

technologijos ir verslas 

“Apsiaustų projektavimas ir verslo 

perspektyvos UAB “Julia Janus”, 2014 

01 17, Vilnius 
UAB “Julia Janus” 

Inesa Mager 
Aprangos 

technologijos ir verslas 

“Proginių suknelių projektavimas ir 

verslo galimybės UAB “ER MADOS 

NAMAI”, 2014 01 17, Vilnius 

UAB “ER MADOS 

NAMAI” 

Justina 

Krilavičiūtė 

Aprangos 

technologijos ir verslas 

“Proginių suknelių projektavimas ir 

verslo perspektyvos AB ”Kauno 

Baltija”, 2014 01 17, Vilnius 
AB”Kauno Baltija” 



Vilniaus kolegijos metinė veiklos ataskaita 2014 

 

89 

 

Diplomantas/autorius 

(vardas, pavardė) 
Studijų programa Darbo tema 

Užsakovas įgyvendinęs 

darbo rezultatus 

Kristina 

Kočiūnaitė 

Aprangos 

technologijos ir verslas 

“Gimnazijos moksleivių uniform 

projektavimas ir verslo perspektyvos 

UAB”Lidata” 2014 01 17, Vilnius 
UAB”Lidata” 

Alma Šneidarytė 
Aprangos 

technologijos ir verslas 

“Moteriškų paltų projektavimas ir 

verslo perspektyvos UAB”Siūlvedė” 

2014 01 17, Vilnius 
UAB”Siūlvedė” 

Odeta 

Gelažauskaitė 

Aprangos 

technologijos ir verslas 

Moteriškų lininių suknelių 

projektavimas ir verslo perspektyvos 

UAB”Decida” 2014 01 17, Vilnius 
UAB”Decida” 

Vaida Barauskaitė Šukuosenų dizainas 

“Pridėtinių plaukų panaudojimas 

kuriant skirtingų formų šukuosenas“, 

2014 06, Lietuvos fotomenininkų 

sąjunga 

Lietuvos fotomenininkų 

sąjungos Kauno skyrius 

Laura Sabulienė Šukuosenų dizainas 
„Didelės apimties šukuosenų kūrimas 

ant perukų“, 2014 06,  

Vilniaus fotografijos galerija 

Lietuvos fotomenininkų 

sąjunga 

Rasa Tučinskaitė 
Kultūrinės veiklos 

vadybos 

„Kultūros ir kūrybinių industrijų 

vystymo galimybės Lietuvoje: Naisių 

atvejis” 
Naisių kaimas 

Česnulevičiūtė 

Agnė 

Kultūrinės veiklos 

vadybos 
“VŠĮ Jaunimo miuziklo teatras įkūrimo 

galimybių ir grėsmių analizė” 

VŠĮ Jaunimo miuziklo 

teatras 

Čukina Marija  
Kultūrinės veiklos 

vadybos 
“Pramogų agentūros „Vaiduokliai“ 

įvaizdžio formavimas”  
VŠĮ Vaiduokliai  

Nainaitė Edita 
Kultūrinės veiklos 

vadybos 

“Kokybės vadybos sistemos diegimo 

galimybės renginių organizavimo 

firmoje UAB „Rekūrai Lt“ 
UAB Rekūrai Lt 

Stasiukonytė 

Monika 

Kultūrinės veiklos 

vadybos 
“Vilniaus centrinės bibliotekos vidinės 

komunikacijos vertinimas” 

Vilniaus  A. Mickevičiaus 

centrinė biblioteka 

Didžiulis Egidijus 
Kultūrinės veiklos 

vadybos 
“Alytaus miesto bendruomenės centro 

vartotojų kultūrinių poreikių analyze” 

VŠĮ Alytaus miesto 

bendruomenės kultūros 

centras 

Vladarskytė Grėtė 
Kultūrinės veiklos 

vadybos 

„Lietuvos gretutinių teisių asociacijos 

AGATA įvaizdžio vertinimas: atlikėjo 

pozicija 

Lietuvos gretutinių teisių 

asociacija AGATA 
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5 PRIEDAS. Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo partneriai 
Šalis Partnerio pavadinimas Interneto svetainės adresas 

Airija Galway-Mayo Institute of Technology www.gmit.ie 

Airija Institute of Technology, Sligo www.itsligo.ie 

Austrija FH Joanneum University of Applied Sciences www.fh-joanneum.at 

Austrija University of Applied Sciences Technikum Wien www.technikum-wien.at 

Austrija University of Education in Upper Austria www.ph-ooe.at 

Baltarusija Belarusian State University of Physical Culture www.sportedu.by 

Baltarusija Minsk State Higher Radioengineering College www.mgvrk.by 

Baltarusija Polessky State University www.psunbrb.by 

Belgija Artesis Plantijn University College - Artesis www.ap.be  

Belgija Artevelde University College Ghent www.arteveldehs.be 

Belgija Free University College Brussels - Ilya Prigogine www.helb-prigogine.be 

Belgija Gent University www.ugent.be 

Belgija Haute Ecole De Namur-Liege-Luxembourg www.henallux.be 

Belgija Haute Ecole Paul-Henri Spaak www.he-spaak.be 

Belgija Howest, University College West Flanders www.howest.be 

Belgija Karel De Grote University College www.kdg.be 

Belgija Leuven University College www.khleuven.be 

Belgija Artesis Plantijn University College - Plantijn www.ap.be  

Belgija Thomas More University College www.thomasmore.be 

Belgija University College Ghent www.hogent.be 

Belgija University College of Namur www.iesn.be 

Belgija VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt-Torhout www.vives.be 

Bulgarija American university in Bulgaria www.aubg.bg 

Čekija Czech University of Life Sciences Pague www.czu.cz 

Čekija Technical University of Liberec www.tul.cz 

Čekija University of Economics and Management www.vsem.cz 

Danija Aarhus Business College www.baaa.dk 

Danija Lillebaelt Academy, Tietgen Business College www.tietgen.dk 

Danija Metropolitan University College www.phmetropol.dk 

Danija Royal Academy of Music www.musikkons.dk 

Danija University College Lillebaelt www.ucl.dk 

Danija University College of Nothern Denmark www.ucn.dk  

Danija University College of South Denmark www.ucsyd.dk 

Danija VIA University College www.viauc.com 

Estija Tartu Health Care College www.nooruse.ee 

Estija The Estonian Information Technology College www.itcollege.ee 

Estija TTK University of Applied Sciences www.tktk.ee 

Estija University of Tartu www.ut.ee  

Graikija National Technical University of Athens www.ntua.gr 

Graikija Technological Educational Institute of Kavala / Greece www.teikav.edu.gr 

Gruzija Ilia State University www.iliauni.edu.ge 

Ispanija Barreira University of Art and Design www.barreira.edu.es 

Ispanija Blanquerna-Universitat Ramon Llull www.blanquerna.url.edu 

http://www.ap.be/
http://www.ap.be/
http://www.ucn.dk/
http://www.ut.ee/
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Ispanija College of Design and School of Art Burgos www.escueladearteburgos.

com 

Ispanija Florida University www.florida-uni.es 

Ispanija Rovira i Virgili University www.urv.cat 

Ispanija Technical University of Madrid www.upm.es 

Ispanija The Universidad Pablo de Olavide of Seville www.upo.es 

Ispanija University of Almeria www.ual.es 

Ispanija University of Girona www.udg.edu 

Ispanija University of Navarra www.unav.es 

Ispanija University of San Rafael- Nebrija www.nebrija.es  

Ispanija University of Valencia www.uv.es 

Ispanija University of Vigo www.uvigo.es 

Ispanija University San Pablo CEU www.uspceu.es 

Italija Conservatory  of "Agostino Steffani" www.steffani.it 

Italija The University of Sannio www.unisannio.it 

Italija Università degli Studi di Milano www.unimi.it 

Italija University of Pisa www.unipi.it 

Jungtinė 

Karalystė 

Coatbridge College www.coatbridge.ac.uk 

Jungtinė 

Karalystė 

Stevenson College Edinburgh www.stevenson.ac.uk 

Jungtinė 

Karalystė 

University College Birmingham www.ucb.ac.uk 

Jungtinė 

Karalystė 

University of Chester www.chester.ac.uk 

Kipras Cyprus University of Technology www.cut.ac.cy 

Kipras University of Cyprus www.ucy.ac.cy 

Kipras University of Nicosia www.unic.ac.cy 

Kirgizija Kyrgyz State University named after I. Arabaev www.aksu.edu.kg 

Kirgizija Osh State University www.oshsu.kg 

Kroatija University of Rijeka www.uniri.hr 

Latvija BA School of Business and Finance www.ba.lv 

Latvija Latvia University of Agriculture www.llu.lv 

Latvija Rezekne Higher Education Institution www.ru.lv 

Latvija Riga Medical College of the University of Latvia www.rmkoledza.lv 

Latvija Riga Teacher Training and Education Management 

Academy 

www.rpiva.lv 

Latvija University College of Economics and Culture www.eka.edu.lv 

Latvija University of Liepaja www.liepu.lv 

Lenkija ASP Łódź Strzemiński Academy of Art Łódź www.asp.lodz.pl 

Lenkija Gdansk Higher School of Humanities www.gwsh.gda.pl 

Lenkija Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw www.wspkorczak.eu 

Lenkija Maria Curie-Skłodowska University www.umcs.lublin.pl 

Lenkija Medical University of Gdansk www.mug.edu.pl 

Lenkija National Luis University www.wsb-nlu.edu.pl 

Lenkija Siedlce University of Natural Sciences and Humanities www.uph.edu.pl 

Lenkija The Aleksander Zelwerowicz National Academy of 

Dramatic Art in Warsaw 

www.at.edu.pl 

Lenkija The Bronislaw Markiewicz State School of Higher 

Vocational Education in Jaroslaw 

www.pwszjar.edu.pl 

http://www.nebrija.es/
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Lenkija The General Jerzy Zietek Silesian School of Management in 

Katowice 

www.swsz.katowice.pl 

Lenkija The State Higher School of Vocational Education in 

Ciechanow 

www.pwszciechanow.edu.

pl 

Lenkija University of Economy in Bydgoszcz www.wsg.byd.pl 

Lenkija Vistula University www.vistula.edu.pl 

Lenkija Warsaw University of Life Sciences www.sggw.pl 

Lenkija Warsaw University of Technology www.pw.edu.pl 

Malta Institute of Tourism Studies www.its.edu.mt 

Norvegija Nesna University College www.hinesna.no 

Norvegija Nord-Trondelag University College www.hint.no 

Norvegija Stord/Haugesund University College www.hsh.no 

Olandija Amsterdam School of the Arts www.ahk.nl 

Olandija Arnhem-Nijmegen University of Professional Education www.han.nl 

Olandija ArtEZ Institute of the Arts www.artez.nl 

Olandija Avans University www.avans.nl 

Olandija Fontys University of Applied Sciences www.fontys.nl 

Olandija Hanze University Groningen www.hanze.nl 

Olandija Stenden University www.stenden.com 

Olandija The Hague University of Applied Sciences www.thehagueuniversity.c

om 

Olandija Utrecht University of Applied Sciences www.hu.nl 

Olandija Zuyd University of Applied Sciences www.hszuyd.nl 

Portugalija Politechnical Institute of Porto www.iscap.ipp.pt 

Portugalija Politechnical Institute of Santarem www.ipsantarem.pt 

www.esg.ipsantarem.pt 

Portugalija Polytechnic Institute of Coimbra http://portal.ipc.pt/portal 

Portugalija Polytechnical Institute of Beja www.ipbeja.pt 

Portugalija Polytechnical Institute of Lisbon www.ipl.pt 

Portugalija Portucalense University www.upt.pt 

Portugalija University of Beira Interior www.ubi.pt 

Prancūzija ESC Chambery Savoy Group www.esc-chambery.com 

Prancūzija ESCIP School of International Business www.escip.fr 

Prancūzija IMEA www.imea.info 

Prancūzija Lycée Jules Ferry http://lyc-jules-

ferry.scola.ac-paris.fr 

Prancūzija Lycee La Providence - Higher Education Department www.lapro.org 

Prancūzija University of the Mediterranean (Aix-Marseille II) www.univ-amu.fr 

Rumunija BANAT UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES 

AND VETERINARY MEDICINE OF TIMISOARA 

www.usab-tm.ro 

Rumunija Constantin Brâncoveanu University www.univcb.ro 

Rumunija George Bacovia University www.ugb.ro 

Rumunija The Alexandru Ioan Cuza University of Iași www.uaic.ro 

Rumunija University of Art and Design in Cluj-Napoca www.uad.ro 

Slovakija Academy of Performing Arts Bratislava www.vsmu.sk 

Slovakija Slovak University of Agriculture in Nitra www.uniag.sk 

Slovakija Trencin A. Dubcek university www.tnuni.sk 

Slovėnija School of Economy in Novo Mesto www.esnm-visja.si 

Slovėnija University of Maribor www.um.si 
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Slovėnija University of Primorska, Faculty of Tourism Studies - 

Turistica 

www.turistica.si 

Suomija Centria University of Applied Sciences www.centria.fi 

Suomija HAMK University of Applied Sciences www.hamk.fi 

Suomija Helsinki Metropolia University of Applied Sciences www.metropolia.fi 

Suomija JAMK University of Applied Sciences www.jamk.fi 

Suomija Mikkeli University of Applied Sciences www.mamk.fi 

Suomija Oulu University of Applied Sciences www.oamk.fi 

Suomija Satakunta University of Applied Sciences www.samk.fi 

Suomija Savonia University of Applied Sciences www.savonia.fi 

Suomija Seinajoki University of Applied Sciences www.seamk.fi 

Suomija Turku University of Applied Sciences www.tuas.fi 

Švedija University of Boras, Swedish School of Textiles www.hb.se 

Šveicarija Bern University of Applied Sciences www.bfh.ch 

Tadžikistan

as 

Russian-Tajik (Slavonic) University www.rtsu.tj 

Turkija Abant Izzat Baysal University www.ibu.edu.tr 

Turkija Adnan Menderes University www.adu.edu.tr 

Turkija Afyon Kocatepe University www.aku.edu.tr 

Turkija Bayburt University www.bayburt.edu.tr 

Turkija Gumushane University www.gumushane.edu.tr 

Turkija İNÖNÜ UNIVERSITY www.inonu.edu.tr 

Turkija Istanbul Bilgi University www.bilgi.edu.tr 

Turkija Mustafa Kemal University www.mku.edu.tr 

Turkija Okan University www.okan.edu.tr 

Vengrija Corvinus University of Budapest www.uni-corvinus.hu 

Vengrija University of Debrecen www.unideb.hu 

Vokietija Albstadt-Sigmaringen University www.hs-albsig.de 

Vokietija Anhalt University of Applied Sciences www.hs-anhalt.de 

Vokietija Baden-Wuerttemberg Cooperative State University www.dhbw-karlsruhe.de 

Vokietija Frankfurt on Main University of Applied Sciences www.fh-frankfurt.de 

Vokietija Fresenius University of Applied Sciences www.hs-fresenius.de 

Vokietija Kiel University of Applied Sciences www.fh-kiel.de 

Vokietija Nordhausen University of Applied Sciences www.fh-nordhausen.de 

Vokietija The University of Education Schwäbisch Gmünd www.ph-gmuend.de 
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6 PRIEDAS. Vilniaus kolegijos tarptautiniai projektai 2013-2014 m. m. 
Eil 

Nr. Programa Projekto Nr. Projekto pavadinimas Koordinatorius Šalis 
Fakul

tetas 

1 
MVG / 

Erasmus 
LLP-ERA-MOB-

2013-LT-0955 

Erasmus studentų ir dėstytojų 

judumas 
Vilniaus kolegija Lietuva 

VIK

O 

2 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

2013-2-PL1-

ERA10-39484 
PROMAND 

Bydgoščiaus 

ekonomikos 

universitetas 
Lenkija EIF 

3 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

2013-1-LV1-

ERA10-05531 
DaSBuG 

Rygos aukštoji 

bankininkystės 

mokykla 
Latvija EIF 

4 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

Nr. LLP-ERA-IP-

2013-LT-0908 
ECACEE 

Vilniaus kolegijos 

Ekonomikos 

fakultetas 
Lietuva EKF 

5 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

Nr. 2013-2-PL1-

ERA10-28988 
INTERATE 

Bydgoščiaus 

ekonomikos 

universitetas 
Lenkija EKF 

6 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

IP 2013/ERA-

IP/05 
IPLA 

Arteveldės 

universitetinis 

koledžas 
Belgija SPF 

7 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

IP 2013-ERA-

IP14   

Maisto vartojimo kokybė ir 

socialinė atskirtis  

Tomo Moro 

universitetinis 

koledžas 
Belgija SPF 

8 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

LLP-ERA-IP-

2013-LT-0910 

Globalizacijos iššūkiai ir 

galimybės mažoms ir 

vidutinėms įmonės 

Vilniaus kolegijos 

Verslo vadybos 

fakultetas 
Lietuva VVF 

9 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

2013-ERA-IP08 

Etikos kodas (Ethicod) 2020 

viešbučių, svetingumo 

paslaugų ir turizmo vadybai 

Artezio Planteno 

taikomųjų mokslų 

universitetas  
Belgija VVF 

10 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

ERA10-2013-009 Žalioji darnioji ekonomika 
Šiaurės Danijos 

universitetinis 

koledžas 
Danija VVF 

11 

MVG / 

Erasmus / 

IP 

13/0030-E/4005 
Kultūrų dialogas nuolat 

kintančio pasaulio akimis 
Šv. Ištvano 

universitetas 
Vengrija VVF 

12 
Leonardo 

da Vinci 
2011-1-

GBLEO05-05460 

INSIGHT - Individualizuoti 

mokymai naujiems įgūdžiams 

įgyti ir įsidarbinimo 

kompetencijoms tobulinti 

Europartnerships 

agency LTD 
Jungtinė 

Karalystė 
ATF 

13 
Leonardo 

da Vinci 
LLP-LDV-TOI-

2013-LT-0141 

Socialinių pedagogų profesinės 

kvalifikacijos gerinimas per 

mediaciją 

Všį PPI Lietuva PDF 

14 
Leonardo 

da Vinci 
LLP-LDV-TOI-

2011-LT-0090 

Privalomas mokymas verslo 

praktinio mokymo firmose 

(VPMF) profesinio ugdymo 

institucijose 

Vilniaus kolegijos 

Simulith centras 
Lietuva 

Simu

lith 

15 
Leonardo 

da Vinci 
LLP-LDV-TOI-

2012-LT-0109 

Verslo praktinio mokymo 

firmų (VPMF) vadovų rengimo 

programa 

Vilniaus kolegijos 

Simulith centras 
Lietuva 

Simu

lith 

16 
Leonardo 

da Vinci 
LLP-LDV-TOI-

12-AT-0003 

E-virtuvė – interaktyvaus 

mokymosi modelis profesinio 

bendravimo gebėjimams ugdyti 

ir tarpkultūriniam supratimui 

skatinti svetingumo paslaugų 

sektoriuje 

Unternehmensberatu

ng Heffeter 
Austrija VVF 

17 
Nordplus 

Horizontal 
NPHZ-

2013/10118 

Atviri mokymosi resursai 

internete (OLRO) 

Swedish Association 

for Distance 

Education (SE-

SVERD) 

Švedija EKF 

18 Comenius 
LLP-2012-PT-

COMENIUS-

CNW 

IKT naudojimas tiksliųjų 

mokslų pamokose 
Instituto Superior de 

Engenharia do Porto 

Portugal

ija 
PDF 
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7 PRIEDAS. Straipsniai žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, 

užsienyje vykusių tarptautinių konferencijų medžiagoje 2014 m.  

 

SAVULIONIENĖ,  Loreta; SAKALAUSKAS, Leonas. Stochastic frequent set search 

algorithm for association rules discovery. Information technology and control, Vol. 43 (2). 

ISSN:1392-124X (Print); ISSN: 2335-884X (Online), 2014, p.121-132. 

 

BALKEVIČIUS, Mikas; ŠVEDIENĖ, Sigita. Information literacy as the basic 

competence in study process in universities of applied sciences. In: European Journal of 

Research on Education, 2014, Special Issue: Educational Technology and Lifelong 

Learning, p. 1-5. ISSN 2147-6284 

 

BUČIENĖ, Romantė; ULVIDIENĖ, Erstida. The analysis of Entrepreneurship dimension 

in the context of European countries. Journal of social sciences „Latgale National Economy 

Research“, 2014,  Nr. 1(6), Rezekne, p. 7-19. ISSN 1691 – 5828.  

 

IŠORAITĖ, Margarita.  Pakuotės įtaka vartotojų apsisprendimui pirkti. Vadyba, 2014, 

24(1). ISSN 1648-7974, 19-26 p. 

 

RAKAUSKIENĖ, O.G., KOZLOVSKIJ, Viktor. Overview of EU economic cohesion 

process performance for new member states // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 

2014, Vol. 110, p. 284-292 ISSN 1877-0428  

 

BULOTIENĖ, Giedrė, MATUIZIENE, Jurgita. Posttraumatic stress in breast cancer 

patients. Acta Medica Lituanica.Vol 21; No 2; 2014. ISSN: 1392-0138 

 

SURVILAITĖ, Aušra, GAIŽAUSKIENĖ, Aldona. Veiksniai, turintys įtakos laikinojo 

nedarbingumo trukmei Lietuvoje. Sveikatos politika ir valdymas, 2014, 2(7), ISSN 2029-

3569 Print, 2029-9001 online   

 

ČERČIKIENĖ, Irena; JURKEVIČIŪTĖ, Jolanta; ŽIDONYTĖ, Dalė. Kas yra ORP ir 

kodėl verta apie jį žinoti. Gamtamokslinis ugdymas, 2014, p. 32-38. Nr. 0 (1(39)). ISSN 

1648-939X 

 

ČERČIKIENĖ, Irena; JURKEVIČIŪTĖ, Jolanta; ŽIDONYTĖ, Dalė. Jonizuoto 

vandens parametrų stabilumo nustatymas. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 

2014, (Priimta) 

 

MEČĖJIENĖ, Gitana; STEIBLIENĖ Laima IŠORAITĖ, Margarita. Analysis of how 

employers perceive Professional competencies of Vilnius College students. 

Entrepreneurship and sustainability Issues, 2014 1(4) June. ISSN 2345-0282 (online)  

 

LIOGYS, Mindaugas. On Multi-Objective Optimization Heuristics for Nurse Rostering 

Problem. Baltic Journal of Modern Computing (2), 2014, ISSN 2255-8950 (online) 

 

KHALETSKAYA, Krystina; KHALETSKI, Vitali; ŠVEDIENĖ, Sigita; MAŽEIKIENĖ, 

Aušra. Environmental-friendly architectural water-borne paint for outdoor application: 

twenty years of experience in Belarus and Lithuania. Iš: Environmental engineering, 2014. 

9th International conference, May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania. ISBN 978-609-457-690-

4. 
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MEČĖJIENĖ, Gitana; DUBINSKAS Petras. Žinių reikšmė investicinės veiklos 

rezultatams: Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencija. Bankinė sistema patikimumas 

ir vystymosi perspektyvos.  Pinskas, Baltarusijos respublika: Polesios valstybinis 

universitetas, 2014, p. 14-16. ISBN 978-985-516-327-6. 

 

LIUČVAITIENĖ, Aušra; PELECKIS, Kęstutis. Economics competitiveness in business: 

theoretical models and indicators. The Strategies of Modern Science 

Development:Proceeding of the International scientific – practical conference. North 

Charleston, USA, 14 – 15  October 2014. – North Charleston: Create Space, 2014. p. 34 – 

40. ISBN 978 – 1503363830.  

 

LIUČVAITIENĖ, Aušra; PELECKIS, Kęstutis. Theoretical problems of economics 

competitiveness in business. The Strategies of Modern Science Development:Proceeding of 

the International scientific – practical conference. North Charleston, USA, 14 – 15  October 

2014. – North Charleston: Create Space, 2014. p. 41 – 47. ISBN 978 – 1503363830.  

 

KAVALIAUSKIENĖ, Galina; PATACKAITĖ, Jūratė; Cooperation Between 

Universities: Difficulties of Correspondence Students in Mastering ESP.  Iš “Aктуальные 

проблемы образования в высшей школе“: V-osios tarptautinės mokslinės - praktinės  

konferencijos straipsnių rinkinys; Tūla, 2014; ISBN 978-5-7679-22-48-2. p. 6-12 

 

MIKALKEVIČIENĖ, Daiva., Communication Platform: Studies – Challenge for 

Business, Business – Opportunity for Studies, Tarptautinės konferencijos  leidinyje CIET 

214 „Contemporary issues in economy & technolody“, Kroatijoje, 2014, ISBN 978-953-

7220-15-0  psl, 399-409 

 

BRAZDAUSKAS M., GAIGALAITĖ, Lina. Multicultural Dimension of Corporate 

Social Responsibility: Preparing students for Culture-Specific Contexts..Konferencijos 

straipsnių rinkinys Journal Advances in Higher Education: Research, Education and 

Innovation, 2014 ISSN: 2212-5574. 

 

GRAZULIS, Vladimiras KOJELYTĖ, Ilona. Multiculturalism Trends in Modern 

Lithuania: Problems and Perspectives. Economic and Social Development: 5th International 

Scientific Conference Book of Proceedings. Serbia, Belgrade: Varazdin Development and 

Entrepreneurship Agency and Megatrend University , 2014, ISBN 978-953-6125-08-1.  

122-132 p. 

 

GRAZULIS, Vladimiras KOJELYTĖ, Ilona. Dimension of Multiculturalism in the context 

of Tourism (Lithuanian case). The Strategy of Tourism Development in the XXI Century in 

the Context of Solving Global Problems: International Scientific and Practical Conference. 

Ukraine, Lvov: Ministry of Education and Science of Ukraine and Lvov Institute of 

Economy and Tourism, 2014. 15-21 p.  
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8 PRIEDAS. 2014 m. išleistos mokomosios knygos, metodiniai leidiniai, konferencijų 

medžiaga  
 

KOJALIENĖ, Vida, MASANDUKAITĖ, Aušrelė.  Individualūs darbo teisiniai santykiai: 

teorija ir praktika. Mokomoji knyga, UAB „Ciklonas“, 2014, 212 p. ISBN 978-609-436-

032-9  

GRUMBINAS, Alfonsas. Elektronikos signalai ir grandinės. Mokomoji knyga, 2014, 

BPTD2004-ESF-2,4,0-03-05/0073/01-04.  

 GRUMBINAS, Alfonsas. Laboratorinių darbų užduotys ir metodiniai nurodymai. 

Metodinis leidinys. 2014, BPTD2004-ESF-2,4,0-03-05/0073/01-04 

 PLESKAS, Stanislovas. Mechatronikos sistemos. Mokomoji knyga, UAB “Artika” 2014, 

ISBN 978-609-408-492-8 

 URBONAVIČIUS, Rimantas; VAITKUVIENĖ, Irena. Metodiniai nurodymai 

elektronikos technikos studijų programos (valstybinis kodas 653H61001) baigiamiesiems 

projektams rengti. Metodinis leidinys. Vilniaus kolegija, 2014 

 ŠAPALIENĖ, Laima; ZAKARIENĖ, Jūratė; VALENTUKEVIČIENĖ, Sigita. Verslo 

planas – ekonominiai finansiniai skaičiavimai. Mokomoji knyga. UAB „Ciklonas“, 154 p. 

ISBN 978-609-8122-05-03. 

 

SOPELEVAS-VYSOCKI, Sergejus. Universali, dvylikos tonų DIM džiazo harmonijos 

sistema. Mokomoji knyga, UAB “Ciklonas”,Tiražas 40 vnt,  2014;  104.psl. ISMN 979-0-

706297-02-6 

 

ČERČIKIENĖ, Irena; ŽILIONYTĖ, Kristina.  „Chemija aplink mus. Teorija ir 

praktika”. Konferencijos medžiaga. UAB “Ciklonas”. Tiražas 30 vnt., 118 p. ISBN 978-

609-436-031-2 
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9 PRIEDAS. Kolegijos valdymo struktūra 
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10 PRIEDAS. Kolegijos Tarybos sudėtis 

 

 

Kolegijos tarybos pirmininkas 

 

Vaclovas Šleinota – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ 

prezidentas. 
 

 

Kolegijos tarybos nariai 

 

1. Dr. Žymantė Jankauskienė, docentė, direktoriaus pavaduotoja akademinei 

veiklai; 

2. Rimantas Kvedaras, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics" gamybos 

direktorius; 

3. Angelė Grasė Milevskienė, lektorė, Studijų tarnybos vedėjos pavaduotoja; 

4. Jūratė Patackaitė, lektorė, Užsienio kalbų katedros (nuo 2014.09.01 – Užsienio 

kalbų centro) vedėja; 

5. Andrius Plečkaitis, asociacijos „Infobalt" inovacijų vadovas; 

6. Ričardas Rimkus, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas; 

7. Dr. Romanas Tumasonis, docentas, Elektronikos ir informatikos fakulteto 

dekanas;  

8. Algimantas Variakojis, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris 

9. Eduardas Vilkelis, Lietuvos verslo konfederacijos garbės narys 

10. Ana Žilėnienė, lektorė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja finansams.  
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11 PRIEDAS. Kolegijos Akademinės Tarybos sudėtis 

 

 

Akademinės tarybos pirmininkė  

Vanagaitė Ramunė, lektorė 

 

Akademinės tarybos nariai: 

 

1. Bartkutė Rasa, lektorė 

2. Dr. Bražiūnas Gintautas, docentas 

3. Deika Edvardas, lektorius 

4. Gostevičienė Birutė, lektorė 

5. Gruzdaitė Reda, (nuo 2014.10.20 Paulavičiūtė Justina) ATF studentė 

6. Dr. Žymantė Jankauskienė, docentė 

7. Jasiūnas Ignas, ( nuo 2014.10.22 Žibaitytė Austė) EIF studentas/ė  

8. Juškienė Vaiva, lektorė 

9. Dr. Kačinaitė–Vrubliauskienė Dalia, docentė 

10. Kmitė Daiva, lektorė (nuo 2014.09.22 Kozlovskij Viktor) 

11. Dr. Kozič Antoni, docentas 

12. Dr. Kubilienė Erika, docentė 

13. Liepienė Nijolė, lektorė 

14. Dr. Liučvaitienė Aušra, docentė 

15. Mečėjienė Gitana, lektorė 

16. Narmontaitė Jurga, VVF studentė 

17. Dr. Palaitytė Gražina, docentė 

18. Pikelienė Asta, lektorė 

19. Pukytė Evelina, PDF studentė 

20. Rasimavičienė Danutė, lektorė 

21. Rimkus Ričardas, EKF studentas 

22. Sajenkaitė Kristina, (nuo 2014.10.22 Lapėnienė Renata) MTF studentė 

23. Dr. Sarnauskas Vytautas, docentas 

24. Savulionis Dainius, lektorius 

25. Sirtautaitė Indra, (nuo 2014.10.22 Kanapeckaitė Ugnė) SPF studentė 

26. (HP) dr. Strazdienė Eugenija, profesorė  

27. Šulskienė Vilija, lektorė 

28. Dr. Tumasonis Romanas, docentas 

29. Dr. Žukauskienė Milda, lektorė 
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12 PRIEDAS. Studentų atstovybės sudėtis 

 

Studentų Atstovybė 

 

1. Ričardas Rimkus, Prezidentas (Ekonomikos fakultetas) 

2. Miglė Reinytė, Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė (Elektronikos ir 

informatikos fakultetas) 

3. Dovidas Baranauskas, LSP koordinatorius (Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas) 

4. Jolita Levickaitė, Laisvalaikio koordinatorė (Sveikatos priežiūros fakultetas) 

5. Aleksejus Juvačiovas, Ryšių su visuomene koordinatorius (Verslo vadybos fakultetas) 

6. Laura Gross, Rinkodaros koordinatorė  (Sveikatos priežiūros fakultetas) 

7. Robertas Ostroga, Tarptautinių ryšių koordinatorius (Ekonomikos fakultetas) 

8. Eglė Sitkevičiūtė, Finansininkė (Ekonomikos fakultetas) 

9. Rūta Karbonskytė, Administratorė (Ekonomikos fakultetas) 

 

 

Studentų Atstovybės Taryba 

 

1. Ričardas Rimkus, Studentų atstovybės prezidentas; 

2. Justina Paulavičiūtė, Agrotechnologijų fakulteto SA pirmininkė; 

3. Austė Žibaitytė, Elektronikos ir informatikos fakulteto SA pirmininkė; 

4. Rita Mastianec, Ekonomikos fakulteto SA pirmininkė; 

5. Renata Lapėnienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto SA pirmininkė; 

6. Evelina Pukytė, Pedagogikos fakulteto SA pirmininkė; 

7. Remigijus Imbrasas, Sveikatos priežiūros fakulteto SA pirmininkas; 

8. Jurga Normantaitė, Verslo vadybos fakulteto SA pirmininkė. 
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13 PRIEDAS. Biudžetinis finansavimas ir sąmatų vykdymas 

 

13. 1 lentelė. Studijų ir mokslo plėtros programos priemonės Finansuoti kolegines 

studijas 2014 metų sąmatos vykdymas tūkst. litų 

 

 

13. 2 lentelė. Veiklos pajamų ( įmokų) lėšų 2014 metų sąmatos vykdymo ataskaita 

tūkst. litų  

 

Išlaidų pavadinimas 

 

2014 m. sąmata 2014 m. 

faktiškai 

gautų įmokų  

sąmata 

 

Kasinės 

išlaidos 
Iš viso su 

ankstesnių 

metų likučiu 

Planinės 

2014m. 

įmokos 

Išlaidos 9516,3 8588,4 8588,4 7243,4 

Darbo užmokestis 3094,6 2870,0 2870,0 2721,3 

Soc. draudimo įmokos 986,2 889,1 889,1 845,1 

% bendroje išlaidų apimtyje 40,3 41,1 40,7 45,0 

Prekių ir paslaugų 

naudojimas 

5435,5 4829,3 4829,3 3677,0 

Medikamentai 5,0 3,8 3,8 5,0 

Ryšių paslaugos 159,0 141,0 141,0 147,1 

Transporto išlaikymas 94,0 50,0 50,0 78,6 

Apranga ir patalynė 22,0 22,0 22,0 13,1 

Spaudiniai 150,0 50,0 50,0 23,2 

Kitos prekės 1100,0 1100,0 1100,0 665,2 

Komandiruotės 53,3 50,0 50,0 51,8 

Išlaidų pavadinimas Asignavimų 

planas 

Gauti 

asignavimai 

Kasinės 

išlaidos 

Išlaidos 30037,6 30037,6 30037,6 

Darbo užmokestis 18157,5 18157,5 18157,5 

Soc. draudimo įmokos 5605,0 5605,0 5605,0 

% bendroje išlaidų apimtyje  79,1 79,1 79,1 

Prekių ir paslaugų naudojimas 4274,6 4274,6 4274,6 

Spaudiniai 310,0 310,0 310,0 

Kitos prekės 507,0 507,0 507,0 

Ilgalaikio turto remontas 150,0 150,0 150,0 

Komandiruotės 27,8 27,8 27,8 

Kvalifikacijos kėlimas 6,5 6,5 6,5 

Komunalinės paslaugos 2644,2 2644,2 2644,2 

Kitos paslaugos 629,0 629,0 629,0 

% bendroje išlaidų apimtyje 14,2 14,2 14,2 

Stipendijos 2000,5 2000,5 2000,5 

% bendroje išlaidų apimtyje 6,7 6,7 6,7 

Iš viso  30037,6 30037,6 30037,6 
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Ilgalaikio turto remontas 410,0 400,0 400,0 407,0 

Kvalifikacijos kėlimas 45,0 45,0 45,0 12,7 

Komunalinės paslaugos 2845,2 2426,5 2426,5 1586,2 

Kitos paslaugos 540,0 530,0 530,0 678,5 

Darbdavių socialinė parama 12,0 11,0 11,0 8,6 

% bendroje išlaidų apimtyje 53,7 52,9 52,3 46,5 

Materialiojo ir nemateria- 

liojo turto įsigijimo išlaidos 

601,7 

 

551,6 

 

646,2 

 

675,3 

 

Mašinos ir įrengimai 541,7 401,6 466,0 496,8 

Kompiuterinė programinė 

įranga 

150,0 150,0 150,0 148,3 

Kitas nematerialusis turtas   30,2 30,2 

% bendroje išlaidų apimtyje 6,0 6,0 7,0 8,5 

Iš viso 10118,0 9140,0 9234,6 7918,7 

 

13. 3. lentelė. 2014 metais naujai įsigyto ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto sąrašas 

Turto pavadinimas Kiekis 
Įsigijimo 

kaina litais 

Kompiuteris Komparsa Kopa U7500 18 23409,24 

Kompiuteris Komparsa Atomik IT81 8 9684,56 

Kompiuteris Komparsa Kopa S8100 40 46533,21 

Kompiuteris HP EliteOne 800 GI All-in-One Touch 5 14997,95 

Kompiuteris Lenovo ThinkCentre Edge 93z Intel 5 11507,10 

Nešiojamas kompiuteris Lenovo Thinkpad X240 12,5" 4GB/500 

GB 
3 6837,00 

Kompiuteris Komparsa Kopa su monit.21,5“ 47 75663,89 

Kompiuteris Komparsa Kopa 15 17113,11 

Projektorius MS524 White DLP 3D ReadySVGA 800x600 5 5180,00 

Projektorius Casio XJ-A142 19 67450,00 

Spausdintuvas HP LJ 2420 1 2070,00 

Spausdintuvas HP LJ 2055 2 2631,00 

Nešiojamas projektorius Casio M-145 1 3993,0 

3D spausdintuvas MakerBot 1 12983,78 

Vaizdo įrašymo įrenginys 1 1113,18 

Serveris HP ProLiant DL360G8p 2 43487,40 

Stacionar.elektroninė vaizdo didinimo priemonė Topaz XL XD24 2 19265,40 

Išmanioji projekcinė lenta SMART SB680 1 7502,00 

Elektroninės lentos komplektas SMART SBX88516 1 17545,00 

Smart Sistema 680+v30 išmanioji lenta 1 9830,01 

Daugiafunkcinis įrenginys WorkCentre 3325DNI 2 2800,02 

Kondicionierius HW1091 2 7830,02 

Kondicionierius HW1121 2 9163,22 

Kelvedys CISCO Catalyst 3750X 12 port 1 24200,00 

Komunikacinė spinta 19" 37U 600x800mm juoda 1 1513,71 
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Skaitmeninė video kamera Ligrija HF P506 1 1397,55 

Televizorius LG 42"(107 cm) 3D PS LED TV Cinema 3D Smart 

TV 
3 4982,01 

Fotokamera CANON EOS M Speed 1 3229,76 

Elektron. pašto vokų markiravimo mašina OPTIMAIL 1 4706,90 

Suglaudžiamos lygiagretės vaikščiojimui 1 2775,35 

Aktyvaus tipo vežimėlis 1 4485,60 

Laikysenos įvertinimo veidrodis 1 2421,00 

Daugiafunkcinis aparatas 3 in1(ultragarsas+galvanika+odos nu 1 1340,00 

Mikrodermabrazijos aparatas F-834 1 1280,00 

Aparatas pedikiūrui Master Vac 1 5735,00 

Limfodrenažinis aparatas F-826 1 3000,00 

Vakuumo aparatas kūno priežiūros procedūroms 1 7338,00 

Elektroporacijos aparatas su fotodinaminė šviesa 1 1180,00 

Automatinė adatinė sistema mezoterapijai 1 1180,00 

Dermomasažinis vakuumo aparatas 1 9317,00 

Klausos technika FM sistema Bellman Audio Domino Pro 

komplek 
1 1974,00 

Mobilus kopiklis laiptais 1 11938,32 

Stereomikroskopas 1 10890,00 

Bosinė kolonėlė H&K QC421 1 2528,07 

Kolonėlė su stiprintuvu JBL PRX 715 2 6020,00 

Būgnų komplektas Yamaha Gigmaker GMOF5  1683,00 

Lėkščių komplektas mušamiesiems instrumentams Zildjan 

A20579 
1 2190,00 

Fortepjonas Estonija 1 7500,00 

Fortepjonas Bluthner 1 9500,00 

Fotelis Nero 1 Vienna 1 1106,82 

Kampas Nero 1S-RS-3F Vienna 1 3406,92 

Pastatoma spintelė 1 1439,90 

Kiliminis takas Multicol-60 .Ilgis 63,6 m  2424,28 

Serviravimo komoda su veidrodžiu 1 1128,93 

Traktorius McCULLOCH M125-97T 1 5000,00 

Statybiniai pastoliai komplektas 1 6473,50 

Bibliotekos fondas  25275,01 

Studijų informac. ir komunik. centro architektūrinė koncepcija  30250,00 

Ilgalaikis materialusis turtas iš viso  629400,72 

          

Nematerialusis turtas             

Programinė įranga Oracle for Suite8  1491,61 

Progr.įrangos Oracle Academy.Advanced Computer Science licen  1614,14 

Program.įrangos"aSc Tvarkaraščiai" licencijos (8 vnt)  1936,00 

Program įrangos SPSS Campus Standart Network licencijos 50v  13310,00 

Microsoft Desktop Education All Languages licencijos 530v  122937,21 

Microsoft Exchange Server Standart All Languages licencijos  279,51 
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Microsoft SOL Server Standart Edition All Languages licencij  2833,82 

Microsoft Windows Server Datacenter All Languages licencijos  1139,82 

Microsoft Windows Server Standart All Languages licencijos5v  949,85 

Microsoft Lync Server Standart All Languages licencijos  1355,20 

Microsoft System Center Standart Edition All Languag licenc  492,47 

Nematerialusis turtas iš viso  148339,63 

     

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas iš viso  777740,35 

Įsigijimo šaltiniai    

Vilniaus kolegijos veiklos pajamų lėšos  675300,18 

Kitų VŠ sujektų perduotas turtas  34261,27 

ES paramos projektai  18934,42 

Paramos lėšos pinigais  14863,01 

Aukciono lėšos  10890,0 

Perkelta iš kitų sąskaitų ir kiti šaltiniai  23491,47 
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14 PRIEDAS. ES struktūrinių fondų finansuojami projektai, kuriuose Vilniaus 

kolegija dalyvauja partnerio teisėmis 

Projekto pavadinimas, 

kontaktinis asmuo/ 

koordinatorius 

Kolegijoje 

Projekto kodas, 

trukmė, 

vykdytojas 

Bendra 

projekto 

vertė, 

EUR 

Projekto tikslas 

Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K 

1. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų 

kompetencijų 

formalizavimas 

Lietuvos aukštojo 

mokslo institucijose 

 

Rita Liepuonienė 

VP1-2.1-ŠMM-04-

K-03-004; 

2012-05-17         - 

2014-05-17; 

Mykolo Riomerio 

universitetas 

384 877 Projektu siekiama perduoti projekto pareiškėjo įgytą 

patirtį Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, kurios 

įgyvendus 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.  

Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus  

VP1-2.2-ŠMM-01-V 

2. Studijas 

reglamentuojančių 

aprašų sistemos 

plėtra (SKAR-2) 

 

Romantė Bučienė 

VP1-2.2-ŠMM-01-

V-01-002; 

2012-05-24         -  

2015-05-24; 

Studijų kokybės 

vertinimo centras 

770 312,21  Projekto tikslas – parengti studijų programų rengimui ir 

tobulinimui skirtus studijų krypčių (krypčių grupių) 

aprašus ir apmokyti aukštųjų mokyklų programų 

rengėjus pagal šiuos aprašus rengti ir tobulinti studijų 

programas. Projekto tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų 

dėstytojai ir ekspertai, vykdantys ir vertinantys studijų 

programas. Projekto įgyvendinimo metu organizuoti 

studijų aprašų rengėjų mokymai, organizuoti seminarai 

aukštųjų mokyklų programų rengėjams ir vykdytojams. 

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V 

3. LieDM tinklo 

plėtra 

 

Vaidas Liubinas 

VP1-2.2-ŠMM-04-

V-05-002  

2012-12-12 – 

2014-04-12 

Vilniaus 

Gedimino 

technikos 

universitetas 

287 795 LieDM tinklo prioritetas yra moderniomis informacijos 

ir telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo 

mokslo studijos, e-mokymosi plėtra, aukštųjų mokyklų 

partnerystė vykdant nuotolinį mokymą bei mokymąsi. 

Studijavimui el. būdu sukurta 10 antrosios pakopos 

studijų programų, 3 pirmosios pakopos studijų 

programos, daugiau nei 3000 nuotolinio mokymosi 

kursų, kasmet organizuojama apie 800 vaizdo 

konferencijų, sukaupta daugiau kaip 6000 valandų 

vaizdo įrašų, skirtingose Lietuvos aukštosiose 

mokyklose įsteigtos vaizdo konferencijų studijos, 

nuotolinio mokymo klasės, techniniai centrai bei vaizdo 

filmavimo ir montavimo studijos. Visa ši infrastruktūra 

prisideda prie nuotolinių studijų populiarinimo ir 

teikimo Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir didina 

jų konkurentabilumą respublikinėje ir tarptautinėje 

rinkoje. 
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4. Lietuvos mokslo ir 

studijų informacinės 

sistemos diegimas 

 

Vaidas Liubinas 

VP1-2.2-ŠMM-04-

V-02-003 

2010-11-30         - 

2015-03-31 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

1 448 100 Projekto tikslas - įdiegti Lietuvos virtualaus universiteto 

2007-2012 m. programos, patvirtintos LR švietimo ir 

mokslo ministro 2007-04-27 d. įsakymu Nr. ISAK-791 

(Žin. 2007, Nr. 51-1997) ir Lietuvos mokslo ir studijų 

informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2016 metų 

programos, patvirtintos LR švietimo ir mokslo ministro 

2012-12-12 d. įsakymu Nr. V-1738 Lietuvos mokslo ir 

studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros 

plėtros uždavinio produktus, skirtus aukštųjų mokyklų 

valdymui. 

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

5. Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų 

verslumo gebėjimo 

ugdymas 

įgyvendinant 

tarptautinį studentų 

neformalaus 

verslumo ugdymo 

modelį 

Saulius Marcinkonis 

VP1-2.2-ŠMM-07-

K-03-024; 

2011-11-14         - 

2014-04-15 

Visuomeninė 

organizacija 

Alytaus krašto 

verslininkų 

asociacija 

617 791 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. 

6. Studentų verslumo 

ugdymas 

integruotuose mokslo, 

studijų ir verslo 

centruose (slėniuose) 

– START 

 

Dainius Savulionis 

VP1-2.2-ŠMM-07-

K-03-034; 

2011-11-09 - 

2014-04-30 

Viešoji įstaiga 

„KTU Regioninis 

mokslo parkas“ 

449 271 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. 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V 

7. Lietuvos aukštojo 

mokslo 

tarptautiškumo 

plėtra 

 

Jolanta Preidienė 

VP1-2.2-ŠMM-08-

V-02-001  

2010-09-28 

2015-06-30 

Švietimo mainų 

paramos fondas 

 

6 799 359 Projekto tikslai: Didinti Lietuvos AM sistemos 

žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio 

šalių piliečiams; Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 

mobilumo pagal tarptautines Aukštojo mokslo 

mobilumo programas skatinimas. 

Projekto uždaviniai: Lietuvos AM politikos ir reformos 

sklaida prioritetinėse užsienio šalyse, skatinant užsienio 

universitetų suinteresuotumą Lietuvos AM sistema; 

Lietuvos AM pristatymas užsienio šalims, siekiant 

pritraukti į Lietuvą užsienio studentus; Skatinti Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal ES 

aukštojo mokslo programas. 

Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V 

8. Aukštojo Mokslo I 

ir II pakopų 

Informatikos ir 

informatikos 

inžinerijos krypčių 

studijų Programų 

atnaujinimas bei 

naujų sukūrimas ir 

įgyvendinimas 

(AMIPA) 

Rimantė Mešliūtė 

VP1-2.2-ŠMM-09-

V-01-003; 

2010-09-01         - 

2015-02-28 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

1 187 442 Pagrindinis šio 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, VK. 

Atnaujinant modulių turinius numatoma paruošti 

mokomosios knygos ir mokymo(si) medžiagos 

pateiktys. Praktinei studentų kompetencijai ugdyti 

numatomos II pakopos studentų praktikos mokslinėse ir 

gamybinėse įmonėse.  
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9. Biotechnologijos ir 

biofarmacijos 

sektoriui reikalingų 

aukštos kvalifikacijos 

specialistų rengimo 

tobulinimas 

(BIOTEFA-A) 

 

Dalė Židonytė 

VP1-2.2-ŠMM-09-

V-01-009; 

2010-09-01         - 

2014-12-26; 

Vilniaus 

universitetas 

1 963 146 Projekto tikslas- atnaujinti biotechnologijos ir 

biofarmacijos mokslo, verslo ir pramonės plėtrai 

reikalingas I ir II pakopos bei vientisųjų studijų 

programas, išbandyti šias programas ir tobulinti 

programas vykdančių dėstytojų kvalifikaciją. 

Įgyvendinus projektą bus atnaujintos VU, VGTU, 

VDU, LSMU ir VK vykdomos biomedicinos srities I ir 

II pakopos bei vientisosios studijų programos, 

patobulinant turimus ir parengiant naujus modulius.  

Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V 

10. 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) 

 

Beata Gervickaitė 

VP1-2.3-ŠMM-01-

V-01-001; 

2010-04-22         - 

2015-07-01 

Vilniaus 

universitetas 

(Karjeros 

centras) 

3 835 709 Projekto skirtas 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. 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V 

11. Studijų 

prieinamumo 

užtikrinimas 

specialiųjų poreikių 

turintiems 

studentams 

 

Saulius Marcinkonis 

VP1-2.3-ŠMM-07-

V-01-001; 

2012-01-01         - 

2015-08-31; 

Valstybinis 

studijų fondas 

5 771 852 Projekto tikslas – didinti studijų prieinamumą 

specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos 

aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų 

sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų 

kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų 

studijoms. Tobulės aukštųjų mokyklų specialistų 

kompetencija, daugiau neįgaliųjų galės siekti aukštojo 

mokslo. Aukštosios mokyklos, netapusios partnerėmis, 

turės galimybę susipažinti su projekto veikla. 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-

ŠMM-01-V 

12. Technologijų 

perdavimo gebėjimų 

ugdymas Lietuvos 

Slėnių mokslo ir 

studijų institucijose 

(TP-Uni) 

 

Dalė Neverbickaitė 

VP1-3.1-ŠMM-01-

V-02-005; 

2011-12-22         - 

2014-06-21; 

Viešoji įstaiga 

„Saulėtekio 

slėnis“ 

 

435 861 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. 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)  

VP1-3.1-ŠMM-02-V 
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13. eMoDB.LT2: 

Elektroninių mokslo 

duomenų bazių 

atvėrimas Lietuvai - 

antrasis etapas 

 

Vida Sušinskienė 

VP1-3.1-ŠMM-02-

V-02-004 

2012-05-30 

2015-09-20 

Lietuvos 

mokslinių 

bibliotekų 

asociacija 

7 891 703 Projekto tikslas - tobulinti visų krypčių MKT 

kvalifikaciją ir kompetencijas pagal srities ir 

horizontalius poreikius bei skatinti jų tęstinį profesinį 

tobulinimąsi, toliau plėtojant pirmojo eMoDB.LT etapo 

metu sukurtus rezultatus: aktualizuojant MKT 

kompetencijų naudotis EMDI mokymo modulius, 

parengiant mokymo programą „Elektroniniai mokslo 

ištekliai“ magistrantams ir doktorantams, pratęsiant 

EMDI prenumeratą, parengiant naudojimosi EMDI 

atmintines. Tikslinės projekto grupės - mokslininkai ir 

kiti tyrėjai, studentai (magistrantai ir doktorantai), 

bibliotekininkai-duomenų bazių administratoriai. 

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-05-K 

14. Lietuvos mokslo 

ir studijų 

organizacijų 

tematinių tinklų 

plėtra ir tyrėjų 

kompetencijų 

ugdymas 

 

Saulius Marcinkonis 

VP1-3.1-ŠMM-05-

K-02-007; 

2012-08-06         - 

2015-07-29; 

Asociacija 

„Santaros slėnis“ 

357 039 Projektu siekiama sustiprinti asociaciją „Santaros 

slėnis“, kurios uždaviniai skirti integruoto mokslo, 

studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros 

programai įgyvendinti, bei sustiprinti LMA, kurios 

uždaviniai skirti bendriems Lietuvos (tame tarpe slėnio 

„Santara") mokslo, studijų, ekonominiams ir 

socialiniams uždaviniams spręsti. Visos projekto 

veiklos nukreiptos į mokslo, studijų ir verslo centrų 

(slėnių) stiprinimą, keliant mokslininkų, tyrėjų 

kompetencijas, stiprinant jų gebėjimus (mokslo ir verslo 

partnerystės vystymo srityje), stiprinant bei plečiant 

vietinius ir tarptautinius tematinius tinklus, užtikrinant 

„Santaros" slėnio atviros prieigos centrų veiklą, 

stiprinant slėnio stebėsenos veiklą bei didinant MTTP 

rezultatų panaudojimo galimybes. 

15. Mokslininkų 

vietinio ir 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

skatinimas bei 

kompetencijų 

ugdymas 

 

Saulius Marcinkonis 

VP1-3.1-ŠMM-05-

K-02-020; 

2012-07-24         - 

2014-07-31; 

Viešoji įstaiga 

„Mokslininkų 

sąjungos 

institutas" 

104 308 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. 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. 

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

16. Biotechnologijos 

ir biofarmacijos 

specialistų rengimui 

ir MTEP veiklai 

skirtos 

infrastruktūros 

kūrimas bei 

atnaujinimas 

(BIOTEFA-C/D) 

Dalė Židonytė 

VP2-1.1-ŠMM-04-

V-02-003; 

2010-03-03         - 

2014-10-31; 

Vilniaus 

universitetas 

7 498 614 Projekto metu atnaujinta ir išplėtota projekto dalyvių 

biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų 

infrastruktūra, įsigyta susijusi MTEP, laboratoriniams 

darbams naudojama įranga. 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 

17. Ugdymo karjerai 

ir karjeros stebėsenos 

infrastruktūros 

aukštosiose 

mokyklose plėtotė 

 

Beata Gervickaitė 

VP3-2.2-ŠMM-07-

V-01-002; 

2010-08-10         - 

2014-08-31 

Vilniaus 

universitetas 

(Karjeros 

centras) 

1 703 647 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. 
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Maketavo Laima Miežienė ir Regina Kosmovski, Vilniaus kolegija. 

 

Leido Vilniaus kolegija, Saltoniškių 58, LT-08105 Vilnius, www.viko.lt 

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

 


