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FA K U LT E TA I

VILNIAUS KOLEGIJA – aukštojo
mokslo NACIONALINIŲ
REITINGŲ LYDERĖ
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studijų laiko skirta
PRAKTIKOMS ir
PRAKTINIAMS
UŽSIĖMIMAMS

>6 000
500
STUDENTŲ

D ĖST Y TOJ Ų

>270
užsienio aukštųjų
mokyklų iš
40 pasaulio šalių
vykdo tarptautinius
mainus su Kolegija

GALIMYBĖ DALYVAUTI

ERASMUS+

APIE STUDIJAS
Vilniaus kolegijoje vykdomos
pirmos pakopos profesinio
bakalauro studijos.
Kolegijos absolventams
suteikiamas atitinkamos studijų
krypties profesinio bakalauro
laipsnis arba profesinio
bakalauro laipsnis ir profesinė
kvalifikacija bei išduodamas
profesinio bakalauro diplomas ir
priedėlis.

STUDIJŲ FORMOS
IR TRUKMĖ

FAKULTETAI
▶ AGROTECHNOLOGIJŲ
▶ ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS
▶ EKONOMIKOS
▶ MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ
▶ PEDAGOGIKOS
▶ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
▶ VERSLO VADYBOS

NUOTOLINĖS
STUDIJOS

Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis.
Nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti
dieninis – NL arba sesijinis – NL (S),
atsižvelgiant į akademinių užsiėmimų laiką.

Vyksta pagal nuolatinių sesijinių ar
ištęstinių studijų tvarkaraštį. Paskaitos,
praktikumai, studentų vertinimas vyksta
vaizdo konferencijų būdu ir virtualioje
mokymosi aplinkoje. Savarankiškai
studijuojama pateikta paskaitų teorinė
medžiaga, praktinės užduotys atliekamos
laikantis dėstytojų nurodytų terminų,
konsultuojamasi su dėstytojais. Profesinės
veiklos praktikos ir baigiamojo darbo
gynimas vyksta kontaktiniu būdu.

Trukmė 3–3,5

Trukmė 3

NUOLATINĖS
STUDIJOS

metų.

metai.

Baigiu trečią kursą ir per
šį laikotarpį supratau, kad
pasirinkimas studijuoti
finansus buvo teisingas.
Dėstytojai ir jų suteiktos
žinios motyvuoja mokytis
ir gilintis toliau.

Tikiu, kad baigusi studijas Vilniaus
kolegijoje žengsiu į platų verslo ir
savirealizacijos pasaulį ne tuščiomis
rankomis ir šalta širdimi, bet būsiu
apdovanota sukauptomis žiniomis,
apsupta tikrų draugų ir turėdama
daug galimybių.

FINANSŲ STUDENTĖ

VILIJA Momgaudytė

ORGANIZAC IJŲ VADYBOS ABSOLVENTĖ

ANASTASIJA Mandziuk

AGROTECHNOLOGIJŲ
fakultetas

Studentų g. 39A, 08106 Vilnius
tel. 8 640 43 782, administracija@atf.viko.lt
www.atf.viko.lt

STUDIJŲ
PROGRAMOS

▶ Agroverslo technologijos
• Cheminė analizė
• Kraštovaizdžio dizainas
• Maisto technologija
• Veterinarija

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ BIOLOGIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ CHEMIJA
arba
MATEMATIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

Agroverslo
technologijos
Žemė s ūkio mok slų p r ofe sinis bak alauras
* Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Pirmame kurse
numatytos 3 sesijos: įvadinė (viena savaitė), rudens ir pavasario (kiekviena trunka
iki keturių savaičių); aukštesniuose kursuose – 2 sesijos: rudens ir pavasario
(kiekviena trunka iki keturių savaičių).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

SPECIALIZACIJOS

Agroverslo technologijų studijų programa parengta Vokietijos Anhalto
aukštosios žemės ūkio mokyklos Žemės ūkio studijų programos pagrindu.
Parengti aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistus darbui žemės ūkio gamybos ir jo
infrastruktūros įmonėse, gebančius racionaliai naudojant išteklius parinkti augalų ir gyvūnų
auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, turinčius ekonomikos, vadybos
žinių, gebančius valdyti žemės ūkio technologijas.
▶ Pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo
sistemoms, tausoti esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę;
▶ Tinkamai laikyti augalinę ar gyvūninę produkciją, vykdyti pirminį perdirbimą ir paruošimą
realizacijai, parinkti tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas;
▶ Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio
produktų gamybos procesus, numatyti ir parinkti veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo
formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.
Absolventai dirba tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose
valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse,
žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, gali plėtoti savo verslą.
1. Žaliasis kursas. Žemės ūkio skaitmeninimo sprendimai ir žaliųjų inovacijų taikymas
augalininkystės, gyvulininkystės, maisto gamybos, gyvūnų gerovės sektoriuose
2. Tvaraus ūkininkavimo sistemos. Tvari žemės ūkio produktų gamyba skirtingose
organinės žemdirbystės sistemose, veiksmingas išteklių naudojimas pereinant prie saugaus
žemės ūkio produkto kūrimo

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS
STUDIJŲ
DA LY K A I

PRAKTIKOS

Kompiuterinės ūkio valdymo programos praktika. 8 kreditai.
Kompiuterizuotas ūkinės veiklos duomenų apdorojimas, sisteminimas, veiklos analizė
pagal pradinius duomenis, pirminių dokumentų ir suvestinių registrų parengimas, finansinių
ataskaitų bei kitų dokumentų parengimas, visos ūkiui reikalingos ataskaitos.
Agrochemijos praktika. 3 kreditai. Suteikiama žinių ir praktinių gebėjimų apie ėminių
ėmimą, bandinių ir mėginių paruošimą cheminei analizei, prietaisų parinkimą, priežiūrą bei
saugų jų naudojimą, tyrimo metodo parinkimą, vandens, dirvožemio, augalininkystės bei
gyvulininkystės žaliavų ir produkcijos kokybės tyrimų atlikimą ir tyrimų rezultatų įvertinimą.
Profesinė praktika I. 6 kreditai. Analizuojami sėjos parametrai, planuojamas tręšimas,
vertinamas pasėlio piktžolėtumas, kenkėjų ir ligų paplitimas pasėlyje.
Profesinė praktika II. 8 kreditai. Analizuojama augalinės ar gyvūninės žaliavos laikymo
aplinka, paruošimas perdirbimui, realizacijai.
Baigiamoji praktika. 12 kreditų. Atliekama agroverslo įmonėje (ūkyje), įsisavinami veiklos
valdymo metodai. Analizuojamos augalų ar gyvūnų auginimo technologijos, vertinamos
sandėliavimo, žaliavos laikymo technologijos, realizacija.

RAIMUNDAS JUKNEVIČIUS,
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas

Agroverslas dinamiškas, kasdien
reikalaujantis naujų sprendimų.
Kokybiškas, saugus ir palankus
sveikatai žemės ūkio produktas visada
garantuos ekonominį ūkio stabilumą.
Tai verslas, kuris reikalauja labai
daug žinių, kantrybės, sumanumo,
kūrybiškumo.

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS

Visą laiką norėjau tapti ūkininku, todėl pasirinkau
Agroverslo technologijas Vilniaus kolegijoje.
Esu gimęs nedideliame miestelyje Baisogaloje.
Būdamas mažas persikėliau gyventi į Vilnių,
bet niekada neapleidau gimtinės, čia leisdavau
vasaras pas senelius. Studijos labai padėjo
praplėsti augalininkystės, gyvulininkystės bei
verslo kūrimo ir valdymo žinias ir pritaikyti jas
daržovių ūkyje. Visai neseniai, padedamas šeimos
narių, įkūriau Baisogaloje „Ekologinį Burnių ūkį“.
Su dauguma dėstytojų tapome draugais, jeigu
trūksta žinių tam tikrose ūkininkavimo srityse, į
juos visada galiu kreiptis pagalbos.

ROKAS BURNYS,
Agroverslo technologijų absolventas

VITA BARZDAITĖ,
Agroverslo technologijų absolventė

Visada žinojau, kad mano studijos bus susijusios su žemės ūkiu,
todėl labai nudžiugau atradusi Agroverslo technologijų programą
Vilniaus kolegijoje. Ūkininkaujantys tėvai buvo labai didelė paskata
rinktis šias studijas, o įgytos teorinės ir praktinės žinios labai
pagelbėjo kuriant nuosavą ūkį. Studijų metu suteikiamos ne tik
teorinės žinios, bet ir praktinės – praktikos įmonėse ir ūkiuose,
laboratorijose, galimybės dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Fakultete sutikti dėstytojai lieka draugais visam gyvenimui, kai tik
reikia patarimų ar pagalbos – visada žinau, kad turiu į ką kreiptis,
nes jie buvo ne tik dalyko mokytojai, bet ir psichologai, kurie
išklausydavo, suprasdavo ir palaikydavo.

NUOLATINĖS
3 METAI

KONKURSINIO
BALO SANDARA:

APIMTIS
180 KREDITŲ

▶ CHEMIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ MATEMATIKA
arba
BIOLOGIJA,
arba
FIZIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

Cheminė analizė
Fizinių mok slų p r ofe sinis bak alaur as

vienintelė
koleginių
studijų
progr ama
lietuvoje

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

CHEMINĖ ANALIZĖ
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Jei norite pažinti ir keisti pasaulį, sveikai gyventi ir kurti darnią aplinką, ištirti
mus supančios aplinkos – oro, vandens, dirvožemio, chemijos pramonės žaliavų, maisto ir
kitų gaminių sudėtį, gebėti kurti laboratoriją ir organizuoti jos darbą – kviečiame pas mus!
Be cheminių tyrimų neišsiverčiama šiuolaikiniame pasaulyje kuriant ir gaminant chemijos,
biotechnologijų, agrochemijos, kosmetikos, maisto pramonės produktus, atliekant
mokslinius, aplinkos apsaugos tyrimus bei kontroliuojant pagamintos produkcijos kokybę.
Studijų metu naujausiais mokslo pasiekimais ir žiniomis dalinasi ne tik akademinio, bet ir
verslo pasaulio atstovai.
Geriausiai besimokantys ir aktyviai dalyvaujantys mokslo taikomojoje veikloje studentai
gali pretenduoti į kasmet skiriamas UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardines
stipendijas ir prezidento A. Stulginskio stipendiją.
Tapsite kvalifikuotais tyrėjais, gebančiais valdyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, išmanysite
tyrimo metodų parinkimo principus, atliksite cheminę / biocheminę analizę nuo mėginio
paruošimo iki rezultatų pateikimo.
Darbo rinkoje matyti nuolatinis cheminės analizės specialistų poreikio augimas, todėl
baigę studijas absolventai sėkmingai įsidarbina.

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Parengti cheminės analizės specialistus, gebančius taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės
analizės metodus, naudojantis laboratorine įranga atlikti cheminę ir biocheminę analizę,
užtikrinti jos kokybę, pateikti analizės rezultatus.
▶ Paaiškinti cheminius reiškinius, remdamiesi pagrindinių chemijos ir kt. fizinių mokslų
teorijomis ir faktais;
▶ Planuoti cheminės analizės eigą, valdyti materialinius išteklius;
▶ Atlikti tyrimą pagal tinkamai pasirinktą analizės metodą;
▶ Statistiškai apdoroti ir vertinti tyrimų rezultatus, juos dokumentuoti;
▶ Organizuoti chemijos laboratorijos veiklą.
Absolventai dirba maisto ir chemijos pramonės laboratorijose ar biotechnologijos pramonės
įmonėse: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, Nacionalinėje visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijoje ir jos skyriuose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje,
Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, UAB „Vilniaus vandenys“,
UAB „Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB „Ekometrija“, UAB „Biocentras“, UAB „Biotechpharma“
ir UAB „Teva Baltic“ ir kt.

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

CHEMINĖ ANALIZĖ
STUDIJŲ
DA LY K A I

PRAKTIKOS

Tyrėjo įgūdžių praktika. 3 kreditai. Ugdomi tyrėjo ir saugaus darbo
chemijos laboratorijoje įgūdžiai. Naudojantis cheminiais indais bei kita įranga, atliekama
cheminių junginių sintezė, apskaičiuojama išeiga, patikrinama gautų medžiagų kokybė.
Gaminami reikalingų koncentracijų tirpalai pagal konkrečią metodiką bei patikrinama jų
koncentracija.
Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika. 3 kreditai. Susipažįstama su tyrimų
laboratorijose taikomų standartų reikalavimais, atliekamas pasirinkto tyrimo metodo
verifikavimas: atliekami matavimai, skaičiavimai ir kt., užtikrinantys tyrimo metodo kokybę.
Studentai supažindinami su ėminių paėmimo reikalavimais. Tiriamas natūralus mėginys ir
pateikiamas rezultatas su išplėstine neapibrėžtimi.
Cheminių tyrimų profesinės veiklos praktika. 9 kreditai. Nagrinėjama chemijos
laboratorijos veikla, susipažįstama su saugaus darbo ir priešgaisrinės bei gamtosaugos
reikalavimais laboratorijoje, analizuojama laboratorijos kokybės vadybos sistema ir jos
užtikrinimas, laboratorijos prietaisų veikimo principas bei eksploatavimo ypatumai,
įvertinama prietaisų kalibravimo ir tarpinių patikrinimų svarba. Nagrinėjamos laboratorijoje
atliekamų laboratorinių tyrimų metodikos, Lietuvos ir (ar) Europos standartai, studijuojamos
cheminių / biocheminių tyrimų standartizuotos veiklos procedūros. Imami žaliavų bandiniai,
ruošiami mėginiai, medžiagos ir tirpalai tyrimams, naudojantis laboratorine įranga atliekami
tyrimai, pateikiami rezultatai, formuluojamos išvados.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. 20 kreditų. Darniai įsiliejama į įmonės laboratorijos
veiklą: sisteminama ir analizuojama teorinė medžiaga baigiamojo darbo tema, įvertinamos
metodų panaudojimo galimybės, pasirenkamas optimalus analizės metodas, paruošiamos
priemonės, medžiagos ir tirpalai. Instrumentiniais analizės metodais (chromatografiniais,
spektrometriniais, titrimetriniais ir kt.) atliekami tyrimai ir parengiama baigiamojo darbo
eksperimentinė dalis. Pateikiami ir įvertinami tyrimo rezultatai, nustatomi cheminės analizės
kokybės parametrai, identifikuojami veiksniai, turintys įtakos analizės rezultatų neapibrėžčiai.

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

CHEMINĖ ANALIZĖ

Ką man davė studijos Kolegijoje? Išsiugdžiau analitinį
mąstymą, kruopštumą, darbštumą, laiko planavimą.
Išmokau sistemingai kaupti, analizuoti informaciją,
apibendrinti rezultatus bei rengti išvadas. Ypač
daug patirties įgavau rengti pateiktis bei kalbėti
prieš auditoriją. Buvo gana nemažai paskaitų apie
laboratorijos veiklą, standartizaciją, metrologiją,
skaičiavimus cheminėje analizėje, kas atrodė labai
nuobodu ir nereikalinga, o dabar labai džiaugiuosi,
kad turiu pakankamai didelį žinių bagažą.
Jaučiuosi labai tvirtai ir saugiai, kai reikia
atlikti skaičiavimus, pasiruošti tirpalus,
paversti matavimo vienetus kitais ir dirbti
su laboratorine įrangas.
EGLĖ PENKAITYTĖ,
Cheminės analizės studijų programos absolventė,
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento
Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė

JUOZAS DAUTARTAS,
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento
Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vedėjas

Šiame skyriuje dirba dvi Vilniaus kolegijos Cheminės analizės
absolventės – Karolina Jakštaitė ir Neringa Kasinskienė.
Karolina ir Neringa yra darbščios, kruopščios ir atsakingos
darbuotojos, jos ima aplinkos objektų mėginius ir atlieka tyrimus.
Bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija neapsiriboja tik studentų
priėmimu į praktikas, kur jiems sudaroma galimybė susipažinti su
rutininiu laboratorijos darbu ir įgyti reikalingų praktinių gebėjimų
darbo vietoje, bet ir skyriaus darbuotojai dėsto studentams,
dalyvauja konferencijose, studijų programų akreditacijoje bei kitose
veiklose.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ FIZIKA
arba
CHEMIJA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
BIOLOGIJA,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Kraštovaizdžio
dizainas
Inžinerijos mok slų p r ofe sinis bak alauras
* Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Pirmame kurse
numatytos 3 sesijos: įvadinė (viena savaitė), rudens ir pavasario (kiekviena trunka
iki keturių savaičių); aukštesniuose kursuose – 2 sesijos: rudens ir pavasario
(kiekviena trunka iki keturių savaičių).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Kraštovaizdžio dizaino studijų programa yra kolegijų studijų krypčių reitingų
lyderė 2018–2019 m.
Parengti inžinerijos mokslų profesinius bakalaurus gebančius: projektuoti ir įgyvendinti
gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ir nedidelės apimties kraštovaizdžio architektūros
objektų aplinkotvarką; įgyvendinti mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių projektus
bei kurti jų ir aplinkos tvarkymo elementų dizainą; dalyvauti želdinamų teritorijų inžinerinių
sistemų projektavime; vykdyti želdynų tvarkymą; organizuoti dekoratyviųjų augalų
auginimą.
▶ Taikyti inžinerines bei atskirų aplinkotvarkos sričių žinias;
▶ Projektuoti ir įgyvendinti gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ir nedidelės apimties
kraštovaizdžio architektūros objektų aplinkotvarką;
▶ Apibūdinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus;
▶ Įvertinti augalų augimo sąlygas, parinkti augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros
technologijas;
▶ Taikyti kraštovaizdžio architektūros stilistinės raidos žinias;
▶ Inžinerinės grafikos priemonėmis perteikti kompozicinio sumanymo idėją ir projektinius
sprendinius;
▶ Kurti estetiškus želdynus;
▶ Parengti želdyno kūrimo ar tvarkymo projektinę dokumentaciją;
▶ Mažaisiais kraštovaizdžio architektūros statiniais darniai formuoti kraštovaizdį;
▶ Analizuoti kraštovaizdį, saugoti kraštovaizdžio vertybes;
▶ Pagal projektus įrengti ir prižiūrėti želdynus;
▶ Taikyti technologines aplinkotvarkos statybinių medžiagų bei gaminių ir procesų žinias;
▶ Organizuoti įmonės veiklą, taikyti apskaitos ir vadybos žinias.
Absolventai dirba projektavimo, statybos ir aplinkotvarkos veiklą vykdančiose įmonėse,
savivaldybėse ir jų įmonėse, valstybiniuose parkuose, botanikos soduose, užsiima
individualia veikla, teikia konsultavimo paslaugas arba tęsia studijas Lietuvos bei užsienio
aukštosiose mokyklose.
SĮ „Vilniaus planas“, VU Botanikos sodas, UAB „Floralita dizainas“, UAB „Herbela“, UAB
„HORTUS ET DOMUS“, UAB „Stebulė“, UAB „Jūsų sodui“, UAB „IDG Service“, UAB „Želmita“,
UAB „Aplink sodybą“ ir kt.

AGROTECHNOLOGIJŲ
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KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS
STUDIJŲ
DA LY K A I

PRAKTIKOS

Taikomoji dendrologijos praktika. Supažindinama su Lietuvoje
augančiomis ir auginamomis pušūnų ir sumedėjusių magnolijūnų rūšimis ir veislėmis.
Ugdomi sumedėjusių dekoratyvinių augalų želdynų įrengimo gebėjimai.
Taikomoji žolinių dekoratyvinių augalų praktika. Išmokoma nustatyti dekoratyvines
augalų savybes ir jų pasireiškimo ypatumus. Ugdomi gebėjimai grupuoti dekoratyvinius
žolinius augalus pagal jų pritaikymą želdynuose. Žolinių dekoratyvinių augalų apibūdinimas
(atpažinimas) lauko kolekcijose. Analizuojamos žolinių dekoratyvinių augalų augimo sąlygos,
išmokoma dekoratyvinių žolinių augalų dauginimo.
Kompiuterinio projektavimo praktika. Lavinami aplinkotvarkos brėžinių atlikimo AutoCAD
sistema gebėjimai.
Želdyno įrengimo technologijų praktika. Suteikiama specialiųjų želdyno įrengimo veiklos
gebėjimų bei suformuojami įgūdžiai savarankiškai dirbti organizuojant želdyno įrengimo
darbus. Ši praktika atliekama įmonėje.
Želdynų priežiūros technologijų praktika. Analizuojama dekoratyvinių augalų priežiūra,
augalų apsaugos priemonės ir vykdymas. Analizuojama, kaip planuoti, organizuoti želdynų
priežiūros technologijos procesus.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktikos metu stebima, analizuojama,
dalyvaujama aplinkotvarkos įmonės veikloje, įsisavinami veiklos organizavimo, valdymo
metodai, analizuojama įmonės parengta aplinkotvarkos objektų projektinė dokumentacija,
susipažįstama su įrengtais ir prižiūrimais želdynais bei rengiamais naujais aplinkotvarkos
objektais. Ši praktika atliekama įmonėje.

AUDRIUS SAKALAUSKAS,
UAB „Stebulė“ darbų vadovas

Jeigu jaučiate nepaaiškinamą norą kurti, galva ūžia nuo idėjų,
o jūsų palangės nukrautos vazonais su augalais, tuomet
pirmyn mokytis! Studijos nepadarys jūsų genijais (o gal?!),
tačiau suteiks drąsos eksperimentuoti, įgyvendinti tas mintis,
kurios iki tol atrodė keistos net jums patiems. Vietoj „man
tiesiog gražu“ atsiras mokslu, žiniomis ir vidiniu jausmu grįstas
pasididžiavimas savimi, kad sukūrėte iš tiesų kai ką nuostabaus.

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS

UAB „Hortus et domus“ labai laukiami darbuotojai,
kurie yra baigę kraštovaizdžio dizaino studijas, turi
universalių žinių ir originalių idėjų, sugeba dirbti
komandoje, moka bendrauti su klientais.
Studentai, atvykę į įmonę atlikti praktikos, gali
pritaikyti profesines žinias darbe, įgyti patirties, jiems
skiriamas ypatingas dėmesys, gali būti įdarbinami.
Dalyvaudama baigiamųjų darbų gynimo
komisijoje, matau absolventų parengtus
projektus, kuriuos galima būtų įgyvendinti
realybėje.
Kraštovaizdžio dizaino studijų programą
galėtų rinktis tie, kurie yra kūrybingi,
siekiantys rezultato, turintys vidinę
motyvaciją, troškimą mokytis ir išmokti.
AUŠRA BUDGINIENĖ,
UAB „Hortus et domus“ direktorė

JOLITA VROBLEVIČIENĖ,
Kraštovaizdžio dizaino absolventė

Kai nusprendžiau pasukti savo širdies balso link, sulaukiau nedaug
pritariančio palaikymo. Gal tik patys artimiausi sakė: „Jei tik nori, jauti,
puiku, be problemų.“
Diskomfortas ir nerimas mane lydėjo pravėrus naujos mokyklos
duris, paliekant „profesiją“, stabilų atlyginimą ir kasdienį užtikrintumą.
Pasaulį senokai matau kitomis akimis – lyg pro verbenų filtrą.
Gyvenime dabar sutinku vis daugiau naujų pakeleivių, lyg iš
kito, čiobrelių, pasaulio. Atmintis, uoslė ir klausa dabar veikia
kitu ritmu, lyg iš po šilokų kilimo. Gyvenimas pasisuko šimtą
aštuoniasdešimt tai tikrai.
Šis diplomas nepaprastas – skirtas ne tėvams ir ne ego
vidiniam balsui pamaitinti. Dabar galiu dar drąsiau daryti
tai, kuo gyvenu.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ CHEMIJA
arba
FIZIKA,
arba
BIOLOGIJA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Maisto
technologija
Tec hnolo gijų mok slų p r ofe sinis bak alauras
* Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Pirmame kurse
numatytos 3 sesijos: įvadinė (viena savaitė), rudens ir pavasario (kiekviena trunka
iki keturių savaičių); aukštesniuose kursuose – 2 sesijos: rudens ir pavasario
(kiekviena trunka iki keturių savaičių).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MAISTO TECHNOLOGIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

Ar susimąstome, kad maisto produktas, kurį įsigyjame parduotuvėse,
maistas, kurį valgome viešojo maitinimo įstaigose, yra maisto technologo darbo rezultatas, o
maisto technologija – tai maistingų, skanių, patrauklių, kokybiškų, saugių, inovatyvių maisto
produktų kūrimas ir gamyba.
Maisto technologijos studijų programa – vienintelė Vilniaus regione rengianti maisto srities
specialistus su aukštuoju išsilavinimu. Programa skirta tiems, kurie mėgsta eksperimentuoti,
kurti naujus maisto produktus ir patiekalus, kuriems patinka maisto gamybos procesas, įdomi
maisto sudėtis, svarbus sveikatai palankus maistas, saugių ir kokybiškų maisto produktų
tiekimas į rinką, maisto dizainas ir gamybos inovacijos.
Studentų praktiniams įgūdžiams stiprinti įrengtos Cheminės analizės, Maisto chemijos,
Maisto technologijos, Juslinės analizės laboratorijos.
Parengti aukštos kvalifikacijos maisto technologijos specialistus darbui maisto produktų
gamybos bei maitinimo įmonėse, kurie geba projektuoti, organizuoti, vykdyti ir valdyti maisto
produktų gamybos technologinius procesus, kurti, gaminti ir tiekti į rinką saugius, kokybiškus
produktus laikydamiesi norminių dokumentų reikalavimų.
▶
▶
▶
▶

Organizuoti ir kvalifikuotai valdyti maisto gamybos procesą;
Gaminti saugią ir kokybišką produkciją, atitinkančią teisės aktų reikalavimus;
Kurti ir diegti maisto produktus ir technologijas;
Taikyti maisto technologijų žinias su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje
veikloje;
▶ Vykdyti maisto gamybą, vadovaudamiesi etiniais, aplinkosaugos, darbo saugos
reikalavimais.

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MAISTO TECHNOLOGIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai dirba maisto pramonės, maisto žaliavų, produktų, viešojo
maitinimo, žemės ūkio sektoriaus įmonėse, individualiose įmonėse, prekybos centruose
esančiuose maisto gamybos padaliniuose, kuria savo verslą ir dirba savo įsteigtoje maisto
gamybos įmonėje technologais, technologų asistentais, kokybės vadovais, meistrais,
konditeriais, padalinio vadovais, gamybos vadovais, pamainos vadovais, maisto saugos
specialistais, kokybės kontrolieriais, produktų vystymo technologais.
UAB Rimi Lietuva, UAB Vilniaus duona, UAB „Biovela Group“, UAB „Utenos mėsa“, „Pievos
Burbulai“, Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo centro valgykla, UAB „Žiežmarių
mėsinė“, UAB „Daivida“, AB Vilniaus paukštynas, UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“, UAB
„Dzūkija“, AB „Vilniaus pergalė“, UAB „Malsena Plius“, UAB „Gurevita“, UAB „Skanuma“,
Vilniaus kolegijos valgykla.

SPECIALIZACIJOS

1. Duonos kepimo technologija. Studijuojant analizuojami duonos, pyrago, miltinės
konditerijos kepinių gamybos technologiniai procesai ir įrengimai, naujų kepinių
kūrimas ir įdiegimas, sudaromos technologines kortelės, analizuojami biocheminiai
pokyčiai, vykstantys žaliavos laikymo, pusgaminių ruošimo, kepimo metu, teisės aktai,
reglamentuojantys žaliavų, gatavų kepinių saugą ir kokybę, technologinio proceso kokybės
valdymas, nagrinėjama maisto saugos ir kokybės kontrolės sistema, taikoma duonos,
pyrago ir miltinės konditerijos pramonėje.
2. Mėsos produktų technologija. Studijuojant analizuojama gyvulių ir paukščių skerdimas
bei apdorojimas, technologiniai įrengimai, mėsos produktų gamybos technologinės
schemos, sudaromos receptūros, atliekamas žaliavų parinkimas ir skaičiavimai.
Analizuojamos skerdenos ir mėsos morfologinės savybės, cheminė sudėtis, poskerdiminiai
pokyčiai. Analizuojama mėsos ir mėsos produktų saugos ir kokybės rodiklių svarba visoje
maisto tvarkymo grandinėje.
3. Maitinimo įmonių gamybos technologija. Studijuojant analizuojamos patiekalų ruošimo
technologijos ir naujausi technologiniai procesai. Demonstruojama maitinimo įmonėse
naudojama įranga, jos eksploatacija ir aptarnavimas, patiekalų gamyba, kokybės įvertinimas
jusliniu būdu. Nagrinėjami maitinimo įmonės darbo ir technologiniai kokybės valdymo
procesai, teisės aktai, reglamentuojantys maisto tvarkymą, nagrinėjama maisto saugos
ir kokybės kontrolės sistema maitinimo įmonėje, maisto žaliavų ir produktų kokybės
reikalavimai, laikymo sąlygos, lankytojų aptarnavimo kultūra.

AGROTECHNOLOGIJŲ
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PRAKTIKOS

MAISTO TECHNOLOGIJA

GALI SUDOMINTI
DIETETIKA, VIEŠBUČIŲ
IR RESTORANŲ VERSLAS

Studentai atlieka praktikas realioje darbo aplinkoje
maisto pramonės, maisto gamybos, viešojo maitinimo
įmonėse Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Bendroji technologinė ir maisto kokybės praktika. 10 kreditų. Skirta suteikti praktinių
įgūdžių, reikalingų maisto technologui projektuoti ir organizuoti žaliavų, gamybos proceso
ir produkcijos kokybės vertinimą, vadovauti maisto produktų gamybos technologiniam
procesui. Praktiniai įgūdžiai įgyjami dirbant gamybiniuose padaliniuose, nagrinėjant atskirų
maisto produktų gamybos etapus, technologinius parametrus, supažindinama su įrengimais,
žaliavų, technologinio proceso, gatavų gaminių saugos ir kokybė kontrole, higienos,
sanitarijos reikalavimais.
Specialiųjų technologijų praktika. 10 kreditų. Skirta suteikti praktinių įgūdžių pagal
pasirinktą specializaciją (Maitinimo įmonių gamybos technologija, Duonos kepimo
technologija, Mėsos produktų technologija).
Baigiamoji praktika. 10 kreditų. Skirta pagilinti praktinius įgūdžius ir užtikrinti teorinių
žinių integraciją į konkrečią veiklą – baigiamajam darbui reikalingos informacijos surinkimą,
įgyti organizavimo ir vadovavimo praktinio darbo įgūdžių. Išanalizuojamis žaliavos ir maisto
priedai, technologinio proceso planavimas ir įgyvendinimas, technologiniai įrengimai,
sanitarijos ir higienos reikalavimai, maisto saugos kokybės valdymo sistema, maisto
produktų pakavimas, ženklinimas, laikymas, gabenimas, verslo aplinka ir galimybės.

DARIUS LAIVYS,
„Zeelandia Lietuva“ įmonės vadovas

Verslas privalo būti socialinės
atsakomybės iniciatorius ir rūpintis
jos įgyvendinimu bendruomenėse.
Mūsų įmonės svarbiausias tikslas – dirbti
Lietuvai, prisidėti prie jaunimo inovatyvaus
požiūrio į duonos ir konditerijos pramonę,
edukuoti studentus, kad jie įgytų patirties, o
verslas gautų novatoriškų idėjų iš naujosios
kartos. Tik bendromis jėgomis verslas ir
mokslas, sujungdami savo sinergiją, gali
ieškoti tvarių ir naujų galimybių.

AGROTECHNOLOGIJŲ
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MAISTO TECHNOLOGIJA

Dar mokydamasi mokykloje aiškiai žinojau, kad savo
ateitį siesiu su maistu, jo gamyba ir technologija.
Tad studijuoti pasirinkau Vilniaus kolegijoje Maisto
technologiją. Pradėjus studijuoti labiausiai nerimavau
dėl chemijos paskaitų, tačiau dėstytojai buvo visada
pasiruošę padėti, atsakyti į kylančius klausimus,
paaiškinti taip, jog būtų kuo aiškiau, taip pat pradėjau
pati labiau domėtis. Teorines žinias užtvirtindavome
laboratorijoje atlikdami bandymus ar kepykloje
išbandydami naujas technologijas, kurdami savo
receptūras.
Baigusi studijas pasirinkau konditerės darbą „Pievos
burbuluose“, „Coffee Spells“. Dabar pati kuriu receptūras,
nebijau rizikuoti bei eksperimentuoti, semiuosi patirties.
Žinau, kad studijų metu įgytos
maisto technologijos žinios
man padės ateity siekti savo
RŪTA KNIEŽAITĖ,
tikslo bei svajonės.
Maisto technologijos studijų
programos absolventė

MARIUS MISIŪNAS,
Maisto technologijos studijų programos absolventas

Atėjus laikui ir norui pakeisti profesiją, nedvejodamas pasirinkau Maisto
technologijos ištęstines studijas, kurias dėl palankių studijų grafikų ir
tvarkaraščių pavyko suderinti su darbu, nes buvau dirbantis studentas.
Atėjęs studijuoti į fakultetą buvau gan skeptiškai nusiteikęs, tačiau
buvau maloniai nustebintas studijų kokybe ir dėstytojų žinių lygiu bei
kompetencija. Šiuo metu įgytas technologines žinias Kolegijoje sėkmingai
taikau UAB „Biovela-Utenos“ dirbdamas maisto saugos specialistu,
kokybės kontrolieriumi.
Jeigu kas paklaustų manęs, ar rekomenduočiau rinktis
maisto technologijos studijas – nedvejodamas.
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Veterinarija
Ve terinarijos mok slų p r ofe sinis bakalauras
Ve terinarijos fel č erio p r ofe sinė k valif ikac ija
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Veterinarijos studijų programa yra vienintelė Lietuvoje veterinarijos mokslų
krypties koleginių studijų programa, pagal kurią rengiami veterinarijos mokslų profesinio
bakalauro laipsnį turintys veterinarijos felčeriai. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams studentų
įgūdžiams formuoti Vilniaus kolegijos veterinarijos klinikoje ir naujai įrengtose laboratorijose,
galima išvykti dalinių studijų ir atlikti praktiką pagal ERASMUS + programą užsienio mokymo
įstaigose ir veterinarijos klinikose.
Parengti kvalifikuotus veterinarijos felčerius, žinančius gyvūnų morfologiją, išmanančius
fiziologinius ir patologinius procesus, gebančius suteikti pirmąją pagalbą, slaugyti, išduoti
klientams vaistus, prižiūrėti ir paruošti veterinarinės paskirties patalpas, klinikoje esančią
aparatūrą, prietaisus ir pačius gyvūnus procedūroms bei tyrimams atlikti.
▶ Taikyti įgytas žinias apie gyvūnų elgseną, sandarą, fiziologiją, patologinius procesus, gyvūnų
auginimą, priežiūrą bei gyvūnų gerovę;
▶ Taikyti veterinarijos teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas profesinėje veikloje;
▶ Naudodamiesi literatūra, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais atlikti taikomuosius
veterinarinės slaugos tyrimus;
▶ Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos standartų laikymąsi profesinėje veikloje;
▶ Administruoti gyvūnų registracijos, priėmimo į kliniką ir gydymo eigos procesus;
▶ Paruošti klinikos ir kitų patalpų aplinką, įrangą bei pačius gyvūnus diagnostinėms ir gydymo
procedūroms bei asistuoti veterinarijos gydytojui šių procedūrų metu;
▶ Atlikti laboratorinius tyrimus;
▶ Suteikti gyvūnams pirmąją pagalbą;
▶ Slaugyti sergančius gyvūnus;
▶ Konsultuoti gyvūnų augintojus savo kompetencijos ribose;
▶ Efektyviai ir atsakingai, laikantis profesinės etikos nuostatų bendrauti ir bendradarbiauti
profesinėje aplinkoje;
▶ Derinti profesinius gebėjimus su visuomenės darnaus vystymosi principais.
Gyvūnų laikymo, priežiūros ir gerovės klausimai vis dažniau tampa aktualesni visuomenėje.
Veterinarijos ir kitų paslaugų teikimo gyvūnams verslai plečiasi. Todėl veterinarijos gydytojams
bei visuomenei nuolat reikia kvalifikuotų veterinarijos felčerių.
Absolventai dirba smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose,
privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, bešeimininkių ir bepriežiūrių
gyvūnų globos organizacijose, farmacijos įmonėse, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos
rizikos vertinimo institute, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, gyvūnų laikymo
vietose, maisto / pašarų / veterinarinių vaistų tvarkymo įmonėse, plėtoja savo verslą ar ūkį.

AGROTECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

VETERINARIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

PRAKTIKOS

Studentai atlieka tris praktikas veterinarinių paslaugų, žemės ūkio įmonėse,
klinikose, gyvulių laikymo vietose, laboratorijose.
Ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktika. 10 kreditų.
Gyvūnų augintinių slaugos profesinės veiklos praktika. 10 kreditų
Baigiamoji praktika. 10 kreditų.
Be praktikų, kiekvieną semestrą studentai nustatytą valandų skaičių budi Vilniaus kolegijos
veterinarijos klinikoje – asistuoja veterinarijos gydytojams.

LAURA IR GABIJA,
Veterinarijos studijų programos
absolventės
„Erasmus + absolventų
praktikai nesutrukdė net
pandemija“
Sveiki, rašome Jums tiesiai iš Ispanijos
ir norėjome pasidalinti įspūdžiais.
Aš ir mano draugė Gabija vis dar tęsiame
praktiką pagal Erasmus + programą Huelvos
mieste, dirbame Nexo Centros Veterinarios
(Punta Umbría ir Huelva) klinikose.
Praktiką atliekame dviejose klinikose ir kas savaitę vis
pasikeičiame. Esame labai patenkintos, visi klinikų darbuotojai
labai malonūs, gavome daug naujų žinių, išmokome dar geriau
ir laisviau bendrauti ispanų kalba, o oras tiesiog pasaka.
Pasirinkome kliniką, kur dirba geriausias šio regiono
veterinaras Fausto Andres Funez ir jo dukra Rebeca.
Praktika Ispanijoje suteikė galimybę labiau pažinti
egzotinius gyvūnus, įsigilinti į Ispanijoje vyraujančias
erkių, blusų pernešamas ligas, jų gydymą ir prevenciją.
Įgijome darbo laboratorijoje praktikos, mums leidžia
atlikti visus galimus tyrimus. Stebėjome ir teko asistuoti
netgi traumatologijos ir navikų šalinimo operacijoseTeko
susidurti su gana sudėtingais atvejais, kai gyvūnui reikėjo
suteikti pirmąją pagalbą. Yra apribojimų dėl Covid-19
pandemijos, bet praktiką leidžiama atlikti.

ELEKTRONIKOS ir
INFORMATIKOS
fakultetas

Jasinskio g. 15, 01111 Vilnius
8 657 16911, info@eif.viko.lt
www.eif.viko.lt

STUDIJŲ
PROGRAMOS

▶ Elektronikos inžinerija
▶ Informacijos sistemos
▶ Kompiuterių inžinerija
▶ Programų sistemos

NUOLATINĖS
3,5 METŲ

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3,5 METŲ

APIMTIS
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KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ FIZIKA
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arba
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TECHNOLOGIJOS,
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BIOLOGIJA,
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GEOGRAFIJA
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MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Elektronikos
inžinerija
Elek t ronikos inžinerijos p r ofe sinis bakalauras
* Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Rudens ir pavasario
semestre vyksta po dvi sesijas (trunka dvi savaites) ir po vieną egzaminų
sesiją (viena savaitė).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Elektronikos inžinerija šiandien programuojama, bevielė, išmani ir
sprendžianti šiuolaikinio gyvenimo klausimus. Elektronikos sektoriaus Lietuvoje analizė
parodė, kad elektronikos inžinerijos darbo rinka ženkliai plečiasi ir įmonėms nuolatos
reikalingi energingi, kompetentingi ir perspektyvūs inžinerijos specialistai. Studijų
programai yra suteiktas Investors‘ Spotlight ženklas. Šis kokybės ženklas patvirtina, kad
programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant šios srities
specialistus.

TIKSLAS

Studijų programos tikslas – parengti elektronikos inžinerijos profesinius bakalaurus,
gebančius profesionaliai taikyti teorinius principus praktikoje, kurti ir programuoti
elektroninių ir mechatroninių sistemų funkcinius mazgus bei diegti ir eksploatuoti sudėtingą
elektronikos ir mechatronikos įrangą ir sistemas.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

SPECIALIZACIJOS

▶ Projektuoti, kurti ir programuoti elektroninių ir mechatroninių sistemų funkcinius mazgus ir
jų sistemas;
▶ Diegti ir eksploatuoti sudėtingą elektroninę, telekomunikacijų ir kompiuterių sistemas ir
įrangą;
▶ Diagnozuoti ir šalinti įvairius elektronikos įrangos gedimus;
▶ Programuoti valdiklius, kontroliuoti elektronikos ir mechatronikos sistemų darbą, šalinti jų
gedimus;
▶ Taikyti inžinerijos žinias kurdami ir įgyvendindami robotizuotų sistemų projektus;
▶ Taikyti taikomąsias kompiuterių programas elektroninių ir mechatroninių sistemų įrangai.
Sparčiai kintant technologijoms šiandien daugumai darbdavių reikalingi profesionalūs
elektronikos inžinieriai, išmanantys naujausias sudėtingas technologijas ir sistemas bei
programavimo ir informacinių sistemų kūrimo ypatumus. Absolventai dirba įmonėse,
kuriose diegiami įvairūs programinės įrangos mikroprocesorinių sistemų, signalų perdavimo
ir priėmimo įrenginių, audiovizualinių, mechatroninių įrenginių, navigacinių, matavimo,
diagnostikos ir automobilių elektronikos sistemų techniniai sprendimai.
Elektroninės sistemos
Mechatroninės sistemos

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

GALI SUDOMINTI
KOMPIUTERIŲ INŽINERIJA,
INFORMACIJOS SISTEMOS,
PROGRAMŲ SISTEMOS

Elektronikos praktika. 3 kreditai. Teorinės
žinios taikomos praktikoje, įgyjama pirminių
elektroninės įrangos montavimo įgūdžių.
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika. 3 kreditai. Kompiuterių projektavimo
įgūdžių formavimas projektinėje veikloje.
Elektroninių įtaisų programavimo praktika. 3 kreditai. Įgyjama žinių apie aparatinės įrangos
programavimą C kalba. Formuojami elektroninių įrenginių ir sistemų mikroprocesorių
programavimo įgūdžiai.
Elektroninių matavimų praktika. 3 kreditai. Įgyjama praktinio darbo su elektroniniais
matavimo prietaisais įgūdžių, patirties vykdant eksperimentus, analizuojant prietaisų sąsajų
su kompiuteriais būdus bei tvarkant eksperimentų rezultatus.
Profesinė praktika. 12 kreditų. Įgyjama praktinių žinių ir įgūdžių elektronikos inžinerijos
srityje. Atliekama individuali praktinė užduotis įmonėje.
Baigiamoji praktika. 15 kreditų. Įgyjama praktinių žinių ir įgūdžių elektronikos inžinerijos
srityje. Susipažįstama su įmonės, įstaigos ir jos padalinių struktūra ir veikla, įdiegtomis
technologijomis, projektuojant, montuojant, gaminant ir eksploatuojant elektronines ir
mechatronines sistemas. Kaupiama medžiaga baigiamajam projektui parengti.

DAINIUS TUMOSA,
UAB „EKSMA Optics“ direktorius

Elektronikos inžinerijos programa visapusiškai
atitinka darbo rinkos poreikį. Studijų programa
parengta taip, kad studentai įgyja ir teorinių, ir
praktinių žinių. Tai yra be galo svarbu ir vertinama
gamybine veikla užsiimančiose įmonėse. Esu
tikras, kad ši programa bus įdomi ir naudinga bet
kuriam siekiančiam žinių, elektronikos konstravimu
besidominčiam abiturientui. Džiaugiamės, kad
tarp mūsų darbuotojų yra šios studijų programos
absolventų.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

Studijavau ELEKTRONIKOS INŽINERIJĄ
ir dar būdamas studentas pradėjau dirbti
kibernetinio saugumo kompanijoje
„Tesonet“. Nors pasirinkau inžinerinę
studijų kryptį, besimokydamas pradėjau
programuoti. Tai buvo paskaitų dalis, tačiau
nesustojau programuoti ir savarankiškai.
Net rašant baigiamąjį darbą VIKO
sudarė puikias sąlygas dirbti projekte,
kuriame galėjau suderinti ir elektronikos
inžinerijos, ir programinės įrangos
diegimo patirtį kuriant elektrocheminio
mikroskopo valdymo sistemą.

PAULIUS KONDRATAVIČIUS,
.NET programuotojas „Tesonet“
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INFORMACIJOS SISTEMOS
STUDIJŲ
DA LY K A I
Ugdomi informacinių sistemų projektavimo, kūrimo, naudotojų
konsultavimo, kibernetinio saugumo ir kiti informatikos krypties gebėjimai. Rengiami darbo
rinkoje labai reikalingi specialistai su aktualiomis kompetencijomis. Darbo rinkoje didelis
finansinių technologijų, kibernetinio saugumo, IT paslaugų, pagalbos tarnybų konsultantų,
veiklos analitikų poreikis. Darbo pobūdis dinamiškas, reikalaujantis nuolat tobulėti ir
ieškoti inovatyvių sprendimų aukštųjų technologijų kompanijose. Specialistams siūlomas
konkurencingas atlyginimas, atitinkantis įgytus gebėjimus, dalis studentų studijuodami
pradeda dirbti pagal specialybę.
Tinkamas pasirinkimas norintiems tapti IT profesionalais ir nenorintiems būti tik
programuotojais!
Parengti informacijos sistemų specialistus, gebančius užtikrinti organizacijų informacijos
sistemų saugų funkcionavimą, priežiūrą bei palaikymą, atlikti sisteminę organizacijų veiklos
analizę, valdyti organizacijos finansinių technologijų (Fintech) bei IT paslaugas, siūlyti
organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus, siekiant užtikrinti efektyvią
organizacijų veiklą, parengti informacijos sistemų kūrimo, plėtojimo, modernizavimo,
auditavimo projektus ir vadovauti juos įgyvendinant.
▶ Analizuoti organizacijos dalykinės veiklos sritį ir parengti informacijos sistemos techninę
specifikaciją, taikant saugos užtikrinimo, IT projektų valdymo bei finansų planavimo
principus.
▶ Modeliuoti finansinių paslaugų, IT paslaugų, saugos, verslo procesus, siekiant plėtoti ir
tobulinti naudojamas informacines sistemas.
▶ Projektuoti, realizuoti ir testuoti atitinkamoje programinėje aplinkoje programų struktūras,
duomenų bazes, internetines technologijas, sąsajas, atitinkančias dalykinės srities ir saugos
reikalavimus.
▶ Valdyti organizacijos informacijos sistemų, finansinių ir IT paslaugų, saugos principų
diegimą, testavimą ir eksploatavimą, analizuoti galimas saugos grėsmes, parinkti reikalingas
saugos priemones pagal grėsmes.
▶ Parinkti, įdiegti, integruoti ir eksploatuoti IT paslaugų tarnybų, finansinių technologijų bei
kitas verslo valdymo sistemas, atsižvelgdami į dalykinės srities reikalavimus ir technologines
inovacijas.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

INFORMACIJOS SISTEMOS

GALI SUDOMINTI
PROGRAMŲ SISTEMOS,
KOMPIUTERIŲ INŽINERIJA

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai dirba informacinių sistemų
projektuotojais, analitikais, testuotojais, kibernetinės saugos specialistais, informacinių ir
finansinių technologijų paslaugų konsultantais, vystytojais, projektų vykdytojais ir vadovais
įvairiose verslo ir valstybinėse organizacijose.

PRAKTIKOS

Informacinės veiklos praktika. 3 kreditai. Analizuojama realių įmonių veikla, jos
informaciniai modeliai, veiklos procesai ir viešieji duomenys. Kuriami ir projektuojami
informaciniai veiklos procesai ir duomenų modeliai.
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos praktika. 3 kreditai. Atliekant praktiką analizuojamos
naudotojų sąsajos kūrimo priemonės ir principai, vertinimo metodai, atliekamas sąsajų
testavimas.
Duomenų bazių ir programavimo praktika. 3 kreditai. Sisteminamos ir praktiškai
panaudojamos duomenų bazių ir programavimo žinios bei gebėjimai kuriant informacines
sistemas.
Profesinė praktika. 12 kreditų. Atliekama įmonėse, analizuojami įmonės informacinės
veiklos procesai, informacinės sistemos. Analizei pasitelkiami duomenų analizės ir procesų
modeliavimo metodai ir įrankiai.
Baigiamoji praktika. 15 kreditų. Dažniausiai tęsiama profesinė praktika įmonėje, gilinantis į
įmonės informacinę veiklą ir informacines sistemas, siūlomi, projektuojami, kuriami procesų
/ sistemų tobulinimo sprendimai.

SPECIALIZACIJOS

Informacijos sauga. Gilinami kibernetinio saugumo gebėjimai. Absolventai gebės
suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, pritaikyti egzistuojančias informacijos
saugos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos
saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, konsultuoti saugos klausimais.
IT paslaugų valdymas. Gilinami IT paslaugų kūrimo, palaikymo ir klientų konsultavimo
gebėjimai. Absolventai gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo
sistemas, užtikrindami jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms,
konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remdamiesi ITIL
procesinio valdymo gerąja praktika.
Finansinės technologijos. Gilinami finansinių paslaugų ir technologijų gebėjimai.
Absolventai gebės projektuoti, plėtoti ir palaikyti finansines informacines sistemas,
užtikrindami jų atitikimą finansinių institucijų teikiamų paslaugų informaciniams ir saugos
poreikiams, taikyti tradicines ir inovatyvias finansines technologijas, projektuodami
elektronines finansines paslaugas.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

INFORMACIJOS SISTEMOS

Rinkdamasi studijas supratau, kad mane domina
daug ir pakankamai įvairių dalykų, kuriuos jungia
informacinės technologijos. Tai ne tik plačias
galimybes, bet ir tikrai daug naudingų, o svarbiausia
įvairių praktinių žinių suteikianti studijų programa.
Džiaugiuosi, kad studijų metu susidūriau ir su
techniniais dalykais – programavimu, testavimu, ir
su verslo informacijos mainais, projektų ir procesų
valdymo praktikomis. Tai leido „pasimatuoti
pakankamai batų“, kad galėčiau atrasti saviškius. VIKO
jaučiuosi įgijusi ne tik tai, ko reikia šiandienos IT rinkai,
bet ir vertingų patarimų ateičiai. AČIŪ!

ALINA FROLOVA,
Informacinių sistemų absolventė

VILIUS BENETIS,
NRD Cyber Security vadovas

Kibernetinis saugumas tampa vis aktualesnis,
ypač todėl, kad kiekvienas iš mūsų sukaupiame vis
daugiau skaitmeninio turto, kurio vis didesnė dalis
turi finansinę vertę, tai vilioja nusikaltėlius.
Kibernetinio saugumo specialistas – techninis ar
valdymo ekspertas, turi išmanyti platų spektrą temų –
nuo IT iki grėsmių nacionaliniam saugumui. Tai įdomi,
bet reikli profesija. Šios profesijos žmonių šiandien labai
trūksta, tad natūralu, kad darbuotojai yra paklausūs ir
gali dirbti gerai apmokamą darbą.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

INFORMACIJOS SISTEMOS

VIKO EIF motyvuoti ir kompetentingi
INFORMACIJOS SISTEMŲ studijų programos
studentai prisidėjo prie METIDA verslo
procesų automatizavimo sistemos kūrimo.
Praėjus geram pusmečiui nuo praktikos
pradžios, džiaugiamės Fakulteto studentais,
o dabar ir mūsų kolegomis, kurie turi gerų
IT žinių, yra imlūs naujovėms, svarbiausia –
drąsiai imasi mokytis naujų dalykų!

DR. EUGENIJUS KERAS,
METIDA IT departamento vadovas

ŽILVINAS TRINKŪNAS,
Informacinių sistemų studentas

Nuo mažens žinojau, jog mano ateitis
bus siejama su IT pasauliu, todėl studijų
programos pasirinkimas – planuotas žingsnis.
Nusprendžiau studijuoti Elektronikos ir
informatikos fakultete, nes tikėjausi, kad čia
įgysiu praktinių žinių. Ir neklydau! Kasdienėje
studijų kelionėje mus lydi puikiai nusiteikę
dėstytojai, taip pat džiaugiuosi, jog jiems
padedant atradau įdomų ir įtraukiantį darbą!
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KOMPIUTERIŲ INŽINERIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Tai nauja, universali vertinimo ekspertų komisijos patvirtinta studijų
programa, sukurta remiantis aktualios specialistų pasiūlos, jų padėties darbo rinkoje ir
darbdavių poreikio analizės tyrimais. Studijų programa orientuota į kvalifikuotų inžinerijos
profesinių bakalaurų parengimą, gebančių spręsti robotinių, kompiuterinių, telekomunikacijų
sistemų ir jų tinklų projektavimo, diegimo, administravimo, priežiūros inžinerines užduotis.
Aukšto lygio atnaujintos mokomosios auditorijos ir laboratorijos aprūpintos populiariausių
pasaulio gamintojų mokomąja įranga. Šios studijos – tai tvirtas ateities pagrindas, kuris leis
kurti išmaniąsias intelektualias sistemas ir dirbti su naujausiomis technologijomis.
Parengti aukštos kvalifikacijos inžinerijos mokslų profesinius bakalaurus, gebančius
projektuoti, kurti, diegti, testuoti, administruoti ir prižiūrėti robotines, kompiuterių ir
telekomunikacines sistemas.
▶ Analizuoti robotines, kompiuterines ir telekomunikacines sistemas spręsdami inžinerinius
uždavinius;
▶ Projektuoti, kurti ir diegti robotines, kompiuterines ir telekomunikacines sistemas ir tinklus;
▶ Programuoti ir savarankiškai išmokti naujų programavimo kalbų;
▶ Įgyvendinti modernius dirbtiniu intelektu paremtus technikos valdymo algoritmus;
▶ Administruoti kompiuterių sistemas ir tinklus;
▶ Projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis;
▶ Diegti ir derinti specialiąją programinę įrangą.
Absolventai dirba įvairiose kompiuterių inžinerijos, robotikos, telekomunikacijų, pramonės
verslo, bankų, transporto, sveikatos apsaugos ir kt. įmonėse (valstybiniame ir privačiame
sektoriuje). Glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio įmonėmis: UAB „Jung“, UAB
„Eltechnika“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Elfa Distrelec“, UAB „Telia“, UAB „Bite
Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Teltonika“, UAB „Blue Bridge“ ir kt.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

SPECIALIZACIJOS

KOMPIUTERIŲ INŽINERIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas. Orientuota į šiuolaikinių
kompiuterinių tinklų ir sistemų projektavimą, diegimą, derinimą, vartotojo aplinkos
organizavimą pasitelkiant aparatinę ir specialiąją programinę įrangą, informacijos saugumo
grėsmių nustatymą ir tinkamų apsaugos būdų taikymą.
Telekomunikacijų sistemos. Telekomunikacinių tinklų ir sistemų analizė, tinklo struktūros
projektavimas, diegimas ir derinimas įsisavinant ir praktiškai taikant informacijos srautų
perdavimo, valdymo, apdorojimo ir komutavimo principus.
Robotika. Procesų automatizavimas – robotų ir robotinių sistemų kūrimas, projektavimas,
diegimas, aparatinės ir programinės dalies diagnostika, kompiuterinis veikimo modeliavimas,
integruojant robotines sistemas į pramonės ir viešojo sektoriaus sritis.

ARTŪR KADZEVIČ,
UAB „Eltechnika“ direktorius

Inžinerinių sprendimų rinka nuolat kinta, šis procesas
palaipsniui mus veda prie naujų produktų ir sprendimų
įgyvendinimo. Būtent ateities technologijos, kurių
svarba dabartinėje rinkoje pamažu įgauna vis didesnį
vaidmenį, leidžia prognozuoti gerą ateitį kompiuterių
inžinieriams. Šios srities sektoriui ypač trūksta kvalifikuotų
specialistų. Ketvirtoji pramonės revoliucija, kasdienių
procesų robotizacija ir jų susiejimas į bendrą tinklą skatina
pokyčius darbo rinkoje, t. y. didina aukštąsias technologijas
išmanančių specialistų poreikį.
Džiaugiamės bendradarbiavimu su Vilniaus
kolegija ir galimybe prisidėti rengiant šią studijų
programą.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

KOMPIUTERIŲ INŽINERIJA

GALI SUDOMINTI
INFORMACIJOS SISTEMOS,
PROGRAMŲ SISTEMOS,
ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

Elektronikos praktika. 3 kreditai. Dviejų
savaičių trukmės praktika atliekama fakultete,
studentai susipažįsta su elektronikos
komponentais, įrankiais ir medžiagomis. Praktikuojamasi projektuoti ir gaminti nesudėtingus
elektronikos prietaisus, spausdintąsias (PCB) plokštes. Mokomasi naudotis pagrindiniais
elektroninių matavimų prietaisais, patikrinti elektroninės įrangos parametrus.
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika. 3 kreditai. Dviejų savaičių trukmės
praktika atliekama fakultete, studentai praktiškai tobulina gautas teorines žinias kompiuterinių
projektavimo priemonių srityje (AutoCAD, AutoCAD Electrical, Solidworks 3D CAD ir kt.)
Matavimų ir metrologijos pagrindų praktika. 3 kreditai. Dviejų savaičių trukmės praktika
atliekama fakultete, studentai įgyja praktinio darbo įgūdžių dirbdami su profesionaliais
elektroniniais matavimo prietaisais, atlikdami eksperimentinius elektroninius matavimus. Taip
pat analizuojami prietaisų sąsajų su kompiuteriu būdai, išmokstama apdoroti ir susisteminti
eksperimentinių matavimų duomenis.
Kompiuterių tinklų diegimo praktika. 3 kreditai. Dviejų savaičių trukmės praktika. Studentai
išmoksta įvertinti kompiuterio galimybes, parinkti tinkamą operacinę sistemą, ją diegti,
vykdyti jos priežiūrą. Įgyja papildomų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų diegiant ir
derinant kompiuterių tinklus. Praktiškai sprendžia robotinių sistemų suderinamumo su įvairių
tinklų sąsajomis klausimus.
Kompiuterinių sistemų aptarnavimo praktika. 3 kreditai. Praktika vykdoma studentams,
pasirinkusiems Kompiuterinių sistemų ir tinklų administravimo specializaciją. Dviejų savaičių
trukmės praktika atliekama fakultete, studentai mokosi surinkti ir konfigūruoti kompiuterius
ir kompiuterines sistemas: parinkti ir diegti tinkamas operacines sistemas, valdiklius,
testuoti kompiuterio integrinius ir išorinius įrenginius, atlikti kompiuterio fizinių linijų ir kitų
komponentų diagnostinius matavimus.
Profesinė praktika. 12 kreditų. Aštuonių savaičių trukmės praktika atliekama įmonėje,
realiomis darbo sąlygomis studentai įgyja papildomų žinių ir praktinių įgūdžių robotikos,
kompiuterinių ir telekomunikacinių sistemų bei tinklų projektavimo, diegimo ir priežiūros
srityse.
Baigiamoji praktika. 15 kreditų. Dešimties savaičių trukmės praktika atliekama įmonėje,
realiomis darbo sąlygomis studentai įgyja papildomų žinių ir praktinių įgūdžių robotikos,
kompiuterinių ir telekomunikacinių sistemų bei tinklų projektavimo, diegimo ir priežiūros
srityse.

NUOLATINĖS
3,5 METŲ

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3,5 METŲ

APIMTIS
210 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
arba
FIZIKA,
arba
BIOLOGIJA,
arba
CHEMIJA,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Programų
sistemos
Informat ikos mok slų p r ofe sinis bak alauras
* Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Rudens ir pavasario
semestre vyksta po dvi sesijas (trunka dvi savaites) ir po vieną egzaminų
sesiją (viena savaitė).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

PROGRAMŲ SISTEMOS
STUDIJŲ
DA LY K A I
Studijų programa orientuota į praktinį programinės įrangos kūrimą. Studijų
metu studentai gali rinktis vieną iš siūlomų specializacijų, per praktikas įgyja reikalingos
praktinės patirties.
Parengti IT specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir testuoti programinę įrangą, skirtą
įvairioms verslo sritims.
▶
▶
▶
▶

Projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis;
Parinkti ir taikyti programinių sprendimų testavimo metodus;
Projektuoti, kurti naujus ir tobulinti esamus programinius sprendimus;
Kurti ir plėtoti duomenų apdorojimo, internetinių paslaugų, išmaniųjų įrenginių sprendimus.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Asmuo, baigęs šią studijų programą, tampa programų kūrimo specialistu ir turi plačias
galimybes plėtoti savo karjerą IT srityje.

SPECIALIZACIJOS

Duomenų bazių sistemos. Duomenų saugojimo ir jų valdymo sprendimų kūrimas.
Absolventas, sėkmingai baigęs studijas pagal šią specializaciją, gebės kurti duomenų
saugojimo ir jų valdymo sprendimus.
Internetinės technologijos. Internetinių sprendimų kūrimas ir jų valdymas. Absolventas,
sėkmingai baigęs studijas pagal šią specializaciją, gebės kurti internetines programas.
Išmaniųjų įrenginių programavimas. Išmaniųjų įrenginių programavimas ir jų ekosistemos
valdymas. Absolventas, sėkmingai baigęs studijas pagal šią specializaciją, gebės kurti
sprendimus išmaniesiems įrenginiams.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

PROGRAMŲ SISTEMOS

GALI SUDOMINTI
KOMPIUTERIŲ INŽINERIJA,
INFORMACIJOS SISTEMOS,
ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

Pirmoji programavimo praktika. 3 kreditai.
Per programavimo pagrindų ir duomenų
struktūrų praktiką studentai įtvirtina struktūrinio
programavimo įgūdžius.
Antroji programavimo praktika. 3 kreditai. Per objektinio programavimo praktiką studentai
įtvirtina objektinio programavimo ir duomenų, saugomų duomenų bazėse, valdymo
bazinius įgūdžius.
Duomenų bazių praktika. 3 kreditai. Per duomenų bazių projektavimo praktiką studentai
įtvirtina sudėtingų duomenų struktūrų projektavimo įgūdžius.
Profesinė praktika. 12 kreditų. Praktika atliekama įmonėje, studentai įgyja papildomų žinių
ir praktinių įgūdžių programinės įrangos projektavimo ir kūrimo srityje.
Baigiamoji praktika. 15 kreditų. Praktika atliekama įmonėje, studentai įgyja papildomų žinių
ir praktinių įgūdžių programinės įrangos kūrimo, testavimo ir diegimo srityje.

IRENA VOITIULEVIČ,
UAB „Atea“ programuotoja

Man Kolegija davė tikrai labai daug.
Dėstytojams padedant sėkmingai įsidarbinau pagal specialybę dar nebaigusi
studijų. Antro kurso pradžioje vienas iš dėstytojų pasiūlė laborantės poziciją
VK EIF Kompiuterių centre, tai buvo ne tik papildomos pajamos, bet
galimybė prisidėti prie programavimo komandos, tuo metu kūrusios naują
Kolegijos diplomų ir priedėlių spausdinimo programą. Šis projektas tapo
mano pirmu tikru programavimo projektu ir vertinga programavimo patirtimi.
Trečiame kurse kitas dėstytojas pasiūlė dirbti nedidelėje IT įmonėje,
kuri aptarnavo vieną iš didžiausių žemės ūkio įmonių grupių
Lietuvoje. Iš pradžių abejojau, ar susitvarkysiu, nes aš buvau ne tik
studentė, bet ir vienintelė programuotoja toje įmonėje. Darbą su
studijomis suderinau be didelių problemų. Visada galėjau kreiptis į
dėstytojus patarimo ar konsultacijos.
Be paskaitų, daug vertingų žinių ir patirties davė „IP WISDOM“
ir kiti projektai.
Iš karto po studijų įsidarbinau vienoje iš didžiausių IT
įmonių Lietuvoje UAB „Atea“. Ten sėkmingai dirbu jau
apie 4 metus.

ELEKTRONIKOS IR
INFORMATIKOS
FAKULTETAS

PROGRAMŲ SISTEMOS

Investicija į žinias moka geriausias palūkanas.
Vadovaudamasis šia mintimi ir jau turėdamas vieną
aukštojo mokslo diplomą, tiesa, niekaip nesusijusį su
informacinėmis technologijomis, nusprendžiau atlikti
savo, manau, vieną svarbiausių gyvenimo investicijų.
Svarsčiau, kokią aukštąją mokyklą pasirinkti, tačiau
buvau tikras, jog noriu įgyti programuotojo specialybę.
Galiausiai tapau Kolegijos studentu ir šio sprendimo
niekada nesigailėjau.
Baigęs antrą kursą pradėjau dirbti UAB Pralo jaunesniuoju
programuotoju. Tai buvo didelis iššūkis, teko ir dirbti, ir
studijuoti, tačiau tiek Kolegijos lankstumas, tiek įmonės
geranoriškumas leido sėkmingai, su pagyrimu, baigti studijas
Kolegijoje bei siekti tolesnės karjeros įmonėje.
Studijos suteikė ne tik praktinių bei teorinių žinių, kurios puikiai
atitiko tuometinius rinkos poreikius, tačiau davė galimybę
sudalyvauti įvairiuose mokslo projektuose, įgyti komandinio darbo
įgūdžių, užmegzti svarbių pažinčių bei sutikti daug puikių dėstytojų ir
kitų Kolegijos darbuotojų, su kuriais iki šiol palaikome ryšį.
Šiuo metu esu atsakingas už gausią programuotojų komandą
bei darbą tarptautiniuose ir Lietuvos projektuose.
Tad mano investicija atsipirko su kaupu, davė
neįkainojamą pradžią mano karjerai.
MINDAUGAS GEDAMINSKAS,
UAB Pralo QAD programuotojų
skyriaus vadovas

EKONOMIKOS
fakultetas

Studentų g. 39A, 08106 Vilnius
8 600 43 919, administracija@ekf.viko.lt
www.ekf.viko.l

STUDIJŲ
PROGRAMOS

• Bankininkystė
• Buhalterinė apskaita
• Finansai
• Investicijos ir draudimas
• Verslo ekonomika

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Bankininkystė
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių atsiskaitymų
sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi-tris savaites).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

BANKININKYSTĖ
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Bankininkystės studijos – ieškantiems rakto į finansinę sėkmę augant,
kuriant ir tobulėjant. Esi atviras ir siekiantis žinių? Nori tapti profesionaliu bankininku ir
formuoti novatorišką požiūrį į finansų įstaigas, rinkis Bankininkystės studijas. Modernūs
bankai laukia tavęs su aukštojo mokslo diplomu, Tavo žiniomis ir idėjomis.

TIKSLAS

Bankininkystės studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo vadybos
profesinius bakalaurus, gebančius planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti socialiai
atsakingo banko bei kitų finansinių institucijų procesus, valdyti banko bei kitų finansinių
institucijų produktus ir paslaugas, aptarnauti klientus.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

▶ Valdyti klasikinius banko ir kitų finansinių institucijų produktus ir paslaugas;
▶ Valdyti inovatyvias elektronines ir mobiliąsias bankines paslaugas, naudodami šiuolaikines
finansines technologijas (Fintech);
▶ Konsultuoti ir teikti siūlymus banko bei kitų finansinių institucijų klientams kreditavimo,
taupymo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais;
▶ Integruotis į organizacijos veiklą, etiškai, profesionaliai ir socialiai atsakingai spręsti
profesinės veiklos uždavinius.
Absolventai dirba bankuose, kredito unijose, lizingo kompanijose, finansinių technologijų
(Fintech) įmonėse, pensijų fondų įmonėse, investicinėse bendrovėse ir kitose finansų ir
kredito institucijose.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

BANKININKYSTĖ
STUDIJŲ
DA LY K A I

PRAKTIKOS

Banko veiklos modeliavimas. 10 kreditų. Suteikti žinių ir gebėjimų
praktiškai vykdyti bankinei veiklai būdingas funkcijas, vertinant ir valdant procesus,
vykstančius banke, banko veiklai įtakos turinčius išorės veiksnius, konkurencinę
aplinką.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. 30 kreditų. Suteikti žinių ir gebėjimų
praktiškai dalyvauti banko veiklos procesuose, atlikti bankines funkcijas, bendrauti
su klientais ir kolegomis, valdyti banko paslaugas ir produktus, vertinti banko veiklą,
identifikuoti rizikas, su kuriomis susiduria bankas, naudoti bankines informacines bei
duomenų valdymo priemones, prisiimti atsakomybę už pavestų funkcijų tinkamą
atlikimą. Ugdyti praktinius įgūdžius, reikalingus profesinėje veikloje.

SILVIJA PUPLAUSKAITĖ,
Bankininkystės absolventė

Dar vaikystėje paklausta, kur norėčiau dirbti
užaugusi, turėjau aiškų tikslą – BANKE. Šio tikslo
siekti pradėjau pasirinkdama BANKININKYSTĖS
studijų programą. Nuoširdžiai džiaugiuosi
pasirinkusi studijas Vilniaus kolegijoje. Studijų
metai prabėgo labai greitai, tačiau paliko daug gerų
įspūdžių ir didžiulį žinių bagažą, kurio dėka šiuo
metu sėkmingai karjeros siekiu „Swedbank“, AB
banke.
Esu labai dėkinga Dėstytojams už atsidavimą
darbui ir motyvaciją, tai suteikė dar daugiau
pasitikėjimo savimi siekiant savo svajonės
įgyvendinimo.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Apskaita
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių atsiskaitymų
sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi-tris savaites).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

APSKAITA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Apskaitos studijų programa orientuota į socialiai atsakingą verslą, skirta
parengti buhalterinės apskaitos specialistus, kurie orientuojasi finansinės apskaitos
organizavimo ir valdymo sistemoje, išmano ir geba pasirinkti tinkamus apskaitos vedimo
metodus bei geba efektyviai ir etiškai spręsti problemas. Studentai gali studijuoti bei atlikti
praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti
tarptautinėse intensyviose mokymo programose (IP), atskirus studijų dalykus studijuoti
užsienio kalba.
Parengti apskaitos profesinius bakalaurus, gebančius savarankiškai organizuoti ir tvarkyti
verslo įmonių bei viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, kontroliuoti apskaitos politikos
formavimo ir įgyvendinimo procesus, analizuoti ir vertinti įmonių veiklos rezultatus.
▶ Tvarkyti ūkio subjekto apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų
rinkinio parengimo;
▶ Formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę, taikydami šiuolaikines apskaitos
informacines technologijas;
▶ Užtikrinti apskaitos sistemos informacijos patikimumą, patikrinti užregistruotus apskaitoje
procesus bei nustatyti klaidas ir apgaules;
▶ Rengti ūkio subjekto biudžetus, analizuoti, vertinti ir kontroliuoti jų vykdymą, teikti išvadas ir
siūlymus.
Absolventai dirba UAB „Grant Thornton Baltic“, UAB „Norian Accounting“, UAB „Girteka“,
UAB „Western Union“, UAB „Apskaitos technologijos“, UAB ,,Audikom“, UAB „Autocom
LT“, MB „Vilniaus buhalterių grupė“, UAB „Leinonen“, UAB „Eikos statyba“, UAB „Apskaitos
Analitika“ ir kt.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

APSKAITA

GALI SUDOMINTI
FINANSAI, BANKININKYSTĖ,
INVESTICIJOS IR DRAUDIMAS,
VERSLO EKONOMIKA

Kompiuterizuotas apskaitos informacijos
apdorojimas. 4 kreditai. Mokomoji praktika.
Jos tikslas – taikyti teorines žinias ir ugdyti
praktinius gebėjimus, reikalingus formuojant ir sisteminant apskaitos informaciją, ugdant
apskaitos informacinės bazės formavimo ir apskaitos politikos įgyvendinimo dalykines
kompetencijas.
Kompiuterizuota apskaita. 4 kreditai. Mokomoji praktika. Jos tikslas – suteikti žinių ir ugdyti
gebėjimus, kurie reikalingi įvaldant, analizuojant, lyginant modulines kompiuterizuotas
buhalterinės apskaitos programas; elektroniniu būdu pildyti mokesčių deklaracijas, socialinio
draudimo pranešimus naudojant specialią dokumentų pildymo programą ABBYY eFormFiller
2.5.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. 30 kreditų. Studentai išsiaiškina apskaitos
organizavimo ir tvarkymo N įmonėje praktinius aspektus. Įmonės praktikos vadovas
supažindina su įmonės apskaitos politika. Studentas praktikantas išnagrinėja apskaitos
taisykles, būdus ir metodus, naudojamus įmonės turto, nuosavybės ir veiklos procesų
apskaitoje. Susipažįsta su apskaitos tarnybos struktūra ir darbuotojų atsakomybe, apskaitos
kompiuterizavimo lygiu, naudojamais dokumentais ir registrais, jų saugojimo tvarka,
finansinių ataskaitų rinkinio parengimo procesu. Nagrinėja mokamus mokesčius ir įmokas,
susipažįsta su deklaravimo tvarka.

REDA ŠTRAMAITIENĖ,
Buhalterinės apskaitos absolventė

Jau dvyliktoje klasėje tvirtai žinojau, kuo noriu būti ir kokį
darbą dirbti. Skaičiai traukė mane nuo mažens. Visada
pasižymėjau kruopštumu, atsakingumu, todėl nedvejojau
pasirinkdama buhalterio profesiją. Studijuoti nebuvo
lengva, bet įgytos žinios šiandien labai padeda dirbant.
Galiu pasidžiaugti, kad studijos Vilniaus kolegijoje man
suteikė daug teorinių ir praktinių žinių ir paliko labai šiltus
prisiminimus.
Siunčiu linkėjimus visiems dėstytojams ir mano
studijų draugams, skaitantiems šį įrašą. Labai visų
Jūsų pasiilgau.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

BUHALTERINĖ APSKAITA

Buhalterinės apskaitos studijos Vilniaus kolegijoje
suteikia ne tik stiprią teorinę profesinę bazę, bet ir paketą
praktinių įgūdžių, kurie tampa vienu pagrindinių aspektų
norint įsitvirtinti ir pradėti savo karjeros kelią darbo
rinkoje.
Po Kolegijos baigimo pradėjau dirbti buhalterio asistentu
5-oje pasaulyje apskaitos ir audito kompanijoje, kur po
2 metų tapau apskaitos grupės vadovu. Paraleliai su
standartinės buhalterinės apskaitos tvarkymu pradėjau
dirbti su konsultaciniais, naujų sistemų įdiegimo
projektais bei tarptautinių įmonių grupių klientais.
Kolegijoje įgaunamos žinios ne tik formuoja stiprų žinių
pagrindą, bet ir suteikia realių, praktiškai pritaikomų
verslo pasaulyje, įgūdžių.
SERGEJUS ABAKUMOVAS,
Buhalterinės apskaitos absolventas

ŠARŪNAS RAČKAUSKAS,
Buhalterinės apskaitos absolventas

Trejų metų studijos buvo ne tik įdomios, bet ir naudingos, nes
suteikė stiprius pagrindus bei žinias, kurias sėkmingai šiandien
galiu pritaikyti praktikoje. Džiaugiuosi, jog gautas buhalterinės
apskaitos specialybės diplomas nenugulė į stalčių, nes studijas
rinkausi tikslingai, su mintimi dirbti būtent šį darbą. Man studijos
padėjo suprasti, kad itin svarbu ne tik žinoti, kuo nori užsiimti
gyvenime, bet ir teisingai pasirinkti, kur įgyti tam reikiamų žinių.
Ekonomikos fakultete ugdomi išties stiprūs apskaitos specialistai,
tad kai prireikė naujo žmogaus įmonėje, kurioje dirbu, net
nedvejodamas rekomendavau šio fakulteto absolventę. Jau 4
metus sėkmingai darbuojamės pagal specialybę ir esame kolegos.
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Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių atsiskaitymų
sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi-tris savaites).
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SPECIALIZACIJOS

Finansų studijos – norintiems lengvai ir sklandžiai išgyventi miesto
džiunglėse. Finansininkas gali vadovauti, pastebėti grėsmę, įvertinti galimybę, nusipelnyti
pasitikėjimą, formuoti finansų ateitį. Geras finansininkas lengvai įveikia bet kokius finansinius
iššūkius.
Parengti finansininkus, gebančius kompleksiškai taikyti finansų srities žinias, organizuoti
viešojo sektoriaus ir verslo subjektų finansinius procesus, priimti tvarius finansinius
sprendimus, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius, taikančius tinkamas analizės ir prognozavimo
priemones bei gebančius dirbti daugiakultūrėje dinamiškoje aplinkoje.
▶ Analizuoti ir vertinti privataus ar viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę bei teikti
siūlymus dėl veiklos sprendimų;
▶ Rengti ir įgyvendinti finansinius planus, valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus bei užtikrinti
finansinių sprendimų vykdymo sąžiningą kontrolę;
▶ Atlikti finansinį prognozavimą kreditavimo arba investavimo sprendimams priimti;
▶ Vykdyti projektinę, kūrybiškumu bei saviraiška grindžiamą veiklą, savarankiškai tobulinti
profesinę kompetenciją, įgūdžius.
Absolventai dirba ir privačiame, ir viešajame sektoriuje finansų specialistais, finansų
konsultantais ir planuotojais, finansų analitikų asistentais.
Finansų analitika. Absolventai gebės kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti finansų
duomenis duomenų analizės įrankiais, rengti ir analizuoti biudžetus, pagrindžiant išteklių
panaudojimo efektyvumą bei vertinti rizikas, priimti finansų valdymo sprendimus, teikiant
siūlymus finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
Viešieji finansai. Absolventai gebės planuoti ir analizuoti valstybės, savivaldybių finansinius
išteklius pagrindžiant jų panaudojimo efektyvumą, rengti, analizuoti viešojo sektoriaus
subjekto finansines ataskaitas ir sudaryti biudžeto programų sąmatų projektus, sisteminti,
vertinti finansinės informacijos duomenis bei pateikti vidaus ir išorės vartotojams.
Viešieji pirkimai. Absolventai gebės planuoti viešuosius pirkimus, analizuoti viešųjų
pirkimų dokumentus, rengti konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus, apdoroti su viešaisiais
pirkimais susijusią informaciją, administruoti viešųjų pirkimų procedūras viešųjų pirkimų
informacinėmis sistemomis, rengti viešųjų pirkimų procedūrų, įvykdytų sutarčių/ mažos
vertės pirkimų ataskaitas.
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Ūkio subjektų veiklos analizė. 4 kreditai. Formuojama apskaitos politika,
pritaikomos apskaitos politikos nuostatos ilgalaikio, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų apskaitoje. Apskaičiuojami ir įvertinami įmonės veiklos pelningumo, ilgalaikio
ir trumpalaikio mokumo, veiklos efektyvumo rodikliai ir bankroto tikimybė. Susisteminama ir
apibendrinama analitinė informacija, įvertinus situaciją rinkoje apibrėžiama aplinkos veiksnių
įtaka rizikos kaitai, prognozuojamos įmonės veiklos perspektyvos.
Finansinių ir verslo procesų modeliavimas. 6 kreditai. (tik specializacijos Finansų analitika
studentams). Praktikos metu studentai naudodami finansų ir veiklos analitikai skirtus
įrankius, analizuos veikiančių (realių) įmonių finansinius duomenis, prognozuos veiklos
rezultatus, siekiant efektyvaus įvairių rūšių išteklių naudojimo, teiks vizualizacijas ir įžvalgas
veiklos gerinimui.
Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas. 6 kreditai (tik specializacijos Viešieji
finansai studentams). Praktikos metu studentai naudodami informacines technologijas,
rengs, apskaitys, analizuos viešojo sektoriaus subjektų finansinius duomenis, prognozuos
rezultatus, teiks siūlymus veiklos gerinimui, nustatys finansinių sprendimų įtaką ir vertinimo
kriterijus įgyvendinant biudžeto sąmatos programą. Praktikos tikslas – suteikti praktinių
įgūdžių, nagrinėjant biudžetinių įstaigų programų sąmatų sudarymo, vykdymo apskaitos
finansinių ataskaitų sudarymo ir analizės principus bei procesus
Viešųjų pirkimų modeliavimas. 6 kreditai (tik specializacijos Viešieji pirkimai
studentams). Praktika, skirta viešųjų pirkimų teorinėms žinioms pritaikyti atliekant
sumodeliuotas viešųjų pirkimo situacijas.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. 30 kreditų. Studentai analizuoja įstaigos ar
įmonės (ūkio subjekto) veiklą ir socialinę atsakomybę, atliekamas funkcijas, nagrinėja
praktikos įmonės pajamas ir išlaidas, jos finansavimo tvarką, darbo apmokėjimo sistemą ir
buhalterinės apskaitos organizavimą, atsakingai prisideda prie įmonės gerovės didinimo,
teikia išvadas ir siūlymus.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

FINANSAI

Mano karjeros kelias prasidėjo Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakultete. FINANSŲ studijos man
suteikė ne tik daug žinių, bet ir suformavo mano
asmenybę. Čia supratau, ko noriu ateityje ir
kaip to pasiekti. Man tobulėti padėjo nuostabūs
dėstytojai, su kuriais bendrauju iki dabar, ir iki šiol
jaučiu jų palaikymą.
Pabaigusi Vilniaus kolegiją supratau, kad noriu
tęsti mokslus, tai paskatino mane rinktis magistro
studijas ir siekti dar daugiau žinių.
Labai AČIŪ dėstytojams, kurie
davė pirminį žinių bagažą ir
kurie leido suprasti, kad viskas
įmanoma, jeigu tik labai nori.
AISTĖ STIRNAITĖ,
Finansų absolventė
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* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių atsiskaitymų
sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi-tris savaites).
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Šioje studijų programoje daugelį profesinių dalykų dėsto dėstytojai praktikai,
kurie ne tik suteikia naujausių profesinių žinių, bet ir pasidalina savo praktine patirtimi.
Dėstytojai praktikai – ne tik naujausios finansų pasaulio žinios iš pirmų lūpų, bet ir pirmas
žingsnis karjeros link.
Studijų programos absolventai puikiai vertinami darbdavių, todėl apie 80 % studentų
baigiamoji praktika yra mokama. Studentai įsidarbina finansų sektoriaus įmonėse, taip
sudaroma galimybė studijuojant išbandyti save, įgyti praktinių žinių ir išsirinkti patinkančią
veiklos sritį. Draudimo ir vertybinių popierių (investavimo) sektoriai šiuo metu Lietuvoje
sparčiai auga, todėl yra didelis specialistų poreikis.
Studijų metu sudaroma galimybė pasirengti laikyti Draudimo brokerio ir Finansų maklerio
kvalifikacinius egzaminus ir tapti licencijuotais Draudimo brokeriais bei Finansų makleriais.
Draudimo brokerių ir Finansų maklerio kvalifikacinius egzaminus vykdo Draudimo brokerių
rūmai ir Baltic Financial Advisors Association (Baltijos finansų patarėjų asociacija). Išlaikyti
kvalifikaciniai egzaminai – svarus indėlis siekiant sėkmingos profesinės karjeros ir aukšto
lygio profesinių žinių įrodymas.
Parengti finansų specialistus, gebančius konsultuoti privačius ir verslo klientus investavimo
ir draudimo klausimais, pasitelkiant modernių technologijų pagrindu pagrįstus konsultavimo
įrankius bei valdyti investicinius ir draudimo produktus, įvertinant klientų poreikius, lūkesčius ir
finansines galimybes.
▶ Analizuoti tvaraus verslo vystymo tikslų ir finansų rinkų tarpusavio ryšį bei įtaką.
▶ Analizuoti technologinių sprendimų įtaką draudimo ir investicinių produktų transformacijai.
▶ Identifikuoti draudimo rizikas, analizuoti ir įvertinti draudimo produktų savybes, išskirdami
jų privalumus ir trūkumus besikeičiančioje demografinėje, ekonominėje ir technologinėje
aplinkoje.
▶ Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis, administruoti draudimo žalas, vadovaujantis
Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka ir tarptautiniais susitarimais.
▶ Analizuoti įmonių finansines ataskaitas bei įvertinti skirtingų turto klasių tinkamumą
investicijoms, priimdami tinkamus ir darnaus vystymosi tikslus atitinkančius investicinius
sprendimus.
▶ Nustatyti atskirų investavimo priemonių bei formuojamo investicinio portfelio riziką ir
laukiamas pajamas skirtingais finansiniais ir ekonominiais ciklais.
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Absolventai dirba AB „Lietuvos draudimas“, ADB „Gjensidige“, ADB
„Compensa VIG“, AB „SEB bankas“, UAB „SEB investicijų valdymas“, AB „Swedbank“, „Danske
bank GSL“, Lietuvos banke, Nasdaq vertybinių popierių birža, UAB „Luminor investicijų
valdymas“, UADBB „Aon Baltic“, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, If P&C Insurance AS
filialas, AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje ir kt.

PRAKTIKOS

Investicinio portfelio formavimo ir valdymo praktika. 4 kreditai. Praktika atliekama
Kolegijoje. Praktikos metu studentai formuoja ir valdo investicinius portfelius naudodamiesi
realia kolegijos socialinio partnerio (investicinės įmonės) investavimo platforma. Investicinio
portfelio formavimui studentai naudoja techninę ir fundamentinę analizę. Norintys realiai
investuoti studentai, išklausę Investicijų valdymo dalyko paskaitas ir atlikę šią praktiką,
susikuria realius investicinius portfelius ir investuoja realiai per jiems priimtinus investavimo
tarpininkus.
Draudimo įmonės veiklos modeliavimo praktika. 6 kreditai. Praktika atliekama Kolegijoje
įkurtoje imitacinėje bendrovėje – draudimo įmonėje „VIKO Drauda“. Imitacinė bendrovė
„VIKO Drauda“ priklauso imitacines verslo bendroves Lietuvoje vienijančiam Simulith
tinklui. Studentai imituoja realios draudimo įmonės veiklą, vykdydami visus realioje įmonėje
vykstančius procesus, vadovaudami tokiai įmonei ir dirbdami kaip įmonės darbuotojai
atskiruose draudimo įmonės padaliniuose: finansų, rinkodaros, pardavimų, rizikos valdymo
ir pan. Šioje imitacinėje bendrovėje įdiegta realiai draudimo rinkoje naudojama draudimo
verslo valdymo informacinė sistema DIS.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. 30 kreditų. Baigiamosios profesinės veiklos
praktikos metu studentai atlieka praktines užduotis verslo įmonėse, pritaikydami studijų
metu įgytas žinias ir įgūdžius. Ši praktika gali būti atliekama realiose finansų sektoriaus
įmonėse: draudimo kompanijose, bankuose, investicinėse bendrovėse, finansinių paslaugų
centruose, investicijų valdymo įmonėse, pensijų fondų valdymo įmonėse, finansų maklerio
įmonėse, draudimo brokerių bendrovėse, turto valdymo įmonėse, Nasdaq vertybinių
popierių biržoje.
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Sveiki, esu Vilniaus kolegijos Investicijų ir draudimo studijų
programos 2018 metų laidos absolventas. Būdamas dvyliktokas
susidūriau su problema, nes nežinojau, ką noriu veikti gyvenime
ir iki paskutinės akimirkos niekaip negalėjau apsispręsti, ką
studijuoti. Tačiau apsispręsti reikėjo. Pildydamas paraišką
studijuoti visiškai atsitiktinai aptikau Investicijų ir draudimo
studijų programą.
Pasirinkus šią studijų programą neteko nusivilti, nes
studijuodamas kiekvieną dieną tobulėjau įgydamas naujų žinių
ir tai buvo nuostabu! Antro kurso pradžioje panorau išmėginti
įgytas žinias praktikoje ir man vėl pavyko – tapau draudimo
bendrovės ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dalimi.
Nors dar buvau visiškai ,,žalias“ draudimo rinkoje, tačiau turėjau
galimybę dirbti su įmonės verslo klientais. Šis pirmas darbas
draudimo versle suteikė daug naujų iššūkių, bet kartu ir naujų
žinių. Iš pradžių atrodė gana sudėtingas, bet noras tobulėti vedė
į priekį.
Trečio kurso pradžioje, pasinaudojęs Kolegijos suteikta
galimybe, išlaikiau kvalifikacinį draudimo brokerio
egzaminą Lietuvos banke ir dabar esu vienas iš 943
asmenų visoje Lietuvoje, turinčių draudimo brokerio
pažymėjimą.
Nors būdamas abiturientu
galvojau, kad gyvenime nieko
labai svarbaus nepasieksiu –
dabar dirbu didžiausioje draudimo
GIEDRIUS MISIŪNAS,
brokerių bendrovėje Lietuvoje
UADBB „Aon Baltic“
ir toliau gilinu žinias šioje
draudimo brokeris
sudėtingoje, bet be galo įdomioje
verslo srityje.
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Manote, kad neįmanoma pirmame kurse suderinti valstybės
finansuojamas studijas ir darbą? Įmanoma! 12-oje klasėje buvo
labai sunku nuspręsti, kur galėčiau įstoti, kad po baigimo būčiau
patenkinta pasirinkta darbo sritimi. Pirmasis pasirinkimas buvo
klaidingas – įstojau į studijų programą, kurioje savęs neįsivaizdavau.
Turėjau tikslą – studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje ir suderinti
studijas su nuolatiniu darbu, bet abejojau, ar tai pavyks.
Pradėjau domėtis ir atradau labai įdomią, inovatyvią ir mano poreikius
atitinkančią studijų programą – Investicijos ir draudimas. Čia turėjau galimybę
suderinti abu savo tikslus, t. y. studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje ir
dirbti visu etatu! Dėstytojai dalinosi naudinga informacija, kurią vėliau galėjau
pritaikyti praktikoje ir savo tolesniuose darbuose.
Tiek man, tiek daugumai mano kursiokų pavyko įsidarbinti draudimo ar
draudimo brokerių bendrovėse dar studijuojant ar iš karto po studijų.
Investicijos ir draudimas – puiki studijų programa, kurią galiu
nuoširdžiai rekomenduoti!
Karjeros galimybių daugybė – viskas priklauso
GABRIELĖ KURAUSKAITĖ,
tik nuo Jūsų noro, pastangų ir įdėto darbo.
ADB „Gjensidige“ Plėtros vadovė

INGRIDA AUGUSTAITĖ,
If P&C Insurance AS filialo Draudimo brokerių ir priklausomų tarpininkų
departamento pardavimų administravimo specialistė

Treji studijų metai – tai dar vienas gyvenimo etapas, kai mokėmės pažinti
save, tobulėjome ir brandinome save kaip asmenybes, įgijome profesinei
veiklai reikalingų kompetencijų. Investicijų ir draudimo studijos buvo ne
tik įdomios, bet ir naudingos. Studijos man suteikė tvirtus akademinius
pagrindus bei žinių, kurios padėjo greitai įsilieti į darbo ritmą. Didžiausią
įspūdį paliko dėstytojai, nes dalinosi ne tik žiniomis, bet ir savo profesine
patirtimi. Dar studijuodama pradėjau dirbti If P&C Insurance AS filiale
Draudimo brokerių ir priklausomų tarpininkų departamente.
Pirmakursiams patarčiau nebijoti naujų iššūkių ir pasiimti viską,
ką geriausio siūlo studijos, pajusti studentiško gyvenimo ritmą,
atsakingai priimti sprendimus, būti aktyviems ir energingiems.
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Būsimiems verslo ekonomistams dėsto kvalifikuoti mokslininkai, verslo
srities praktikai bei nuolat savo kvalifikaciją tobulinantys dėstytojai. Bendradarbiaujama su
socialiniais partneriais siekiant tobulinti studijų programą bei dėstyti tai, kas verslo aplinkoje
yra aktualu.
Studentai atlieka praktiką verslo įmonėje, dirba su įvairaus sudėtingumo duomenimis ir
juos apdoroja šiuolaikiška statistine programa. Per verslo valdymo dalykus kompiuterinės
programos dėka modeliuoja, analizuoja ir priima virtualius verslo strateginius sprendimus,
taip tobulindami būsimo verslo ekonomisto įgūdžius besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Nesvarbu, kokio dydžio yra įmonė – didelė ar maža, kiekvienai iš jų šiandien reikalingas
specialistas, kuris gerai išmanytų verslo aplinką, verslo procesus, mokėtų tinkamai analizuoti
ir vertinti įmonės veiklos rezultatus bei priimti strategiškai svarbius projekto, padalinio ar net
verslo sprendimus.
Remiantis Statistikos departamento ir darbo skelbimų portalų duomenimis, ekonomistų
darbo užmokestis kiekvienais metais, atsižvelgiant į šalies ekonomikos galimybes,
vidutiniškai didėja po 5,1 %. Dėl didesnės atsakomybės ir priimamų sprendimų sudėtingumo
įmonės ar verslo vadovų atlygis gali didėti didesniu procentu.
Rengti aukštos kvalifikacijos ekonomikos profesinius bakalaurus, gebančius apdoroti ir
vertinti ekonominę informaciją, identifikuoti ūkio subjekto ekonomines problemas ir pagrįsti
jų sprendimus bei teikti pasiūlymus veiklai tobulinti globalios ir nuolat besikeičiančios verslo
aplinkos sąlygomis.
▶ Taikyti ekonominės analizės ir tyrimų metodus bei prognozavimo modelius.
▶ Rinkti, sisteminti ir vertinti ekonominę informaciją, taikydami įvairius analizės metodus,
laikydamiesi konfidencialumo principo.
▶ Atlikti į ūkio subjekto veiklą orientuotus empirinius tyrimus, naudodami modernias
informacines technologijas ir ekonominės informacijos sistemas.
▶ Analizuoti ir vertinti ūkio subjekto vidaus ir išorės aplinkos ekonominius procesus bei
reiškinius.
▶ Formuluoti ekonominės analizės išvadas, rasti ir pagrįsti ūkio subjekto problemų
sprendimus.
▶ Teikti siūlymus ekonominės veiklos tobulinimo bei inovacijų ekonominio pagrindimo
klausimais.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

VERSLO EKONOMIKA

GALI SUDOMINTI
FINANSAI, BANKININKYSTĖ,
INVESTICIJOS IR DRAUDIMAS,
BUHALTERINĖ APSKAITA

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai dirba ekonomistais, analitikais,
projektų vadovais ar eina kitas ekonomisto
kompetencijų reikalaujančias pareigas verslo
įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose arba kuria nuosavą verslą.
Karjerą pradeda APB „APRANGA“, AB „Avia Solutions Group“, AB „Lietuvos paštas“,
AB „Telia Lietuva“, UAB „AUDIFINA“, UAB „Citco Vilnius“, UAB „LIPNIOS ETIKETĖS“, UAB
„Western Union Processing Lithuania“ ir kt.

PRAKTIKOS

Įmonės veiklos modeliavimas. 6 kreditai. Ugdomi praktiniai, ekonomisto veiklai būdingi
gebėjimai, analizuojant ūkio subjekto aplinką, vertinant jo veiklos rezultatus, teikiant veiklos
tobulinimo siūlymus, rengiant verslo plėtros planus.
Baigiamoji profesinės veiklos praktika. 30 kreditų. Atliekama studento pasirinktoje arba
aukštosios mokyklos rekomenduojamoje įmonėje. Realioje darbo aplinkoje analizuojama
ūkio subjekto veikla ir aplinka, strateginiai tikslai, planavimo sistema, buhalterinė apskaita,
verslo apmokestinimo tvarka, nagrinėjamos įmonės veiklos valdymo, statistinės mokesčių,
finansinės ataskaitos. Analizuojami įmonės duomenys bei kita ekonominė informacija,
reikalinga valdymo sprendimams priimti, vertinama ūkio subjekto arba jo padalinio
ūkinė, finansinė, investicinė veikla, finansavimo šaltiniai, įgyjama ūkio subjekto veiklos
prognozavimo įgūdžių, susipažįstama su ūkio subjekto naudojamomis informacinėmis
sistemomis, veiklos tyrimo aspektais, analizės metodikomis ir jos organizavimu. Studentai
turi galimybę atlikti išankstinę praktiką pasirinktoje įmonėje.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

VERSLO EKONOMIKA

Verslo ekonomikos studijų programą pasirinkau todėl – jog tai
buvo nauja, viena plačiausių ir tuo pačiu patraukliausių studijų
programų.
Šiuo metu dirbu administracijos vadove įmonėje UAB „LP
Consulting”. Savo kasdienėje darbinėje veikloje taikau žinias ir
įgūdžius įgytus studijų Vilniaus kolegijoje metu.
Negaliu išskirti naudingiausių paskaitų, nes kiekviena jų atnešė
tam tikrų žinių, bet visiems būsimiems studentams galiu tikrai
drąsiai pasakyti, kad neverta bijoti naujovių, juolab kai jos kuriamos
tokių profesionalų, kaip Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto
dėstytojų.

VERONIKA DUNENKOVA,
Verslo ekonomikos absolventė

IGNAS RAMONAS,
Verslo ekonomikos absolventas

Studijų metais aktyviai dalyvavau fakulteto studentų atstovybės veikloje
bei įvairiuose tarptautiniuose projektuose, dvejus metus buvau studentų
mokslinės draugijos pirmininku. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę
po studijų išvykti pagal Erasmus+ programą. Praktikos metu Salonikų
mieste (Graikija) labai smagu buvo susipažinti su šalies kultūra, žmonėmis,
pažinti ir įvertinti bendravimo bei darbo ypatumus. Atlikdamas praktiką
nevyriausybinėje organizacijoje „United Societies of Balkans“ ne tik įgavau
vertingos darbinės patirties, bet ir keliavau po šalį, išbandžiau ir modelio
karjerą.
Esu įsitikinęs, kad Ekonomikos fakultete įgytos praktinės
žinios ir patirtis sėkmingai pritaikomos profesiniame ir
kasdieniame gyvenime, todėl abiturientams rekomenduoju
rinktis studijas šiame fakultete, kuriame galima puikiai
suderinti studijas ir paties atrastas labai įdomias popaskaitines
veiklas.

EKONOMIKOS
FAKULTETAS

VERSLO EKONOMIKA

Baigiau Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo
ekonomikos studijų programą, šiuo apsisprendimu
visuomet džiaugiausi! Ekonomikos fakulteto akademinė
bendruomenė ir studijų aplinka yra artima studentams,
būtent ji padėjo man suvokti studijų svarbą. Suteikiamos
galimybės tobulėti ne tik kaip studentui, bet ir kaip
asmenybei, nes organizuojami įdomūs seminarai,
konferencijos, pramoginiai bei kultūriniai renginiai, kurie
prisidėjo prie mano asmenybės formavimo.
Visiems esamiems ir būsimiems Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakulteto studentams pirmiausia
palinkėsiu nepervertinti sėkmės, nes sėkmingu
žmogumi tampama pasitikint savimi. Pasitikėjimo
savimi išmokstama dėl nuolatinio darbo gilinant savo
žinias bei tobulinant asmenines kompetencijas. Tik
tuomet galėsite pradėti pasitikėti ne sėkme, o savimi.
Antra, negalvokite, jog laiko turite į valias.
Studijų metai – tai puikiausias laikas
ieškoti savęs. Pradėkite tai daryti, kad
galėtumėte džiaugtis savimi ir savo veikla
ne tik studijų metais, tačiau ir po jų.
RIČARDAS RIMKUS,
Verslo ekonomikos absolventas

Darbdavių ir socialinių partnerių nuomone,
studentų ir absolventų, baigusių Verslo
ekonomikos studijų programą, profesinis
pasirengimas yra tinkamas šiuolaikinei darbo
rinkai. Įgytos žinios, nuolat tobulinami gebėjimai
ir sukaupta patirtis per praktikas yra naudinga
kasdienėje įmonių veikloje.

MENŲ ir KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
fakultetas

Didlaukio g. 82, 08303 Vilnius
8 691 49 166, administracija@mtf.viko.lt
www.mtf.viko.lt

STUDIJŲ
PROGRAMOS

▶ Įvaizdžio dizainas
▶ Kultūrinės veiklos vadyba
▶ Mados dizainas
▶ Mados technologijos ir
verslas
▶ Muzikinis teatras
▶ Populiarioji muzika
▶ Šokio pedagogika

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ STOJAMASIS EGZAMINAS
Stojamąjį egzaminą
sudaro dvi dalys:
1. Piešimas –
geometrinių formų
natiurmortas;
2. Kompozicijos
užduotis –
sukurti spalvinę
kompoziciją
pateikta tema.
Pretenduojant
į valstybės
finansuojamą arba
nefinansuojamą
vietą

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Įvaizdžio dizainas
M enų p rofe sinis bak alaur as

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

ĮVAIZDŽIO DIZAINAS
STUDIJŲ
DA LY K A I
Tai populiari, šiuolaikiška ir patraukli studijų programa, kurią baigus
įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir suteikiamas menų profesinio bakalauro
laipsnis. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio institucijose,
pramogų versle, konsultantu privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kurti individualų
įvaizdį. Pasirinkta specializacija (Šukuosenų dizainas ar Garderobo formavimas) suteiks
papildomų kompetencijų bei daugiau galimybių renkantis veiklos sritis. Studentai atlieka
praktiką realiomis darbo sąlygomis, gali išvykti į užsienį dalinėms studijoms ir / ar praktikai.
Programos absolventai turi galimybę tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose.

TIKSLAS

Programos tikslas – parengti specialistą, gebantį savarankiškai analizuoti mados tendencijas,
kurti individualų ir institucijos darbuotojų įvaizdį, dirbti savarankiškai ir komandoje, vykdyti
tarptautinius standartus atitinkančią profesinę veiklą, suformuoti įgūdžius savo verslui
organizuoti.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Rengti ir įgyvendinti individualius meninius ir komercinius projektus pagal užsakovo
poreikius;
▶ Vertinti mados tendencijas ir stilių, pabrėždami individualumą bei išskirtinumą;
▶ Formuoti kūrybinio darbo reklaminį įvaizdį;
▶ Pateikti argumentuotą, pagrįstą, vientiso stiliaus įvaizdžio meninę koncepciją, taikyti dizaino
principus ir elementus, kurti meninius projektus;
▶ Vizualizuoti kuriamo įvaizdžio meninį projektą, taikydami pagrindinius komponavimo
principus ir įvairius meninės raiškos metodus bei technikas;
▶ Vadovautis reklamos dizaino principais, pristatydami sukurtą projektą klientui ir visuomenei;
▶ Organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą, vadovauti įvaizdį kuriančiai komandai;
▶ Įvertinti reklamos ir prekinių ženklų įtaką vartotojui;
▶ Kurti mados verslą ir vykdyti įvaizdžio projektų finansinę apskaitą.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai dirba įvaizdžio dizaineriais grožio industrijos institucijose, grožio studijose,
salonuose, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, drabužių dizainerių studijose,
koncertinėse organizacijose, teatruose, kino studijose, reklamos agentūrose, pramogų
versle, kultūros ir prekybos centruose, šou versle, konsultantais Lietuvos bei užsienio
privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kuria individualų įvaizdį, mados verslą.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

SPECIALIZACIJOS

PRAKTIKOS

ĮVAIZDŽIO DIZAINAS

GALI SUDOMINTI
MADOS DIZAINAS

Šukuosenų dizainas. Plaukų struktūros keitimo metodai. Kirpimo
techninis modeliavimas. Šukuosenų modeliavimas. Sceninių šukuosenų dizainas.
Garderobo formavimas. Mados tendencijos. Įvaizdžio psichologija. Įvaizdinio garderobo
formavimas. Mados rinkodara. Meniniai renginiai.
Meninio ugdymo praktika. 3 kreditai. Tikslas – suteikti meninių, kompozicijos dalyko žinių,
reikalingų įvaizdžio dizainerio kompetencijoms ugdyti.
Aprangos projektavimo praktika. 6 kreditai. Tikslas – gebėti kūrybiškai eksperimentuoti bei
įgyvendinti drabužio meninę idėją, pritaikant konstravimo, technologinių žinių pagrindus.
Kūrybinių projektų praktika. 6 kreditai. Tikslas – praktiškai taikyti įvaizdžio dizainerio
turimas žinias, įgytas pirmame ir antrame kurse. Per praktiką rengiami įvairūs įvaizdžio
projektai, be to, dirbama realiomis darbo sąlygomis.
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika. 6 kreditai. Per praktiką, pagal pasirinktą
specializaciją, gilinamasi į šukuosenų dizaino arba garderobo formavimo turinį.
Baigiamoji praktika. 6 kreditai. Skirta atskleisti įvaizdžio dizainerio kompetencijas, dirbant
savarankiškai.

Studijos Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete man padėjo suprasti, kokių
tikslų noriu siekti savo gyvenime. Džiaugiuosi, kad įvaizdžio dizaino studijų kryptį pasirinkau
tikslingai, o eidama šiuo keliu įsidėmėjau tiek šių laikų tendencijas, tiek senovės laikų madą.
Sutikau charizmatiškų ir paslaugių dėstytojų, kuriems esu labai dėkinga ne tik už pagalbą,
einant baigiamojo darbo keliu, bet ir už įdomias paskaitas bei draugišką atmosferą jų metu.
Baigusi studijas Kolegijoje, įsidarbinau nuostabioje lietuvių įmonėje UAB „Manilla“, kurioje
kuriu fotosesijos įvaizdžius ir džiaugiuosi galėdama panaudoti įgytas žinias.
GODA NOJIKAITĖ,
įvaizdžio dizaino absolventė

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

ĮVAIZDŽIO DIZAINAS

Tapti šukuosenų dizainere svajojau jau nuo mažų dienų.
Visada žinojau, kad realizuosiu save šioje srityje, nors apie
šią specialybę menkai išmaniau. Studijos atvėrė akis bei
galimybes šioje srityje tobulėti, išmokė labai daug ir ne tik
tikslių dalykų, kas labai svarbu šioje srityje, bet ir suteikė
kūrybinės laisvės, supratimo apie įvaizdžio kūrimą bei lavino
estetikos pojūtį.
Studijuodama stengiausi išnaudoti visas galimybes: dirbti
su įvaizdžio specialistais rengiant televizijos projektą „X
Faktorius“, P. Čaikovskio premjerą „Pikų dama“ bei kitus
renginius. Paskutiniais studijų metais nepraleidau progos
dalyvauti Lietuvos kirpėjų čempionate KAUNAS BEAUTY
2020 – vyriškų kirpimų rungtyse – užėmiau I vietą (madingas
saloninis kirpimas) ir II vietą (barber low fade).
Studijų laikotarpiu sutiktų
naujų žmonių, nuoširdžių bei
palaikančių dėstytojų dėka įgavau
neįkainojamos patirties.
GODA SINKEVIČIENĖ,
Įvaizdžio dizaino absolventė

Atsakingi, darbštūs,
kūrybiški studentai.
VAIDA NAVICKAITĖ,
grimuotoja, keletą metų
dirbusi su studentais
televizijos projektuose
„X faktorius“ ir „Lietuvos
talentai“

Goda Sinkevičienė – puiki
darbuotoja, gebanti dirbti
komandoje, kurianti fotosesijas
mūsų produktams.
UAB „MANILLA“
KOLEKTYVAS

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Kultūrinės
veiklos vadyba
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Tai populiari ir patraukli studijų programa, studentams siūlanti dvi
specializacijas: scenos menų vadybos ir renginių vadybos. Baigus šią programą, atsiveria
platus darbo rinkos laukas: renginių organizavimo įmonės, teatrai, muzikos atlikėjai, muziejai,
kultūros centrai, šokio kolektyvai, festivaliai, bibliotekos bei kitos sferos, reikalaujančios gerai
išmanyti kultūros ir meno sritis. Dėstyti atvyksta daug užsienio dėstytojų.
Parengti kultūrinės veiklos vadybininkus, gebančius savarankiškai ar kolektyviai atlikti
asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą kultūrinės aplinkos poreikių tyrimo ir analizės,
scenos menų vadybos ar renginių vadybos, kultūros produktų gamybos ir platinimo,
vietos bendruomenės aktyvinimo ir kultūrinio švietimo bei kultūros įstaigų kūrimo ir
administravimo, kultūros ir kūrybinių industrijų srityse.
▶
▶
▶
▶
▶

Veikti kultūros ir kūrybinių industrijų rinkoje kaip laisvai samdomi profesionalūs vadybininkai.
Organizuoti laisvalaikį ir įtraukti bendruomenes į kultūrines veiklas.
Planuoti ir organizuoti asmeninę ir / ar projekto komandos veiklą.
Atrasti efektyvias priemones organizacijos įvaizdžio plėtotei.
Atlikti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus.

Absolventai dirba meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose,
teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose,
dailės galerijose ir kitose kultūros organizacijose. Dalis absolventų sėkmingai kuria savo
verslą.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

SPECIALIZACIJOS

PRAKTIKOS

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Scenos menų vadyba. Muzikos renginių vadyba. Teatro renginių vadyba.
Scenos menų veiklos organizavimas.
Renginių vadyba. Kultūros ir pramoginių renginių vadyba. Sceninis meistriškumas. Renginių
režisūra ir scenaristika.
Verslumo ugdymo praktika. 6 kreditai. Tikslas – formuoti studentų praktinius įmonių
veiklos valdymo žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių, pirkimo, pardavimo ir rinkodaros srityse
įgūdžius pasitelkiant tokią mokymosi aplinką, kurioje studentai nebijo suklysti (mokymasis iš
klaidų). Praktika atliekama imitacinėje bendrovėje. Studentai, dirbdami imitacinėje įmonėje,
kuria naujos įmonės veiklos dokumentus, reklamos priemones, prekiauja su kitomis
imitacinėmis bendrovėmis Lietuvoje ir užsienyje, analizuoja pirminių dokumentų duomenis,
rengia ataskaitas, apskaičiuoja veiklos rezultatus, vertina įmonės veiklos tolesnes plėtros
galimybes.
Vadybinės veiklos praktika. 6 kreditai. Tikslas – praktiškai įtvirtinti įgytas teorines žinias
susipažįstant su kultūros įstaigos veikla, stebint ir analizuojant įstaigoje vykstančius
procesus. Per praktiką studentai kultūros organizacijose susipažįsta su šių organizacijų
veikla, šią veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Projektinės veiklos praktika. 9 kreditai. Tikslas – ugdyti profesinius įgūdžius dirbant
savarankiškai ir komandoje, atliekant konkrečias projektines veikla. Studentai šią praktiką
atlieka kultūros organizacijose, kurios užsiima įvairia projektine veikla – renginių projektais ir
jų įgyvendinimu, kultūros šviečiamaisiais, edukaciniais, pramoginiais projektais.
Baigiamoji praktika. 9 kreditai. Tikslas – įgyti kompetencijų, kurios įgalintų studijų metu
įgytų žinių pagrindu atlikti išsamią kultūros organizacijos veiklos analizę. Per praktiką
nustatomos įmonės veiklos stiprybės ir silpnybės, suformuluojamos konkrečios veiklos
problemos, pateikiami problemų sprendimo būdai, taip pat išanalizuojami ir susisteminami
duomenys, reikalingi diplominiam darbui parengti.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA

Visada norėjau studijuoti Vilniuje, o rinkdamasis
studijas ieškojau vietos, kur mokslas nebūtų
„sausas“. Kultūrinės veiklos vadybos studijos
Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų
fakultete atitiko mano lūkesčius. Dirbti renginių
organizavimo srityje pradėjau dar antrame kurse.
Vienas iš mano dabartinių darbų – renginių vedėjo.
Pradėjęs nuo vaikų gimtadienių dabar galiu
drąsiai sakyti, kad esu vedęs visų stilių renginius:
edukacinius, mokymus, apdovanojimus, įvairias
šventes, festivalius ir t. t.
Dažnai sutinku studijų draugus, kurie
įgyvendino savo svajones ir turi nuosavus
verslus. Kaip gera, kai gali matyti progresą
ir žinoti, kur visa tai prasidėjo!
TAUTVYDAS LUBYS,
kultūrinės veiklos vadybos
absolventas

PETRONĖLĖ ASADAUSKAITĖ,
kultūrinės veiklos vadybos absolventė,
renginių organizavimo agentūros
„Pirmoji kava“ projektų vadovė

Dirbdama VIKO Studentų atstovybės Laisvalaikio komiteto
koordinatore išmokau ne tik valdyti žmonių srautus, bet ir
prisiimti bei valdyti visas rizikas. Studentų šventės – pirmakursių
stovyklos, krikštynos, sezoninės šventės ir kt., padėjo man
suprasti, kad būtent renginių organizavimo srityje norėčiau
dirbti ir tapti šios srities profesionale. Džiaugiuosi, kad
neprarandu ryšio su Vilniaus kolegija ir nuolat su šypsena
prisimenu studentiškus laikus.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA

Kultūros centruose dirba labai daug Menų ir
kūrybinių technologijų fakulteto absolventų. Jie
kūrybiški ir motyvuoti. Laukiame studentų, kurie
savo teorines žinias pritaikytų dirbdami kultūros
vadybininkais. Jie reikalingi ir šiandien, ir ateityje.
JONAS AURIUKAS,
Grigiškių kultūros centro
direktorius

Praktika – tai lengviausias ir
paprasčiausias būdas pažinti darbo
aplinką.
Siekiame, kad studentai
visada į praktiką žiūrėtų kaip
į galimybę sėkmingai dirbti
ateityje. Menų ir kūrybinių
technologijų fakulteto
studentai yra iniciatyvūs,
energingi, motyvuoti ir
gebantys dirbti komandoje.
Visada jų laukiame.
RIMA GRAŽIENĖ,
Vilniaus miesto
savivaldybės centrinės
bibliotekos direktorė

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ STOJAMASIS EGZAMINAS
Stojamąjį egzaminą
sudaro dvi dalys:
1. Piešimas –
geometrinių formų
natiurmortas;
2. Kompozicijos
užduotis –
sukurti spalvinę
kompoziciją
pateikta tema.
Pretenduojant
į valstybės
finansuojamą arba
nefinansuojamą
vietą

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Mados dizainas
M enų p rofe sinis bak alaur as

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

MADOS DIZAINAS
STUDIJŲ
DA LY K A I
Programa orientuota į menų krypties studijas, kurių pagrindą sudaro mados
produktų (aprangos, aksesuarų ir kt.) kūrimas, projektavimas ir įgyvendinimas. Būsimieji
mados dizaineriai, įvertinę mados rinkos poreikius bei pasitelkę skaitmenines technologijas,
aprangos kūrimo, siuvimo technologijos, projektavimo žinias, realių profesinių praktikų metu
įgyvendina įvairius aprangos autorinių eksperimentinių, pramoninių kolekcijų ar vienetinių
gaminių projektus, kuriuos plačiai pristato visuomenei. Kasmet studentai dalyvauja Lietuvos
ir užsienio mados renginiuose ir jaunųjų dizainerių konkursuose, socialiniuose projektuose.
Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje (Ispanija, Suomija, Italija, Latvija ir
kt.), pasinaudodami įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse
mokymo programose.
Mados dizaino programos tikslas – ugdyti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, komunikabilų,
puoselėjantį kultūrines vertybes specialistą-dizainerį, gebantį analizuoti mados industrijos
informaciją, įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir būdais vizualizuoti kūrybines idėjas
ir, pasitelkus teorines bei praktines žinias, jas įgyvendinti.
▶ Kurti ir projektuoti individualius drabužius ir pramonines komercines drabužių kolekcijas
specialiomis kompiuterių programomis;
▶ Atlikti drabužių modelių konstruktyvius ir techninius projektus;
▶ Parinkti ir taikyti naujausias siuvinių gamybos technologijas;
▶ Atlikti drabužių kolekcijos gamybos priežiūrą;
▶ Kurti autorines kolekcijas iš įvairių medžiagų originaliai derinant medžiagas gaminyje ir
kolekcijoje;
▶ Atskleisti drabužių ir įvaizdžio vientisumą;
▶ Planuoti ir organizuoti darbą kurdami mados verslą.
Absolventai dirba kūrėjais aprangos gamybos ir paslaugų įmonėse, pramogų versle (teatras,
kinas ir kt.), aprangos dizaineriais-konsultantais parduotuvėse, dizaineriais-konstruktoriais,
prižiūri drabužių kolekcijų gamybą, užsiima individualia praktine veikla bei kuria mados
verslą.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

MADOS DIZAINAS

GALI SUDOMINTI
ĮVAIZDŽIO DIZAINAS,
MADOS TECHNOLOGIJOS
IR VERSLAS

Dizaino pažintinė praktika. 3 kreditai.
Formuojami pradiniai siuvimo technologijos
įgūdžiai, kuriuos studentai kūrybiškai pritaiko įgyvendindami savo meninę idėją – projektą.
Aprangos projektavimo praktika. 6 kreditai. Įgyvendinamas vieno pasirinkto drabužio
modelio, sukurto pagal tam tikrą temą, projektas. Kūrybiškai eksperimentuodami studentai
parenka modelio audinius, jį projektuoja, parengia lekalus, sukerpa ir pasiuva gaminį,
pritaikydami tinkamiausias siuvimo technologijas.
Profesinė praktika. Eksperimentinės kolekcijos kūrimas. 6 kreditai. Įgyvendinama dalis
autorinės eksperimentinės drabužių kolekcijos, sukurtos dalyko „Kūrybinio projekto III“ metu,
pasitelkiant praktinius maketavimo, konstravimo ir siuvimo technologijos įgūdžius. Dažnai
drabužių ar aksesuarų gamybai naudojamos įvairiausios netradicinės tekstilinės, gamtinės ir
kitokios medžiagos ir eksperimentiniai jų jungimo būdai.
Profesinė praktika. Pramoninės kolekcijos kūrimas. 6 kreditai. Įgyvendinama autorinė
pramoninė drabužių kolekcija, kuri gali būti siūloma gaminti šalies tekstilės įmonėms.
Kolekcija sukurta dalyko „Kūrybinio projekto IV“ metu, atsižvelgiant į kapsulinės kolekcijos
kūrimo principus, pasiuvama pasitelkiant praktines maketavimo, konstravimo žinias,
parinkus tinkamus audinius bei įvertinus pramoninėms kolekcijoms būdingus siuvimo
technologijos metodus.
Profesinė praktika. Autorinės kolekcijos kūrimas. 6 kreditai. Įgyvendinama dalis kolekcijos,
sukurtos remiantis autorinės kolekcijos kūrimo principais (dalykas „Kūrybinis projektas V“),
atsižvelgiant į istorinį, etninį, konceptualų kontekstą. Kūrybiškai sugeneruotos studentų
idėjos, ieškant savito autorinio braižo, pasirinkus tinkamus audinius, drabužių projektavimo,
technologinių sprendimų būdus. Kolekcijos pristatomos viešai parodų, konkursų, kitų
renginių metu.
Baigiamosios kūrybinės praktikos. 6 kreditai. Studentai susipažįsta su dizainerio darbo
sąlygomis, pobūdžiu, veikla realiomis darbo sąlygomis. Tai gali būti individuali dizainerio
studija ar nemaža tekstilės produktų gamybos įmonė. Atliekant praktines kūrybines
užduotis, vertinamas ne tik atliktas darbas, bet ir studento komunikabilumas, gebėjimas
dirbti komandoje.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MADOS DIZAINAS

Pradėjau Mados dizaino studijas, nes žinojau, jog
studijose bus daug praktikos ir apčiuopiamų rezultatų,
o ne daug knygų ir teorijos... Štai čia prasidėjo mano
geriausias sprendimas gyvenime – VIKO! Studijų metais
buvo išties daug įvairios praktikos – nuo gamybos,
kūrimo iki savęs išbandymų Lietuvos bei tarptautiniuose
jaunųjų dizainerių konkursuose. Stažavausi Švedijoje
pagal ERASMUS+ programą. Iškart po baigimo
sudalyvavau TV projekte „Aš – stilistas“, kuriame pirmąją
vietą pasidalijome su kitu dalyviu.
Čia buvo startas į mados pasaulį, kur sekė draugystė su
„StiliuSOS“ kompanija ir įvairūs stiliaus televizijos projektai.
Nepritrūko drąsos ir išleisti savo internetinį mados žurnalą, kurį
visuomenei pristatinėjome metus.Jau kelintą sezoną darbuojuosi
Nacionalinio transliuotojo kanale ir rūpinuosi, kaip apsirengę
sveikinsis veidai iš žydrųjų ekranų.
Savo žinių bagažą pagilinau plaukų stiliaus srityje
ir vis daugiau darbuojuosi leidybos industrijoje bei
televizijos projektų grimo kambariuose.
Ne vienoje fotosesijoje teko ne tik
šukuoti herojaus plaukus, bet ir
pasirūpinti bendru įvaizdžiu.
EVALDAS VALANTIEJUS,
Mados dizaino absolventas

Lino tekstilės galerijos direktorė GRAŽINA KUZMICKIENĖ ir projektų koordinatorė LIUCIJA
KOSTIVA visada mielai dalinasi savo patirtimi su Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų
fakulteto būsimais mados dizaineriais ir technologais. Direktorė drąsiai siūlo studentams dalyvauti
bendruose kūrybiniuose projektuose bei jiems suteikia galimybę įgyvendinti savo idėjas, meninius
ir technologinius sprendimus, kuriant lininių drabužių ar aksesuarų kolekcijas.
Geri galerijos šeimininkių atsiliepimai po jau įvykusio pirmojo užsakomojo projekto su
Vilniaus kolegija paskatino tęsti kūrybinį bendradarbiavimą. Studentams teko atsakingai
vykdyti užsakomojo projekto užduotis, su kuriomis jie puikiai susidorojo.
UAB „Jūratė.eu“

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MADOS DIZAINAS

Sunku pasakyti, kas mane užbūrė renkantis specialybę,
tiesiog tuo laikotarpiu, kai reikėjo priimti sprendimą,
nemažai padėdavau teatro užkulisiuose, tad ir pamaniau,
kad drabužis gali būti iškalbingas kūrinys, kuriame
susijungia galybė išraiškos formų.
Studijuodama Kolegijoje dalyvavau įvairiuose
renginiuose – Dizaino savaitėje pristačiau kolekciją,
festivalyje „Virus mada“ laimėjau antrąją vietą, tapau
„Mados injekcijos“ laureate, taip pat pristačiau 15
modelių kolekciją „Mados infekcijoje“, konkurse
„Habitus Baltija“ Rygoje laimėjau diplomą už vieną
iš geriausių kolekcijų, diplomą skyrė tarptautinė
Varšuvos mados mokykla (MSKPU) ir dar dovanų
gavau nepaprastai įdomius kursus apie mados vadybą
ir brendo kūrimą minėtoje mokykloje.
Vėliau buvau pakviesta į mados festivalius Tartu,
Liepojoje. Tarptautiniame konkurse „Baltic Fashion and
Textile Vilnius“ užėmiau ketvirtąją vietą. Laimėjau prizą
„Jaunojo dizainerio“ konkurse, pagrindinį ir publikos
prizus mados dizaino kategorijoje.
Neseniai sulaukiau kvietimo iš Škotijos –
mano sukurta baltoji kolekcija bus pristatyta
„DONT WALK“ madų šou (Saint Andrews).
MORTA NAKAITĖ,
Mados dizaino absolventė

NUOLATINĖS
3 METAI

KONKURSINIO
BALO SANDARA:

APIMTIS
180 KREDITŲ

▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ FIZIKA
arba
CHEMIJA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
BIOLOGIJA,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

vienintelė
koleginių
studijų
progr ama
lietuvoje

Mados technologijos
ir verslas
Tec hnolo gijų mok slų p r ofe sinis bak alauras

Erasmus+

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

MADOS TECHNOLOGIJOS IR
VERSLAS

STUDIJŲ
DA LY K A I

Programa skirta visiems, neabejingiems kūrybai ir besidomintiems mados
industrija bei jos rinkos tendencijomis. Programos paskirtis parengti specialistą, gebantį tirti
mados pramonės poreikius, vystyti paklausias aprangos ir kitų mados gaminių kolekcijas,
konstruoti ir modeliuoti autorines ir pramonines aprangos kolekcijas, parenkant tinkamas
tekstilės medžiagas, pritaikyti gaminiams optimalias gamybos technologijas, analizuoti
gamybinės veiklos rezultatus, planuoti veiklos plėtrą ir kurti savo verslą.

TIKSLAS

Programa skirta rengti profesionalius mados pramonės specialistus, kurie analizuotų
aprangos ir kitų mados gaminių rinkos poreikius, kurtų ir modeliuotų autorines ir pramonines
drabužių kolekcijas specializuotomis kompiuterinėmis programomis, parengtų konstrukcinę
technologinę dokumentaciją, užsakytų medžiagas ir kitus resursus, parinktų racionalias
technologijas ir technologinę įrangą, organizuotų gamybą ir užtikrintų gaminamos produkcijos
kokybę, vykdytų gaminamos produkcijos ir darbo apskaitą, realizuotų produkciją, analizuotų
gamybinės veiklos rezultatus ir planuotų veiklos plėtrą, vystytų aprangos verslą.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Analizuoti mados tendencijas, nustatyti aprangos ir kitų mados gaminių poreikius, dirbti
aprangos gamybos įmonėse arba vystyti savą verslą;
▶ Kurti ir konstruoti autorines ir pramonines aprangos kolekcijas naudodami specializuotas
kompiuterines programas;
▶ Optimaliais kaštais gaminti aprangos kolekcijas iš įvairių medžiagų;
▶ Projektuoti aprangos gamybos technologinius procesus, juos organizuoti ir jiems vadovauti;
▶ Organizuoti gamybos kokybės kontrolę, vykdyti gaminamos produkcijos ir darbo apskaitą.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Rinkoje paklausi studijų programa. Galima kurti mados ar aprangos gamybos verslą, dirbti
gamybos padalinio vadovu, konstruktoriumi-dizaineriu, technologu-vadybininku, aprangos
gamybos ir kokybės konsultantu prekybos ir paslaugų įmonėse.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

MADOS TECHNOLOGIJOS IR
VERSLAS

GALI SUDOMINTI
ĮVAIZDŽIO DIZAINAS,
MADOS DIZAINAS

Įgūdžių praktika. 6 kreditai. Suteikiama pradinių
drabužių siuvimo žinių ir įgūdžių, mokomasi vertinti
tekstilės medžiagų savybes bei technologinių įrenginių paskirtį ir technines galimybes.
I mokomoji praktika. 6 kreditai. Lavinami praktiniai juosmeninių drabužių konstravimo ir
siuvimo technologijos įgūdžiai.
II mokomoji praktika. 6 kreditai. Lavinami praktiniai petinių drabužių konstravimo ir siuvimo
technologijos įgūdžiai.
Gamybinė praktika. 6 kreditai. Susipažįstama su įmonės veiklos pobūdžiu, naudojamais
technologiniais įrenginiais ir jų galimybėmis visuose aprangos gamybos paruošimo ir
gamybos etapuose.
Kūrybinė praktika. 6 kreditai. Lavinami praktiniai mados gaminių (sceninių, pramoninių
drabužių kolekcijų ar aksesuarų ir kt.) konstravimo, modeliavimo bei gamybos technologijos
įgūdžiai.
Verslumo praktika. 6 kreditai. Ugdomas sisteminis požiūris į verslo organizavimą,
personalo valdymą, finansus bei apskaitą, siekiant ugdyti mados verslo kompetencijas.
Baigiamoji praktika. 15 kreditų. Gilinamos teorinės ir praktinės žinios konkrečiose siuvimo
įmonėse. Susipažįstama su įmonės veiklos rodikliais, struktūra, aprangos autorinių ir
pramoninių kolekcijų projektavimo ir gamybos etapais, įmonių valdymo ypatumais; kaupiami
duomenys baigiamajam projektui atlikti. Projektuojamas ir įgyvendinamas baigiamojo
projekto gaminys.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MADOS TECHNOLOGIJOS IR
VERSLAS

Kai rinkausi, ką studijuoti, suvokiau, kad tai iš tikrųjų ideali
specialybė man, visai nesidominčiai dizaino kūrimu, man
rūpėjo tolesni procesai. Per 3,5 studijų metų išmokau daugiau
nei tikėjausi, visas praktikas atlikau didžiausiose Lietuvos
siuvimo įmonėse. Pamačiau, kaip gimsta visame pasaulyje
žinomų prekių ženklų gaminiai. Jau turėdama diplomą,
nedvejodama užpildžiau paraišką Erasmus+ programos
stipendijai gauti ir po kelių mėnesių laikiau stažuotės
Londone sutartį. Taip tapau moteriško drabužių ženklo
Gomez-Gracia komandos dalimi. Štai per tuos 4 mėnesius
supratau tikrąją posakio „neįkainojama patirtis“ reikšmę!
Ne tik praplėčiau profesines žinias, užmezgiau ryšius su
ypatingais žmonėmis, bet ir atradau save, pajutau malonumą
dirbti bei mėgautis savo darbo rezultatais.
Praėjus beveik 2 metams po studijų Vilniaus
kolegijoje, džiaugiuosi vis dar būdama GomezGracia komandos dalimi. Šiuo metu užimu gamybos
asistento (assistant production manager) poziciją.
Jaučiuosi nuoširdžiai dėkinga Kolegijai už suteiktas
žinias ir galimybes. Kaskart nudžiungu radusi
Vilniaus kolegijos studentų stažuotės paraiškas.
Niekada net nedrįsau pasvajoti,
kad būsiu ten, kur dabar esu.
Bet visada tvirtai žinojau, kad
gyvenime ,,visos durys turi
JULIJA BUDRECKAITĖ,
rankenas – tik, deja, ne svajomis,
Mados technologijų ir verslo
o sunkiu darbu jos atidaromos.
absolventė

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MADOS TECHNOLOGIJOS IR
VERSLAS

Visą laiką žinojau, kad noriu studijuoti ir dirbti kažką
kūrybiško, bet taip pat žinojau, kad nenoriu ir negaliu būti
tiesiog menininke. Tad pasirinkau Mados technologijų ir
verslo studijų programą. Įdomiausia man buvo tai, kad
mokymasis nebuvo vien tik „sausos“ teorijos kimšimas
į galvą, o buvo daug galimybių išmoktą teoriją pritaikyti
praktiškai, pavyzdžiui, pasisiūti paltą! Be to, studentams buvo
suteikiama puiki galimybė praktikas atlikti Lietuvos aprangos
gamybos įmonėse; tai yra ne tik įdomu, bet ir labai naudinga.
Per visus mokymosi metus atlikau 4 praktikas keliose
skirtingose įmonėse ir tuo labai džiaugiuosi, juk įgavau ne
tik žinių, bet ir turėjau puikią progą papildyti savo CV. Juk iš
tikrųjų kiekviena patirtis yra svarbi.
Tai man padėjo susirasti įdomų darbą. Šuo metu dirbu
tikrai kūrybišką, bet kartu ir labai atsakingą darbą.
Turiu galimybę dirbti su viena
SILVIJA RODIS,
garsiausių Lietuvos dizainerių,
Mados technologijų
be to, ir pamatyti pasaulį
ir verslo absolventė
vykdama į darbinius vizitus pas
užsienio klientus.

JUSTĖ BAČIANSKAITĖ,
Mados technologijų ir verslo absolventė

Studijos mane labai džiugino ir išmokė naujų dalykų: kūrybinės
laisvės, grafikos dizaino, supratimo apie kūrybinį procesą.
Stebėdama, kaip gimsta kolekcijos idėjos, išmokau jas realizuoti.
Supratau, kaip taikyti medžiagų dažymo technikas ir rašto kūrimą
pasitelkiant chemines reakcijas, vašką, augalus ir t.t. Per visus savo
studijų metus kelis kartus dalyvavau ERASMUS+ studentų mainų
programoje, praleidau pusmetį Ispanijoje ir atlikau dvi praktikas
(baigiamąją ir absolventų) Islandijoje. Ši patirtis buvo nuostabi –ir dėl
nuoširdžių žmonių, ir dėl neįkainojamų žinių.

NUOLATINĖS
3,5 METAI

APIMTIS
210 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ STOJAMASIS EGZAMINAS
Stojamąjį egzaminą sudaro trys dalys:
1. Muzikinių, vaidybos ir šokio gebėjimų
užduotys. Muzikinių gebėjimų tikrinimo
metu demonstruojami stojančiojo
klausos, ritmo, solfedžiavimo ir balso
valdymo įgūdžiai, stojantysis atlieka tris
skirtingo charakterio ir stiliaus kūrinius.
2. Vaidybos gebėjimų tikrinimo metu
stojantysis mintinai skaito 3 min. trukmės
prozos kūrinio ištrauką; deklamuoja
eilėraštį arba pasakėčią; atlieka vaidybinį
etiudą pagal užduotą temą.
3. Šokio gebėjimų tikrinimo
metu stojantysis atlieka šokio
improvizacijos užduotis.

Pretenduojant
į valstybės finansuojamą arba
nefinansuojamą vietą

Muzikinis teatras
M enų p rofe sinis bak alaur as

vienintelė
koleginių
studijų
progr ama
lietuvoje

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

MUZIKINIS TEATRAS
STUDIJŲ
DA LY K A I
Tai vienintelė Lietuvoje pirmos pakopos studijų programa teatro kryptyje,
skirta muzikinio teatro ir miuziklo atlikėjams rengti. Programos pagrindas – aktyvi dėstytojų
ir studentų meninė veikla. Tarp absolventų yra gerai Lietuvoje žinomų atlikėjų – V. Baumila,
E. Jennings-Didžiulis, K. Radžiukynaitė (KAYRA), S. Anusevičiūtė, G. Ladygaitė, A. Murauskas,
M. Pivoriūnaitė, V. Iljinaitė, G. Šmigelskytė, R. Žibaitytė (RUTA LOOP), T. Pukys, K. Stasikėlė
(grupė OKATA), T. Alenčikas (ALEN CHIKO), L. Bartaška, I. Žiliūtė (vaikų miuziklo mokyklos
vadovė), D. Keršytė (serialų aktorė), M. Rasilavičiūtė ir kt.
Parengti profesionalius muzikinio (miuziklo) teatro aktorius, gebančius kurti ir paruošti
vaidmenis muzikinio teatro pastatymams ir viešai juos realizuoti; profesionaliai sujungti
aktoriaus meistriškumo, vokalo ir choreografijos įgūdžius bei meninės raiškos gebėjimus,
grįstus žiniomis apie teatro, muzikos ir choreografijos menus, dalyvauti teatrų trupių
kūrybinėje veikloje, plėtoti individualią meninę karjerą.
▶ Profesionaliai vaidinti, dainuoti ir šokti, analizuoti ir interpretuoti muzikos, dramos,
choreografijos kūrinius;
▶ Parengti ir atlikti teatralizuotų koncertų, pramoginių programų ansamblinius bei solo
numerius;
▶ Parengti vaidmenis muzikinio teatro pastatymams.
Absolventai dirba Domino teatre, Raganiukės teatre, Užupio teatre, Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre, teatre „Vilniaus klasika“, VšĮ „Chimeros“ ir kt.
Muzikinio teatro absolventai gali dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose,
projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti
vaidmenis muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir / ar dainininko karjerą.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

MUZIKINIS TEATRAS
STUDIJŲ
DA LY K A I
Mokomoji praktika. 6 kreditai. Tikslas – sudaryti sąlygas dalyvauti
nedidelės apimties muzikinio teatrinio kūrinio ar jo ištraukos pastatyme vadovaujant
muzikiniam vadovui ir režisieriui, savarankiškai parengiant vaidybinę, vokalinę medžiagą,
mokytis dirbti komandoje analizuojant asmeninio ir kolektyvinio darbo rezultatus.
Sceninė praktika ir miuziklo studija. 6 kreditai. Tikslas – sujungti studentų vokalo, vaidybos
ir šokio / judesio įgūdžius, lavinti vaizduotę, organiškumo ir tiesos pojūtį scenoje. Mokosi
analizuoti ir perteikti muzikinės medžiagos dramaturgiją. Studentai dalyvauja muzikinio
sceninio kūrinio ar jo ištraukos pastatyme vadovaujant muzikos vadovui, režisieriui ir
choreografui, savarankiškai rengia vaidybinę, vokalinę ir choreografinę medžiagą, mokosi
dirbti komandoje, analizuoja asmeninio ir kolektyvinio darbo rezultatus.
Vokalo, vaidybos praktika ir miuziklo studija. 12 kreditų. Muzikinio spektaklio personažo
sukūrimas ir atlikimas, profesionaliai sujungiant visus iki šiol įgytus vokalinius, vaidybinius,
choreografinius ir ansamblinio dainavimo įgūdžius įtaigiam istorijos pasakojimui. Ir
toliau dalyvauja statant muzikinį sceninį kūrinį vadovaujant muzikos vadovui, režisieriui ir
choreografui, savarankiškai rengia vokalinę, vaidybinę ir choreografinę medžiagą, mokosi
dirbti komandoje, analizuoja asmeninio ir kolektyvinio darbo rezultatus.
Sceninio šokio praktika. 6 kreditai. Praktika skirta Muzikinio teatro studijų programos
studentų praktiniam sceninio šokio rūšių tobulinimui ir pritaikymui choreografinėse
improvizacijose, teatralizuotuose pastatymuose. Paskaitų metu derinant įvairias sceninio
šokio rūšis ugdomi ir formuojami studentų praktiniai komandinio darbo įgūdžiai, šokio
judesių ir jų junginių profesionalus, sceninis atlikimas.

DOMINO teatras į savo gretas priima tik išskirtinai profesionalius kūrėjus. Mums
svarbu, kad šiuolaikinis aktorius būtų ne tik charizmatiška asmenybė, gebanti
profesionaliai kurti vaidmenį, realizuoti režisieriaus sumanymus, bet šalia aktorinės
meistrystės turėtų profesionalų muzikinį išsilavinimą, puikiai valdytų kūną. Norime
pažymėti, kad Vilniaus kolegijos Muzikinio teatro studijų programą baigę absolventai
puikiai demonstruoja savo išugdytus gebėjimus bei išties profesionaliai įsilieja į mūsų
menininkų kolektyvą.
Džiaugiamės Vilniaus kolegijos absolventų Miglės Pivoriūnaitės, Agnės
Levickaitės, Vaido Baumilos, Justino Lapatinsko, Liucijos Nanartavičiūtės
profesionaliai kuriamais ir atliekamais vaidmenimis mūsų teatro
spektakliuose. Visus juos vertiname kaip išskirtinio talento ir stipraus
parengimo savo srities profesionalus ir nuoširdžiai dėkojame Vilniaus
kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos menų katedros
dėstytojams už puikų darbą ruošiant scenos profesionalus.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

MUZIKINIS TEATRAS

Esu Vilniaus kolegijos Muzikinio teatro studijų programos
absolventė. Mano kelias Kolegijoje buvo prasmingas ir atnešė
daug patirties tiek profesionalumo, tiek žmogiškumo atžvilgiu.
Išmokti dirbti komandoje, štai kas buvo be galo svarbu. Jau
nekalbu apie tai, kad teko pasisemti žinių iš tiek daug savo
srities profesionalų, išbandyti tokią aibę šokio žanrų, tobulinti
muzikinius įgūdžius.Kvėpavimo pagrindus irgi gavau būtent čia.
Su manimi kartu kvėpavo ir visa širdimi padėjo dėstytoja Dalia
Babilaitė-Abarė. Dirbau su vienu gerbiamiausių teatro žmonių –
Egle Gabrėnaite. Turbūt jausiuosi jai skolinga amžinai. Be galo
daug praktikos, renginių, koncertų – man tai buvo esminė patirtis
ir pagrindas tolimesnei karjerai.
Man labai pasisekė, antrame kurse egzamino metu buvau
pastebėta režisieriaus ir pakviesta dainuoti miuzikle Klaipėdos
valstybiniame muzikiniame teatre. O tada viskas jau vyko kaip
sapne – vienas miuziklas, kitas miuziklas, pagrindinis vaidmuo
seriale, solinės dainos, koncertai ir net keli laimėti TV projektai.
Dirbau daug, be abejo. Būdavo, kartais aplanko tinginys,
bet dėstytojai greitai tą tinginį „išvarydavo“ ir motyvuodavo
nepasiduoti. Šiai dienai Kolegijoje išugdytos disciplinos ir toliau lydi
mane. Kartais darbštumas netgi virsta perfekcionizmu, bet tai man
tik padeda toliau siekti savo svajonių.
Svarbiausias dalykas, kurį supratau baigusi studijas –
nesvarbu, kur tu mokaisi, kokia tavo aplinka. Svarbu – ne
kiek gauni, o kiek pats pasiimi. Jeigu būsi pakankamai
motyvuotas ir daug dirbsi, tikrai pasieksi svajonę.
Esu dėkinga už visas patirtis Vilniaus
kolegijai, o ypatingai – dėstytojams,
kuriems greičiausiai dažnai nuo mūsų,
studentų, skaudėdavo galvą, bet jie
KRISTINA RADŽIUKYNAITĖ,
leido mums kurti, būti savimi ir suteikė
Muzikinio teatro absolventė
visas sąlygas realizuoti save.

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ STOJAMASIS EGZAMINAS
Stojamąjį egzaminą sudaro trys dalys:
1. Instrumentinių / Vokalinių / Elektroninės
muzikos kūrinių atlikimas ir refleksija.
Instrumentalistams – dvi skirtingo
charakterio pjesės (džiazo arba
populiariosios muzikos stiliumi),
vokalistams – dvi džiazo arba
populiariosios muzikos stiliaus dainos;
Elektroninės muzikos atlikėjams –
dviejų savo kūrybos kūrinių įrašų
demonstravimas;
2. Improvizacija pagal duotą harmoniją
balsu arba pagrindiniu instrumentu.
Elektroninės muzikos atlikėjams –
techninio supratimo testas;
3. Solfedžiavimas, intervalų ir akordų
nustatymas iš klausos.

Pretenduojant
į valstybės finansuojamą arba
nefinansuojamą vietą

Populiarioji
muzika
M enų p rofe sinis bak alaur as

vienintelė
koleginių
studijų
progr ama
lietuvoje

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

POPULIARIOJI MUZIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Tai vienintelė Lietuvoje pirmos pakopos studijų programa muzikos
kryptyje. Programa suteikia galimybę studijuojantiems rinktis įvairius populiariosios muzikos
instrumentus – styginius, pučiamuosius, klavišinius, mušamuosius, vokalą, elektroninę
muziką.

TIKSLAS

Programos tikslas – parengti kūrybišką bei socialiai atsakingą asmenybę, suformavusią savo
originalią specifinę meninę viziją, gebančią šalies ir tarptautiniame populiariosios muzikos
tradicijų bei dabarties tendencijų kontekste savarankiškai plėtoti profesionalią solinę ir (ar)
kolektyvinę populiariosios muzikos atlikėjo meninę veiklą kultūros ir kūrybinėse industrijose.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS
TARPTAUTINIŲ
MAINŲ
GALIMYBĖS

▶ Muzikuoti pagrindiniu ir papildomu instrumentais solo ir / ar ansamblyje, aranžuoti bei
interpretuoti, racionaliai naudoti technologijas savo muzikinėje veikloje;
▶ Kurti, eksperimentuoti, improvizuoti pasirinktu instrumentu / balsu laikydamiesi
populiariosios muzikos stilių ir žanrų reikalavimų, gebėdami panaudoti muzikinį raštą bei
muzikinės klausos įgūdžius;
▶ Savarankiškai ir kryptingai planuoti bei vykdyti profesinę veiklą vadovaudamiesi teisės ir
etikos normomis, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, taikyti savikontrolės įgūdžius;
▶ Demonstruoti žinias apie muziką, gebėti jas taikyti praktinėje veikloje, kaupti ir panaudoti
aktualią informaciją.
Absolventai dirba populiariosios ir džiazo muzikos kolektyvuose, radijuje ir televizijoje,
kūrybinių industrijų sektoriuje, vykdo individualią laisvai samdomų menininkų praktiką.
Ritminės muzikos katedra glaudžiai bendradarbiauja su šiomis užsienio aukštosiomis
mokyklomis:
Jazepo Vituolio Latvijos muzikos akademija (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music,
Latvija)
Aarhus / Aalborg Karališkoji muzikos akademija (The Royal Academy of Music, Aarhus /
Aalborg, Danija)
Tartu universiteto Viljandi kultūros akademija (University of Tartu / Viljandi Culture
Academy, Estija)
Vakarų Londono universitetas (University of West London, Anglija)
Hanze taikomųjų mokslų universiteto princo Klauso konservatorija (The Prince Claus
Conservatoire of the Hanze University of Applied Sciences, Nyderlandai)
Azerbaidžano nacionalinė konservatorija (Azerbaijan National Conservatory)

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

POPULIARIOJI MUZIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Ansamblinė praktika. 9 kreditai. Praktika išdėstyta per tris semestrus.
Gilinami teoriniai bei praktiniai instrumento / balso valdymo, interpretavimo, komunikaciniai,
komandinio darbo gebėjimai bei įgūdžiai, plečiamas stilių bei žanrų suvokimas, ugdomi
kritinio mąstymo gebėjimai bei savikontrolės įgūdžiai, susiję su viešu atlikimu.
Koncertinė praktika. 18 kreditų. Praktikos metu ugdomi profesinės veiklos plėtojimo
gebėjimai bei įgūdžiai, skatinant studentų motyvaciją, aktyvumą, savarankiškumą, iniciatyvą
bei atsakomybę už savo veiklos rezultatus. Ugdomi komunikaciniai, komandinio darbo
gebėjimai, gilinamas kritinis mąstymas, sceninis fiziologinių bei psichologinių iššūkių
supratimas bei mokymosi visą gyvenimą siekis.
Įrašų praktika. 3 kreditai. Ugdomi teoriniai bei praktiniai profesinės veiklos vykdymo
gebėjimai, susiję su muzikiniais garso įrašais, mokoma teoriškai pažinti bei praktiškai taikyti
reikiamas technologijas.

GIEDRĖ KILČIAUSKIENĖ,
Populiariosios muzikos absolventė

Mokau dainuoti ir improvizuoti Menų ir kūrybinių technologijų
fakulteto Ritminės muzikos katedros studentus. Pati taip pat esu
baigusi Populiariosios muzikos studijas Vilniaus kolegijoje, vėliau
mokslus tęsiau Lietuvos edukologijos universitete.
Mano pedagoginis credo – svarbiausia nesugadinti žmogaus
ir jo talento. Vokalo paskaitos vyksta individualiai, darbo
metodika taip pat labai priklauso nuo jaunuolio vidinių resursų,
talento, charakterio savybių, todėl nuobodu niekada nebūna.
Dainininkų su nuostabiais balsais kiekvienais metais vis
daugėja. Konkurencija milžiniška.
Gebėjimas kurti, charakterio savybės, fortūna bei laiku
sutikti ir pastebėti reikalingi žmonės – toks, mano
manymu, būtų sėkmingos muzikanto karjeros receptas.
O balsas yra tik vyšnaitė ant torto, kurią mokomės kartu
užauginti, – sveiką, saldžią ir raudoną.

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ STOJAMASIS EGZAMINAS
Stojamąjį egzaminą sudaro dvi
dalys:
1. Šokio gebėjimų patikrinimas.
Tikrinami tautinio šokio
žingsniai, sukiniai ir šuoliukai;
šiuolaikinio šokio elementų
junginiai; klasikinio šokio
pagrindiniai elementai.
2. Muzikinių gebėjimų
patikrinimas vyksta, atliekant
muzikinio ritmo bei melodijos
atkartojimo užduotis.
Pretenduojant į
valstybės finansuojamą
arba nefinansuojamą
vietą

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Šokio pedagogika
Ugdymo mok slų p r ofe sinis bak alauras
Pe da go go k valif ikac ija

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

ŠOKIO PEDAGOGIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Tai populiari ir konkurencinga studijų programa, skirta siekiantiems tapti
šokio mokytojais. Studentai įgyja meno ir šokio istorijos žinių, ugdo klasikinio, šiuolaikinio,
liaudies, pramoginio, istorinio, gatvės, pasaulio tautų šokių atlikimo, improvizacijos
gebėjimus. Didelis dėmesys programoje skiriamas psichologijos ir ugdymo disciplinoms –
studijuojama raidos ir pedagoginė psichologija, ugdymo filosofija, edukologija, ugdymo
šokiu technologijos ir kt.
Parengti kompetentingą šokio mokytoją, gebantį dirbti bendrojo ugdymo mokyklose ir
neformalaus ugdymo įstaigose.
▶ Savarankiškai dirbti pedagoginį darbą bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo ugdymo
institucijose;
▶ Planuoti, organizuoti ir valdyti ugdymo procesą, atsižvelgdami į individualius ugdytinių
poreikius ir jų ugdymosi potencialą;
▶ Pasirinkti ir taikyti tinkamas ugdymo ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo
strategijas;
▶ Kurti saugią mokinio emocinį, socialinį, intelektinį ir dvasinį vystymąsi skatinančią
ugdymo(si) aplinką;
▶ Organizuoti įvairių poreikių vaikų choreografinį ugdymą, taikyti teorines choreografijos ir
muzikos žinias praktinėje veikloje;
▶ Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, dirbti komandoje su kitais pedagogais, tėvais
(globėjais) ir socialiniais partneriais.
Absolventai dirba choreografijos mokytojais bendrojo ugdymo mokyklose, popamokinės
veiklos įstaigose, muzikos mokyklų choreografijos skyriuose, choreografijos mokyklose,
meno mokyklose. Šokio pedagogų poreikis darbo rinkoje nuolatos auga. Meno, muzikos
mokyklos, kultūros ir bendruomenės centrai sukuria patrauklias darbo vietas šokio
pedagogikos specialistams.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

ŠOKIO PEDAGOGIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I
Stebimoji praktika. 3 kreditai. Tikslas – susipažinti su skirtingų šokio žanrų
mokymo specifika, plėsti savo profesionalaus šokio lauką, mokytis reflektuoti, diskutuoti.
Studentai turi galimybę susipažinti su profesionaliai dirbančiais skirtingų šokio stilių
pedagogais, stebėdami semtis patirties – kaip yra planuojama šokio pamoka, kokie taikomi
metodai, kaip dirbama su klase, grupe, kaip kuriama darbinė atmosfera.
Pedagogo asistento praktika. 3 kreditai. Tikslas – sudaryti sąlygas studentams įgyti
praktinės veiklos kompetencijų.
Mokomoji praktika. 3 kreditai. Studentai įgyja pamokos laiko planavimo įgūdžių, taip pat
geba pamokos metu pravesti teminį kūno apšilimą bei metodiškai išmokyti pasirinkto šokio
stiliaus junginį.
Pedagoginė praktika. 6 kreditai. Sudaromos sąlygos studentams įgyti praktinės veiklos
kompetencijų, numatytų profesinio rengimo standartuose ir praktikų programose, išugdyti
(išsiugdyti) gebėjimą teorines žinias pritaikyti realiomis darbo sąlygomis. Apžvelgiamos
ugdymo(si) metodų taikymo šokio pamokoje galimybės. Analizuojamos teminės ir
integruotos šokio pamokos atsižvelgiant į žanro ir stiliaus ypatumus. Studentai analizuoja
savo profesinę veiklą, įgytą patyrimą, rengia ataskaitas ir refleksijas.
Neformaliojo ugdymo praktika. 6 kreditai. Sudaromos sąlygosstudentams įgyti praktinės
veiklos kompetencijų neformaliojo ugdymo įstaigose.
Baigiamoji praktika. 3 kreditai. Tikslas – įgyti kompetencijų, kurios įgalintų praktiškai
įvertinti teorines žinias, įgytas studijų metu, šių žinių pagrindu vykdyti praktinę veiklą.
EGLĖ KANČAUSKAITĖ,
Šokio pedagogikos absolventė

Prieš ketverius metus baigiau šokio pedagogikos studijas Vilniaus kolegijoje,
vėliau mokslus tęsiau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurioje įgijau
choreografijos magistro diplomą. Studijos padėjo susikurti dinamišką kas
dieną – šiuo metu dirbu šokio pedagoge privačioje mokykloje bei šokių ir
teatro studijose, šoku Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir „Vilnius
City Opera“ spektakliuose, taip pat dirbu su LMTA vaidybos trečio kurso
studentais (kurso vadovai – A. Giniotis ir I. Stundžytė).
Labai džiaugiuosi, kad turėdama įvairios patirties galiu šokį taikyti
visose savo mėgiamose srityse: mokyti kitus džiaugtis šokiu
pedagoginiame darbe, kurti teatrinėje veikloje bei pačiai šokti scenoje.

MENŲ IR KŪRYBINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS

ŠOKIO PEDAGOGIKA

Lietuvos, Baltijos ir kaimyninių šalių gatvės šokių
bendruomenėse žinomas kaip Arni, Marius Eidrigevičius yra
daugelio šokėjų įkvėpėjas. Šokti pamėgo būdamas 6 metų. Per
choreografijos pamokas pradinėse klasėse būtinai surengdavo
vis naują pasirodymą! Nuo 2008 m. iki šios dienos daugiausia
dėmesio skiria šokiui ir tikisi plėtoti šį judėjimo meną ateityje.
Apkeliavęs dalį Europos ir už Atlanto Arni mokėsi iš daugelio
pasaulio talentingų gatvės šokių mokytojų, dalyvavo gatvės
šokių kovų renginiuose. Lietuvoje ir Vokietijoje atliko šokio bei
teatrinius kūrinius, kūrė choreografijas muzikos atlikėjams. Arni
dažnai kviečiamas vesti platesnio masto hiphopo ir hauso šokio
seminarus arba teisėjauti šokių kovoms užsienio šalyse (Latvijoje,
Estijoje, Švedijoje, Baltarusijoje, Kanadoje).
Šiuo metu Marius dirba hiphopo ir hauso šokių mokytoju „Low Air“ šokio
mokykloje bei šoka Vilniaus miesto šokio teatre. Taip pat dirba pradinių
klasių šokių mokytoju Karalienės Mortos mokykloje.
Taip pat yra prisidėjęs prie Whatansu
(patyriminės vaikų stovyklos) bendruomenės
veiklų, organizavęs unikalų gatvės ir džiazo
šokių mainų renginį STREETSWINGCHANGE.
MARIUS EIDRIGEVIČIUS,
Šokio pedagogikos absolventas

Ilgametis Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija
leidžia manyti, kad pagrindinis Šokio pedagogikos studijų programos studentų
motyvas rinktis pedagogo kelią yra noras dalykiniu žinojimu dalintis su kitais. Šokio
pedagogikos studijas pasirinkę studentai turi stiprų dalykinį pasirengimą ir suvokimą,
kad mokytojo profesija – puiki savirealizacijos terpė. Studijos paremtos pamatiniais
studijuojamos srities principais, aukšti studijų programos standartai atliepia aukštojo
mokslo tikslą – mokyti mąstyti ir spręsti problemas, suteikti įrankius, kuriuos vėliau
būtų galima pritaikyti bet kurioje darbo vietoje. Per praktikas būsimieji šokio mokytojai
skatina mažuosius bendrauti, įgyti pasitikėjimo savimi, patikėti aplinka ir pamilti šokį.
MEILĖ STUNGYTĖ,
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Ugdymo skyriaus vedėja

PEDAGOGIKOS
fakultetas
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STUDIJŲ
PROGRAMOS

▶ Lietuvių gestų kalbos
vertimas
▶ Pradinio ugdymo
pedagogika
▶ Socialinis darbas
▶ Vaikystės pedagogika

NUOLATINĖS
3 METAI

KONKURSINIO
BALO SANDARA:

APIMTIS
180 KREDITŲ

▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ UŽSIENIO KALBA
▶ ISTORIJA
arba
GEOGRAFIJA,
arba
MATEMATIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

Lietuvių gestų
kalbos vertimas
Humanit arinių mok slų p r ofe sinis bakalauras

vienintelė
koleginių
studijų
progr ama
lietuvoje

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

APIE
PROGRAMĄ

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS
VERTIMAS

STUDIJŲ
DA LY K A I

Vilniaus kolegija – vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, rengianti siauros,
bet kurčiųjų bendruomenei ypač svarbios, srities specialistus – lietuvių gestų kalbos
vertėjus. Studentai mokosi lietuvių gestų kalbos, mokosi versti iš lietuvių gestų kalbos į
lietuvių kalbą ir atvirkščiai, susipažįsta su kurčiųjų bendruomene.

TIKSLAS

Parengti humanitarinių mokslų profesinius bakalaurus, gebančius teikti lietuvių gestų kalbos
vertimo paslaugą.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Veiksmingai vartoti lietuvių gestų kalbą kasdienėse ir profesinėse situacijose;
▶ Versti tekstus iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą ir atvirkščiai;
▶ Nusakyti kurčiųjų bendruomenės istoriją, vertybes, pagrindinius kurčiųjų socialinės politikos
bruožus.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai dirba lietuvių gestų kalbos vertėjais Lietuvių gestų kalbos vertimo centro
teritoriniuose skyriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, Lietuvos
kurčiųjų draugijos organizacijose, ugdymo įstaigose ir kt. Pabaigus studijas galima išvykti į
papildomą praktiką užsienyje.

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS
VERTIMAS

GALI SUDOMINTI
SOCIALINIS DARBAS

Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika. 3 kreditai. Jos
tikslas – supažindinti studentus su kurčiųjų bendruomene,
gestų kalbos vartojimu ir būsima profesija.
Mokomoji praktika. 3 kreditai. Mokomasi bendrauti su kurčiaisiais, susipažįstama su jų
gyvenimu, tobulinami lietuvių gestų kalbos bendravimo įgūdžiai.
Profesinės veiklos praktika. 18 kreditų. Praktika vyksta Lietuvių gestų kalbos vertimo
centro teritoriniuose skyriuose. Studentai susipažįsta su gestų kalbos vertėjo veiklos
specifika; vertimo paslaugų teikimą reglamentuojančiais dokumentais ir paslaugų teikimo
tvarka. Kartu su vertėjais stebi vertimo procesą. Prižiūrint vertėjui mentoriui verčia
savarankiškai.

ASTA ZINKEVIČIŪTĖ,
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro
Vilniaus teritorinio skyriaus gestų
kalbos vertėja
Lietuvių gestų kalbos vertimo programos studijos – tai
ne teorijų „kalimas“ į galvą per paskaitas. Šių studijų
metu lietuvių gestų kalbos, vertimo iš lietuvių gestų
kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai mokomasi per
praktiką. Studentai, mokydamiesi lietuvių gestų kalbos,
paskaitose bendrauja su kurčiuoju dėstytoju; vertimo
teorijų ir principų išmoksta stebėdami vertimus, versdami
kurtiesiems, bendraudami su jais konferencijose ar
kituose kurčiųjų renginiuose.
Kompetentingų dėstytojų organizuotos
studijos skatino nepraleisti paskaitų, jos buvo
įdomios, motyvuojančios, kurias norėtųsi
pakartoti iš naujo.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
▶ MATEMATIKA
arba
UŽSIENIO KALBA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS DALYKAS,
NESUTAMPANTIS SU
KITAIS DALYKAIS
▶ MOTYVACINIS
POKALBIS **

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Pradinio ugdymo
pedagogika
Ugdymo mok slų p r ofe sinis bak alauras
Pe da go go k valif ikac ija
* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių
atsiskaitymų sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi savaites).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

** MOTYVACINIS

POKALBIS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

PRADINIO UGDYMO
PEDAGOGIKA

STUDIJŲ
DA LY K A I

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacija įvertinama per nuotolinį pokalbį. Galimos pokalbio temos: profesinės veiklos
srities pasirinkimo veiksniai, mokymo patirtis, mokymosi sunkumų įveika, bendradarbiavimo
patirtis, profesinės veiklos perspektyvinis įsivaizdavimas. Vertinama, ar stojantysis esmingai
susieja aptariamus aspektus su ugdomąja veikla, atskleidžia nusiteikimą spręsti problemas ir
tobulėti, suvokia sėkmingo bendradarbiavimo sąlygas ir asmeninę atsakomybę, geba greitai
reaguoti ir noriai bendrauti.
Studijų programa yra grįsta ugdymo kultūra, paremta mokymosi mokytis, o ne žinių
perdavimo metodais. Taikomi praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ugdantys
metodai, plėtojamas kritinis ir kūrybinis mąstymas. Studijuodami atskirų dalykų didaktikas
įgysite ne tik informacinių technologijų naudojimo gebėjimų, reikalingų pedagoginėje
veikloje, bet ir gebėjimą integruotai mokyti mokinius.
Be privalomų dalykų, studijuojantiesiems siūloma rinktis vieną iš dviejų specializacijų:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika arba Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas, kurios
suteikia papildomų kompetencijų ir didesnes įsidarbinimo galimybes. Baigusių šias studijas
studentų labai laukia ugdymo įstaigos, pagal specialybę įsidarbina 75 proc. absolventų.
Parengti kompetentingą pradinių klasių mokytoją, kuris remdamasis naujausiomis mokslo
žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalaus ir
neformalaus jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių ugdymą (si), grįstą mokinio poreikiais
ir bendrakultūrinėmis vertybėmis.
▶
▶
▶
▶
▶

Modeliuoti integruotą ugdymo turinį, taikydami STEAM principus;
Planuoti ir organizuoti ugdymo(si) procesą įvairiomis formomis;
Kurti šiuolaikišką edukacinę aplinką, naudoti inovatyvias technologijas;
Pažinti ir vertinti kiekvieno vaiko galias, poreikius, pažangą, pasiekimus ir ugdymo situaciją;
Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinio šeima ir kitais ugdymo(si) proceso dalyviais.

Absolventai dirba visų tipų valstybinėse ir privačiose bendrojo ugdymo įstaigose pradinių
klasių mokytojais ar pedagogais pagal pasirinktą specializaciją.

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

PRADINIO UGDYMO
PEDAGOGIKA

GALI SUDOMINTI
VAIKYSTĖS PEDAGOGIKA,
SOCIALINIS DARBAS,
ŠOKIO PEDAGOGIKA

Praktinis mokymas yra organizuojamas realiomis
darbo sąlygomis visų tipų bendrojo ugdymo
įstaigose, modeliuojant ir organizuojant ugdymo(si) procesą formalios ir neformalios veiklos
metu.
Visų praktikų apimtis yra 35 kreditai, kurie išsidėsto per 5 semestrus. Studijuojantieji atlieka:
Pedagogo asistento praktiką I
Pedagogo asistento praktiką II
Pedagoginę praktiką globojant mentoriui
Savarankišką pedagoginę praktiką
Praktiką pagal pasirinktą specializaciją
Praktikas studentai gali atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pabaigus studijas galima
išvykti į podiplominę praktiką užsienyje.

SPECIALIZACIJOS

Priešmokyklinio ugdymo pedagogika. Suteikiama kompetencijų organizuoti kokybišką
priešmokyklinį ugdymą 5–7 metų amžiaus vaikams.
Ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos mokymas. Suteikiama kompetencijų mokyti anglų
kalbos pradinėse klasėse.

SVAJŪNĖ STANKŪNAITĖ,
Pradinio ugdymo pedagogikos
absolventė

Vilniaus kolegijoje Pradinio ugdymo pedagogikos studijos
yra labai gerai vertinamos Lietuvos mokyklose. Šios
ugdymo programos kokybė yra labai aukšta, su studentais
dirba aukšto lygio specialistai. Kartais studentai, dar
nebūna baigę studijų, o jau gauna puikių darbo pasiūlymų.
Jeigu esi pasirinktą profesiją mėgstantis studentas,
dar praktikų metu tave gali pastebėti būsimieji tavo
darbdaviai. Pasiūlymo dirbti privačioje mokykloje
sulaukiau po dviejų savaičių praktikos.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ ISTORIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ MATEMATIKA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Socialinis darbas
S o c ialinių mok slų p r ofe sinis bak alauras
* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių
atsiskaitymų sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi savaites).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

SOCIALINIS DARBAS
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri įgalina žmones, šeimas,
bendruomenes ir visuomenę spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas, skatindama
socialinę kaitą, gerindama gyvenimo kokybę ir stiprindama solidarumą bei socialinį
teisingumą.
Parengti socialinius darbuotojus, kurių veikla grindžiama žinių, gebėjimų ir vertybinių
nuostatų bei patirties visuma, leidžiančia susiformuoti svarbiausioms socialinio darbuotojo
socialinėms ir asmenybinėms kompetencijoms (socialinių problemų diagnozavimo ir
informavimo, socialinės paramos organizavimo bei pokyčių vadybos, tarpasmeninių
santykių formavimo ir komunikavimo, tarpininkavimo ir konsultavimo, refleksijos ir
supervizijos, profesinės veiklos tobulinimo ir tinkamo atstovavimo socialinio darbo
profesijai), gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų
ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę.
▶ Taikyti socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus socialinio darbo praktikoje;
▶ Analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką, įtvirtinant žmogaus teises, mažinant
socialinę atskirtį;
▶ Bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialines paslaugas ir siekdamas
įgalinti asmenis, šeimas, bendruomenes, taip prisidėdamas prie socialinės gerovės.
Absolventai dirba socialiniais darbuotojais valstybinėse, privačiose socialinės apsaugos,
švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose – socialinės rūpybos skyriuose,
vaiko teisių apsaugos tarnyboje, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių ir senų žmonių
dienos centruose, pensionuose, šeimynose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose,
socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, įkalinimo įstaigose, įvairiose
nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse ir kt.

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

SOCIALINIS DARBAS

GALI SUDOMINTI
LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS
VERTIMAS, VAIKYSTĖS
PEDAGOGIKA

Pažintinė socialinio darbo praktika.
4 kreditai. Susipažinimas su socialinį darbą
reglamentuojančiais dokumentais, socialines
paslaugas teikiančiomis įstaigomis, jų teikiamomis paslaugomis, dirbančiais specialistais ir jų
funkcijomis, paslaugų gavėjais.
Socialinio darbuotojo asistento praktika. 6 kreditai. Socialinis darbas su specialiųjų
poreikių asmenimis.
Socialinio darbo praktika globojant mentoriui. 7 kreditai. Socialinis darbas su asmeniu.
Specializacijos praktika. 7 kreditai. Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos: socialinis
darbas su jaunimu, kurčiųjų bendruomene, pagyvenusių žmonių grupe arba bausmių
atlikimo vietose.
Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika. 9 kreditai. Socialinis darbas su socialinę
riziką patiriančia šeima, bendruomene, susijusi su baigiamojo darbo tyrimu. Praktikas
studentai gali atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pabaigus studijas yra galimybė išvykti į
papildomą praktiką užsienyje.

SPECIALIZACIJOS

Darbas su kurčiųjų bendruomene
Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis
Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje
Socialinis darbas su jaunimu

SKAISTĖ EINORYTĖ,
Vilniaus miesto Socialinės paramos centro
socialinė darbuotoja
Baigusi vidurinę mokyklą nusprendžiau pasirinkti Socialinio darbo studijas
Vilniaus kolegijoje. Labiausiai sužavėjo į programą įtrauktas Lietuvių
gestų kalbos pagrindų dalykas. Socialinis darbas leidžia atsiskleisti mano
asmenybei. Noras ir pastangos padėti kitiems – tai mano motyvacija judėti
pirmyn. Baigusi bakalauro studijas iš karto įsidarbinau Vilniaus miesto
Socialinės paramos centre.
Rinktis šią studijų programą rekomenduoju ryžtingoms,
empatiškoms, atkaklioms ir stiprioms asmenybėms. MŪSŲ reikia,
nes kas kitas, jeigu ne MES, išties pagalbos ranką į sunkią situaciją
patekusiems žmonėms.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
▶ MATEMATIKA
arba
UŽSIENIO KALBA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS DALYKAS,
NESUTAMPANTIS SU
KITAIS DALYKAIS
▶ MOTYVACINIS
POKALBIS **

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Vaikystės
pedagogika
Ugdymo mok slų p r ofe sinis bak alauras
Pe da go go k valif ikac ija
* Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį ir organizuojamos
sesijomis. Rudens ir pavasario semestre vyksta po dvi paskaitų ir tarpinių
atsiskaitymų sesijas ir po vieną egzaminų sesiją (kiekviena jų trunka dvi savaites).

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

VAIKYSTĖS PEDAGOGIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I

** MOTYVACINIS

POKALBIS

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Stojantiesiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą yra privalomas
motyvacijos įvertinimas.
Motyvacija įvertinama per nuotolinį pokalbį. Galimos pokalbio temos: profesinės veiklos
srities pasirinkimo veiksniai, mokymo patirtis, mokymosi sunkumų įveika, bendradarbiavimo
patirtis, profesinės veiklos perspektyvinis įsivaizdavimas. Vertinama, ar stojantysis esmingai
susieja aptariamus aspektus su ugdomąja veikla, atskleidžia nusiteikimą spręsti problemas ir
tobulėti, suvokia sėkmingo bendradarbiavimo sąlygas ir asmeninę atsakomybę, geba greitai
reaguoti ir noriai bendrauti.
Studijų programa yra grįsta šiuolaikine pasauline ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
samprata ir tendencijomis, atliepia nacionalinius dokumentus.
Vaikas šiandien suprantamas kaip kompetentingas, aktyvus, save kuriantis unikalus
asmuo, o pedagogas – gerbiantis vaiką, pozityvų ir ugdantį santykį su vaiku kuriantis jo
ugdytojas.
Be privalomų dalykų, studijuojantiesiems siūloma rinktis ir iš alternatyvių modulių, kurie
suteikia papildomų kompetencijų. Gali būti gilinamasi į ankstyvąjį antrosios kalbos ugdymą,
lauko pedagogiką ar vaikų gestų kalbą. Baigusių šias studijas studentų labai laukia ugdymo
įstaigos, pagal specialybę įsidarbina 94 proc.
Rengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, kuris vadovaudamasis vaiko
raidos dėsniais ir ypatumais gebės pažinti vaiką, jo individualius poreikius ir galias, užtikrins
optimalią vaiko (nuo gimimo iki 7 m.) raidą ir kokybišką ugdymąsi.
▶
▶
▶
▶

Pažinti vaiką, planuoti ir vertinti jo pasiekimus, bendradarbiauti su šeima;
Kurti ugdymo turinį pagal kiekvieno vaiko unikalius poreikius;
Bendradarbiauti, dirbti komandoje, dalyvauti projektinėje, profesinių tinklų veikloje;
Reflektuoti savo veiklą, spręsti profesines problemas, vykdyti tyrimus.

Absolventai dirba ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais valstybiniuose ir
privačiuose vaikų lopšeliuose-darželiuose, darželiuose-mokyklose, kūdikių ir vaikų globos
namuose, vaikų socialinės globos namuose, neformaliojo ugdymo centruose, taip pat gali
būti laisvaisiais mokytojais ir kt.

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

VAIKYSTĖS PEDAGOGIKA

GALI SUDOMINTI
PRADINIO UGDYMO
PEDAGOGIKA, SOCIALINIS
DARBAS, ŠOKIO PEDAGOGIKA

Praktinis mokymas yra organizuojamas
realiomis darbo sąlygomis modeliuojant
ugdymo(si) procesą ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupėse, atsižvelgiant į vaikų amžių ir individualius poreikius bei galias.
Visų praktikų apimtis yra 30 kreditų, kurie yra paskirstyti per 5 semestrus. Studijuojantieji
atlieka:
Pedagogo asistento praktiką I
Pedagogo asistento praktiką II
Pedagoginę praktiką globojant mentoriui
Savarankišką pedagoginę praktiką I
Savarankišką pedagoginę praktiką II
Praktikas studentai gali atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pabaigus studijas galima
išvykti į podiplominę praktiką užsienyje.

ŽILVINAS KARPIS,
Lauko darželio ir Lauko mokyklos
įkūrėjas
Lauko darželis ir Lauko mokykla yra pirmos Lietuvoje ugdymo įstaigos, mokymo
procese taikančios lauko pedagogiką. Pirmasis Lauko darželis Lietuvoje įkurtas tik
2014 m., nors Skandinavijos šalyse ir Amerikoje tokie darželiai veikia dešimtmečius.
Vilniaus kolegija tapo pirmąja aukštojo mokslo institucija šalyje, kuri pasiūlė
studentams lauko pedagogiką. Ją dėsto Lauko darželio įkūrėjas – Žilvinas Karpis.
„Šiuo metu vienintelis pasirinkimas Lietuvoje ir vienintelė galimybė gauti lauko
pedagogui reikalingų žinių yra Vilniaus kolegijoje, kur oficialiai galima studijuoti lauko
pedagogiką“, – sako Ž. Karpis.
Vilniaus kolegijoje yra studijavę arba studijuoja Lauko darželio ir Lauko
mokyklos darbuotojai. Vienas iš mokytojų, Tomas Audenis, baigęs
studijas, dėsto lauko pedagogiką Kolegijoje. Taip pat veda Lauko
akademijos seminarus, kurių dalyviai gauna Kolegijos patvirtintus
pažymėjimus.
Vykdome bendrus projektus, pavyzdžiui, apie ugdymo lauke
įtaką ankstyvajam vaikų ugdymui. Bendradarbiaujame su Vilniaus
kolegija 4 metus! Tai atveria vis daugiau krypčių studentams
pritaikyti savo žinias ir išreikšti talentus.

PEDAGOGIKOS
FAKULTETAS

VAIKYSTĖS PEDAGOGIKA

Puikiai prisimenu, kai baigusi mokyklą turėjau apsispręsti,
kur stoti. Tikrai buvo sunku, bet pasirinkau Vilniaus kolegiją,
nes pamačiau ten specialybę, kuri mane sudomino, tai buvo
Vaikystės pedagogika. Tik įstojusi pamaniau, kad tai ne man, bet
po dviejų mėnesių galvojau visiškai kitaip.
Studijų metais buvau labai aktyvi dirbau studentų atstovybėje,
organizavau įvairius renginius, su Kolegijos dėstytojais
dalyvavome įvairiuose sporto ir kituose renginiuose. Dėl
nuostabių dėstytojų, jų atsidavimo ir dalijimosi savo žiniomis
tapau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoge.
Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi baigusi Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakultetą, nes tie metai man atvėrė duris
į visur. Dar studijuodama pradėjau dirbti ikimokyklinėje
įstaigoje, kurioje dirbu ir iki šiol.
AISTĖ ALEKNAVIČIŪTĖ,
Vaikystės pedagogikos absolventė

EURIKA JANUŠAUSKIENĖ,
Vaikystės pedagogikos absolventė

Vaikystės pedagogikos studijos buvo labai naudingos ir
informatyvios. Nors jau turiu du aukštuosius išsilavinimus
(bakalauro ir magistro), įgytus universitetuose, ir žinojau, kas
manęs laukia, likau sužavėta dėstytojų atsidavimu, praktikų
sistema ir medžiagos pateikimo kokybe būtent Kolegijoje. Stodama
mokytis dirbau auklėtojos padėjėja, bet man norėjosi daugiau,
norėjosi žinių, supratimo apie vaikų auklėjimą, inovatyvių metodų,
kurių su kaupu gavau studijuodama.
Ir dabar, net po dešimties metų aukštosiose mokyklose, galiu
drąsiai teigti, kad dėl suteikiamų žinių ir praktikų kokybės
ateities mokslus (domina ir Pradinio ugdymo pedagogika)
sieju su studijomis būtent Vilniaus kolegijoje.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
fakultetas

Didlaukio g. 45, 08303 Vilnius
tel. 8 649 09 076, info@spf.viko.lt
www.spf.viko.lt

STUDIJŲ
PROGRAMOS

▶ Bendrosios praktikos slauga
▶ Biomedicininė diagnostika
▶ Dietetika
▶ Ergoterapija
▶ Higieninė ir dekoratyvinė
kosmetologija
▶ Kineziterapija
▶ Radiologija

NUOLATINĖS
3,5 METŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:

APIMTIS
210 KREDITŲ

▶ BIOLOGIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA IR
LITERATŪRA
▶ CHEMIJA
arba
MATEMATIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Bendrosios praktikos
slauga
Sveikatos mok slų p r ofe sinis bak alauras
B endrosios p rak t ikos slau g y tojo k valif ikac ija

Erasmus+

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Studijų programa Bendrosios praktikos slauga – viena populiariausių
Vilniaus kolegijoje ir viena iš perspektyviausių ateities profesijų. Bendrosios praktikos
slaugytojo darbas yra labai svarbus ir atsakingas, apima daugelį praktinių veiklų – sveikatos
ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių
asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą. Studijų metu studentai turi galimybę įgyti
praktinės patirties asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir socialinių paslaugų institucijose.
Slaugos poreikis tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje nuolat didėja, tai profesija kuri tampa
vis reikalingesnė. Slaugytojui reikia daug supratimo, kantrybės, pareigingumo, greitos
orientacijos sudėtingose situacijose ir noro tobulėti.

TIKSLAS

Rengti aukštos kvalifikacijos bendrosios praktikos slaugytojus, Europos standartus
atitinkančius asmens sveikatos priežiūros specialistus, išmanančius sveikatos ugdymą,
stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, gebančius savarankiškai arba
sveikatos priežiūros specialistų komandoje rūpintis sveikų ir sergančių asmenų fizine,
psichine ir socialine sveikata.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Vertinti žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną;
▶ Nagrinėti gyvensenos ir aplinkos rizikos veiksnių įtaką asmens, šeimos, grupės sveikatai;
▶ Nustatyti slaugos poreikius, planuoti ir organizuoti slaugą, atlikti slaugos intervencijas,
vertinti slaugos rezultatus;
▶ Įtraukti asmenis, šeimas ir grupes į sveikatos problemų valdymą;
▶ Analizuoti slaugos kokybės valdymo procesą;
▶ Taikyti įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti;
▶ Dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai dirba įvairiuose asmens sveikatos priežiūros įstaigų chirurgijos, terapijos, vaikų
ir kituose labiau specializuotuose skyriuose, priklausomybės ligų centruose, socialinių
paslaugų institucijose, įvairaus amžiaus sveikųjų ir neįgaliųjų globos namuose.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

GALI SUDOMINTI
DIETETIKA

Bendrosios slaugos praktika. 14 kreditų. Vertinami paciento
slaugos poreikiai, planuojami slaugos veiksmai, nustatant slaugos pasiekimų kriterijus,
atliekami slaugos veiksmai. Vertinami slaugos pasiekimai, koreguojamas slaugos planas bei
pildoma slaugos dokumentacija. Bendradarbiaujama su sveikatos bei socialinės rūpybos
specialistais. Praktiškai pritaikomi profesinės etikos principai, aseptikos ir antiseptikos
reikalavimai bei darbuotojų ir civilinės saugos taisyklės.
Nėščiosios sveikatos priežiūros praktika. 6 kreditai. Analizuojami nėsčiosios,
pagimdžiusios moters ir naujagimio slaugos poreikiai. Planuojama individuali slauga,
numatomi slaugos pasiekimai. Vertinamas nėsčiosios ruošimas procedūroms ir jų atlikimas.
Dirbama sveikatos priežiūros specialistų komandoje, planuojant ir įgyvendinant nėsčiosios,
pagimdžiusios moters slaugą ir naujagimio priežiūrą.
Terapinės slaugos praktika. 6 kreditai. Aptariami visuose asmens sveikatos priežiūros
lygiuose psichikos sveikatos slaugos planavimo ir organizavimo principai. Nustatomi slaugos
poreikiai, sudaromi individualūs slaugos planai, analizuojami gauti rezultatai, vertinamas
komandinio darbo efektyvumas. Laiku ir tiksliai pildomi dokumentai.
Geriatrinės slaugos praktika. 6 kreditai. Atliekamos geriatrinės slaugos intervencijos,
mokomasi dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje, analizuojamas pagyvenusių
ir senų žmonių, sergančiųjų terapinėmis ligomis, slaugos plano įgyvendinimas: nustatomi
slaugos poreikiai, planuojama ir organizuojama slauga, vertinami slaugos rezultatai,
mokoma ligos valdymo.
Vaiko slaugos praktika. 6 kreditai. Analizuojami įvairaus amžiaus vaikų slaugos poreikiai,
planuojama individuali slauga, numatomi slaugos pasiekimai. Mokoma, kaip parengti
pacientus ir jų šeimos narius medicininėms intervencijoms. Vertinamas slaugos procedūrų
atlikimas.
Bendruomenės slaugos praktika. 6 kreditai. Vertinami ambulatorinių pacientų slaugos
poreikiai, planuojami slaugos veiksmai, nustatomi slaugos pasiekimų kriterijai. Atliekamos
slaugos intervencijos. Vertinami slaugos pasiekimai ir koreguojamas slaugos planas.
Slaugomi įvairaus amžiaus ambulatoriniai pacientai, lankomi ligoniai namuose. Įtraukiami
šeimos nariai, artimieji į slaugos procesą. Dirbama pirminės asmens sveikatos priežiūros
specialistų komandoje. Mokoma bendruomenė, lėtinėmis ligomis sergantys pacientai ir jų
artimieji, kaip valdyti ligą ir koreguoti gyvenseną.
Chirurginės slaugos praktika. 10 kreditų. Analizuojami slaugos poreikiai esant įvairiems
kūno sužalojimams ar chirurginėms ligoms. Atliekamas pacientų paruošimas chirurginėms
intervencijoms. Ruošiama darbo vieta ir priemonės procedūroms atlikti. Atliekamos ir
vertinamos chirurginės slaugos procedūros. Analizuojami gauti rezultatai. Analizuojami
chirurginės slaugos planavimo, įgyvendinimo bei slaugos pasiekimų vertinimo ypatumai
chirurginėje slaugoje. Taikomi aseptikos ir antiseptikos reikalavimai.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

Psichikos sveikatos slaugos praktika. 9 kreditai. Nustatomi pacientų, turinčių sveikatos
sutrikimų, slaugos poreikiai, sudaromi individualūs slaugos planai, analizuojami gauti
rezultatai, vertinamas komandinio darbo efektyvumas. Įgyvendinamos suplanuotos slaugos
intervencijos. Užtikrinami pacientų saugos reikalavimai.
Intensyviosios slaugos praktika. 9 kreditai. Vertinami pacientų, slaugomų intensyviosios
terapijos ir reanimacijos skyriuose, slaugos poreikiai, planuojami slaugos veiksmai,
nustatomi slaugos pasiekimų kriterijai. Atliekamos intensyviosios slaugos intervencijos.
Vertinami slaugos pasiekimai ir koreguojamas intensyviosios slaugos planas. Slaugomi
įvairaus amžiaus pacientai, įtraukiami šeimos nariai ir artimieji į slaugos procesą. Ruošiami
pacientai diagnostinėms ir gydomosioms procedūroms. Dokumentuojama intensyvioji
slauga.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Vertinami pacientų slaugos poreikiai. Ruošiama darbo
vieta ir priemonės slaugos intervencijoms atlikti. Planuojama ir individualizuojama slauga.
Atliekamos slaugos intervencijos. Pildoma dokumentacija. Analizuojami gauti tyrimų
rezultatai. Dirbama sveikatos priežiūros specialistų komandoje. Analizuojamas slaugos
kokybės užtikrinimas. Renkami ir apibendrinami taikomųjų tyrimų atlikimo duomenys.

AGNĖ GRAJAUSKIENĖ,
UAB INMEDICA klinikos vyr. slaugytoja

2019 m. baigiau bendrosios praktikos slaugos profesinio
bakalauro studijas Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakultete. Labai patiko praktikos, buvo puiki galimybė išvykti
pagal Erasmus + programą ir praktikuotis užsienyje. Dar
studijuodama pradėjau dirbti registratore, pabaigus mokslus
iš karto įsidarbinau bendrosios praktikos slaugytoja. Per
praktiką įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau dirbdama gydymo
įstaigoje. Darbas įdomus, reikalaujantis daug žinių ir patirties,
todėl tik pabaigus studijas pradėjau domėtis seminarais,
konferencijomis, kurios padėtų tobulėti ir tapti kuo geresne
specialiste.

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ BIOLOGIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA IR
LITERATŪRA
▶ CHEMIJA
arba
MATEMATIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
FIZIKA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Biomedicininė
diagnostika
Sveikatos mok slų p r ofe sinis bak alauras
Biome dic inos tec hnolo go k valif ik ac ija

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

BIOMEDICININĖ DIAGNOSTIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Biomedicininės diagnostikos programą pasirenka nebijantys iššūkių
asmenys, kurie domisi medicinos technologijomis ir jų taikymu laboratorinėje medicinoje,
yra kruopštūs, siekia nuolat tobulėti, jiems patinka darbas laboratorijoje. Studijuojant
sužinoma apie žmogaus organų ir sistemų funkcijas, patologinius procesus žmogaus
organizme, išmokstama atlikti įvairius laboratorinius diagnostinius tyrimus ir vertinti jų
rezultatus, dirbti su medicinos priemonėmis ir prietaisais. Glaudžiai bendradarbiaujant su
ligoninėmis, poliklinikomis, šeimos centrais, moksliniais tyrimų institutais, privačiomis
laboratorijomis praktinis mokymas yra organizuojamas realiomis darbo sąlygomis, kad
studijų metu įgytos žinios būtų sėkmingai pritaikytos darbinėje veikloje. Dalinių studijų,
praktikų galima išvykti į užsienį. Biomedicinos technologų poreikis darbo rinkoje auga,
absolventai lengvai įsidarbina ir yra puikiai vertinami darbdavių.
Parengti aukštojo koleginio išsilavinimo biomedicinos technologus, kurie taikydami
medicinos technologijų žinias geba dirbti sveikatos priežiūros sektoriuje, mokslinių tyrimų ir
kitose institucijose ir atlikti laboratorinius diagnostinius tyrimus.
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Paruošti darbo vietą ir priemones laboratoriniam tyrimui atlikti.
Pagrįsti higienos reikalavimus laboratorijoms ir darbo aplinkai.
Dirbti sveikatos priežiūros komandoje ir bendradarbiauti su kitais sektoriais.
Taikyti profesinėje veikloje sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas.
Imti ir priimti ėminius.
Atlikti ar padėti atliekant laboratorinius diagnostinius tyrimus, palyginti tyrimų rezultatus su
referentinėmis vertėmis.
▶ Kontroliuoti laboratorinių tyrimų kokybę visais laboratorinių tyrimų atlikimo etapais.
Absolventai dirba hematologijos, biochemijos, mikrobiologijos, imunologijos, citologijos,
teismo medicinos ir kitose laboratorijose, esančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose,
visuomenės sveikatos centruose, mokslinių tyrimų ir kitose institucijose.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

BIOMEDICININĖ DIAGNOSTIKA

GALI SUDOMINTI
CHEMINĖ ANALIZĖ,
RADIOLOGIJA

Mikrobiologinių tyrimų praktika. 3 kreditai. Mokomasi
ruošti darbo vietą ir priemones mikrobiologiniam tyrimui atlikti. Atliekami mikrobiologiniai
tyrimai, pildoma dokumentacija. Analizuojami gauti tyrimų rezultatai. Dalyvaujama vykdant
laboratorijos darbo kokybės kontrolę, taikomi aseptikos ir antiseptikos reikalavimai.
Citologinių ir histologinių tyrimų praktika. 3 kreditai. Mokomasi vertinti ėminių
tinkamumą tirti. Ruošiama darbo vieta ir priemonės citologiniam ir histologiniam tyrimui
atlikti. Atliekami citologiniai ir histologiniai tyrimai, mokomasi dirbti komandoje, pildoma
dokumentacija. Analizuojami gauti tyrimų rezultatai. Dalyvaujama vykdant laboratorijos
darbo kokybės kontrolę.
Biocheminių ir organizmo skysčių laboratorinių tyrimų praktika. 10 kreditų.
Susipažįstama su biocheminių tyrimų laboratorijos darbo organizavimu, biomedicinos
technologo kompetencijomis, komandiniu laboratorijos darbu. Dalyvaujama laboratorijos
ikityriminiame, tyrimo ir potyriminiame etapuose. Susipažįstama su laboratorijos
informacijos valdymo sistema. Priimami, koduojami ėminiai, ruošiami mėginiai. Tiriami
metabolitai, elektrolitai, baltymų, fermentų, lipidų, angliavandenių apykaitos rodikliai.
Laboratoriniais analizatoriais tiriama serumas, plazma, šlapimas. Atliekami bendrieji
organizmo skysčių (šlapimo, smegenų skysčio, serozinių ertmių skysčių, skreplių, išmatų,
išskyrų iš lytinių organų) laboratoriniai tyrimai. Atliekamas įrangos kalibravimas ir tyrimų
kokybės kontrolė.
Molekulinių tyrimų praktika. 6 kreditai. Susipažįstama su reikalavimais darbui molekulinių
tyrimų laboratorijoje, biomedicinos technologo kompetencijomis. Mokomasi paruošti
darbo vietą ir priemones molekuliniams tyrimams atlikti. Ruošiami mėginiai, pildoma
dokumentacija. Vertinami ikityriminį, tyrimo ir potyriminį etapus lemiantys veiksniai.
Baigiamoji praktika. 14 kreditų. Įtvirtinamos ėminių tinkamumo tirti, darbo vietos,
priemonių ir prietaisų paruošimo įvairiems laboratoriniams diagnostiniams tyrimams atlikti
žinios. Atliekami laboratoriniai tyrimai. Pildoma dokumentacija. Analizuojami gauti tyrimų
rezultatai, nagrinėjama jų diagnostinė reikšmė. Dalyvaujama vykdant laboratorijos darbo
kokybės kontrolę. Vertinami ikityriminį, tyrimo ir potyriminį etapus lemiantys veiksniai.
Analizuojama mokslinė literatūra, atliekamas tyrimas, renkami duomenys profesinio
bakalauro baigiamajam darbui.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

BIOMEDICININĖ DIAGNOSTIKA

Visada būsiu dėkinga Vilniaus kolegijos
Sveikatos priežiūros fakultetui.
Studijuodama Biomedicininės diagnostikos
programą sukaupiau žinių bagažą, kurį
naudoju iki dabar.
Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę
atlikti ne vieną praktiką įvairiose
medicinos įstaigose. Tai padėjo
suvokti, kokioje įstaigoje norėčiau
dirbti ir kilti karjeros laiptais.
Studijos buvo ne tik įdomios ir
naudingos, bet ir lanksčios, nes
jau studijų metu galėjau puikiai
suderinti ir darbą, ir pačias
studijas. Teko išmokti tikslaus
darbų planavimo; optimizmo
ir atkaklumo pabaigti pradėtus
darbus.
Dirbdama SYNLAB Lietuva
UAB baigiau magistro
studijas, kurių metu
sėkmingai pritaikiau
Vilniaus kolegijoje įgytas
biomedicininės diagnostikos
INGRIDA
žinias.
BANĖNAITĖ,
Klientų aptarnavimo
vadovė, SYNLAB
Lietuva UAB

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ BIOLOGIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA IR
LITERATŪRA
▶ CHEMIJA
arba
MATEMATIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
FIZIKA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Dietetika
Sveikatos mok slų p r ofe sinis bak alauras
D ie t is to k valif ik ac ija

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

DIETETIKA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Dietetikos studijų programą pasirenka atsakingi ir motyvuoti asmenys, gerai
suprantantys, kad svarbiausias žmogaus sveikatą lemiantis veiksnys yra gyvensena, kurios
pagrindiniai komponentai yra maitinimasis ir fizinis aktyvumas. Glaudus bendradarbiavimas
su veiklos pasauliu, šiuolaikiškos ir į ateities perspektyvą orientuotos studijos leidžia
užtikrinti, kad studijuojant įgytos žinios būtų sėkmingai pritaikytos darbinėje veikloje, kurtų
pridėtinę vertę tiek darbdaviui, tiek ir pačiam darbuotojui.

TIKSLAS

Parengti aukštojo koleginio išsilavinimo sveikatos priežiūros specialistus – dietistus, kurie
gebės įvertinti asmenų ar visuomenės grupių maitinimąsi, valdyti maitinimo/si priežiūros
procesą, propaguoti palankiai sveikatą veikiančią gyvenseną, administruoti saugų ir kokybišką
įvairių visuomenės grupių maitinimą, bei atlikti/dalyvauti atliekant mitybos mokslo tyrimus.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

▶ Apibūdinti ekonominius, socialinius, etinius, tarpkultūrinius veiksnius, darančius įtaką
asmenų ir (ar) visuomenės grupių maitinimuisi.
▶ Nustatyti asmenų ir (ar) visuomenės grupių maitinimosi priežiūros poreikį ir galimybes.
▶ Parengti ir įgyvendinti maitinimosi priežiūros planą pagal individualius asmens poreikius.
▶ Mokyti ir konsultuoti asmenis ir (ar) visuomenės grupes tinkamo maitinimosi klausimais.
▶ Vykdyti valgiaraščių įgyvendinimo priežiūrą.
▶ Teikti profesinę informaciją pagal savo kompetenciją, dirbti komandoje ir koreguoti bei
adaptuoti asmenų ar visuomenės grupių maitinimąsi.
Absolventai dirba maisto paslaugų, klinikinės aplinkos bei visuomenės sveikatos srityse.
Maisto srityje daugiausia dėmesio skiriama maisto paslaugų valdymui ir maistiniu požiūriu
tinkamo, kokybiško bei saugaus maisto tiekimui sveikiems ir sergantiems asmenims ar
visuomenės grupėms. Klinikinėje aplinkoje dietistas atsako už paciento dietos koregavimą
ir adaptavimą, siekiant atkurti paciento su maitinimusi susijusią sveikatą. Visuomenės
sveikatos srityje absolventai yra tiesiogiai susiję su bendruomenės sveikatos stiprinimu,
skatina asmenis ir visuomenės grupes rinktis maistą, kuris gerina ir palaiko sveikatą, mažina
su maitinimusi susijusių ligų riziką.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

DIETETIKA

GALI SUDOMINTI
MAISTO
TECHNOLOGIJA

Aprūpinimo maistu praktika. 6 kreditai. Susipažįstama su
maisto tvarkymo skyriaus darbu, planuojami aprūpinimui maistu reikalingi materialieji ir
žmogiškieji ištekliai. Taikomi saugaus ir kokybiško maisto gamybos bei pateikimo pacientui
/ klientui principai, atitinkantys geros higienos praktikos taisykles. Nagrinėjami reikalavimai
gaunamiems iš tiekėjų maisto produktams. Parenkami maisto produktai pagal paskirtas
dietas, vertinama maisto kokybė juslėmis. Susipažįstama su dietinio maisto gamybos
technologijomis, dalyvaujama maisto gamybos procese.
Maitinimo ir maitinimosi įvertinimo praktika. 7 kreditai. Jos metu įgyjami bendravimo
su pacientu / klientu įgūdžiai, vertinamos jo nuostatos dėl maitinimosi ir maitinimo.
Bendradarbiaujama su asmenimis renkant išsamią maitinimosi anamnezę. Vertinamos
objektyvios sveikatos problemos, atsiradusios dėl netinkamo paciento / kliento
maitinimo (-si). Identifikuojami mėgstami ir toleruojami produktai, pildomas maitinimosi
savikontrolės dienynas.
Valgiaraščio rengimo praktika. 8 kreditai. Įgyjama įgūdžių rengti planinius bei individualius
sveikųjų ir sergančiųjų valgiaraščius. Renkama maitinimosi anamnezė, įvertinamos asmenų
ir (ar) visuomenės grupių maitinimosi galimybės. Apskaičiuojamas pacientui reikiamas
maistingųjų medžiagų ir energijos poreikis, pagal indikacijas parenkami mėgstami ir
toleruojami maisto produktai. Naudojantis receptūrų rinkiniais, kuriami dietiniai patiekalai.
Apskaičiuojama raciono maistinė ir energinė vertė.
Maitinimo ir maitinimosi priežiūros praktika. 20 kreditų. Stebimas ir vertinamas klientų
/ pacientų maitinimasis, pildoma dokumentacija. Skaičiuojamas kūno masės indeksas.
Renkama maitinimosi anamnezė: išskiriami paciento toleruojami ir netoleruojami maisto
produktai, fiksuojamas paciento suvalgomo maisto ir išgertų skysčių kiekis. Vertinamas
valgymo režimas, analizuojami nesubalansuoto maitinimosi rizikos veiksniai. Vertinamos
maitinimosi problemų atsiradimo priežastys. Rengiami individualūs maitinimosi priežiūros
planai, valgiaraščiai. Vertinamas dietos koregavimo ir adaptavimo veiksmingumas.
Vykdomas individualus asmenų mokymas, atsižvelgiant į individualius maistingųjų medžiagų
poreikius, gyvenseną, sveikatos problemas.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

DIETETIKA

Dietetiką Vilniaus kolegijoje pradėjau studijuoti jau
turėdama gyvenimiškos ir darbinės patirties mitybos srityje.
Tai mano antrasis baigtas aukštasis. Pastaruoju metu labai
populiaru baigti kelių savaičių ar mėnesių kursus internete,
tačiau to nepakanka norint dirbti srityje, tiesiogiai susijusia
su žmogaus sveikata. Būtina susisteminta informacija ne
tik apie maistą, bet ir apie žmogaus fiziologiją, anatomiją,
farmakologiją ir kitus dalykus. Būtent tokių žinių siekiau
studijuodama.
Dietetikos studijos naudingos tuo, kad mokoma ne tik teorijos,
bet ir praktinių dalykų, ko neįmanoma išmokti savarankiškai
namuose. Pavyzdžiui, atliekami tyrimai su mikroskopais,
mokomasi gaminti dietinį maistą, maisto saugos seminaruose
aiškinama, kaip atskirti kokybiškus produktus nuo nekokybiškų
ne tik pagal dokumentaciją, bet ir naudojant realius pavyzdžius.
Kartais susidaro įspūdis, kad kolegijose studijuoti lengva, tačiau
tai tik iliuzija. Laiko ir pastangų reikės daug, bet daug ir gausite.
Įstojusiems be patirties labai padės ir tai, kad seminarai vyksta
mažose grupėse, taigi yra galimybė dėstytojų klausti asmeniškai
ir geriau įsigilinti į dėstomą dalyką.
Aiškiai žinojau, ko noriu iš studijų, todėl kryptingai siekiau
savo tikslo. Džiaugiuosi, kad pasirinkusi šias studijas galėjau
užtvirtinti jau turimas dietetikos žinias. Man padarė įspūdį,
kad dėstytojai atsidavę tam, ką daro, o administracija –
išklauso ir padeda išspręsti iškilusius iššūkius.
Mano baigiamojo darbo „Sergančiųjų atopiniu
dermatitu maitinimosi priežiūra“ pagrindu
buvo išspausdintas mokslinis straipsnis
žurnale „Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas“ (2020 m. sausis).
Taigi baigus studijas
galima ne tik konsultuoti
bei sudaryti valgiaraščius,
bet ir savo patirtimi bei
pasiekimais dalintis su kitais
VAIDA KURPIENĖ,
profesionalais.
dietistė, populiarių knygų autorė
ir lektorė

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

DIETETIKA

Kaip tinkamai maitintis, domėjausi dar prieš
įstodama į Dietetikos studijų programą.
Mokslas apie maistą atrodė labai įdomus ir
kartu kupinas mitų.
Studijuojant sužavėjo daugumos dėstytojų
ir kitų kolegijos darbuotojų nuoširdus
ir profesionalus bendravimas, požiūris į
studentus. Esu labai dėkinga Vilniaus kolegijos
dėstytojams už perteiktas žinias, kantrybę
atsakant į klausimus bei galimybę diskutuoti ir
gilintis į temą.
Mokymosi procesą padarė gyvesnį ir
įdomesnį – praktika ir praktinės užduotys,
galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose.
Studijuojant tikrai reikėjo pasistengti –
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs, tad
labai smagu ne tik nuolat tobulėti pačiam,
bet ir džiaugtis darbo rezultatais.
Po studijų baigimo darbo paieška truko neilgai,
po poros mėnesių įsidarbinau Vilniaus miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biure.
Studijos išsklaidė visus mitus bei abejones
ir suteikė daug naujų žinių, kurias
sėkmingai tobulinu ir taikau darbinėje
praktikoje, ugdydama ikimokyklinukų
maitinimosi įpročius pamokėlių metu,
kurdama užduotėles apie sveikatai palankų
maistą ir teikdama tinkamo maitinimosi
rekomendacijas.
Džiaugiuosi, kad
atradau save šioje
srityje!
ERIKA RYLOVAITĖ,
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro dietistė
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Studijuojant Ergoterapiją mokomasi, kaip padėti žmonėms, turintiems
negalią, gyventi kiek įmanoma savarankiškiau, kaip pritaikyti aplinką, naudotis pagalbinėmis
priemonėmis – vežimėliu, vaikštyne, įtvarais ir kt. Lėtinės ligos, traumos, psichikos sveikatos
sutrikimai, senėjimo procesai sutrikdo daugelio žmonių gyvenimus, o ergoterapeutai padeda
žmonėms sugrįžti į visavertę kasdienybę. Įgyjama ne tik anatomijos, fiziologijos, psichologijos
žinių, bet mokomasi ir apie asmenų / grupių veiklos sutrikimus ir jų sprendimo būdus. Studentus
pasiekia naujausi moksliniai leidiniai anglų ir vokiečių kalbomis. Suteikiama galimybė dalyvauti
viso pasaulio ergoterapeutams skirtame tarptautiniame praktinių įgūdžių lavinimo kurse apie
kūrybiškų metodų taikymą ergoterapijoje.
Parengti aukštos kvalifikacijos ergoterapeutus, galinčius savarankiškai arba bendradarbiaujant
su reabilitacijos specialistų komanda ir kitais specialistais teikti paslaugas, įgalinančias veikti
asmenis ir grupes, siekiant jų gerovės, skatinant aktyvumą ir įsitraukimą į prasmingą veiklą,
ugdant reikiamus įgūdžius, įpročius, vaidmenis kasdienėje, mokymosi, darbinėje ir laisvalaikio
aplinkoje namuose bei bendruomenėje.
▶ Įvertinę asmens veiklą, sudaryti ergoterapijos planą, programą (tikslus, uždavinius, planuoti
užsiėmimus) bei parinkti priemones.
▶ Pagal savo kompetenciją įvertinti pasikeitusią asmens funkcinę būklę bei savarankiškumą
kasdienėje, darbinėje / profesinėje bei laisvalaikio veikloje, atlikti asmens / bendruomenės
veiklos analizę.
▶ Skirti, parinkti ir pritaikyti technines ir medicinos pagalbos priemones ir mokyti jomis naudotis.
▶ Vertinti ir lavinti motorinius, pažintinius, socialinius, psichoemocinius, mokymo(si) ir
vykdomuosius bei kūrybiškumo įgūdžius.
▶ Analizuoti ir koreguoti asmenų kasdienio gyvenimo įpročius ir vaidmenis.
▶ Įvertinti ir pritaikyti aplinką universalaus dizaino principais.
▶ Mokyti asmenis ir artimuosius bei teikti rekomendacijas komandos nariams, kitų sričių
specialistams ergoterapijos klausimais.
Baigusieji šią studijų programą verčiasi ergoterapeuto praktika sveikatos priežiūros įstaigose:
ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos ir psichikos sveikatos institucijose. Absolventai taip
pat gali dirbti profesinės ar socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, vaikų su
negalia ugdymo, globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, klientų
gyvenamojoje ir darbinėje aplinkoje, protezinių ir techninių priemonių gamybos ir taikymo
paslaugas teikiančiose įmonėse, institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, savivaldybės
padaliniuose. Baigę studijas Vilniaus kolegijoje gali rinktis papildomų studijų programą
universitete bei įgyti sveikatinimo ir Reabilitacijos magistro laipsnį.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

ERGOTERAPIJA

GALI SUDOMINTI
KINEZITERAPIJA

Pažintinė praktika. 3 kreditai. Analizuojamas ergoterapeuto
vaidmuo reabilitacijos komandoje, susipažįstama su ergoterapeuto darbu. Stebimos
ergoterapinės procedūros bei susipažįstama su darbu komandoje.
Ergoterapijos modelių taikymo praktika. 4 kreditai. Nagrinėjami ergoterapeuto praktikoje
naudojami ergoterapiniai modeliai bei stebimos ergoterapeuto teikiamos paslaugos,
susipažįstama su pildoma dokumentacija.
Pirma profesinės veiklos praktika. 7 kreditai. Analizuojamos senų ir pagyvenusių,
klausos ir regos sutrikimus turinčių žmonių veiklos, taip pat psichikos sveikatos ir nervų
ligomis sergančių žmonių veiklos. Taikomi ergoterapijos ištyrimo metodai, formuluojami
ergoterapiniai tikslai ir uždaviniai, taikoma ergoterapijos programa.
Antra profesinės veiklos praktika. 7 kreditai. Analizuojamas ergoterapeuto vaidmuo
dirbant su pacientais, sergančiais neurologinėmis ligomis ir vaikais su raidos sutrikimais bei
pacientų grupėmis, bendruomenėmis ir formuojant darbinius / profesinius bei laisvalaikio
įgūdžius. Vertinamos sutrikusios veiklos, atliekamas ergoterapinis paciento ištyrimas,
formuluojami ergoterapiniai tikslai ir uždaviniai, pristatoma ir taikoma ergoterapijos
programa, demonstruojamas jos atlikimas, vertinami rezultatai.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Atliekama asmens / grupių veiklos analizė, taikomi
vertinimo metodai ir formuluojami ergoterapijos tikslai, uždaviniai bei atliekamos
individualios ir grupinės ergoterapijos procedūros. Analizuojami ergoterapijos taikymo
principai ir veiksmingumas. Apžvelgiami aplinkos pritaikymo principai. Mokomi klientai ir
jų artimieji. Analizuojama mokslinė literatūra, atliekamas tyrimas ir rengiamas baigiamasis
darbas.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

ERGOTERAPIJA

Ergoterapijos studijų programą rinkausi
tikslingai ir kryptingai, tarsi jausdama, kad
tai yra mano profesinis kelias, kuriuo noriu
eiti. Studijos Vilniaus kolegijos Sveikatos
priežiūros fakultete ir įgyta praktinė patirtis
ne tik nenuvylė, bet ir padėjo suformuoti
svarbiausius įgūdžius, reikalingus darbo
praktikoje bei gilinant žinias tolesnėse
studijose.
Studijuodama turėjau daug papildomų galimybių
augti. Viena iš jų – dalyvavimas „EUROPRISE“
verslumo ugdymo projekte, kurio metu atlikau
praktiką ortopedinių priemonių įmonėje ir galėjau
papildomai pažinti įmonės darbo organizavimo
ypatumus. Taip pat teko dalyvauti Čekijoje
vykusioje studentų mokymo programoje EVIBAS.
Programos metu ne tik gilinomės į mokslinių
tyrimų metodologiją, tačiau turėjome galimybę
tarptautinėse grupėse įgyvendinti savo pasirinktą
tyrimą.
Sveikatos priežiūros fakultete sutikti dėstytojai
iki dabar yra mano autoritetai, o bendrakursiai –
sėkmingi specialistai ir kolegos, su kai kuriais iš
jų vis dar artimai bendraujame ne tik profesiniais
klausimais. Dirbdama vaikų ergoterapeute galiu
teigti, kad darbas yra spalvingas ir įdomus,
nejaučiama monotonija, o svarbiausia – kiekviena
diena kupina naujų iššūkių.
Džiaugiuosi tuo, kur esu dabar, o
dar smagiau yra sugrįžti į Vilniaus
kolegiją jau kaip dėstytojai ir padėti
auginti būsimus kolegas.
JUSTĖ ARLAUSKIENĖ,
VUL Santaros klinikų filialo
Vaikų ligoninės ergoterapeutė
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HIGIENINĖ IR DEKORATYVINĖ KOSMETOLOGIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programa yra viena iš
populiariausių studijų programų Lietuvoje. Studijų programa jau ne vienerius metus yra tarp
aukščiausias vietas reitinge užimančių koleginių studijų programų. Ją renkasi mėgstantys
bendrauti, motyvuoti ir atsakingi žmonės, suprantantys, kad kosmetologija yra susijusi ne tik
su grožiu, bet ir su sveikata, gera viso organizmo savijauta, ir siekiantys išmokti ne tik puoselėti
odą ar nagus, bet ir suprasti kosmetologinių problemų atsiradimo priežastis, sąsajas su viso
organizmo būkle bei gebėti parinkti optimalius jų sprendimo būdus ir kokybiškai bei saugiai atlikti
kosmetologines procedūras. Daug dėmesio skiriama praktiniam mokymui, praktikos atliekamos
realiomis darbo sąlygomis, pritaikomos studijų metu įgytos žinios ir tobulinami praktiniai
įgūdžiai, todėl studentai įgyja drąsos ir pasitikėjimo savimi.
Parengti kosmetologijos specialistą, gebantį teikti kosmetologines paslaugas ir kontroliuoti
jų kokybę, organizuoti ilgalaikes kosmetologines paslaugas, užsiimti kosmetinių medžiagų,
priemonių ir kosmetologinės įrangos reklama ir vadyba, švietėjiška veikla, organizuoti
kosmetologinių įmonių veiklą.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

KARJEROS
GALIMYBĖS

Nustatyti kliento grožio paslaugų poreikį.
Įvertinti kliento odos ir / ar odos priedų būklę.
Sudaryti veido, kūno, nagų priežiūros ar dekoratyvinės kosmetikos paslaugų planą.
Parinkti kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones ir aparatus veido, kūno, nagų priežiūros
ir dekoratyvinės kosmetikos procedūroms atlikti.
Atlikti veido ir kūno odos, rankų ir / ar kojų odos bei nagų priežiūros ir dekoratyvinės
kosmetikos procedūras.
Konsultuoti odos ir nagų priežiūros klausimais.
Planuoti ir organizuoti grožio paslaugų verslą.
Reklamuoti grožio paslaugas ir kosmetikos gaminius.

Absolventai dirba grožio paslaugas teikiančiose, kosmetikos gaminius platinančiose įmonėse,
visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros institucijose, meninės krypties įstaigose, reklamos ir
prekybos srityse.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

HIGIENINĖ IR DEKORATYVINĖ KOSMETOLOGIJA

GALI SUDOMINTI
ĮVAIZDŽIO
DIZAINAS

Manikiūro, pedikiūro ir makiažo praktika. 6 kreditai. Nustatomi
klientų rankų ir kojų odos bei nagų priežiūros procedūrų ir dekoratyvinės kosmetikos
procedūrų poreikis, sudaromas odos ir nagų priežiūros planas, parenkamos kosmetikos
priemonės, medžiagos, kosmetologinė aparatūra / įranga ir atliekamos makiažo, manikiūro
bei pedikiūro procedūros. Klientai konsultuojami odos ir nagų priežiūros klausimais.
Veido priežiūros procedūrų ir kosmetinių masažų praktika. 6 kreditai. Įvertinama
veido odos būklė, nustatomas odos tipas, problemos bei klientų poreikiai ir sudaromas
kosmetologinės priežiūros planas. Parenkamos veido priežiūros ir kosmetinių masažų
procedūroms reikalingos kosmetikos priemonės, medžiagos, įrankiai ir atliekamos įvairios
veido priežiūros procedūros. Klientai konsultuojami veido priežiūros klausimais.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Atliekama odos bei odos priedų diagnostika ir atsižvelgus
į nustatytas problemas sudaromas veido, kūno odos, rankų ir kojų odos bei nagų priežiūros
planas. Parenkamos procedūroms reikalingos kosmetikos priemonės, medžiagos,
kosmetologinė aparatūra bei įranga ir atliekamos klasikinės veido, kūno, rankų ir kojų odos
bei nagų priežiūros, dekoratyvinės kosmetikos procedūros. Klientai konsultuojami odos ir
nagų priežiūros klausimais.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

HIGIENINĖ IR DEKORATYVINĖ KOSMETOLOGIJA

Kiek save atsimenu, grožis, kosmetika –
temos, kurios visada mane domino. Kai
atėjo laikas rinktis studijas, dvejonių
nebuvo. Sostinė – studijų svajonių
miestas bei higieninės ir dekoratyvinės
kosmetologijos studijos Vilniaus kolegijoje
man skambėjo lyg pats geriausias planas
ir ne veltui. Dabar jau esu diplomuota
kosmetologė.
Studijos buvo ir įdomios, ir smagios.
Šiuo metu jau sėkmingai dirbu Dienos
SPA centre ESLAUDA. Iš pirmų darbo
dienų atsimenu didžiulį stresą, bet
stengiausi būti kuo drąsesnė ir mokytis
dar daugiau nei ligi tol – kiekviena diena
buvo lyg geriausia mokykla. Stebėjau
kaip dirba kolegės, mokiausi iš jų,
skaičiau kosmetikos produktų sudėtis,
mokiausi atlikti naujas procedūras. Man
kildavo milijonai klausimų, bet pamažu
dingo baimė ir darėsi vis lengviau.
Šiek tiek vėliau pradėjau netgi vesti
seminarus kolegėms.
Tikiu, kad tai yra dar tik pradžia
tos sėkmės istorijos, kuri manęs
laukia. Kuo dažniau išeikite
iš komforto zonos, čiupkite
kiekvieną gyvenimo suteiktą
galimybę, mokykitės ir mylėkite,
ką darote, tada sėkmės istorija
susidėlios savaime.
IVETA JUOZULYNAITĖ,
Dienos SPA centro ESLAUDA
kosmetologė

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ BIOLOGIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA IR
LITERATŪRA
▶ MATEMATIKA
arba
CHEMIJA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
arba
FIZIKA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Kineziterapija
Sveikatos mok slų p r ofe sinis bak alauras
Kineziter ap euto k valif ikac ija

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

KINEZITERAPIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

Kineziterapijos studijos – vienos populiariausių ne tik Vilniaus kolegijoje,
bet ir visoje Lietuvoje. Jas renkasi aktyvūs, pozityvūs, mylintys gyvenimą ir aplinkinius
asmenys, siekiantys išmokti gydyti, palaikyti ir (ar) atkurti optimalias judėjimo ar kitas
sutrikusias funkcines galimybes, apsaugoti nuo ligų ar traumų, padėti, patarti, skatinti
sveiką gyvenseną, būti pavyzdžiu visuomenei. Studijuojant mokomasi suprasti, kaip veikia
žmogaus kūnas, nagrinėjami organizmo sistemų funkciniai ryšiai ir jų sutrikimai, išmokstama
atlikti įvairias kineziterapijos procedūras. Dalinių studijų galima išvykti į užsienį. Praktikos
atliekamos realiose klinikinėse darbo vietose Lietuvoje ir užsienyje. Studentai dalyvauja
įvairiose sveikatinimo akcijose ir projektuose.
Parengti asmens sveikatos priežiūros specialistus – kineziterapeutus, kurie savarankiškai,
reabilitacijos specialistų komandoje ar bendradarbiaudami su kitais sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančiais specialistais teiks kineziterapijos paslaugas visų amžiaus grupių
pacientams.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Planuoti ir atlikti į tikslą orientuotą kineziterapinį ištyrimą ir vertinimą, atpažinti galimas
pavojingas patologijas, formuluoti kineziterapinę diagnozę ir prognozę.
▶ Įvertinti, kada kineziterapeuto kompetencijos pakanka gydyti pacientą, o kada pacientas turi
būti siunčiamas kitam sveikatos priežiūros specialistui.
▶ Rengti individualų kineziterapijos planą, pagrįstą kineziterapine diagnoze, atsižvelgdamas į
paciento / kliento (grupės, bendruomenės) poreikius.
▶ Sistemingai, savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras ir kritiškai vertinti jų poveikį,
pagrįsdamas praktinę veiklą mokslo geraisiais pavyzdžiais ir rekomendacijomis.
▶ Procedūrų metu taikyti gydymą padėtimi, fizikinius veiksnius (elektros terapiją, šalčio,
šilumos, šviesos, garso, magneto terapiją, hidroterapiją, kompresinę terapiją), atlikti
gydomuosius pratimus (be / su įrankiais, be / ant / su prietaisais), masažą, naudoti
gravitacinius, kompresinius prietaisus, parinkti ir pritaikyti judėjimo technines pagalbos ir
ortopedijos technines priemones.
▶ Skatinti sveiką gyvenseną, taikyti sveikatos tausojimo priemones, vykdyti prevencinę veiklą.
▶ Skleisti ir taikyti bendrąsias ir specialiąsias kineziterapijos žinias.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Absolventai verčiasi kineziterapeuto praktika įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos
asmens sveikatos priežiūros licenciją: ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos įstaigose,
sanatorijose, slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose, diagnostikos, gydymo ir sporto
centruose bei sporto klubuose, sporto komandose, vaikų formalaus ir neformalaus ugdymo
įstaigose ir t.t.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

KINEZITERAPIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

PRAKTIKOS

Pažintinė praktika. 3 kreditai. Susipažįstama su sveikatos priežiūros įstaigų
struktūra, jų teikiamomis paslaugomis, kineziterapeuto darbo specifika, kineziterapijos
organizavimu ir procedūrų atlikimu. Bendraujama su pacientu ir kitais gydymo proceso
dalyviais.
Kineziterapinio ištyrimo praktika. 3 kreditai. Analizuojama kineziterapijos procedūros
struktūra, turinys ir organizavimas. Stebimas ir analizuojamas kineziterapinio ištyrimo
atlikimas, aptariami tyrimo rezultatai, formuluojama kineziterapinė diagnozė, numatomi
tikslai, planuojama kineziterapijos procedūra. Bendraujama su pacientu ir kitais gydymo
proceso dalyviais.
Vidaus ligų ir chirurginės kineziterapijos praktika. 5 kreditai. Atliekamas ligonių, sergančių
vidaus organų ir sistemų bei chirurginėmis ligomis, kineziterapinis ištyrimas, nustatoma
kineziterapinė diagnozė. Atsižvelgiant į gautus ištyrimo rezultatus nustatomi tolimieji ir
artimieji tikslai, parenkamos kineziterapijos priemonės ir metodai. Stebimos ir atliekamos
kineziterapijos procedūros ir vertinamas jų efektyvumas. Pildoma dokumentacija. Sudaroma
individuali kineziterapijos programa savarankiškam darbui namuose.
Traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika. 6 kreditai. Atliekamas ligonių,
sergančių traumatologine ar ortopedine liga, kineziterapinis ištyrimas, nustatoma
kineziterapinė diagnozė. Atsižvelgiant į gautus ištyrimo rezultatus nustatomi tolimieji ir
artimieji tikslai, parengiama judėjimo funkcijos atgavimo / koregavimo / kompensavimo
programa, parenkamos kineziterapijos priemonės ir metodai. Atliekamos kineziterapijos
procedūros ir vertinamas jų efektyvumas. Pildoma dokumentacija. Parenkamos ir
pritaikomos judėjimo techninės pagalbos ir ortopedijos techninės priemonės. Dirbama
reabilitacijos specialistų komandoje. Sudaroma individuali kineziterapijos namų programa,
mokomi pacientai bei jų artimieji.
Pediatrinės kineziterapijos praktika. 6 kreditai. Atliekamas įvairaus amžiaus vaikų
kineziterapinis ištyrimas, nustatoma problema, kineziterapinė diagnozė. Atsižvelgiant į
gautus ištyrimo rezultatus nustatomi tolimieji ir artimieji tikslai, parenkamos kineziterapijos
metodikos, priemonės ir metodai. Atliekamos kineziterapijos procedūros ir vertinamas
jų efektyvumas. Pildoma dokumentacija. Parenkamos ir pritaikomos judėjimo techninės
pagalbos ir ortopedijos techninės priemonės. Bendradarbiaujama su reabilitacijos specialistų
komanda. Sudaroma individuali kineziterapijos namų programa, mokomi pacientai bei jų
artimieji.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

KINEZITERAPIJA

GALI SUDOMINTI
ERGOTERAPIJA

Neurologinės ir geriatrinės kineziterapijos praktika. 6 kreditai.
Atliekamas asmenų, sergančių nervų sistemų ligomis, kineziterapinis ištyrimas, nustatoma
kineziterapinė diagnozė ir prognozė. Atsižvelgiant į gautus ištyrimo rezultatus nustatomi
tolimieji ir artimieji tikslai, parengiama judėjimo funkcijos atgavimo, koregavimo,
kompensavimo programa, parenkamos kineziterapijos metodikos, priemonės ir metodai.
Planuojamos ir atliekamos kineziterapijos procedūros ir vertinamas jų efektyvumas. Pildoma
dokumentacija. Parenkamos ir pritaikomos judėjimo techninės pagalbos ir ortopedijos
techninės priemonės. Bendradarbiaujama su reabilitacijos ir kitų specialistų komanda.
Sudaroma individuali kineziterapijos namų programa, mokomi pacientai bei jų artimieji.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Atliekamas pacientų kineziterapinis ištyrimas, nustatoma
kineziterapinė diagnozė, prognozė. Atsižvelgiant į gautus ištyrimo rezultatus nustatomi
tolimieji ir artimieji tikslai, parengiama sutrikusių funkcijų atgavimo / koregavimo /
kompensavimo programa, parenkamos kineziterapijos metodikos, priemonės ir metodai.
Savarankiškai atliekamos kineziterapijos procedūros ir vertinamas jų efektyvumas.
Procedūrų metu taikomas gydymas padėtimi, fizikiniai veiksniai (elektros terapija, šalčio,
šilumos šviesos, garso, magneto terapija, hidroterapija, kompresinė terapija), atliekami
gydomieji pratimai (be / su įrankiais, be / ant / su prietaisais), masažas, naudojami
gravitaciniai, kompresiniai prietaisai, parenkamos ir pritaikomos judėjimo techninės
pagalbos ir ortopedijos techninės priemonės. Pildoma dokumentacija. Bendradarbiaujama
su reabilitacijos ir kitais specialistais. Sudaroma individuali kineziterapijos namų programa,
mokomi pacientai bei jų artimieji. Analizuojama mokslinė literatūra, atliekamas tyrimas ir
rengiamas baigiamasis darbas.

TADAS PUZARA,
Medicinos diagnostikos ir gydymo centro Reabilitacijos ir
sporto medicinos centro vadovas

Vertiname partnerystę su Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakultetu ir džiaugiamės, kad Reabilitacijos centro komandoje
turime dvi Kolegijos absolventes. Itin vertiname aukštą
profesinį kineziterapeutų parengimo lygį. Kolegijos absolventai
lengvai ir greitai prisitaiko darbo rinkoje, yra perspektyvūs ir
konkurencingi specialistai. Gerai parengtas studijų programos
turinys ir formuojamos nuostatos padeda pasiekti gerų
rezultatų ir būti lyderiais rengiant šiuo metu ne tik populiarios,
bet ir labai reikalingos profesijos studentus.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

KINEZITERAPIJA

Baigusios Kineziterapiją abi susitiko darbovietėje,
reabilitacijos centre. Santa ir Daiva džiaugiasi
pasirinkusios studijas Vilniaus kolegijoje. Abi kartu
vieningai sutaria dėl mokymo įstaigos privalumų.
Kineziterapijos specialybės studentai nuo pat pirmo
kurso eina į praktikas įvairiose gydymo įstaigose,
kur gali ne tik pamatyti, kaip atrodo kineziterapeuto
darbo diena, bet ir jam asistuoti, patys išbandyti
procedūras. Tai konkretizuoja įgytas teorines žinias,
padeda formuotis praktiniams įgūdžiams.
Visi Reabilitacijos
katedros lektoriai be
galo kompetentingi ir
profesionalūs savo srities
SANTA
specialistai, žinias taikę ar
POVILONYTĖvis dar taikantys dirbdami
ŽILINSKIENĖ ir
ne tik pedagoginį darbą,
DAIVA JANARAUSKIENĖ,
bet ir gydymo įstaigose.
Sveikatos priežiūros
fakulteto absolventės

DAIVA ŠATKUTĖ,
VUL SK Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro,
Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vyresnioji
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

Vilniaus kolegijos studentus vertiname nuo pirmųjų praktikų.
Matome juos drąsius, atvirus ir imlius. Stebime kasmet
sugrįžtančius su dar pilnesniu žinių ir įgūdžių bagažu. Baigę
studijas absolventai turi aiškų tikslą ir tvirtus specialybės
įrankius realizuoti savo galimybes – padėti žmogui būti
sveikesniam. Jie kaupia žinias, formuoja būtinus profesinius
įgūdžius, ugdo pasitikėjimą savimi, atsakomybės ir pareigos
jausmą. Ilgainiui dirbant kartu tampa patikimais atsakingais
aktyviais reabilitacijos komandos nariais.

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ BIOLOGIJA
▶ LIETUVIŲ KALBA IR
LITERATŪRA
▶ MATEMATIKA
arba
CHEMIJA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
arba
FIZIKA
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DALYKAS,
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Radiologija
Sveikatos mok slų p r ofe sinis bak alauras

KONKURSINIO
BALO
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Erasmus+

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

RADIOLOGIJA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Radiologija – viena iš naujausių studijų programų Sveikatos priežiūros
fakultete, kuri sulaukia populiarumo tarp būsimųjų studentų. Studijos pasižymi ne tik
teorinių paskaitų, bet ir praktinių užsiėmimų gausa, atliekama praktika medicinos įstaigose
realiomis darbo sąlygomis. Pabaigus studijas įgyjama galimybė dirbti medicinos įstaigose
dinamiškoje darbo ir bendradarbiavimo su kitais sveikatos priežiūros specialistais aplinkoje,
valdant modernią diagnostikos ir gydymo radiologinę įrangą.

TIKSLAS

Parengti aukštojo koleginio išsilavinimo radiologijos technologą – sveikatos priežiūros
specialistą, gebantį dirbti su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, atliekantį medicinines radiologines procedūras, užtikrinantį
atliekamų medicininių radiologinių procedūrų kokybę ir pacientų bei kitų asmenų radiacinę
saugą.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

▶ Savarankiškai dirbti su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios
spinduliuotės įranga bei užtikrinti radiacinę saugą.
▶ Atlikti medicinines radiologines tiek diagnostines, tiek gydomąsias procedūras bei dirbti
sveikatos priežiūros specialistų komandoje.
▶ Dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų radiologinės diagnostikos skyriuose ir atlikti
rentgeno, magnetinio rezonanso, angiografijos, branduolinės medicinos, spindulinės
terapijos, kompiuterinės tomografijos ir kitus radiologinius tyrimus.
Absolventai dirba moderniuose magnetinio rezonanso, rentgenografijos, kompiuterinės
tomografijos, mamografijos, spindulinės terapijos skyriuose ir yra neatsiejama medicininės
komandos dalimi besiplečiančiuose ir inovatyviuose medicininės diagnostikos ir gydymo
centruose.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

RADIOLOGIJA

GALI SUDOMINTI
BIOMEDICININĖ
DIAGNOSTIKA

Rentgeno diagnostikos praktika. 6 kreditai. Atliekamos
medicininės rentgeno diagnostikos procedūros. Informuojami pacientai ir jų artimieji
apie atliekamą medicininę radiologinę procedūrą. Pildoma medicininė dokumentacija.
Parenkamos radiacinės saugos priemonės. Vertinamas medicininio vaizdinimo tinkamumas,
diagnostinė reikšmė.
Spindulinės terapijos praktika. 3 kreditai. Susipažįstama su spindulinės terapijos
procedūra, jos taikymo ypatumais skirtingų ligų atvejais. Dirbama sveikatos priežiūros
specialistų komandoje.
Mamografijos praktika. 3 kreditai. Atliekamos mamografijos procedūros, vertinama jų
kokybė. Demonstruojamas mamografijos įrenginių valdymas.
Kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos praktika. 6 kreditai. Atliekamos
kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos diagnostikos procedūros. Taikomos
specializuotos medicininio vaizdinimo ir archyvavimo technologijos. Vertinama atliktos
kompiuterinės tomografijos ir (ar) branduolinės medicinos diagnostikos procedūros kokybė
bei radiologinio vaizdo tinkamumas diagnozei nustatyti.
Magnetinio rezonanso tomografijos praktika. 6 kreditai. Atliekamos magnetinio rezonanso
tomografijos procedūros realiomis darbo sąlygomis. Konsultuojami pacientai ir jų artimieji
apie atliekamą procedūrą. Vertinamas medicininio vaizdinimo tinkamumas, diagnostinė
reikšmė. Dirbama sveikatos priežiūros specialistų komandoje. Parenkamos radiacinės
saugos priemonės.
Baigiamoji praktika. 14 kreditų. Ruošiama darbo vieta ir priemonės medicininei radiologinei
procedūrai atlikti. Atliekamos medicininės radiologinės procedūros. Informuojami pacientai
ir jų artimieji apie atliekamą medicininę radiologinę procedūrą. Pildoma medicininė
dokumentacija. Vertinamas medicininio vaizdinimo tinkamumas, diagnostinė reikšmė.
Dalyvaujama vykdant medicininės radiologinės procedūros ir medicininio vaizdinimo
kokybės kontrolę. Dirbama sveikatos priežiūros specialistų komandoje. Parenkamos
radiacinės saugos priemonės. Analizuojama mokslinė literatūra, atliekamas tyrimas ir
rengiamas baigiamasis darbas.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FAKULTETAS

RADIOLOGIJA

Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Radiologijos centre
dirbu radiologijos technologe jau
daugiau kaip 20 metų. Džiaugiuosi,
kad galime prisidėti prie jaunų
specialistų rengimo, dalintis savo
žiniomis, patirtimi ir skatinti juos
būti gerais savo srities specialistais ir
garbingai atstovauti profesijai.
Visus, kuriuos domina radiologiniai
žmogaus tyrimo metodai, skatinu
rinktis Radiologijos studijų
programą Vilniaus kolegijos
Sveikatos priežiūros fakultete.
Studijuodami susipažinsite su
jonizuojančios spinduliuotės,
ultragarso, elektromagnetinių
bangų tinkamu ir saugiu
panaudojimu atliekant diagnostiką,
taikant intervencijas ir spindulinę
terapiją.
Nuolatinis dinamiškas darbas
su pacientais suteiks galimybę
nuolatos tobulėti ir jausti
gyvenimo pulsą.

NATALIJA LIAMCEVA,
VUL Santaros klinikų
Radiologijos centro
radiologijos technologė

VERSLO VADYBOS
fakultetas

Didlaukio g. 49, 08303 Vilnius
8 624 67 592, administracija@vvf.viko.lt
www.vvf.viko.lt

STUDIJŲ
PROGRAMOS

• Organizacijų vadyba
• Kūrybiškumas ir verslo
inovacijos
• Reklamos vadyba
• Ryšiai su visuomene
• Tarptautinis verslas
• Turizmo vadyba
• Viešbučių ir restoranų
verslas

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

Organizacijų
vadyba
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės (sesijinės) studijos vyksta vakarais, šeštadieniais, MS Teams,
nuotoliu.

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

ORGANIZACIJŲ VADYBA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Viena iš universaliausių studijų programų, kurios absolventai dirba įvairių
sričių Lietuvos ir užsienio verslo, viešosiose ir valstybinėse įmonėse bei organizacijose
personalo, klientų aptarnavimo, projektų valdymo ir kitose srityse. Studijų programa
orientuota į komandinį ir projektinį darbą, išmaniosios vadybos metodų taikymą,
argumentais grįstą mąstymą bei kūrybiškumo ugdymą. Vykdomi vizitai į verslo ir
viešąsias organizacijas, paskaitas skaito Lietuvos ir užsienio verslo atstovai. Glaudžiai
bendradarbiaujant su verslu, studentai sprendžia realias verslo ir viešojo sektoriaus
problemas ir rengia tiriamuosius darbus.

TIKSLAS

Parengti kvalifikuotus vadybos specialistus, išmanančius šiuolaikinius vadybos ir
administravimo principus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti
organizacijos ar jos padalinio veiklą, pritaikyti vadybines žinias ir įgūdžius praktiškai verslo ir
viešojo valdymo veikloje.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Planuoti ir organizuoti sėkmingą organizacijos ir jos padalinių veiklą.
▶ Taikyti atsakingos ir išmaniosios vadybos bei rinkodaros principus.
▶ Valdyti ir kontroliuoti organizacijos finansinius išteklius bei užtikrinti ir įgyvendinti verslo
procesų valdymo principus.
▶ Dirbti komandoje, administruoti organizacijų personalo padalinio darbą, vykdyti žmogiškųjų
išteklių vadybą.
▶ Sėkmingai vykdyti ir organizuoti komunikaciją gimtąja ir užsienio kalbomis organizacijos
viduje ir išorėje su partneriais.
LINA ČIURLYTĖ,
UAB „Western Union Processing Lithuania“
žmogiškųjų išteklių partnerė verslui

Vilniaus kolegijos studentai yra itin orientuoti į praktinį
prisilietimą prie verslo virtuvės. Tai tampa ypač svarbu, kai
reaguojant į inovacijas ir technologijų sklaidą pasaulyje, kartu
su jomis sparčiai evoliucionuoja ir pats darbo turinys. Vilniaus
kolegijos Įstaigų administravimo studijų programa kasmet
parengia būrį studentų, kurie gali drąsiai žengti į verslą, supranta
esminius jo principus bei atneša šviežią požiūrį ir idėjas.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

ORGANIZACIJŲ VADYBA

GALI SUDOMINTI
KŪRYBIŠKUMAS IR VERSLO
INOVACIJOS, TARPTAUTINIS
VERSLAS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Baigę studijas, absolventai gali dirbti verslo
įmonėse ar viešosiose įstaigose vadybininkais
ir personalo vadybininkais, klientų aptarnavimo specialistais, administratoriais, vadovauti
personalo, raštinės ar kitiems padaliniams, darbo grupėms, vykdyti projektinę veiklą ir
vystyti nuosavą verslą.

PRAKTIKOS

Profesinė praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos arba užsienio verslo ar
valstybinėse įmonėse ir organizacijose, personalo, klientų aptarnavimo, projektų valdymo
ir kituose padaliniuose. 12 savaičių trukmės praktika skirta analizuoti organizacijos veiklą,
praktiškai taikyti vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo principus, aptarnauti klientus,
valdyti dokumentus, padėti įgyvendinti projektus, analizuoti ir apibendrinti statistinius
duomenis.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos arba užsienio verslo ar
valstybinėse įmonėse ir organizacijose, personalo, klientų aptarnavimo, raštinės, projektų
valdymo ir kituose padaliniuose. 12 savaičių trukmės praktika skirta gilinti organizacijų
vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos, komunikacijos, savarankiško ir komandinio darbo
įgūdžius, įvertinti organizacijos vadybos funkcijas ir veiklos organizavimą, identifikuoti realias
organizacijos problemas, atlikti tyrimą ir pateikti sprendimus organizacijos veiklai tobulinti.

VAIDA URBAITĖ,
Organizacijų vadybos absolventė

Per trejus studijų metus sutikau daug nuostabių dėstytojų,
pasinaudojau galimybe išvykti į Erasmus+ programos studijų
mainus, atlikau savanorišką, profesinę bei baigiamąją praktikas,
tad praktinių žinių gavau daug daugiau, nei tikėjausi. Studijų
programos siūlomų mokomųjų dalykų spektras platus, todėl
kiekvienas, norintis save realizuoti verslo pasaulyje, atras sau
tinkamą sferą. Fakultetas skatina dalyvauti įvairiose veiklose bei
tarptautiniuose mainuose, kurie padeda išlipti iš komforto zonos
ir plečia kultūrinę pasaulėžiūrą.
Esu dėkinga, kad žmones, kurie nuo pirmojo kurso įskiepijo
manyje norą ir motyvaciją tobulėti bei kuriuos laikiau savo
autoritetu, šiandien galiu vadinti savo kolegomis.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

ORGANIZACIJŲ VADYBA

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur
tu beeitum. Studijuoti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos
fakultete buvo mano geriausias sprendimas. Vilniaus kolegijos
dėstytojai – savo srities profesionalai, kurie orientuoti į
nuolatinį studentų tobulėjimą.
Studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai drąsiai leidžia man
siekti savo tikslų ir svajonių. Vilniaus kolegija suteikė
galimybę dalyvauti mokslinėse konferencijose, tyrimuose ir
projektuose, kurių metu tobulėjau kaip asmenybė ir galėjau
teorines žinias pritaikyti praktikoje.
Džiaugiuosi savo studijų pasiekimais ir tikiu,
kad baigusi Vilniaus kolegiją sieksiu savo
svajonių karjeros.
Svarbiausiai yra tikėti savo
ANASTASIJA ŽONYCH,
svajomis ir žinoti, kad turi
Organizacijų vadybos studijų
nuolatinį Vilniaus kolegijos
programos absolventė
bendruomenės palaikymą.

GRETA BARTKEVIČIŪTĖ,
Organizacijų vadybos studijų
programos absolventė

Prisimenu save dvyliktoje klasėje, ką tik įveikusią egzaminų
sesiją: buvau suglumusi, neapsisprendusi, baili, paskutinę minutę
galvojau ką studijuoti, bet atsitiktinai radau Vilniaus kolegijos
siūlomą studijų programą – ORGANIZACIJŲ VADYBĄ ir tai buvo
pats geriausias mano pasirinkimas! Per pirmus studijų metus
išmokau labai daug: drąsiai išeiti prieš auditoriją ir garsiai išreikšti
savo nuomonę, išsiaiškinau slapčiausias verslo paslaptis, mokiausi
suprasti skirtingų šalių kultūras ir daugelį kitų dalykų! Jei esi drąsus,
ryžtingas bei atviras naujoms galimybėms, tikrai siūlau studijuoti
ORGANIZACIJŲ VADYBĄ, kur galėsi puoselėti visas geriausias savo
savybes!

NUOLATINĖS
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Kūrybiškumas ir
verslo inovacijos
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

KŪRYBIŠKUMAS IR VERSLO
INOVACIJOS

STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Unikali jungtinė trijų aukštųjų mokyklų – Vilniaus kolegijos, Estijos
verslininkystės taikomųjų mokslų universiteto ir Porto politechnikos instituto (Portugalija) –
studijų programa, ugdanti vienas iš aktualiausių kompetencijų verslo pasaulyje – kūrybiškumą
ir gebėjimą kurti verslo inovacijas. Studijų pagrindas – Danijos Olborgo universiteto
mokslininkų sukurta „Kūrybinės aikštelės“ (angl. „Creative Platform“) metodika, padedanti
individualiai ir komandose taikyti kūrybiškus ir inovatyvius problemų sprendimų būdus
realioms verslo situacijoms spręsti. Antrųjų studijų metų rudens semestre studijuojama Porto
politechnikos institute, pavasario semestre studijoms ir profesinei praktikai vykstama į Estiją.
Baigus studijas, įteikiami trijų aukštųjų mokyklų diplomai.

TIKSLAS

Parengti šiuolaikinės, nuolat besikeičiančios verslo aplinkos specialistus, kurie gebės
savarankiškai tobulinti produktus ir procesus, greitai prisitaikys tarpkultūrinėje erdvėje, drąsiai
imsis iššūkių ir ieškos efektyvių sprendimų, taikys kūrybiškumo skatinimo metodus, kurs ir
diegs inovacijas įvairiose Lietuvos ir užsienio organizacijose.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

▶ Taikyti verslumo ir kūrybiškumo žinias novatoriškoms idėjoms kurti;
▶ Organizuoti individualų, grupinį ir organizacinį kūrybišką darbą, taikydami kūrybiškumo
ugdymo metodiką;
▶ Taikyti darniosios plėtros principus organizacijos augimui ir konkurencingumui skatinti;
▶ Analizuoti ekonomines, finansines ir teisines sąlygas bei įsteigti verslą;
▶ Plėtoti ir įgyvendinti verslo valdymo modelius;
▶ Bendrauti ir bendradarbiauti įmonės ar įstaigos viduje ir tarpkultūrinėje verslo erdvėje;
▶ Taikyti mokymosi strategijas pagal asmeninius interesus ir poreikius.
Baigę studijas, absolventai gali plėtoti verslą, produktus ir paslaugas, organizuoti kūrybišką
grupinį įmonės darbuotojų darbą, kurti savo verslą, dirbti verslo plėtros specialistais,
produktų (paslaugų) kūrėjais, projektų vadovais, darbuotojų ugdymo specialistais,
rinkodaros specialistais Lietuvos ir užsienio įmonėse. Absolventai dirba UAB „Western Union
Processing Lithuania“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Bazaarvoice“, UAB „Wisdom Events Lietuva“,
UAB „Tesonet“, „Menina Design Group“ (Portugalija), „Creative Centre Poligon“ (Slovėnija),
Deutche Bank (Vokietija) ir kt.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

KŪRYBIŠKUMAS IR VERSLO
INOVACIJOS

GALI SUDOMINTI
TARPTAUTINIS VERSLAS,
REKLAMOS VADYBA

Profesinė praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama
antraisiais studijų metais Estijoje veikiančiose įvairaus
profilio verslo įmonėse ar organizacijose. Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje vyksta pagal
Erasmus+ programą. 12 savaičių trukmės praktika skirta susipažinti su organizacija ir jos veikla
tarpkultūrinėje erdvėje, pritaikyti teorines žinias praktiškai ir atlikti įmonės skiriamas užduotis
taikant kūrybiškus ir inovatyvius sprendimus.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama trečiaisiais studijų metais įvairaus profilio
Lietuvos arba užsienio verslo įmonėse ir organizacijose. 12 savaičių trukmės praktika skirta
išsamiai susipažinti su pasirinkta verslo įmone ar organizacija, bendrauti ir bendradarbiauti
tarptautinėje ir tarpkultūrinėje erdvėje, atlikti tyrimą siekiant rasti kūrybiškus ir inovatyvius,
realius ir pritaikomus problemų sprendimų būdus realioms organizacijų problemoms spręsti ar
procesams optimizuoti.

TARPTAUTINIŲ
MAINŲ
GALIMYBĖS

Studentai vieną semestrą studijuoja Portugalijoje (Polytechnic Institute of Porto) ir vieną
semestrą Estijoje (Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences).

Įmonėje „UCS Baltic“ įmonėje labiausiai vertiname ne trumpalaikę naudą, o
bendras vertybes ir pasitikėjimą kaip pagrindinius bendradarbiavimo su Vilniaus
kolegija ingredientus, todėl mūsų stabili partnerystė atneša daugiau kokybinę, o
ne kiekybinę naudą. Abiejų įstaigų dėmesys yra dvejopas – stengiamės paversti
studento kūrybinius sugebėjimus įgūdžiais, pritaikytais mūsų konkurencingai verslo
aplinkai, siekiant ilgalaikių tikslų, kartu prioritetas teikiamas studento karjeros
perspektyvoms, nepaisant įmonės srities. Esame pasiryžę išlaikyti tuos pačius
aukštus standartus bendradarbiaudami su Kolegija ir ateityje.
AISTĖ RAŽINSKAITĖ,
UAB „UCS Baltic“ marketingo vadybininkė

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

KŪRYBIŠKUMAS IR VERSLO
INOVACIJOS

Jei atvirai, „įšokęs“ į Kūrybiškumo ir verslo inovacijų
programą, rizikavau. Tai buvo visiškai nauja studijų programa
ir jokių atsiliepimų. Šį dalyką studijuoti pradėjau todėl, kad
visada buvau linkęs rizikuoti ir norėjau kažko naujo, kažko,
kas neįstatyta į sėkmę varžančius rėmus. Tiesiai šviesiai –
grąža, kurią gavau buvo daug didesnė nei tikėjausi: naudinga
patirtis, iššūkiai, nestandartinė veikla paskaitų metu, draugai
ir naujos pažintys su verslininkais.
Ši programa mokė rasti kitokius, kūrybiškus sprendimus, lavinti
verslo anglų kalbą, sėkmingai bei drąsiai komunikuoti ir priimti
sprendimus įvertinus riziką. Tai ypač vertina darbdaviai, ne tik
diplomą. Būtent į šį veiksnį atsižvelgiu ir pats samdydamas
žmones. Šiuo metu esu jaunos ir sėkmingos tarptautinės
įmonės savininkas ir, dirbdamas su puikiais specialistais, toliau
rizikuoju, bet dabar jau didesniu mastu.
Artimi žmonės man visuomet linkėjo būti geru specialistu ir ramiai
dirbant kilti karjeros laiptais, pavyzdžiui, gerame banke, tačiau
mano laimė ir finansinė sėkmė yra buvimas NE komforto zonoje.
Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijos bei
suteikta kūrybinė laisvė studijų metu nulėmė
mano dabartinius pasiekimus.
IGNAS BENDORAVIČIUS,
Kūrybiškumo ir verslo inovacijų
absolventas

Dalyvauju vertinant studentų baigiamuosius darbus ir matau, kad Kūrybiškumo ir
verslo inovacijų studijų programa suteikia studentams visus įrankius suformuluoti
konkrečią verslo problemą, ją savarankiškai spręsti ir apdoroti, analizuoti praktinius
duomenis bei pasiruošti tikrai įtaigiam pristatymui. Esu ta vertinimo komisijos narė,
kuri užduoda daug „neprograminių“ klausimų, ir mane džiugina studentų netikėti ir
žiniomis pagrįsti atsakymai.
RASA GOFMAN,
studijų programos komiteto narė

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

Reklamos vadyba
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės (sesijinės) studijos vyksta vakarais, šeštadieniais, MS Teams,
nuotoliu.

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

REKLAMOS VADYBA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Išskirtinė studijų programa, kurioje gilinamasi į naujausias reklamos ir
rinkodaros tendencijas, sprendžiamos realios įmonių problemos, studentai turi puikias
galimybes atlikti praktiką ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Absolventai sėkmingai dirba
Lietuvos ir tarptautinėse reklamos agentūrose, reklamos gamybos, leidybos, žiniasklaidos,
žiniasklaidos planavimo, interaktyvias paslaugas teikiančiose įmonėse, įvairaus profilio
verslo įmonių rinkodaros skyriuose vadovais, projektų vadovais, vadybininkais bei kuria savo
verslus.
Parengti reklamos vadybos specialistą, gebantį dirbti vadybininku, projektų vadovo
asistentu, projekto vadovu ar panašų darbą reklamos agentūrose, reklamos gamybos,
leidybos, žiniasklaidos, žiniasklaidos planavimo, interaktyvias paslaugas teikiančiose
įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių rinkodaros skyriuose.
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Tirti ir analizuoti reklamos verslo aplinką;
Pateikti reklamos kūrybinius sprendimus;
Rengti ir pristatyti reklamos kampaniją;
Organizuoti reklamos pardavimą;
Tinkamai parinkti komunikacinius būdus reklamos verslo aplinkoje;
Taikyti teorines žinias valdydami informacinius, žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius
išteklius.

Galėsi dirbti integruotos rinkodaros specialistu ar panašų darbą reklamos, reklamos
gamybos, žiniasklaidos planavimo, turinio agentūrose, įstaigų, įmonių rinkodaros
padaliniuose, vadybininku, projektų vadovu, kurti savo verslą.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

REKLAMOS VADYBA

GALI SUDOMINTI
RYŠIAI SU VISUOMENE

Profesinė praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama
Lietuvos arba užsienio reklamos ir ryšių su visuomene agentūrose, leidybos ir žiniasklaidos
įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių rinkodaros skyriuose, Lietuvos komunikacijos
agentūrų asociacijai priklausančiose įmonėse. 12 savaičių praktika skirta įtvirtinti įgytas
teorines žinias, formuoti ir tobulinti profesinius gebėjimus, praktinio darbo specialistų
komandoje, individualių užduočių vykdymo, bendradarbiavimo įgūdžius.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos arba užsienio reklamos ir ryšių
su visuomene agentūrose, leidybos ir žiniasklaidos įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių
rinkodaros skyriuose, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijai priklausančiose įmonėse.
12 savaičių praktika skirta įtvirtinti ir taikyti teorines žinias ir įgūdžius, būtinus rinkodaros
(reklamos) specialistui dirbti savarankiškai ir komandoje, atlikti tyrimą pagal patvirtintą
baigiamojo darbo temą, rinkti, analizuoti, apibendrinti duomenis, reikalingus baigiamajam
darbui ir praktikos rezultatams pasiekti.

MINDAUGAS LATAITIS,
tarptautinės skaitmeninės agentūros SuperYou vadovas

Su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetu
bendradarbiaujame jau daugiau nei 5 metus.
Bendradarbiavimas neapsiriboja tik praktikantų
„priglaudimu“, esame kviečiami į seminarus, renginius,
programų sudarymą, diskusijas. Visas bendravimas susijęs
su Reklamos vadybos ir Ryšių su visuomene programomis.
Abi programos, nors ir atrodo labai panašios, bet
tuo pačiu labai ir skiriasi. Panašumas: studentų
smalsumas ir noras iš kiekvieno susitikimo išspausti
maksimalią naudą sau. Džiugu, kai studentams
nereikia pasakoti apie tai, kad jie privalo investuoti į
save. Skirtumas: reklamos vadybos studentai dažniau
mato platesnį vaizdą – suvokia integruotos reklamos
naudą, o ryšių su visuomene studentai dažnai linkę iš
kiekvienos situacijos išspausti kažkokį „wow“ efektą.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ UŽSIENIO KALBA
▶ ISTORIJA
arba
MATEMATIKA,
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

Ryšiai su
visuomene
S o c ialinių mok slų p r ofe sinis bak alauras
* Nuolatinės (sesijinės) studijos vyksta vakarais, šeštadieniais, MS Teams,
nuotoliu.

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

RYŠIAI SU VISUOMENE
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

Studijuojant įgyjama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių – nuo ryšių
esmės, funkcijų, pagrindinių principų išmanymo iki ryšių su visuomene vadybos principų
organizacijoje, nuo gebėjimo efektyviai planuoti ir įgyvendinti ryšių su visuomene kampanijas
iki strateginių dokumentų rengimo, nuo masinės komunikacijos psichologijos perpratimo
iki juodųjų viešųjų ryšių atpažinimo, strateginės komunikacijos analizės ir kontrpriemonių
parinkimo, nuo vizualinių industrijų priemonių įvaldymo ir komunikacijos turinio generavimo
iki socialinės tinklaveikos, šiuolaikinių ryšių su visuomene technologijų socialinėse medijose ir
daugybę kitų. Patyrę dėstytojai suteiks teorinių žinių, kaip susivokti sudėtingoje informacinėje
erdvėje, o praktikai profesionalai padės suformuoti praktinius įgūdžius, kaip sėkmingai valdyti
komunikacijos procesus.
Parengti įmonės (organizacijos) ryšių su visuomene specialistą, atstovaujantį įmonėms ar
organizacijoms bei turintį žinių ir gebėjimų ryšių su visuomene procesui valdyti.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

▶ Vykdyti auditorijų nuomonės, organizacijos paslaugų (produktų), kitų organizacijos veiklų
tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis;
▶ Kurti ryšių su visuomene pranešimus, atsižvelgdami į skirtingų auditorijų ypatybes;
▶ Parengti organizacijos ryšių su visuomene turinį, įvertinę organizacijos vidaus ir išorės
aplinką;
▶ Įgyvendinti ryšių su visuomene kampaniją;
▶ Parinkti tinkamas propagandos priemones ir kanalus viešajai nuomonei formuoti;
▶ Palaikyti dialogą su skirtingomis auditorijomis atstovaudami organizacijai.

KARJEROS
GALIMYBĖS

Baigę studijas, absolventai gali dirbti ryšių su visuomene konsultantais, projektų vadovais,
jų asistentais, integruotos komunikacijos specialistais ar panašų darbą ryšių su visuomene
agentūrose, komunikacijos agentūrose, įstaigų, įmonių ryšių su visuomene (komunikacijos)
padaliniuose, kurti savo verslą.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

RYŠIAI SU VISUOMENE

GALI SUDOMINTI
REKLAMOS VADYBA

Profesinė praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama
Lietuvos arba užsienio ryšių su visuomene agentūrose, įmonių ir organizacijų komunikacijos
skyriuose, valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose. 12 savaičių praktika
skirta įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, formuoti ir tobulinti profesinius
gebėjimus, praktinio darbo specialistų komandoje, individualių užduočių vykdymo,
bendravimo įgūdžius.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama realiose Lietuvos arba užsienio ryšių su
visuomene agentūrose, įmonių ir organizacijų komunikacijos skyriuose. 12 savaičių praktika
skirta įtvirtinti studijų metu įgytas teorines įvairių dalykų žinias ir gebėjimus, savarankiškai
ir grupėje vykdyti praktines užduotis, tobulinti ryšių su visuomene specialistui būtinus
įgūdžius, parengiant ir įgyvendinant ryšių su visuomene kampaniją ir parenkant tinkamas
priemones viešajai nuomonei formuoti.

AGNĖ NEJAGLOVAITĖ,
Ryšių su visuomene absolventė

Didžiausias studijų privalumas –
dėstytojų supratingumas, lankstumas bei
kompetentingumas. Didelį įspūdį paliko tai,
kad dėstytojai yra įvairių sričių specialistai:
jie dalijosi savo praktine patirtimi, aiškino
skirtingus ryšių su visuomene veikimo
dėsnius ir žingsnius.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

RYŠIAI SU VISUOMENE

Studijos tikrai pateisino mano lūkesčius –
sutikau ne vieną dėstytoją, po kurio
paskaitų pasilypėdavau dar vienu laipteliu
aukščiau. Didelė dalis dėstytojų tapo
netgi draugais, su kuriais susirašome ir
šiandien.

JONAS VELIČKO,
Ryšių su visuomene studijų
programos absolventas

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

Tarptautinis verslas
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės (sesijinės) studijos vyksta vakarais, šeštadieniais, MS Teams,
nuotoliu.

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

TARPTAUTINIS VERSLAS
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Viena iš 10 populiariausių Lietuvos aukštojo mokslo studijų programų,
kurią pasirinkę 92 proc. studentų įstoja į valstybės finansuojamas vietas. Studijų programa
skatina į verslą žvelgti per pasaulinę perspektyvą, o studijos orientuotos į praktines užduotis
ir projektinį darbą. Itin glaudus ryšys su verslu sudaro galimybę studentams dalyvauti
sprendžiant realius įmonių iššūkius, analizuoti verslo problemas ir ieškoti nestandartinių,
kūrybiškų jų sprendimo būdų ir atrasti naujas verslo plėtros galimybes. Studentams
sudaroma galimybė įgyti tarptautinės patirties kitų šalių aukštosiose mokyklose ar užsienio
įmonėse, taip pat pasirinkti vienerių metų dvigubo laipsnio studijas Suomijos Seinäjoki
taikomųjų mokslų universitete (SeAMK), Šiaurės Danijos universitetiniame koledže (UCN),
Mitrovicos tarptautinio verslo koledže (IBCM).
Parengti inovatyvius tarptautinio verslo specialistus, išmanančius tarptautinio verslo
ypatumus, gebančius konkuruoti Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, valdyti informaciją,
analizuoti ir spręsti šiuolaikinio verslo problemas ir reaguoti į tarptautinės rinkos pokyčius.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Vertinti verslo aplinką;
Taikyti vadybos principus tarptautiniame versle;
Įkurti įmonę ir jai vadovauti;
Priimti tarptautinio verslo sprendimus;
Organizuoti pardavimą taikant rinkodaros priemones;
Organizuoti elektroninę prekybą;
Organizuoti tarptautinės įmonės logistikos procesą;
Komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje;
Valdyti finansinius, materialinius išteklius ir pokyčius.

Absolventai dirba tarptautinio verslo įmonėse (logistikos, rinkodaros, elektroninės prekybos
ir kt.), vadovauja įmonėms ir jų padaliniams ir kuria savo verslus. Absolventai dirba UAB
„DHL Lietuva“, UAB „Easting express“, UAB „CSC Baltic“, UAB „Baldai1“, UAB „DPD Lietuva“,
AB „Rokiškio sūris“ , UAB „Western Union“, AB „SWEDBANK“, UAB „Pigu.lt“ , UAB „Rhenus
Svoris“ ir kitose įmonėse.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

SPECIALIZACIJOS

PRAKTIKOS

TARPTAUTINIS VERSLAS

GALI SUDOMINTI
KŪRYBIŠKUMAS IR
VERSLO INOVACIJOS

Tarptautinė rinkodara ir pardavimas. Studentai gilina
tarptautinės rinkodaros planavimo ir organizavimo, tarptautinės įmonės veiklos, pardavimo
technikų žinias.
Logistika. Studentai gilina transporto vadybos, sandėlių vadybos ir draudimo žinias.
Elektroninė prekyba. Studentai gilina elektroninės prekybos organizavimo, elektroninių
parduotuvių veiklos, elektroninės rinkodaros žinias.
Profesinė praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos ar užsienio verslo įmonėse,
rinkodaros, pardavimo, elektroninės prekybos įmonėse ar jų padaliniuose, logistikos
centruose, ekspedijavimo ar kitose įmonėse. 12 savaičių praktika skirta įtvirtinti studijų metu
įgytas teorines žinias, analizuoti verslo įmonės veiklos organizavimą ir vykdymą, susipažinti
su verslo įmonės veiklos procesais, verslo aplinka, klientų aptarnavimo reikalavimais ir
būdais, darbo organizavimo praktiniais aspektais.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Pasirinkus logistikos specializaciją, praktika atliekama
Lietuvos ar užsienio krovinių ar siuntų gabenimo transporto įmonėse ar padaliniuose,
logistikos centruose ar prekių sandėliuose, ekspedijavimo ar kitose įmonėse. Analizuojama
verslo aplinka, klientų poreikiai, darbo procesų tobulinimo ar verslo plėtros galimybės.
Pasirinkus rinkodaros ir pardavimo specializaciją, praktika atliekama Lietuvos ar užsienio
verslo įmonių rinkodaros ar pardavimo padaliniuose. Analizuojama rinka, klientų poreikiai,
pardavimo skatinimo priemonės ir pardavimo didinimo galimybės.
Pasirinkus elektroninės prekybos specializaciją, praktika atliekama Lietuvos ar užsienio
elektroninės prekybos įmonėse ar įmonių padaliniuose. Analizuojama rinka, elektroninės
rinkodaros priemonės ir jų tobulinimo galimybės, elektroninės prekybos organizavimo ir
klientų aptarnavimo praktiniai aspektai, pardavimo didinimo galimybės.

TARPTAUTINIŲ
MAINŲ
GALIMYBĖS

Studentai turi galimybę pasirinkti dvigubo laipsnio studijas
Suomijos Seinäjoki taikomųjų mokslų universitete (SeAMK),
Mitrovicos tarptautinio verslo koledže (IBCM).

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

TARPTAUTINIS VERSLAS

Tarptautinis verslas – tai galimybė mokytis kartu su
Lietuvos ir užsienio studentais ir dėstytojais, keliauti pagal
studentų mainų programas bei kaupti patirtį tarptautiniu
lygiu. Tai mokslas, kuris neturi sienų, ir galimybės, kurios
neturi lubų.
Mano asmeninė patirtis leidžia teigti, jog Tarptautinio verslo
studijos leido būti konkurencingam rinkoje, pažinti įvairių šalių
geopolitinius ir ekonominius skirtumus bei sėkmingai žengti
naujų karjeros iššūkių link.

ŽYGIMANTAS PUDŽEMYS,
Tarptautinio verslo absolventas

DONATAS INDRAŠIUS,
DHL Global Forwarding vadovas,
UAB DHL Logistics Lietuva
valdybos narys
Džiugina ilgalaikis bendradarbiavimas su Verslo vadybos
fakultetu, Tarptautinio verslo katedra, nes pažinome daugybę
kompetentingų žmonių, kurie geba ne tik komunikuoti pagal
versle taikomus standartus, bet ir perteikti šiuolaikiniam verslui
būdingas žinias savo studentams. Tarptautinio verslo studentai
kasmet atlieka praktiką mūsų įmonėje, o po sėkmingos praktikos
pasilieka nuolatiniam darbui. Šiuo metu DHL Global Forwarding
padalinyje daugiau kaip pusė esamų darbuotų yra Vilniaus kolegijos
absolventai. Daugelis jų sėkmingai darbuojasi jau ilgą laiką mūsų
komandoje, dalis užima vadovaujamas pozicijas, kartu darbuojasi ir
užsienio filialuose.

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

GALIMOS NUOTOLINĖS STUDIJOS

Turizmo vadyba
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės (sesijinės) studijos vyksta vakarais, šeštadieniais, MS Teams,
nuotoliu.

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

TURIZMO VADYBA
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

Viena pirmųjų ir lyderiaujančių turizmo programų Lietuvoje. Per daugiau
negu 20 metų sukaupta daug patirties, o turizmo vadybos programos absolventai yra
gerai žinomi turizmo verslo pasaulyje. Studijų programos turinys nuolat atnaujinamas
atsižvelgiant į Lietuvos turizmo plėtros programą bei darbdavių rekomendacijas. Studijų
metu mokoma dirbti realiomis turizmo verslo informacinėmis sistemomis, suteikiama
galimybė išklausyti gidų kursus ir gauti gido pažymėjimą. Studentai dažnai renkasi atlikti
praktiką užsienio turizmo įmonėse bei išvykti dalinių studijų į partnerių institucijas Kroatijoje,
Ispanijoje, Kipre, Suomijoje, Izraelyje, Slovėnijoje ir kitose šalyse. Absolventai sėkmingai
įsidarbina turizmo industrijoje: kelionių organizatorių organizacijose, oro linijose ir oro
uostuose, turizmo informacijos centruose, viešbučiuose ir kt.

TIKSLAS

Parengti šiuolaikinės darbo rinkos poreikius atitinkantį turizmo specialistą darbui turizmo
industrijoje, išmanantį turizmo verslo specifiką, gebantį savarankiškai spręsti problemas ir
prisitaikyti nuolat kintančioje verslo aplinkoje; suteikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, leidžiantį
absolventams sėkmingai konkuruoti turizmo rinkoje.

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Organizuoti, planuoti ir administruoti turizmo įmonės veiklą;
Analizuoti verslo aplinką, priimti tinkamus turizmo verslui sprendimus;
Diegti ir įgyvendinti modernius darnios plėtros principus versle;
Kontroliuoti ir vertinti turizmo verslo būklę ir valdyti pokyčius;
Kurti ir išleisti į rinką turizmo produktus;
Valdyti turizmo paslaugas ir jų pardavimo procesus;
Bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir tarpkultūrinėje verslo erdvėje.

Absolventai dirba turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse Lietuvoje ir užsienyje (kelionių
organizatorių organizacijose, oro linijose, oro uostuose, turizmo informacijos centruose):
Makalius.lt, UAB „Novaturas“, UAB „Tez Tour“, Vilniaus turizmo informacijos centre, Vilniaus
tarptautiniame oro uoste, „AirBaltic“, „Wizz Air“ ir kt.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

TURIZMO VADYBA

GALI SUDOMINTI
VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ
VERSLAS, GIDŲ KURSAI

Profesinė praktika. 20 kreditų. Praktika
atliekama Lietuvos arba užsienio valstybių įmonėse ar įstaigose, teikiančiose turizmo
paslaugas (kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose ir kt.). 12 savaičių praktika
skirta susipažinti su turizmo įmonės veikla, teikiamomis turizmo paslaugomis, veiklos
rodiklių analizei.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos arba užsienio valstybių
įmonėse ar įstaigose, teikiančiose turizmo paslaugas (oro uostuose, viešbučiuose, pramogų
parkuose, renginių organizatorių įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos
centruose ir kt.). 12 savaičių praktika skirta analizuoti įmonės naudojamus turizmo paslaugų
ir produktų pardavimo kanalus, žmogiškųjų išteklių valdymą, konkurencinę aplinką, taikyti
informacines technologijas, analizuoti esamas verslo problemas ir pateikti sprendimus.

RIMVYDAS ŠIRVINSKAS,
Turizmo vadybos absolventas
Visada mėgau keliauti. Mokykloje nemėgstamų pamokų metu
nagrinėdavau kelionių katalogus ir skaičiuodavau, už kiek pats galėčiau
nukeliauti tokiu pat maršrutu. Gal netgi sutaupyčiau? Kai tėvai ir seneliai
duodavo kišenpinigių pietums valgykloje, nevalgydavau – kiekvieną pinigą
dėdavau į taupyklę, o vasarą su teta išvykdavome kur nors į užsienį. Dėl
studijų Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete buvau apsisprendęs
tvirtai, o atėjus metui pildyti stojimo paraišką nieko kito nesirinkau.
Tuo metu gimė mano kūdikis, kurį pamažu auginu ir dabar – tai mano
kelionių portalas Makalius.lt, per pirmuosius veiklos metus spėjęs
išsikovoti vietą po saule. Išpopuliarėjus mano puslapiui, atėjo metas
įkurti įmonę ir visa tai paversti verslu.
Džiaugiuosi, kad verslą pradėjau studijuodamas
Vilniaus kolegijoje – turėjau galimybę pasikonsultuoti
su profesionalais bei viską, ko išmokstu, panaudoti
praktiškai. Šiuo metu Makalius.lt – populiariausias
kelionių portalas Lietuvoje. Galbūt turizmo studijos
Vilniaus kolegijoje ir tave paskatins imtis savo verslo?

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

TURIZMO VADYBA

Z kartos laukia nauji iššūkiai ir naujos
galimybės - jiems reikės susikurti savo
turizmo produktą. Tokio turizmo, koks buvo
iki COVID-19, nebeliks, todėl Z kartai lemta
atrasti naujus turizmo kelius, kurie bus
neatsiejami nuo technologijų. Kviečiame
studijuoti ir kurti turizmą drauge.

JOLANTA BENIULIENĖ,
Lietuvos konferencijų ir
renginių asociacijos vadovė

NUOLATINĖS
3 METAI

NUOLATINĖS SESIJINĖS*
3 METAI

APIMTIS
180 KREDITŲ

KONKURSINIO
BALO SANDARA:
▶ MATEMATIKA
▶ LIETUVIŲ KALBA ir
LITERATŪRA
▶ ISTORIJA
arba
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS,
arba
GEOGRAFIJA,
arba
UŽSIENIO KALBA
▶ BET KURIS
DALYKAS,
NESUTAMPANTIS
SU KITAIS
DALYKAIS

MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
STOJANTIESIEMS

Viešbučių ir
restoranų verslas
Ver slo vadyb os p r ofe sinis bak alaur as
* Nuolatinės (sesijinės) studijos vyksta vakarais, šeštadieniais, MS Teams,
nuotoliu.

KONKURSINIO
BALO
SKAIČIUOKLĖ

Erasmus+

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ VERSLAS
STUDIJŲ
DA LY K A I

APIE
PROGRAMĄ

TIKSLAS

ABSOLVENTAI
GEBĖS

KARJEROS
GALIMYBĖS

Sukaupta ilgametė patirtis ir įvaizdis tarp darbdavių leidžia studentams
suteikti puikius karjeros pagrindus viešbučių ir restoranų sektoriuje. Studijų programa yra
unikali savo infrastruktūra: studentams organizuojami praktiniai užsiėmimai aukščiausio
lygio maisto ruošimo laboratorijose, dirbama su viešbučio valdymo ir viešbučių verslo
simuliavimo programomis. Paskaitose praktine patirtimi dalijasi viešbučių ir restoranų
vadovai, šefai, someljė. Studentai dažnai renkasi atlikti praktiką užsienio viešbučiuose ir
restoranuose bei išvykti dalinių studijų į partnerių institucijas Kroatijoje, Ispanijoje, Kipre,
Suomijoje, Izraelyje, Slovėnijoje ir kitose šalyse.
Parengti šiuolaikinės darbo rinkos poreikius atitinkantį viešbučių ir restoranų specialistą
darbui svetingumo industrijoje, išmanantį svetingumo verslo specifiką, gebantį savarankiškai
spręsti problemas ir prisitaikyti nuolat kintančioje verslo aplinkoje; suteikti aukštąjį koleginį
išsilavinimą, leidžiantį absolventams sėkmingai konkuruoti svetingumo rinkoje.
▶
▶
▶
▶

Analizuoti svetingumo verslo rinką, vertinti verslo aplinką ir planuoti veiklą;
Taikyti svetingumo standartus, valdyti viešbučių ir restoranų paslaugas;
Taikyti vadybos ir verslo aplinkos pažinimo metodus, valdyti žmogiškuosius išteklius;
Organizuoti ir kontroliuoti viešbučių, restoranų ir jų padalinių veiklą, parinkti apgyvendinimą
pagal svečių poreikius, organizuoti svečių aptarnavimą restoranuose ir baruose, parengti
valgiaraščius, vadovauti pobūviams ir renginiams;
▶ Komunikuoti su šalies ir užsienio svečiais bei verslo partneriais;
▶ Valdyti ir kontroliuoti finansinius ir materialinius išteklius bei valdyti pokyčius;
▶ Analizuoti ir užtikrinti svečių poreikius, rengti ir įgyvendinti svetingumo projektus.
Absolventai dirba apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse Lietuvoje ir
užsienyje (restoranuose, viešbučiuose, baruose ir kitose įmonėse): „Hilton“, „Kempinski“,
„Radisson Blu“, „Marriott“, „Somm“, „Sofa de Pancho“ ir kt.

VERSLO VADYBOS
FAKULTETAS

PRAKTIKOS

VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ VERSLAS

GALI SUDOMINTI
TURIZMO VADYBA

Svetingumo praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos
arba užsienio valstybių svetingumo įmonėse, teikiančiose apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugas (viešbučiuose ir restoranuose). 12 savaičių trukmės praktika skirta susipažinti su
svetingumo įmonių veiklos rodikliais, darbo organizavimu, klientų aptarnavimo taisyklėmis,
organizacine struktūra, veiklos valdymu.
Baigiamoji praktika. 20 kreditų. Praktika atliekama Lietuvos arba užsienio valstybių
svetingumo įmonėse, teikiančiose apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas (viešbučiuose ir
restoranuose). 12 savaičių trukmės praktika skirta susipažinti su svetingumo įmonių darbo
saugos reikalavimais, paslaugų pardavimo skatinimo būdais, įmonės veiklos valdymu,
analizuoti svetingumo įmonės veiklos galimybes, identifikuoti įmonėje esančias problemas ir
pateikti sprendimus.

EGLĖ LIŽAITYTĖ,
Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijos vykdančioji direktorė

Restoranų verslas turėtų atsigauti greitai, daugės
kelionių po savo šalį, kartu ir apgyvendinimo ir matinimo
paslaugų vietiniams lankytojams. Labiau išaugs
šeimos kelionės ir city break, vadinamosios savaitgalio
kelionės, kelionės į ir iš kaimyninių šalių. Verslo žmonės,
pavargę nuo nuotolinių susitikimų, tad maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugos sparčiai augs. Daug kūrybiškų
iniciatyvų ir projektų atsirado svetingumo sektoriuje – o
kiek dar atsiras!

KEIČIAMĖS
ir
KEIČIAME

DARNIAI!

