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Agrotechnologijų fakultetas (ATF), 
Studentų g. 39A, 
Studijų skyrius – 226 kab.; +370 640 41 782

Elektronikos ir informatikos fakultetas (EIF), 
J. Jasinskio g. 15, 
Studijų skyrius – 220 kab.; +370 650 12 070

Ekonomikos fakultetas (EKF), 
Studentų g. 39A, 
Studijų skyrius – 514 kab.; +370 620 39 062

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas (MTF), 
Didlaukio g. 82, 
Studijų skyrius – 113 kab.; +370 691 68 900

Pedagogikos fakultetas (PDF), 
Studentų g. 39A, 
Studijų skyrius – 307 kab.; +370 640 51 439

Verslo vadybos fakultetas (VVF), 
Didlaukio g. 49, 
Studijų skyrius – 404 kab.; +370 606 11 264

Sveikatos priežiūros fakultetas (SPF), 
Didlaukio g. 45, 
Studijų skyrius – 455 kab.; +370 649 09 069

FAKULTETAI
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Vartotojo identifikatoriai Vilniaus kolegijoje
Kiekvienam kolegijos studentui suteikiamas identifikacinių duomenų 
rinkinys, skirtas prisijungti prie informacinių sistemų. Identifikacinį 
rinkinį sudaro: 

•	 vartotojo vardas, pavardė, grupė, fakultetas; pvz., Vardas 
Vardauskas, GR21A, Fakultetas);

•	 identifikatorius, pvz., s987654 (s987654@ad.viko.lt);
•	 slaptažodis (minimalūs reikalavimai yra 8 simboliai, paskutiniai 5 

nesikartojantys);
•	 elektroninio pašto adresas; pvz., vardas.vardauskas@stud.viko.lt.

WiFi
 Vilniaus kolegijoje veikia EDUROAM – tarptinklinio interneto ryšio 
paslauga. Bevieliu ryšiu Vilniaus kolegijos pastatuose gali naudotis 
kolegijos studentai, darbuotojai ir svečiai. Norėdami prisijungti 
prie Eduroam bevielio tinklo, jį pasirenkate, vartotojo lauke įrašote 
savo identifikatorių, pvz., s987654@ad.viko.lt (s987654 yra Jūsų 
identifikatorius Kolegijos informacinėse sistemose, ad.viko.lt – 
paslaugos serverio vardas). Eduroam tinklu galėsite naudotis ne tik 
Vilniaus kolegijoje, bet ir kitose mokymo įstaigose ar vietose, kuriose 
jis veikia. 

Akademinė informacijos sistema (AIS)
 Prie AIS jungiamasi su indentifikatoriumi pvz., s987654 (be ad.viko.lt), 
ir slaptažodžiu.

Moodle
 Vilniaus kolegijos virtuali mokymo / mokymosi aplinka. Dėstytojai 
įkelia dalyko paskaitų medžiagą, vykdo atsiskaitymus ir pan. (testai, 
kontroliniai darbai, egzaminai, baigiamųjų darbų įkėlimas ir kt.). Prie 
virtualios aplinkos jungiamasi su indifikatoriumi,  pvz., s987654 (be 
ad.viko.lt), ir slaptažodžiu.

Office365 paskyra
 Vilniaus kolegijos studentai ir darbuotojai turi prieigą prie Office365 
(https://www.office.com/). Jungiamasi su  prisijungimo vardu, pvz., 
s987654@ad.viko.lt, ir slaptažodžiu.
Office 365 paslaugų paketas apima: 

•	 elektroninį paštą (Outlook);
•	 failų saugyklą OneDrive (1 TB talpa), skirtą studijoms / darbui 

reikalingiems failams įkelti;
•	 Teams –  bendravimui ir bendradarbiavimui skirta programa: 

pranešimai, garso / vaizdo skambučiai, konferencijos, paskaitos, 
failų dalijimasis;

•	 Dokumentų kūrimas ir darbas su jais Online aplinkoje (pvz. , 
Word, Excel).

Daugiau informacijos https://kc.viko.lt/paslaugos/office-365/ 
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ATF, Studentų g. 47, tel. +370 676 05 157, 
darbo laikas: I–IV 7:30-17:30; V 7:30–16:30.

EIF, J. Jasinskio g. 15, tel. +370 699 40 933, 
darbo laikas: I–V 7.30–16.00.

EKF, Studentų g. 47, tel. +370 676 05 157, 
darbo laikas: I–IV 7:30–17:30; V 7:30–16:30.

MTF, Didlaukio g. 82, tel. +370 691 43 736, 
darbo laikas: I–V 9:00–17:00.

PDF, Studentų g. 47, tel. +370 676 05 157, 
darbo laikas: I–IV 7:30–17:30; V 7:30–16:30.

VVF, Didlaukio g. 49, tel. +370 649 10 821, 
darbo laikas: I–II  10:00–18:00; III–V  8:00–16:00.

SPF, Didlaukio g. 45, tel. +370 659 62 681, 
darbo laikas: I– IV 8:00–16:30; V 8:00–15:30.

Daugiau informacijos: D. U. K. – Biblioteka (viko.lt)
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Kolegijoje veikia 3 valgyklos: 

 Didlaukio g. 45 (Sveikatos priežiūros fakultete):
 Sveikatos priežiūros fakulteto studentams;
 Verslo vadybos fakulteto studentams;
 Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto 

studentams;

 Studentų g. 39A:
 Ekonomikos fakulteto studentams;
 Pedagogikos fakulteto studentams;
 Agrotechnologijų fakulteto studentams; 

 J. Jasinskio g. 15:
 Elektronikos ir informatikos fakulteto 

studentams.

VALGYKLOS
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Įsigiję spausdinimo kuponus (daugiau 
informacijos), galėsite pasinaudoti Kolegijos 
bendro naudojimo daugiafunkciais kopijavimo / 
spausdinimo  aparatais:

Agrotechnologijų fakultetas (ATF), 
Studentų g. 39A, antro, trečio ir ketvirto aukštų 
fojė.

Elektronikos ir informatikos fakultetas (EIF), 
J. Jasinskio g. 15, bibliotekoje – 425 kab.

Ekonomikos fakultetas (EKF), 
Studentų g. 39A, antro, trečio ir ketvirto aukštų 
fojė.

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas (MTF), 
Didlaukio g. 82, fojė (prie kavos aparato, einant 
bibliotekos link).

Pedagogikos fakultetas (PDF), 
Studentų g. 39A, antro, trečio ir ketvirto aukštų 
fojė.

Sveikatos priežiūros fakultetas (SPF), 
Didlaukio g. 45, administracijos koridoriuje, prie 
119 kab.

SPAUSDINTUVAI
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Įstojusiems į Vilniaus kolegiją studentams, 
kurie gyvena ne Vilniuje, suteikiama galimybė 
apsigyventi bendrabučiuose. Informacija apie 
bendrabučius čia. 

Agrotechnologijų fakultetas. 
Bendrabutis Nr. 4, Studentų g. 47, 
tel. +370 687 89 494.

Elektronikos ir informatikos fakultetas.  
Bendrabutis Nr. 1, Verkių g. 45, 
tel. +370 657 16 886.

Ekonomikos fakultetas. 
Bendrabutis Nr. 2, Šaltkalvių g. 14, 
tel. +370 657 17 366.

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas. 
Įvaizdžio dizainas, Muzikinis teatras, Šokio 
pedagogika – Bendrabutis Nr. 7, Didlaukio g. 63, 
tel. +370 687 27 234.
Kultūrinės veiklos vadyba, Mados technologijos 
ir verslas, Mados dizainas, Populiarioji muzika –  
Bendrabutis Nr. 3, Didlaukio g. 61, 
tel. +370 657 26 276.

Pedagogikos fakultetas. 
Bendrabutis Nr. 4, Studentų g. 47, 
tel.+370 687 89 494.

Verslo vadybos fakultetas. 
Bendrabutis Nr. 3, Didlaukio g. 61, 
tel.+370 657 26 276.

Sveikatos priežiūros fakultetas. 
Bendrabutis Nr. 7, Didlaukio g. 63, 
tel.+370 687 27 234.

BENDRABUČIAI
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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.

Sveikatos priežiūros fakultetas, 
Didlaukio g. 45, 113 kab. Tel.: tel. +370 687 83 177, 
el. p. j.bautronis@viko.lt
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Agrotechnologijų fakultetas (ATF), 
paskaitų pradžia 8:00, 
pietų pertrauka 11:15–12:00.

Elektronikos ir informatikos fakultetas (EIF), 
paskaitų pradžia 7:45, 
pietų pertrauka 11:00–11:45.

Ekonomikos fakultetas (EKF), 
paskaitų pradžia 7:45, 
pietų pertrauka 11:00–11:30.

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas (MTF), 
paskaitų pradžia 7:45, 
pietų pertrauka 11:45–12:30.

Pedagogikos fakultetas (PDF), 
paskaitų pradžia 8:00, 
pietų pertrauka 11:15–11:45.

Verslo vadybos fakultetas (VVF), 
paskaitų pradžia 8:30, 
pietų pertrauka 11:45-12:30.

Sveikatos priežiūros fakultetas (SPF), 
paskaitų pradžia 8:00, 
pietų pertrauka 11:10–11:50.

PASKAITŲ PRADŽIA IR PERTRAUKOS
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Kolegijoje vykdomos studijos yra nuolatinės (3 
arba 3,5 metai) ir ištęstinės (4 metai). 
Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, 
įgytas išsilavinimas yra lygiavertis. 

Nuolatinės studijos organizuojamos darbo 
dienomis. Nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti 
dieninis arba sesijinis. Studijos, vykdomos pagal 
sesijinį studijų tvarkaraštį, gali būti nuotolinės.

Studijos ištęstine forma organizuojamos darbo 
dienomis vakarais, šeštadieniais arba sesijomis.

NUOLATINĖS / IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI 
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Studentas, studijuojantis valstybės 
finansuojamoje studijų vietoje, keisti studijų 
programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų 
krypčių grupėje gali be akademinių skolų baigęs 
pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. Studentai 
turi raštu kreiptis į fakulteto dekaną ne vėliau kaip 
likus 10 dienų iki naujo studijų semestro.

STUDIJŲ PROGRAMOS IR (AR) 
FORMOS KEITIMAS

DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI 

KLAUSIMAI (DUK)
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Laisvai pasirenkamuosius dalykus (modulius) 
studentas pagal studijų planą gali rinktis iš 
Kolegijoje siūlomų dalykų (modulio) sąrašo.  

LAISVAI PASIRENKAMIEJI DALYKAI (LPD)
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Studijų programos apimtis skaičiuojama kreditais. 
Studijų kreditas – studijų apimties vienetas, 
kuriuo skaičiuojamas vidutinis studijuojančiojo 
darbo krūvis, reikalingas studijų rezultatams 
pasiekti. Vienas kreditas yra lygus 25–30 studento 
darbo valandų. 

Koleginių studijų programų apimtis gali būti 180 
arba 210 kreditų.  Studijų nuolatine forma vienų 
metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne 
mažiau kaip 45 kreditai. 

Mažiausia studijų dalyko apimtis – 3 kreditai.

STUDIJŲ KREDITAI
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Dėstytojas , pradėdamas dėstyti dalyką (modulį), 
pristato studentams dalyko (modulio) programą, 
supažindina su dalyko (modulio) tikslu, siekiamais 
studijų rezultatais, paaiškina vertinimo struktūrą 
ir kriterijus, aptaria akademinio sąžiningumo 
principus. 

Dalyko (modulio) įvertinimus dėstytojas 
Akademinėje informacinėje sistemoje turi 
paskelbti per 5 darbo dienas, neįskaitant 
atsiskaitymo dienos. Baigiamasis įvertinimas 
paskelbiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną 
pasibaigus egzaminų sesijai (modulio studijoms). 
Paskelbęs įvertinimus, dalyko (modulio) 
dėstytojas jo nurodytu laiku turi supažindinti 
besidominčius studentus su pagrindiniais jų 
darbo trūkumais ir klaidomis.

Dėstytojas konsultuoja studentus ne tik paskaitų 
metu, bet ir fakulteto numatytomis konsultacijų 
valandomis.

DĖSTYTOJAI



Siekiant užtikrinti nuolatinį studentų darbą 
per visą studijų semestrą, Kolegijoje taikomas 
kaupiamasis ir kriterinis vertinimas, kurio 
struktūra ir kriterijai apibrėžti dalyko (modulio) 
apraše.

Dalyko (modulio) tarpinių atsiskaitymų 
skaičių ir jų svertinius koeficientus pasirenka 
dalyką (modulį) dėstantis (-ys) dėstytojas 
(-ai), rengdamas (-i) dalyko (modulio) aprašą. 
Tarpinis atsiskaitymas gali būti sudarytas iš kelių 
mažesnės apimties užduočių (pvz.: laboratorinių 
darbų gynimas, pasiekimų aplankas ir kt.), kurių 
įvertinimai sumuojami ir vertinimo formulėje 
skaičiuojami kaip vienas išvestinis balas. 
Rekomenduojama, kad tarpinio atsiskaitymo 
svertinis koeficientas būtų ne mažesnis kaip 0,2, 
o galutinio atsiskaitymo – ne mažesnis kaip 0,4 
dalyko (modulio) baigiamojo įvertinimo.

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) 
ATSISKAITYMAI
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Studentui, gavus neigiamą įvertinimą arba 
be pateisinamos priežasties neatvykus į 
atsiskaitymus, suteikiama galimybė dėstytojo 
paskirtu laiku iki einamojo semestro pabaigos 
pakartotinai du kartus atsiskaityti. Pirmasis 
pakartotinis atsiskaitymas yra nemokamas, už 
antrąjį atsiskaitymą mokama Kolegijos nustatyto 
dydžio įmoka – šiuo metu 20 eurų. 

Pakartotinai atsiskaityti neleidžiama, jeigu 
studentas:
 prieš tai bandė atsiskaityti nesąžiningai;
 be pateisinamų priežasčių neatliko praktikos;
 gavo nepatenkinamą praktikos vadovo 

(mentoriaus) institucijoje įvertinimą.  

DALYKŲ (MODULIŲ) PAKARTOTINIAI 
ATSISKAITYMAI (PERLAIKYMAI)
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Akademinė skola – pakartotinai per nustatytą 
laikotarpį nepasiektas dalyko (modulio) 
slenkstinis pasiekimų lygmuo, t. y. teigiamai 
neįvertintas bent vienas dalyko (modulio) apraše 
numatytas atsiskaitymas (tarpinis ir (ar) galutinis) 
ir negautas dalyko (modulio) baigiamasis  
įvertinimas. 

Studentas kiekvieną laiku neatliktą ar neigiamai 
įvertintą atsiskaitymą kito semestro metu gali 
perlaikyti du kartus akademinių skolų laikymo 
tvarkaraštyje numatytu laiku. Už kiekvieną 
atsiskaitymo laikymą mokama Kolegijos 
nustatyto dydžio įmoka – šiuo metu 20 eurų.

AKADEMINĖ SKOLA
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Skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos 
akademinių skolų neturintiems studentams, 
atsižvelgus į jų studijų rezultatus. Jos skiriamos 
pagal studentų praeito semestro studijų 
rezultatus semestrui. Kolegijoje skiriamos dviejų 
dydžių skatinamosios stipendijos – bazinė (1 
BSI) ir padidinta (3 BSI). Nuo 2021-01-01 bazinė 
socialinė išmoka (BSI) – 40 Eur.

Bazinė stipendija skiriama studentams, kurių 
paskutinės sesijos rezultatų svertinis vidurkis 
yra ne mažesnis negu suderintas su fakulteto 
studentų atstovybe ir fakulteto dekano įsakymu 
nustatytas ribinis svertinis vidurkis bazinei 
stipendijai gauti.

Padidinta stipendija skiriama studentams, kurie 
per semestrą gavo tik labai gerus (įvertinimas 
„devyni“) ir puikius (įvertinimas „dešimt“) 
dalykų (modulių) baigiamuosius įvertinimus ir 
semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis yra 
ne mažesnis negu 9,5. Fakultetas, atsižvelgdamas 
į skirtus valstybės biudžeto asignavimus, gali 
nusistatyti ir aukštesnį svertinį vidurkį.

Pirmąjį studijų semestrą, vasaros atostogų ir 
akademinių atostogų ar studijų sustabdymo metu 
skatinamosios stipendijos nemokamos.

STIPENDIJOS



Į Kolegiją įstoję studentai pasirašo Studento 
sąžiningumo deklaraciją, kuria įsipareigoja 
visą studijų laikotarpį vadovautis akademinio 
sąžiningumo principais. 

Vienas iš dažniausiai pastebimų akademinio 
nesąžiningumo atvejų yra plagiatas. Siekiant 
įvertinti studentų akademinį sąžiningumą ir 
nustatyti, ar studijų rašto darbuose nėra plagiato 
atvejų, Vilniaus kolegijos studijų rašto darbai 
tikrinami elektronine sutapties atpažinimo 
sistema, kurioje atliekama darbų savarankiškumo 
patikra. 

Už nesąžiningą akademinį elgesį studentui, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais 
arba studijų tvarką Vilniaus kolegijoje 
reglamentuojančiais dokumentais, taikomos 
poveikio priemonės: įspėjimas, drausminė 
nuobauda, šalinimas iš Kolegijos ir kt. 

AKADEMINIS SĄŽININGUMAS 
(PLAGIJAVIMO PATIKROS SISTEMOS)
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Studentams, pateikusiems prašymą fakulteto 
dekanui, gali būti suteiktos akademinės 
atostogos arba leista sustabdyti studijas. 
Akademinių atostogų ar studijų sustabdymo 
metu studentai išsaugo studento statusą.

Akademinės atostogos suteikiamos:
 dėl nėštumo ir gimdymo, ligos, karinės 

tarnybos vieneriems metams; gydytojų 
konsultacinei komisijai rekomendavus tęsti 
atostogas, teikiant prašymą jos gali būti 
pratęstos;

 vaiko priežiūrai, iki vaikui sueis 3 metai;
 dėl asmeninių priežasčių – kartą per studijų 

laikotarpį ne ilgiau kaip vieneriems metams.

Studentui, laikinai negalinčiam tęsti studijų, 
fakulteto dekanas gali leisti sustabdyti studijas ne 
ilgiau kaip vieneriems metams.

Studentų, grįžusių po akademinių atostogų, 
studijų sustabdymo studijų finansavimo pobūdis 
nesikeičia. 

AKADEMINĖS ATOSTOGOS IR 
STUDIJŲ STABDYMAS
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  STUDIJOS



DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI 

KLAUSIMAI (DUK)
  STUDIJOS

Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios 
arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu 
daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo 
valstybės biudžeto lėšomis, neturi teisės pretenduoti į 
valstybės finansuojamą studijų vietą ir į studijų kainos 
kompensavimą.

Studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose 
studijų vietose ir pašalinti iš Kolegijos arba nutraukę 
studijas, privalo grąžinti lėšas į valstybės biudžetą, 
išskyrus atvejus, jeigu:
 studentas nutraukė studijas savo noru per 

pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą ir apie 
tai ne vėliau kaip iki antrojo studijų semestro 
pradžios raštu pranešė fakulteto Studijų skyriui;

 studentas studijų semestrą baigė Kolegijos 
nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne 
vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios 
raštu pranešė fakulteto Studijų skyriui apie 
studijų nutraukimą arba studentas įvykdė studijų 
programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo 
darbo pateikimą Kolegijai, tačiau baigiamojo 
darbo negynė (neapgynė);

 studentas neteko valstybės finansavimo 
pasikeitimo atveju (rotacija), studijų semestrą 
baigė Kolegijos nustatytu laiku, neturi 
akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 
darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo 
paskelbimo raštu pranešė fakulteto Studijų 
skyriui apie studijų nutraukimą;

STUDIJŲ NUTRAUKIMAS



Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų 
vietose, gali pretenduoti į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą 
studijų vietą pasibaigus semestrui pagal studijų pasiekimus. 

Valstybės finansuojama studijų vieta tampa laisva  šiais atvejais:
 iš Kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje studijų 

vietoje studijavusį studentą;
 valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam 

studentui nutraukus studijas savo noru;
 valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam 

studentui ne anksčiau kaip pirmojo studijų semestro 
rugsėjo 1 dieną raštu atsisakius (pateikus prašymą dekanui) 
valstybės finansuojamos studijų vietos ir sutikus mokėti 
visą studijų kainą;

 valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam 
studentui, neatitinkančiam gero mokymosi kriterijų, 
netekus valstybės finansavimo.

Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų 
atitikimas gero mokymosi kriterijams yra vertinamas kas vieneri 
studijų metai (vertinamas laikotarpis prasideda rugsėjo 1 d. ir 
baigiasi rugpjūčio 31 d.). Gerai besimokančiu laikomas studentas, 
neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai 
vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų 
arba tipinį pasiekimų lygmenį. 

Jeigu valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis 
studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka 
valstybės finansuojamos studijų vietos ir turi mokėti jo priėmimo į 
Vilniaus kolegiją metais nustatytą studijų kainą.

Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems 
ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės 
finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio 
pasiekimų lygmuo yra slenkstinis, jeigu atitinkamos studijų 
krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės 
nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, 
atitinkančių gero mokymosi kriterijus.

VALSTYBĖS FINANSAVIMO 
PASIKEITIMAS (ROTACIJA)

DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI 

KLAUSIMAI (DUK)
  STUDIJOS
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Vilniaus kolegijos studentai kviečiami dalyvauti 
Erasmus+ programoje, kuri yra viena iš pagrindinių 
tarptautinį studentų judumą finansuojančių programų.

Konkurse Erasmus+ studijoms ir / arba praktikai gali 
dalyvauti visi VIKO studentai. Baigus studijas galima 
dalyvauti absolventų praktikos programoje.
Erasmus+ konkursai kasmet vyksta:
 Rudens semestro studijoms ir / arba praktikai: 

vasario 1–28 d. (visuose fakultetuose);
 Pavasario semestro studijoms: rugsėjo 

1–23 d. (SPF), rugsėjo 1–30 d. visuose kituose 
fakultetuose (EIF, EKF, VVF, ATF, PDF, MTF);

 Absolventai kviečiami dalyvauti konkurse dar 
studijuojant VIKO, t. y. pateikti prašymą ne 
vėliau kaip paskutinį savo studijų VIKO semestrą: 
gruodžio 1–23 d. arba gegužės 1–31 d.

Norėdami dalyvauti VIKO Erasmus studentų judumo 
konkurse, atitinkamu laiku užpildykite PARAIŠKĄ.

Studijos ir / arba praktika užsienio institucijoje pagal 
Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį 
laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia 
kurių turi būti 2 mėn. Galimas mišrus mobilumas, 
jungiant studijų ir praktikos laikotarpius, taip pat 
virtualus mobilumas.

Studentai, laimėję konkursą, gali gauti Erasmus+ 
stipendiją, kurios dydis svyruoja nuo 420 iki 700 
EUR/mėn. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo 
projekto metų bei šalies, į kurią planuojama vykti.

Daugiau informacijos: https://www.viko.lt/studentu-
mobilumas/

ERASMUS+ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsRODQ-rm_mPkhJqo-CKhg2mjNUMDkzV0lGSEpBODlJTkE4UUYwQUhTTE1JUS4u
https://www.viko.lt/studentu-mobilumas/
https://www.viko.lt/studentu-mobilumas/
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Priklausomai nuo studijų krypties (programos) 
specifikos, gali būti vykdomos skirtingo pobūdžio 
pažintinės, mokomosios, profesinės veiklos (tarp 
jų ir baigiamoji) ir kt. praktikos.

Praktikos atliekamos pagal fakulteto dekano 
patvirtintą studijų grafiką.

Praktikos gali vykti Kolegijos praktinio mokymo 
aplinkoje (auditorijose, laboratorijose, praktinio 
mokymo centruose, imitacinėse bendrovėse, 
mokslo dirbtuvėse ar kitose specializuotose 
vietose), Lietuvos arba užsienio įmonėje, 
organizacijoje, įstaigoje ar Kolegijos padalinyje, 
kurio veiklos pobūdis dera su numatytais 
praktikos tikslais.

Kolegija profesinės veiklos praktikoms atlikti 
siūlo studentams galimas praktikos institucijas. 
Praktikos instituciją gali susirasti ir pats 
studentas, vadovaudamasis Fakulteto tvarka.

Tarp studento, Kolegijos ir praktikos institucijos 
sudaroma trišalė Vilniaus kolegijos studento 
praktinio mokymo sutartis.

Pasibaigus praktikai studentas pateikia 
atsiskaitymo už praktiką dokumentus: praktikos 
ataskaitą ir kitus praktikos dalyko (modulio) 
apraše numatytus dokumentus ir atsiskaito pagal 
Fakulteto tvarką.

PRAKTIKOS
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Studentas turi teisę pateikti motyvuotą skundą 
dėl studijų pasiekimų įvertinimo, studijų 
pasiekimų vertinimo procedūrų ar dėl dalinių 
studijų rezultatų įskaitymo.

Apeliacijos dėl baigiamųjų darbų (projektų) ir 
kitų atsiskaitymų, per kuriuos studijų pasiekimai 
vertinami kolegialiai, t. y. sudaroma vertinimo 
komisija, gali būti teikiamos tik dėl studijų 
pasiekimų vertinimo procedūrų pažeidimų. Dėl šių 
darbų įvertinimo balo apeliacijos nenagrinėjamos.

APELIACIJOS IR SKUNDAI
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Seniūnai

Kuratoriai

Neformalios veiklos

LSP

Valstybinis studijų fondas (VSF)

Pagrindiniai VIKO dokumentai

Karjeros centras

Psichologas 

Studijų tarnybos studentų 
reikalų koordinatorius
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Pradėjus studijuoti Vilniaus kolegijoje Jums yra 
skiriami 2 kuratoriai: dėstytojas ir studentas.
Dėstytojas kuratorius Jums bus pristatytas 
studijų pradžioje. Jis padės išsiaiškinti su 
studijomis susijusius klausimus.

Studentas kuratorius yra aukštesnio kurso 
studentas, kurį skiria Studentų atstovybė. Į jį 
galima kreiptis ne tik su studijomis susijusiais, bet 
ir kitais rūpimais klausimais.

KURATORIAI
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Seniūnas – Vilniaus kolegijos studentas, kuris 
yra atsakingas už informacijos sklaidą fakulteto 
bendruomenei ir išrinktas savo akademinės 
grupės. Seniūnas renkamas grupės studentų 
susirinkime, dalyvaujant daugiau nei 50% grupės 
studentų, paprasta balsų dauguma. Seniūno 
rinkimai yra atviri.

SENIŪNAI
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Agrotechnologijų fakultetas 
Studentų mokslinė draugija – kuruoja lektorė Jolanta Jurkevičiūtė 
j.jurkeviciute@atf.viko.lt . Daugiau: https://atf.viko.lt/studentams/
studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/

Ekonomikos fakultetas 
Studentų mokslinė draugija – kuruoja dr. Artūras Vitas a.vitas@ekf.viko.
lt. Daugiau: https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-
moksline-draugija/ 
Finansininkų klubas – kuruoja Romualda Urniežienė r.urnieziene@ekf.
viko.lt. Daugiau: https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/
finansu-klubas/
Jaunojo ekonomisto klubas (skirtas 10–12 klasių moksleiviams) – 
kuruoja Sigita Valentukevičienė s.valentukeviciene@ekf.viko.lt. Daugiau 
info: https://ekf.viko.lt/visuomenei/jaunojo-ekonomisto-klubas/

Verslo vadybos fakultetas 
Studentų mokslinė draugija – kuruoja lektorė Vilma Gegužienė 
v.geguziene@vvf.viko.lt. Daugiau: https://vvf.viko.lt/studentams/
studentu-moksline-draugija/
Renginių asistentų grupė – kuruoja Eimantas Kamienas e.kamienas@
vvf.viko.lt. Daugiau: https://vvf.viko.lt/visuomenei/renginiu-asistentu-
grupe/

Vilniaus kolegija
Ansamblis „Voruta“, apjungdama liaudiško šokio grupę, harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas arba kompozitorių sukurtas dainas atliekančią 
vokalinę grupę bei liaudiškos muzikos kapelą, ir liaudies instrumentų 
orkestrą darniai įsilieja į Vilniaus miesto ir visos Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą – kasmet intensyviai koncertuoja, dalyvauja tautinių šokių 
festivaliuose, tarptautiniuose projektuose, Baltijos šalių studentų 
šventėse „Gaudeamus“.
Merginų chorą „Vaidilutės“ šiuo metu lanko apie 30 dainininkių – 
studentės iš SPF, VVF, MEF, EKF. Choras nuolat koncertuoja įvairiuose 
renginiuose, dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių chorinės bei religinės 
muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių dainų šventėse, 
Baltijos šalių studentų festivaliuose „Gaudeamus“.
Folkloro ansamblis „Želmuo” – jaunatviškas ir įvairiapusiškas Vilniaus 
kolegijos kolektyvas, savo veiklą pradėjęs 2012 m. rugsėjo viduryje. Savo 
veikla jis siekia populiarinti tradicinę kultūrą Kolegijoje, dalyvauti įvairaus 
pobūdžio renginiuose, patys juos organizuoti bei parinkti jaunimui 
patrauklias formas.

NEFORMALIOS VEIKLOS

https://atf.viko.lt/
mailto:j.jurkeviciute%40atf.viko.lt%20?subject=
https://atf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/
https://atf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/
https://ekf.viko.lt/
mailto:a.vitas@ekf.viko.lt
mailto:a.vitas@ekf.viko.lt
https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/
https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/studentu-moksline-draugija/
mailto:r.urnieziene@ekf.viko.lt
mailto:r.urnieziene@ekf.viko.lt
https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/finansu-klubas/
https://ekf.viko.lt/studentams/studentiska-veikla/finansu-klubas/
mailto:s.valentukeviciene@ekf.viko.lt
https://ekf.viko.lt/visuomenei/jaunojo-ekonomisto-klubas/
https://vvf.viko.lt/
mailto:v.geguziene@vvf.viko.lt
https://vvf.viko.lt/studentams/studentu-moksline-draugija/
https://vvf.viko.lt/studentams/studentu-moksline-draugija/
mailto:e.kamienas@vvf.viko.lt
mailto:e.kamienas@vvf.viko.lt
https://vvf.viko.lt/visuomenei/renginiu-asistentu-grupe/
https://vvf.viko.lt/visuomenei/renginiu-asistentu-grupe/
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Kaip gauti LSP?

1. Keliauk į www.lsp.lt;
2. Registruokis. Atidžiai įvesk prašomą 

informaciją ir sek nurodymus. Jei pamatysi 
užrašą „Jūsų duomenys išsaugoti LSP 
duomenų bazėje, tačiau juos dar turi 
patvirtinti aukštosios mokyklos LSP 
koordinatorius“, vadinasi, aukštoji mokykla 
dar neatnaujino Tavo duomenų. Palauk 
keletą dienų ir prisijunk dar kartą.

3. Kai sistema tave patvirtins – įkelk savo 
nuotrauką.

4. Pasirink „Naujo LSP užsakymas“.
5. Pasirink naujojo LSP atsiėmimo vietą ir laiką.
6. Atsiimdamas LSP su savimi turėk asmens 

dokumentą.

https://lsp.lt/lt

LSP

https://lsp.lt/lt
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Valstybinis studijų fondas skiria finansavimą 
studentams įvairiems tikslams:

•	 Valstybės remiamos paskolos;
•	 Socialinės stipendijos;
•	 Studijų stipendijos;
•	 Parama užsienio lietuviams;
•	 Tikslinės išmokos;
•	 Studijų kainos kompensavimas;
•	 Kompensavimas atlikusiems karo tarnybą;
•	 Parama pedagogikos studijoms;

Daugiau informacijos galite rasti čia.

VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS (VSF)

https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai
https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams
https://vsf.lrv.lt/parama-pedagogikos-studijoms
https://vsf.lrv.lt/
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Studijų dokumentus galite rasti paspaudę čia.

Studijų dokumentai – Vilniaus kolegija (viko.lt)

PAGRINDINIAI VIKO DOKUMENTAI

https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/
https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/
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Vilniaus kolegijos Karjeros centras skelbia 
darbdavių pasiūlymus praktikai atlikti ir įsidarbinti, 
konsultuoja dėl darbo, praktikos paieškos, visais 
su karjera susijusiais klausimai. Registruokis 
nemokamai konsultacijai (galima konsultuotis 
nuotoliniu būdu).  

Konsultuoja Beata Gervickaitė, Karjeros centro 
vedėja; karjeroscentras@viko.lt; 8 691 65 998).

•	 Darbo skelbimai
•	 Praktikos skelbimai
•	 Karjeros konsultacijos (ir nuotolinės)
•	 CV ir motyvacinio laiško rengimas
•	 Pagalba ieškant praktikos ar darbo vietos

Darbo ir praktikos skelbimai: 
https://karjera.viko.lt/, 
Vilniaus kolegijos Karjeros centras | Facebook

KARJEROS CENTRAS

mailto:karjeroscentras@viko.lt
https://karjera.viko.lt/
https://www.facebook.com/vk.karjera
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Vilniaus kolegijos studentai gali gauti nemokamą 
psichologinę pagalbą.
Konsultuoja psichologė Nomeda Sindaravičienė.

Kviečiame registruotis:
n.sindaraviciene@mtf.viko.lt, mob. 8 687 30 095

PSICHOLOGAS

mailto:n.sindaraviciene%40mtf.viko.lt?subject=
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Vilniaus kolegijoje veikia studentų reikalų 
koordinatorius, kuris galės Jums pagelbėti keliais 
klausimais: 

1. Susijusiais su studijomis;
2. Susijusiais su neformaliąja veikla;
3. Susijusiais su parama vykdomą Valstybinio 

studijų fondo;

Kontaktiniai duomenys:
r.rimkus@viko.lt
mob. 8 659 05 450

STUDIJŲ TARNYBOS STUDENTŲ 
REIKALŲ KOORDINATORIUS

mailto:r.rimkus@viko.lt
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