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ĮVADAS
2021 m. veiklos ataskaitoje pateikiami svarbiausi Vilniaus verslo kolegijos (toliau VVK,
Kolegija, aukštoji mokykla) veiklos rezultatai ir reikšminiai pokyčiai. 2021 metų veiklos ataskaita
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pateikia esmines veiklas, kurios turėjo įtaką Kolegijos vidiniam tobulėjimui ir veiklos efektyvumui,
studijų kokybei bei studentų ir dėstytojų pasitenkinimui.
2021 m. Mariaus Jakulio Jason fondas investavo į Vilniaus verslo kolegiją (VVK) ir kartu su
kitais dalininkais tapo naujaisiais nevalstybinės kolegijos sąvininkais. Vilniaus verslo kolegija buvo
pasirinkta investicijoms dėl jos ilgametės patirties, aukšto studentų įsidarbinimo ir darbdavių
vertinimo indekso bei verslumą ugdančių studijų programų. „Jau dvejus metus veikiantis
filantropinis MJJ fondas investuoja į švietimą, mokslą bei žinias, nes tikiu, jog tai yra visos mūsų
šalies klestėjimo pagrindas. O ši strateginė investicija yra į aukštąjį mokslą. Tai pagrindas,
padėsiantis netolimoje ateityje įgyvendinti ir kitą fondui svarbią ambiciją – sukurti lyderiaujančią
svetingumo viešbučių verslui specialistus ruošiančią programą, skirtą jauniems profesionalams“,
– sako į Vilniaus verslo kolegiją investavusio fondo įkūrėjas Marius Jakulis Jason.
Nuo 2021 metų balandžio 7 dienos Vilniaus verslo kolegijos direktorės pareigas pradėjo eiti
naujoji vadovė. “Kursime tarptautinę ir lyderiaujančią verslo aukštąją mokyklą, kurioje studijos
vyks pagal žinomiausius tarptautinius verslo sričių standartus ir geriausią praktiką. Mokymo
procese sparčiau diegsime studentams patrauklius inovatyvius technologinius sprendimus,
siekiant, kad studijos būtų išties šiuolaikiškos. Norime, kad pas mus dėstytų geriausi Lietuvos ir
užsienio dėstytojai, realaus verslo pasaulio atstovai”, – vizija dalinasi nauja Vilniaus verslo
kolegijos direktorė doc. dr. Gitana Neverienė.
Parengta nauja 2021-2026 metų Kolegijos strategija ir veiklos rodikliai. Svarbiausiais 2021
metų uždaviniais tapo užtikrinti sėkmingą vykdomų veiklų tęstinumą ir sutelkti intelektinį potencialą
naujoms vertėms kurti pagal naujos strategijos nuostatas. Atlikus verslo poreikių analizę priimti
sprendimai dėl trijų naujų studijų programų rengimo: E. Verslas, Tarptautinio svetingumo vadyba,
Programavimas ir finansinės technologijos.
2021 m. Kolegijoje buvo tęsiamas Team Academy metodo (Suomija) taikymas Verslo vadybos
ir marketingo studijų programoje. Dar 2018 m. Kolegija įgijo teisę naudoti Team Academy metodą
siekiant suteikti studijuojantiems išskirtines vadybos bei verslumo kompetencijas. Verslumo
kompetencijų ugdymas dar labiau sustiprintas, įvedant naują Verslininkystės dėstomą dalyką visose
studijų programose.
2021 m. Kolegija toliau stiprino nuotolinio mokymo (si) technologinius sprendimus bei
dėstytojų kompetencijas šioje srityje. Nuo 2021 m. rudens semestro buvo papildoma įrengta
auditorija, skirta hibridinio mokymo įgyvendinimui, tad nuotolinio mokymosi įrankius papildė
hibridinio mokymo įrankiai, kurie leido efektyviau organizuoti studijas besitęsiančių ir besikečiančių
Covid apribojimų kontekste.
2021 m. peržiūrėtos VVK katedrų vykdomos mokslo taikomųjų tyrimų kryptys. 2021 m. buvo
vykdomas INOPAY projektas, kurio pareiškėjas UAB Fitek, o VVK jame dalyvauja kaip pagrindinis
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partneris. Net aštuoni Kolegijos tyrėjai vykdė mokslinius tyrimus šiame projekte. Taip pat 2021
metais Kolegija laimėjo konkursą ir pasirašė sutartį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
(MITA) dėl MTEP projekto MISCANTHUS įgyvendinimo.
2021 m. esmingai patobulintos Kolegijos veiklos kokybės užtikrinimo nuostatos. Parengta
atnaujinta Veiklos ir studijų kokybės vadovo redakcija. Atitinkama atnaujintos veiklos ir studijas
reglamentuojančių tvarkų nuostatos.
2021 m. Kolegija ir toliau vykdė tarptautiškumo plėtros veiklas: įgyvendino tarptautinių studijų
programas anglų ir rusų kalbomis.
Kolegija didelį dėmesį skyrė Inovatyvių mokymo metodų plėtrai. Tai yra veiksmingas būdas
puoselėti bendradarbiavimą tarp Kolegijos ir verslo įmonių, tuo pačiu realiai mažinti atotrūkį tarp
mokslo ir praktinės veiklos. Aktyvūs mokymo/si metodai, įtraukiant skirtingas tikslines grupes į
mokymosi procesą, atliekant skirtingus vaidmenis, padeda praktiškai realizuoti besimokančios
organizacijos ir besimokančios asmenybės idėją. Tokiu būdu Kolegija įgijo tvirtą darbdavių
pasitikėjimą. Remiantis žurnalo „Reitingai“ 2018-2021 m. duomenimis, esame pirmaujanti kolegija
pagal alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus.
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1.

VALDYMAS, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR KOKYBĖ
Parengta nauja 2021-2026 metų Kolegijos strategija ir veiklos rodikliai.
MISIJA

Atverti kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes,
lanksčiai derinant kokybiškas, šiuolaikinio gyvenimo ir verslo poreikius atitinkančias studijas ir
inovatyvius studijų metodus bei skleidžiant darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.
VIZIJA
Vilniaus verslo kolegija – tai moderni, novatoriška, konkurencinga ir tvari, tarptautinį
pripažinimą turinti aukštoji mokykla.
VERTYBĖS
● Tvarumas – orientacija į ilgalaikė perspektyvą, stabilumą, patikimumą ir išliekamosios vertės
kūrimą visiems dalininkams.
● Pagarba kiekvienam – vertybė, nuo kurios prasideda produktyvus bei
bendravimas ir bendradarbiavimas. Tikime, kad tik gerbdami vieni kitus

kūrybingas
sukursime

kūrybiškumą, iniciatyvumą ir darnumą skatinančią aplinką.
● Atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams – esame lankstūs, veržlūs, smalsūs ir originalūs,
visada ieškantys naujų galimybių atsiskleisti.
● Bendrystė – vertiname kiekvieno asmeninį indėlį, palaikome aktyvų tarpusavio dialogą,
skatiname atsakingą komandinį darbą.
● Skaidrumas – asmenų lygiateisiškumas, sprendimų nešališkumas, vertinimo objektyvumas,
santykių, teisių ir pareigų aiškumas.
Kolegijos veikloje svarbiausios šios suinteresuotosios šalys: studentai – pagrindinis klientas,
siekiant suteikti jiems žinių, ugdyti gebėjimus ir savybes, kurios tenkins darbdavių reikalavimus, bei
pateisins visuomenės ir tėvų lūkesčius; Kolegijos akademiniai ir administracijos darbuotojai, studentų
tėvai (globėjai) – tai studentų finansavimą garantuojantys asmenys; socialiniai partneriai –
asocijuotos verslo struktūros, darbdaviai; valdžios institucijos, visuomenę atstovaujančios
organizacijos.
Kolegijos strateginės nuostatos yra suformuluotos keturiais strateginiais tikslais:
1 STRATEGINIS TIKSLAS – SIEKTI LYDERYSTĖS KURIANT IŠSKIRTINĘ
MOKYMOSI PATIRTĮ IR APLINKĄ
2 STRATEGINIS TIKSLAS – DIDINTI TARPTAUTINĮ STUDIJŲ REZULTATŲ
PRITAIKOMUMĄ
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3 STRATEGINIS TIKSLAS – DIDINTI POVEIKĮ REGIONUI VYKDANT UŽSAKOMĄJĄ
PROJEKTINĘ IR MOKSLO TAIKOMĄJĄ VEIKLAS
4 STRATEGINIS TIKSLAS – DIDINTI POVEIKĮ REGIONUI VYKDANT UŽSAKOMĄJĄ
PROJEKTINĘ IR MOKSLO TAIKOMĄJĄ VEIKLAS

Strateginių tikslų įgyvendinimas stebimas pasitelkiant konkrečiai apibrėžtus kokybinius ir
kiekybinius rodiklius.
Kolegijos kokybės vadybos sistema (KVS) paremta Europos aukštojo mokslo erdvės studijų
kokybės užtikrinimo nuostatomis (ESG) ir ISO 9004 kokybės vadybos sistemos rekomendacijomis.
Kolegijos strategijos įgyvendinimui pasitelkiama Kolegijos valdymo struktūra, kuri 2021 metų
rudenį buvo atnaujinta (1 pav.), pertvarkant Projektų valdymo ir verslo vystymo skyrių į Mokymo
inovacijų skyrių ir sutelkiant pagrindinį dėmesį į veiklas susijusias su švietimo ir verslo inovacijų
diegimu, darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų profesinių kompetencijų tobulinimu bei neformaliojo
ugdymo organizavimu. Mokymo inovacijų skyrius taip pat atlieka kitus Vilniaus verslo kolegijos
direktoriaus pavedimus, susijusius su švietimo ir verslo inovacijų diegimu ir žmogiškųjų išteklių
valdymu tam, kad būtų pasiekti Kolegijos strateginiai tikslai.
Kolegijos valdymo struktūra

2021 m. buvo atitinkamai pakoreguota Kolegijos valdymo struktūra įvedant Mokslo
taikomosios ir projektinės veiklos koordinatoriaus ir vadovybės atstovo kokybei pozicijas. Taip pat
siekiant sklandesnio ir sisteminio nuotolinių studijų koordinavimo buvo suformuota Nuotolinių
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studijų vadovo pareigybė, kuri struktūriškai yra Mokymų inovacijų skyriui. Ekonomikos ir verslo
katedra pervadinta į Verslo katedrą stiprinant fokusą į verslo studijas.
Kolegijos valdymo struktūroje galima išskirti du valdymo modelius: administracinį ir
savivaldos. Aukščiausias savivaldos organas akademinėje veikloje yra Kolegijos akademinė taryba.
Studentų interesams Kolegijoje atstovauja Studentų aktyvas, kurio pagrindinis tikslas yra atstovauti
bei ginti Kolegijos studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir
statusu Kolegijoje bei už jos ribų; dalyvauti studijų proceso organizavime, studijų programų rengime,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo ir kt. Kolegijoje veikia ir Ginčų nagrinėjimo komisija. Taip pat
veikia penki struktūriniai padaliniai, turintys vadovus, aiškias funkcijas ir savo atsakomybės sritis:
Studijų skyrius, Mokymo inovacijų skyrius, Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrius,
Infrastruktūros skyrius, Buhalterija ir Biblioteka. VVK sklandų studijų programų vykdymą
koordinuoja 3 katedros: Informacinių technologijų, Verslo, Užsienio kalbų. Katedros pavaldžios
Studijų skyriui. Visi Kolegijos struktūriniai padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje, o jų vadovai yra
įpareigoti užtikrinti savalaikį informacijos perdavimą savo kompetencijų ribose.
Taip pat 2021 m., įvertinus skaitmenizacijos svarbą ir šiuolaikinio studento poreikius, Kolegija
investavo į naują Vidinę informacinę sistemą UNIMETIS, kurioje studentas galės matyti visapusišką
informaciją apie studijas, pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus, taip pat teikti užklausas ir gauti
grįžtamąjį ryšį iš Studijų skyriaus centralizuotai bei daugelis kitų studentų ir dėstytojų informacijos
valdymo funkcionalumų.
Efektyvesniam Kolegijos finansų valdymui buvo įdiegta finansų apskaitos ir valdymo
informacinė sistema RIVILĖ.
Siekiant kryptingai didinti Kolegijos tarptautiškumą parengtas tarptautiškumo skatinimo
planas, įvardijantis konkrečias plėtros užsienio rinkas, priėmimo studijoms koncepciją, skaitmeninės
rinkodaros veiksmus.
Parengtas

ir visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintas Kolegijos ilgalaikės plėtros

biudžetas, numatantis tvarias investicijas į naujų studijų programų rengimą, studijų programinės ir
kompiuterinės įrangos atnaujinimą, Kolegijos patalpų atnaujinimą bei naujos kompetencijos
personalo pritraukimą.
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2. STUDIJOS
2.1. STUDIJŲ PROGRAMOS
2021 m. Vilniaus verslo kolegijoje buvo vykdomas priėmimas į 7 akredituotas studijų
programas pagal nuolatinę (NL – 3 metų trukmės) ir ištęstinę (I – 4 metų trukmės) studijų formas bei
studentų pasirinkimą studijuoti Verslo vadybos ir marketingo programą Team Academy metodu.
1 lentelė. Studijų programų sąrašas
Eil.

Studijų programos

Valstybinis

Suteikiamas

Data iki kada

Nr.

pavadinimas

kodas

kvalifikacinis

akredituota

Pastabos

laipsnis
1.

Verslo vadyba ir marketingas

6531LX012

(VVM); (NL, I)
Verslo vadyba ir marketingas
(VVM)

Team

Verslo

vadybos

2022-06-30

studijų

kalba

–

profesinis

lietuvių, rusų, anglų

bakalauras

studijų

kalba

–

kalba

–

kalba

–

kalba

–

kalba

–

lietuvių

Academy

metodu (Suomija); (NL)
2.

Logistikos

verslas

(pavadinimas

6531LX014

įsigaliojo

vadybos

studijų

2023-08-31

lietuvių

profesinis
bakalauras

nuo 2018-01-24; iki 2017
galiojo

Verslo

pavadinimas

Transporto verslo vadyba
(LOV); (NL, I)
3.

Turizmas

ir

renginiai

6531LX013

Verslo

vadybos

studijų

2020-08-31

profesinis

Akreditacija pratęsiama iki

nuo 2018-05-08; iki 2017

bakalauras

bus

m.

turizmo ir poilsio

studijų krypčių vertinimo

kryptyje

rezultatai

Humanitarinių

2021-06-30

komunikacija (AKTK); (NL,

mokslų profesinis

pratęsiama iki bus paskelbti

I)

bakalauras anglų

artėjančio studijų krypčių

filologijos

vertinimo rezultatai

įsigaliojo

(pavadinimas

galiojo

Svetingumo

pavadinimas
ir

renginių

paskelbti

lietuvių

artėjančio

industrija) (TIR); (NL, I)
4.

Anglų kalba ir tarptautinė

6531NX001

Akreditacija

studijų
lietuvių

kryptyje
5.

Programavimas ir internetinės

6531BX037

Informatikos

studijų

2022-06-30

mokslų profesinis

technologijos (PIT); (NL, I)

lietuvių, anglų

bakalauras
6.

Žaidimų kūrimas (iki 2017 m.

Informatikos

2020-08-31

galiojo pavadinimas Medijos

mokslų profesinis

pratęsiama iki bus paskelbti

ir kompiuteriniai žaidimai)

bakalauras

artėjančio studijų krypčių

(ŽAK); (NL)

6531BX007

Akreditacija

studijų

kalba

–

lietuvių, anglų

vertinimo rezultatai
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Eil.

Studijų programos

Valstybinis

Suteikiamas

Data iki kada

Nr.

pavadinimas

kodas

kvalifikacinis

akredituota

Pastabos

laipsnis
7.

Interaktyvios medijos ir

6531BX025

Informatikos

2021-06-30

technologijos (pavadinimas

mokslų profesinis

pratęsiama iki bus paskelbti

įsigaliojo nuo 2018-05-08; iki

bakalauras

artėjančio studijų krypčių

2017 m. galiojo pavadinimas

Akreditacija

studijų

kalba

–

lietuvių

vertinimo rezultatai

Interaktyvios medijos)
(IMT); (NL, I)

2021 metais jau antrus metus iš eilės VVK organizavo priėmimą į studijų programas, kuriose
studijuoti galima išskirtinai pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.
2020 m. VVK vykdė 7 studijų programas nuolatine studijų forma ir 6 studijų programas
– ištęstine studijų forma.
Taip pat vykdomos 3 studijų programos ne tik lietuvių, bet ir kitomis užsienio kalbomis:
•

Verslo vadyba ir marketingas – rusų ir anglų k.;

•

Žaidimų kūrimas – anglų k;

•

Programavimas ir internetinės technologijos – anglų k.

2021 m. pagal Studijų kokybės vertinimo centro paskelbtą studijų krypčių vertinimo planą Vilniaus
verslo kolegija parengė Verslo studijų krypties (L01) savianalizės suvestinę ir pateikė ją SKVC
išoriniam vertinimui. Verslo krypties išorinis vertinimas numatomas 2022 m. I ketvirtį.
2.2. MOKYMO INOVACIJOS
Verslumo ugdymas
Verslumo įgūdžių stiprinimas yra vedančioji gija įgyvendinant Verslo studijų krypties
studijų programas. Šis Kolegijos ir Verslo studijų krypčių programų išskirtinumas leidžia
kolegijai sukauptas žinias skleisti prisidedant prie verslumo kompetencijų ugdymo šalies ir
Europos mastu. 2021 metais Kolegija tapo Junior Achievement neformalaus ugdymo partnerė
įgyvendinant Moksleivių verslumo įgūdžių ugdymo mokyklose projektą, kurio tikslas ugdyti
moksleivių įgūdžius vedant jiems verslumo įgūdžių ugdymo užsiėmimus. Kaip atskira šios
projekto iniciatyva yra ir prisidėti prie mokytojų verslumo įgūdžių ugdymo. Kolegijos dėstytojai
pravedė verslumo mokymus 9-iose Lietuvos gimnazijose (žr. 1 paveikslėlį).
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1 paveikslėlis. Kolegijos dėstytojai vedė verslumo mokymus Lietuvos gimnazijose.

Vilniaus verslo kolegijoje Verslo vadybos ir marketingo (toliau VVM) programoje jau treti
metai taikomas Team Academy metodas. Verslo bei verslumo mokomasi komandoje per realią
praktiką, kai mokymosi eigoje studentai patys įsteigia įmonę, išsikelia ir siekia tikslų, sprendžia
problemas, uždirba pinigus, kuriuos investuoja į stažuotes užsienyje, kviestinių lektorių paskaitas ir
pan. Studentus konsultuoja koučeriai, akademiniai bei verslo konsultantai.
2021 m. vyko Tiimiakatemia Global, Partus LTD, Suomijos konsultacinės įmonės, sukūrusios
Team Academy metodą, nuotolinis vizitas, kurio tikslas įvertinti Kolegijos sėkmingą praktiką taikant
Team Academy metodą Verslo vadybos ir marketingo studijų programoje ir atlikti persertifikavimui
reikalingus veiksmus. Per 2021 m. buvo parengta detali Team Academy metodika. Dėl ženkliai
išaugusio Team Academy pirmakursių skaičiaus, Kolegijoje pradėjo dirbti dar vienas koučeris, kuris
taip pat jau dalyvavo akreditavimo procese (viso dirba 2 koučeriai). Po vizito buvo parengta
Tiimiakatemia Global, Partus LTD įmonės ataskaita su išvada suteikti Vilniaus verslo kolegijos
Verslo vadybos ir marketingo programai pirmo lygio sertifikatą Tiimiakatemia® Basic Level
Certificate (žr. 2 paveikslėlį).
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2 paveikslėlis. Team Academy sertifikatas.

Dar viena nauja iniciatyva ir būdas paskatinti studentus domėtis realiomis verslo
problemomis ir ugdytis verslumo ir kitas bendrąsias kompetencijas (komunikacijos, kritinio
mąstymo) - tai susitikimai su VVK kviestiniais lektoriais, verslininkais, integruoti į Verslininkystės,
Lyderystės bei Vertės klientui kūrimo dalykų programas. Studentai ruošiasi tokioms paskaitoms
nagrinėdami dalykų temas bei ruošdami klausimus svečiams, o vėliau diskutuodami virtualiuose
forumuose. Plačiau apie įvykusias svečių paskaitas-diskusijas ir kitus svarbius praktinio mokymo
aspektus skaitykite čia: https://www.kolegija.lt/naujienos/

2.3. NUOTOLINIS MOKYMAS (SIS)
Vilniaus verslo kolegija 2021 metais nuotolines studijas vykdė nuotoliniu būdu naudodama
jau esamą Moodle platformą, į ją papildomai diegiant šiai sistemai pritaikytą įskiepį Big Blue Button
(toliau - BBB) laikantis vieningos aplinkos.
1. 2021 m. stojantiesiems buvo pasiūlyta nuotolinė studijų tvarkaraščio forma.
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2. 2021 m. papildomai įrengta hibridinio mokymo auditorija, leidžianti kokybiškai vesti
užsiėmimus vienu menu ir nutolusiems, ir fiziškai esantiems auditorijoje studentams.

3. 2021 m. pradžioje buvo pradėtos parengtų ir įvykdytų nuotolinių studijų modulių
akreditavimo procedūros: sudarytos akreditavimo komisijos vykdė 2020 m. rudens
semestre vykdytų studijų modulių kiekybinį vertinimą, teikė modulius rengusiems
dėstytojams rekomendacijas modulių tobulinimui. Patobulinti moduliai po pataisymų
buvo pakartotinai vertinami. Šios procedūros skaidrus įgyvendinimas motyvuoja
dėstytojus siekti aukštų kokybinių rengiamos medžiagos rezultatų, studentams
užtikrinamas vieningas mokomosios medžiagos pateikimas bei užtikrinama nuotolinių
modulių turinio kokybė.
4. 2021 m. rudens semestre įvedama nuotolinių studijų vadovo pareigybė. Jo veiklos sritis:

virtualios mokymo aplinkos administravimo organizavimas, inovatyvių mokymo metodų
diegimas, dėstytojų, dirbančių nuotolinė tvarkaraščio forma kuravimas (šias pareigas
vykdo Gitana Čechamirienė).
5. 2021 m. atnaujinamas nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas, kuris
patvirtinamas

2022

m.

vasario

1

d.

Direktoriaus

įsakymu

Nr.

V-02

https://www.kolegija.lt/wp-content/uploads/2022/02/VVK-nuotoliniu-studiju-tvarka2022.pdf
6. Kiekvieno semestro pradžioje naujiems (nuotolinio tvarkaraščio forma anksčiau
nedirbusiems) dėstytojams vedami seminarai, mokymai, konsultacijos (atsakinga Gitana

Čechamirienė). Dėstytojams užtikrinama nuolatinė metodinė ir techninė parama (tai
užtikrina mokymo inovacijų centras ir IT sistemų administratoriai).
7. 2021 m. akredituoti 37 nuotolinėms studijoms pritaikyti moduliai. Likę nuo 2020 m.
rudens iki 2021 m. rudens semestro vykdyti dar neakredituoti moduliai tobulinami, jų
akreditavimas bus vykdomas po jų patobulinimo.

2.4. STUDENTŲ PRIĖMIMAS IR STUDENTAI
2021 m. studentų priėmimas vyko į 7 studijų programas – Verslo vadyba ir marketingas;
Logistikos verslas; Turizmas ir renginiai; Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija; Programavimas ir
internetinės technologijos; Žaidimų kūrimas; Interaktyvios medijos ir technologijos.
2021 m. į Vilniaus verslo kolegiją įstojo 384 studentai, 334 buvo priimti į pirmą kursą, 8
priimti į aukštesnį kursą, 38 į studijas anglų ir rusų kalbomis.
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2 lentelė 2021 m. įstoję studentai į Vilniaus verslo kolegiją pagal studijų programas
Nuolatinių studijų

Ištęstinių studijų

studentų skaičius

studentų skaičius

70

26

38

-

Logistikos verslas

32

13

Turizmas ir renginiai

7

-

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

35

30

Programavimas ir internetinės technologijos

17

31

Žaidimų kūrimas

10

-

Interaktyvios medijos ir technologijos

15

-

224

100

Studijų programa
Verslo vadyba ir marketingas
Verslo vadyba ir marketingas (Team Academy
metodu)

VISO:
334

3 lentelė 2021 m. įstoję studentai į Vilniaus verslo kolegiją studijoms anglų ir rusų kalbomis spalio mėn.
priėmimas
Nuolatinių studijų

Ištęstinių studijų

studentų skaičius

studentų skaičius

Studijų kalbos

Verslo vadyba ir marketingas

23

-

rusų kalba

Žaidimų kūrimas rudens priėmimas

15

-

anglų kalba

VISO:

38

-

Studijų programa

2021 m. priėmimas išaugo 40 proc. lyginant su 2020 priėmimo rodikliais.
Taip pat Kolegijos vadovybės posėdyje buvo priimtas sprendimas užsienio studentų priėmimą
vykdyti 2 kartus metuose, t.y. rudenį (spalio mėn.) ir žiemos (vasario mėn.). Atitinkamai buvo
pertvarkyta užsienio studentų priėmimo sistema.
2021 m. spalio 1 d. duomenimis bendrai užsienio studentai sudarė 9 % visų Vilniaus verslo
kolegijoje studijuojančių studentų.
2.5. PARAMA STUDENTAMS
Vilniaus verslo kolegijos studentai turi galimybę gauti Valstybinio studijų fondo (VSF)
teikiamą paramą.
5 lentelė 2021 m. studentų skaičius, kuriems buvo suteikta Valstybinio studijų fondo parama
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Eil. Nr.
1.

Valstybinio

studijų

fondo parama
Valstybės

remiama

2021

vasaris

2021

vasaris

2021

rugsėjis

2021

rugsėjis

TEIKTA

GAVO

TEIKTA

GAVO

32

18

85

67

5

2

14

13

15

7

15

5

paskola (studijų kainai)
2.

Valstybės
paskola

remiama
(gyvenimo

išlaidoms)
3.

Socialinė stipendija

4.

Studijų stipendija

-

-

-

-

5.

Tikslinis finansavimas

-

-

-

-

6.

Parama

užsienio

1

1

2

2

kainos

-

-

312

5

tarnybos

-

-

-

-

5

1

2

-

lietuviams
7.

Studijų
kompensavimas

8.

Karo

kompensavimas
9.

Tikslinė

išmoka

(projektas)

Neįgalieji studentai, papildomai (be Socialinės stipendijos) gavo finansinę paramą, kurią teikė
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - 2020 m. tokių
studentų nebuvo.
Kolegija atsižvelgdama į ekonominę situaciją ir studentų poreikius skiria paramą:
•

Dėl studijų mokesčio. Pagrindinės paramos priežastys: neimama priemoka dėl valstybės
finansuojamos vietos; neimama priemoka dėl studijų stipendijos; studentui suteikiama studijų
įmokos nuolaida dėl įskaitytų dalykų; sunki studento materialinė padėtis; neįgalumas; kitos
priežastys.

•

Dėl karjeros planavimo. Studentams sudaromos sąlygos bendradarbiauti tiek su socialiniais
partneriais, tiek su darbdaviais. Susitikimai vyksta Kolegijoje, verslo įmonėse arba
nuotoliniu būdu. Taip pat kolegijos internetinėje svetainėje sistemingai skelbiama studentams
tikslinė darbo/praktikų ieškomų pozicijų informacija.
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3. KOMUNIKACIJA, VVK ŽINOMUMAS IR ĮVAIZDŽIO
FORMAVIMAS
2021 metų Vilniaus verslo kolegijos įvaizdis formuotas vykdant komunikaciją socialiniuose
tinkluose, stojantiesiems skirtuose leidiniuose, interneto svetainėje, žiniasklaidoje, dalyvaujant
moksleiviams skirtuose renginiuose.
VVK 2021 metų rinkodaros strategijos tikslas - informuoti visuomenę apie VVK patirtį,
veiklą, formuoti įvaizdį visuomenėje, viešinti vykstančius renginius, patraukti būsimų studentų
dėmesį, aktyviai dalyvauti bendrojo lavinimo mokymo procese, ugdant jaunosios karto verslumą.
VVK rinkodaros strategija 2021 metais susidėjo iš:
1. Palaikomosios komunikacijos ir VVK žinomumo didinimo kampanijos (kampanijos
laikotarpis nuo 2021-01-01 d. iki 2021-05-01 d. ir nuo 2021-10-01 iki 2021-12-31)
2. Priėmimo rinkodaros kampanijos (kampanijos laikotarpis nuo 2021-05-01 iki 2021-1001 d.)
Kiekviena iš kampanijų turėjo šias komunikacijos kryptis:
1. Verslo guru kalba
2. Sėkmės istorijos
3. Studentų balsas
4. VVK mokymo inovacijos
Palaikomosios komunikacijos ir VVK žinomumo didinimo kampanijos metu, numatytas
reguliarus komunikacinių krypčių viešinimas - 2 kartus į mėnesį. Formatas – straipsniai bei vaizdo
įrašai.
Priėmimo komunikacijos ir VVK žinomumo didinimo kampanijos metu, komunikacinės
kryptys viešinamos 1,5 karto dažniau – 3 kartus į mėnesį.
Kampanijų metu, kryptingai vykdėme siūlomų studijų programų reklamą straipsniuose, blog‘o
įrašuose - kolegijos internetinėje svetainėje (daugiau nei 12 blog‘o įrašų per 2021 metus), išplėsdami
šių tekstų ir internetinės svetainės sklaidą, talpindami nuorodas į socialinius tinklus.
2021 metais VVK socialinių tinklų sekėjų skaičius augo:
•

„Facebook“ – 15%

•

„Instagram“ – 15%

•

„LinkedIN“ – 20%
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2021 metais VVK studentai turėjo daugiau nei 10 susitikimų su įmonių atstovais, kurių metu
turėjo puikią galimybę susipažinti su verslo procesais iš arti, užduoti klausimus, apsikeisti gerąją
patirtimi.

Apie numatytus susitikimus, studentai buvo informuojami visomis komunikacijos

priemonėmis –el.paštu, pranešimais soc. medijose bei VVK internetinėje svetainėje.
Remiantis leidinio „Reitingai“ 2021 m. gruodžio mėn. pateiktais duomenimis, Vilniaus verslo
kolegija ir toliau sėkmingai išlaiko lyderės poziciją, lyginant su kitomis kolegijomis visoje lietuvoje,
kategorijoje – „alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai“ surinkusi 33,8 taškus iš
galimų 35 tšk. (žr. 3 paveikslėlį)
3 paveikslėlis. Leidinio „Reitingai 2021“ pateikiami duomenys.

Priėmimo rinkodaros kampanija
Remiantis 2021 m. rinkodaros strategija, sukurta ir įgyvendinta nauja priėmimo kampanija
„Priėmimas 2021“. Pradėtoje įgyvendinti kampanijoje pasirinkta atskleisti, kokias galimybes turės
būsimas VVK studentas, demonstruojant jau esamas VVK alumnų ir studentų sėkmės istorijas, bei
sąsajas tarp verslo ir verslo studijų.
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Vykdydami rinkodarinę priėmimo kampaniją atkreipėme dėmesį į apklausų duomenis, kurios
mums leido identifikuoti 18-30 amžiaus jaunuolių, jų tėvų, ir plačiosios visuomenės naudojamas bei
matomas socialinių medijų platformas, taip pat ir į koronaviruso pandemijos aplinkybes šalyje, todėl
didelis dėmesys buvo skirtas skaitmeninei reklamai ir jos kanalams:
Naudojomės „Google ads“ , „Facebook“, „Instagram“ galimybėmis užsakant reklamą.
Aktyviai vykdėme sklaidą „Youtube“ , „LinkedIN“ socialinių tinklų portaluose.
Per 2021 metus nufilmavome ir viešinome rekordiškai didelį vaizdo įrašų skaičių – virš 20
vnt. Įgyvendinant priėmimo kampaniją, vykdėme atvirų durų dienos renginį - transliaciją pavadinimu
„Vilniaus verslo kolegija online“ , „Youtube“ bei „Facebook“ platformose. Bendradarbiaujant su
partneriais, įmone - „Digiklasė“ moksleiviams organizavome interaktyvią pamoką, pristatėme „Team
Academy“ studijų modelį.
Atlikta stojančiųjų apklausa (žr. 1 paveikslėlį) parodė, kad didžioji dalis apklaustų studentų –
53,43% sužinojo apie VVK iš reklamos „Google“, „Facebook“ bei „Instagram“ platformų. Todėl
galime teigti, kad nuosekli reklama socialinėje erdvėje pasiteisino ir viršijo lūkesčius.
1 lentelė. Studentų apklausos duomenys. Iš kur sužinojo apie VVK studijas.

Iš kur sužinojo apie VVK %
Papasakojo tėvai
ar draugai
21%
Sužinojo iš
"Lama BPO"
7%

Sužinojo apie
VVK iš soc
reklamos
Sužinojo iš
(Google,
leidinių "Kur
Facebook,
stoti" , "Kuo
Instagram,
būti"
LinkedIN)
12%
55%
Sužinojo apie VVK iš soc reklamos (Google, Facebook, Instagram, LinkedIN)
Aplankė
kolegijos stendą
parodoje
5%

Sužinojo iš leidinių "Kur stoti" , "Kuo būti"
Aplankė kolegijos stendą parodoje
Sužinojo iš "Lama BPO"
Papasakojo tėvai ar draugai
2021 m. vyko kolegijos interneto svetainės tobulinimo darbai diegiant slapukus, atnaujinant
bibliotekos skiltį, taip pat – projektams skirtą puslapio dalį, išplečiant sklaidos galimybes.
Pabrėžtina, kad kolegijos elektroninė erdvė 2021 metais pasižymėjo rekordais. VVK interneto
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svetainėje www.kolegija.lt bei socialiniuose tinkluose publikuotas rekordiškai didelis įrašų skaičius.
Kolegijos svetainėje - 64 vnt. „Facebook“ bei „Instagram“ įrašų – virš 140 vnt. „LinkedIN“ virš 51
vnt įrašų. „Youtube“ vaizdo įrašų platformoje sukūrėme ir publikavome daugiau nei 20 vaizdo įrašų.
Dalis naujienų buvo pateikiama tumpametražių vaizdo įrašų formatu.
Žiniasklaidoje per 2021 metus esame paminėti daugiau nei 10-yje straipsnių:
Publikuoti straipsniai apie „MJJ fondo“ investavimą į Vilniaus verslo kolegiją:
•

https://mjjfondas.lt/marius-jakulis-jason-investicija-i-vilniaus-verslo-kolegija-geraiapgalvota/,

•

https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/940296996759048,

•

https://www.orion.lt/straipsniai/vilniaus-verslo-kolegija/,

•

https://www.vz.lt/2021/05/13/mjj-fondas-isigijo-vilniaus-verslo-kolegija,

•

https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/940296996759048.

Vienas sėkmingų pavyzdžių, įrodančių verslumo kompetencijų ugdymo veiksmingumą - kolegijos
absolvento Alimo Rubinskio atvejis. Alimas pagal verslo planą, kuris buvo parašytas studijuojant
kolegijoje, sukūrė nuosavą verslą. Apie šią sėkmės istoriją 2021 metais rašė dienraštis “Verslo žinios”
ir kiti naujienų portalai (15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt). Plačiau:
•

www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/sukure-pirmaja-lietuvoje-mobiliuju-telefonutaisykla-ant-ratu.d?id=79859131,

•

https://www.15min.lt/verslas/video/vilnietis-mobiliuju-telefonu-taisykla-isirengeautomobilyje-157048,

•

https://www.vz.lt/smulkusis-verslas/2021/08/17/baigiamasis-studiju-darbas-virto-verslusukure-telefonu-taisyklaant-ratu,

•

https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2021/09/18/news/bakalauro-darbas-virtoverslu-irenge-telefonu-taisykla-ant-ratu-papasakojo-apie-klientu-asaras-20578986

Leidiniuose „Kur stoti 2021“ bei „Kuo būti 2021“ publikuoti straipsniai ir maketai.
Sklaida internetinėje erdvėje:
•

2021 metų diplomų teikimo šventės sklaida partnerių „MJJ fondas“ interneto svetainėje
https://mjjfondas.lt/per-vilniaus-verslo-kolegijos-diplomu-iteikimo-svente-m-jakulis-jasonakcentavo-svetingumo-reiksme-versle/,

•

VVK dalyvavimas kartu su visuomenine organizacija „Junior Achievment“ švietimo
iniciatyvoje

„eXpo“

2021

https://lja.lt/kaledos-grizta-expo-2021-laimetojai/,

https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/1084433235678756,
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•

Sklaida partnerių „MJJ fondas“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje informuojant
visuomenę apie įsteigtą „X klasę“ - moksleivių supažindinimą su verslu ir jo procesais. VVK
delegavo

koučerę

–

Loretą

Pivoriūnaitę

https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/1033536467435100,
•

Partnerių „MJJ fondas“ viešas pranešimas apie startavusį priėmimą per „LAMABPO“ sistemą
https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/953460435442704,

•

Kvietimas verslo atstovams bendradarbiauti su Vilniaus verslo kolegijos programos – Verslo
vadyba

ir

marketingas

pagal

„Team

Academy“

studentais

https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/1071648346957245,
•

Vaizdo reportažas iš kolegijos diplomų teikimo šventės ceremonijos televizijos „LNK“
pagrindinėse vakaro žiniose 2021-07-04 d. 18:30 val. ir 21:30 val. https://lnk.lt/zinios1830/Visi/133679 (žiūrėti nuo 23:21 min),

•

Straipsnis apie VVK nuotolines studijas užsienio lietuvių internetiniame portale
https://www.itlietuviai.it/studijuoti-nuotoliniu-budu-tampa-ypac-lengva-uzsienyjegyvenantys-lietuviai-dalijasi-patirtimi/,

•

Kartu su partneriais „Digiklase“ įgyvendintas, moksleiviams skirtas edukacinis renginys
„Studijos kitaip“ https://www.facebook.com/digiklase/posts/564461934922948,

•

Patnerių „MJJ fondas“ rugsėjo 1-osios sveikinimas primenant apie investiciją į VVK
https://www.facebook.com/MJJfondas/posts/1014447726010641

Per 2021 metus nufilmavome ir viešinome rekordinį vaizdo įrašų skaičių:
•

Kolegijos infrastruktūros vaizdo įrašas - https://youtu.be/xJtssPHHyhg

•

VVK alumno interviu Gedimino Česnavičiaus sėkmės istorijos vaizdo įrašas https://youtu.be/qf9PDzLywrI

•

VVK

alumno

interviu

Aurimo

Pumpučio

sėkmės

istorijos

vaizdo

įrašas

-

https://youtu.be/Zk5XIUxCif8
•

Priėmimo kampanijos „atvirų durų“ renginio tiesioginė transliacija - https://youtu.be/Fz5Tezd6gE

•

2021 metų diplomų teikimo šventės vaizdo įrašas - https://youtu.be/jikA0YAsxoQ

•

„Team Academy“ studentų užsakomasis projektas drauge su verslo įmone „Saulės grąža“
vaizdo reportažas - https://youtu.be/43ubaEXeR9A

•

Reklaminės kampanijos metu viešintas įvaizdinis video klipas lietuvių kalba https://youtu.be/E5u5Eb8t82s, anglų kalba - https://youtu.be/K6rLqMWblJY

•

, rusų kalba - https://youtu.be/8E9Il4lTcVc

•

VVK bendruomenei skirtas sveikinimas šv. velykų proga - https://youtu.be/Mfiuh_789kQ
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•

Projekto „VVK studija“ vaizdo įrašas. Tema:
Asmeninis prekės ženklas - https://youtu.be/sov6uCTP5oc

•

Projekto „VVK studija vaizdo įrašas. Tema:
Televizija, jos užkulsiai ir turinys - https://youtu.be/g4cX6g6kzDg

•

Reklaminis vaizdo įrašas apie pasirodžiusį VVK straipsnį leidinyje „Kuo būti“ https://youtu.be/6xMcsZHm3Vs

•

„EduBoom“ savaitės pristatomasis vaizdo įrašas - https://youtu.be/aKUdTDNFd7M

VVK svečiai 2021 metais:
Kotryna Stankutė-Jaščemskienė „Jei paklaustum, ko reikia, kad sėkmingai vystytųsi tavo veikla,
dažnas profesionalas kaip vieną iš priežasčių paminėtų platų kontaktų ir ryšių tinklą. Būtent apie tai
kalbėjo Mariaus Jakulio Jason fondo vadovė Kotryna Stankutė – Jaščemskienė, pravedusi užsiėmimą
mūsų kolegijos studentams.“
Viktor Voroncov „Vokiečių kapitalo įmonės vadovu, kuris per keletą metų įmonės apyvartą padidino
nuo 0,2 mln eur iki 10 mln. eur. Darbuotoju padaugejo nuo 2 iki 17. Vidutinis darbo užmokestis
įmonėje – apie 3500 eur. 2019 m. įmonė gavo tris apdovanojimus kaip socialiai atsakinga įmonė.“
Marius Jovaiša „fotografas, leidėjas, verslininkas, investuotojas. Marius kalbėjo savo įvairiapusę
veiklą, kodėl svarbu aiškiai įvardinti savo svajonę ir eiti link jos mažais žingsniais, ką duoda
mokymasis iki paskutinio atodūsio bei knygų skaitymas, kas jį labiausiai motyvuoja ir pan.“
Mindaugas Strėlis „ „Orion wealth“ vadovas, 15 m. investicinės bankininkystės srityje dirbantis
Mindaugas Strėlis. Kodėl šioje srityje toks svarbus pasitikėjimas žmonėmis, kodėl verslas nedrįsta
kalbėti apie klaidas, ar žiniasklaidos skaitymas daro įtaką verslininko sprendimams, kuo svarbus
pozityvus mąstymas – klausimai ir temos buvo labai aktualios bei skatinančios kritinį mąstymą.“
Eglė Stakaitienė „IT verslo vystymo vadovė (UAB „Agmis“), startuolių mentorė, verslo konsultantė
atsakė į gausybę studentų klausimų, tokių kaip, kada atsirado noras užsiimti verslu, ką duoda darbas
didelėje kompanijoje, kaip versle užmegzti ryšius ar ką daryti, jei žmogus jaučiasi nekūrybiškas.“
Alius Jakubėlis „A. Jakubėlis pasidalino savo požiūriu į investavimą bei papasakojo, nuo ko turėtų
pradėti investavimu susidomėjęs studentas.“
3.1 SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ IR RENGINIAI
Vilniaus verslo kolegija, vykdydama savo veiklą, glaudžiai bendradarbiauja su akademiniais,
socialiniais ir verslo partneriais, jau daug metų yra įvairių asocijuotų struktūrų narė. 2021 m. Vilniaus
verslo kolegijos narystė asociacijose:
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- Asociacija INFOBALT
- Užupio klasteris (UCC)
- Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA)
- Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija (LŽKA, socialinis partneris)
- Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (NKKĮA)
- Lietuvos kolegijos direktorių konferencija (LKDK)
- Lietuvos marketingo asociacija (LiMA)
- Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmai (VPPAR).
- CHRIE – Tarptautinėje viešbučių, restoranų ir įstaigų švietimo taryboje (The Hospitality
& Tourism Educators. Nauja narysrė, kurios tikslas stiprinti Vilniaus verslo kolegijos ryšius pagal
naujai rengiamą studijų programą Hospitality Management.
Dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse narystėse padeda Kolegijai plėtoti partnerių tinklą
ir populiarinti Vilniaus verslo kolegijos vardą švietimo paslaugų ir darbo rinkoje.
Socialiniai, verslo ir akademiniai partneriai dalyvavo ir Kolegijos renginiuose: studijų mugėse,
projektų susitikimuose, projektų konferencijose, studentų baigiamųjų darbų gynimuose ir diplomų
teikimo šventėje, metiniame kolegijos darbuotojų ir partnerių susitikime, tarptautinės dienos šventėje
ir įvairiuose darbiniuose susitikimuose. Ekstremalioji situacija ir karantinas nesutrukdė glaudžių ryšių
su partneriais palaikymui, susitikimai vyko pagal galimybes gyvai ir per nuotolį.
2021 m. svarbiausių renginių kalendorius:
Atsižvelgiant į vis dar galiojusius COVID apribojimus, Kolegijoje fizinių renginių kiekis buvo
stipriai apribotas, o vykstantiems renginiams buvo keliami įvairių formatų apribojimai.
2021-2022 mokslo metų Rugsėjo 1-osios šventė.
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Rugsėjo mėn. Kolegijos rugsėjo pirmoji savaitė VVK EduBoom, kuri skirta studentų
socializacijai. Socializacijos savaitės metu vyksta susitikimai su studijuojamos programos katedrų
vedėjais, dėstytojais, aiškinama programos struktūra ir siekiami rezultatai. Pirmakursiams vyksta
psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo
paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Pirmakursiai supažindinami su studijų
procesu, kolegijos vertybėmis, jiems pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės. Šios
savaitės metu visų kursų studentai susitiko su socialiniais partneriais ir darbdaviais, kurie patraukliai
pristato pasirinktas programas, pasidalina savo lūkesčiais.

Rugsėjo mėn. naujų mokslo metų pradžios neformalus renginys

VVK GOFORWARD.

Kolegijos dėstytojai, studentai, administracija ir socialiniai partneriai dalyvavo kolektyviniame
sportiniame renginyje Vilniaus Regata 2021.
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Rugsėjo mėn. Kolegijos dėstytojų didaktiniai mokymai, skirti pasirengti naujiems mokslo
metams, kuriuos vedė VVK Mokymo inovacijų skyriaus vedėjas Andrėjus Račkovskis.

Kovo mėn. Kolegija organizavo kasmetinį Šiuolaikinio vertimo konkursą, kuris jau buvo 9asis ir skirtas Anglų kalba tarptautinei komunikacijai studijų programos studentams. Konkurso
koordinatorė, UK katedros dėstytoja, mokymo metodikos ekspertė, vertėja praktikė Birutė
Bersėnienė.
Kolegija 2021 m. rudens semestrą organizavo ciklą viešų paskaitų-diskusijų su verslininkais,
įmonių vadovais, savo sričių profesionalais, skirtą Kolegijos studentams, dėstytojams,
administracijai. Visos šios paskaitos - diskusijos buvo organizuojamos hibridinio mokymo
auditorijoje, kas sudarė palankias technines galimybes pilnaverčiai diskusijoje dalyvauti tiek fiziškai
esantiems auditorijoje dalyviams, tieks nutolusiems dalyviams taip pat. Visi šių susitikimų įrašai
patalpinti į MOODLE aplinką, kad filmuota medžiaga būtų visiems pasiekiama mokymo(si) tikslais.
•

Rugsėjo mėn. Algirdo Stonio Telesoft Generalinio direktoriaus viešoji paskaita-diskusija apie
idėjų ir galimybių paiešką.

•

Rugsėjo mėn. Aliaus Jakubėlio, Orion Securities direktoriaus viešoji paskaita-diskusija
Kolegijos akademinei bendruomenei apie vertės kūrimą klientui URL.

•

Spalio mėn. Eglės Stakaitienės Agmis Verslo plėtros vadovės viešoji paskaita-diskusija
Kolegijos bendruomenei apie lyderystę ir komandinį darbą.

•

Spalio mėn. Mindaugo Strėlio, Orion Wealth vadovo viešoji paskaita-diskusija Kolegijos
bendruomenei.apie investicijas ir investavimo galimybes URL.
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•

Lapkričio mėn. Mariaus Jovaišos leidėjo, fotografo, keliautojo, dokumentinių filmų autoriaus
vieša paskaita-diskusija Kolegijos akademinei bendruomenei apie tikslų kėlimą ir verslininko
saviugdą.

•

Lapkričio mėn. Roberto Kupsto verslų įkūrėjo viešoji paskaita-diskusija apie verslo galimybių
paiešką tarptautinėse rinkose.

•

Gruodžio mėn. Kotrynos Stankutės-Masčemskienės, MJJ fondo vadovės viešoji paskaitadiskusija apie efektyvią tinklaveiką.

3.2 TARPTAUTIŠKUMAS
Vilniaus verslo kolegija kasmet plečia užsienio partnerių tinklą, aktyviai dalyvauja
tarptautiniuose projektuose ir programose bei tarptautinėje mokslo ir tyrimų veikloje. 2021 m. VVK
turėjo iš viso 45 pasirašytas Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis su aukštojo mokslo institucijomis:
iš jų 35 sutartys pasirašytos su partneriais iš Europos Sąjungos (EU), ir 10 sutarčių - su šalimis ne iš
Europos Sąjungos (Armėnija (1), Gruzija (2), Baltarusija (1), Ukraina (2) ir Sirija (2), Uzbekistanas
(1), Rusija (1)).
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3.3. ERASMUS JUDUMAI
2021-2023 m. m. Erasmus+ programos vykdymui VVK gavo finansavimą pagal KA103
programą studentų ir personalo judumams ir judumo organizavimui bei kitoms veikloms programos
šalyse Europos Komisija suteikė 42 950,00 Eur dotaciją.
Vilniaus verslo kolegija skirtas dotacijas per 2021 metus panaudojo studentų ir personalo
tarptautiniam judumui.
Pagal Erasmus+ KA103 projektą 8 VVK studentai pasinaudojo Erasmus+ judumo galimybe:
1 studentas išvyko studijoms į Ispaniją, 9 studentai atliko praktiką užsienyje. Studijoms buvo
pasirinkta Ispanija, praktikai – Estija, Graikija, Ispanija, Vokietija.
Erasmus+ dėstymui ir mokymuisi programos šalyse įvyko 5 mobilumai: 1 dėstytoja vyko
dėstyti į Suomiją, ir 4 administracijos darbuotojai vyko mokytis į Ispaniją ir Vokietiją.
1 dėstytojas vyko dėstyti į Gruziją pagal Erasmus+ KA107 projektą.

3.4. KITI JUDUMAI
Vilniaus verslo kolegijos studentai ir personalas dalyvauja ne tik Erasmus+ mainų programoje,
tačiau ir kituose tarptautiniuose judumuose: studijų mugėse, konferencijose, savanorystės veiklose ir
kt.
2021 m. 1 VVK darbuotojas dalyvavo tarptautinėje studijų mugėje Kijeve (Ukraina), 2
darbuotojai - virtualioje parodoje skirtoje Turkijos, Ukrainos, Kazachstano bei Uzbekistano rinkoms.

3.5. TARPTAUTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS
2021 m. buvo gauta 90 paraiškų studijuoti VVK tarptautinėse studijų programose rusų ir anglų
kalbomis. Priimta 41 studentas iš užsienio valstybių studijuoti rusų ir anglų kalbomis į šias studijų
programas:
•

Verslo vadyba ir marketingas (rusų k.) – 19 užsienio piliečių (iš Uzbekistano,
Turkmėnistano, Rusijos, Kirgizijos, Baltarusijos) ir 5 Lietuvos piliečiai;

•

Žaidimų kūrimas (anglų k.) –

7 užsienio piliečiai (iš Kipro, Nigerijos, Turkijos,

Baltarusijos ir Rusijos) ir 8 Lietuvos piliečiai.
2021 m. spalio 1 d. Vilniaus verslo kolegijoje tarptautinėse studijų programose studijavo 75
studentai, iš jų 59 užsienio piliečiai iš 14 šalių ir 16 Lietuvos piliečių. Užsienio piliečiai (66) sudarė
7,21% nuo visų 916 studentų VVK studentų, o tarptautinėse studijų programose studijuojančių
skaičius (82) sudarė 8,19% nuo visų VVK studentų.
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Tarptautinių studentų skaičius
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2021 m.

Narystė tarptautinėse organizacijose
2021 m. Vilniaus verslo kolegijos narystė tarptautinėse organizacijose:
-

EURASHE – Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijoje (European Association of
Institutions in Higher Education)

-

UASnet – Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacijoje (Universities of Applied
Sciences network)

-

EFVET– Europos techninio ir profesinio švietimo ir mokymo forume (European Forum
of Technical and Vocational Education and Training).

-

CHRIE – Tarptautinėje viešbučių, restoranų ir įstaigų švietimo taryboje (The
Hospitality & Tourism Educators. Nauja narysrė, kurios tikslas stiprinti Vilniaus verslo
kolegijos ryšius pagal naujai rengiamą studijų programą Hospitality Management.
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4. MOKSLO TAIKOMOJI IR PROJEKTINĖ VEIKLA
2021 m. Kolegijoje buvo peržiūrėtos ir atnaujintos mokslo taikomųjų darbų kryptys.
Mokslo taikomųjų darbų Mokslo taikomųjų darbų kryptys
krypčių grupės
• mokymo (si) skaitmenizacija (technologijomis grindžiamas
Mokymo
inovacijų
ir
mokymasis)
technologijų
taikomųjų
• mokymo (si) inovacijų metodai (projektinis mokymas, patirtinis
tyrimų kryptys
•
•
•
•
•

Team Academy)
kompetencijų tyrimai
taikomieji verslo vystymo tyrimai
rinkos tyrimai
marketingo strategijų tyrimai
logistikos procesų/paslaugų plėtotė

Informatikos taikomųjų tyrimų
kryptys

•
•
•

technologijų ir žmogaus sąveikos tyrimai
dirbtinio intelekto sprendimai aukštajam mokslui
finansinės technologijos ir blokų grandinės

Humanitarinių mokslų
taikomųjų tyrimų kryptys

•
•

kalbinės veiklos strategijų ir kalbinės raiškos priemonių tyrimai
anglų kalbos taikymo verslo komunikacijoje tyrimai

Verslo taikomųjų
kryptys

tyrimų

Taip pat Kolegijos dėstytojų ir tyrėjų jų mokslo taikomosios veiklos skatinimui buvo parengta ir
2021-09-10 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V-45 patvirtinta nauja Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros skatinimo tvarka.
2021 m. Mokslo publikacijos ir metodinės priemonės:
Tomas Butvilas, Jūratė Butvilė, Maciej Kolodziejski. Business inside within pandemic:theoretical
considerations. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 2021, p. 13-22
Butvilas, Tomas; Butvilė, Jūratė; Arslan, Hassan. Adults Participation in Non-Formal Education:
The Statistical Regression Model. An Interdisciplinary Approach to the Management of
Organizations / Edited by Ali Akdemir Hasan Arslan. Bialystok : E-BWN Publication House, 2021.
p. 23-29.
Vidas Kavaliauskas. Jaunųjų Sakartvelo poetų antologija Kartvelų ir Lietuvių kalbomis. Lietuvos ir
Sakartvelo kultūrinės jungtys. Tarptautinė mokslinė tarpdisciplininė konferencija, 2021 Lapkričio 89. Tbilisis. p. 42-55.
TEAM ACADEMY METDHOLOGY AT VILNIUS BUSINESS COLLEGE. Prepared by: Doc.Dr.
Tomas Butvilas (VBC), Doc. Dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė (VBC), Lect. Andrejus Račkovskis
(VBC, TA coacher ), Lect. Aušra Gaivenienė (VBC, TA coacher).
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PROJEKTINĖ VEIKLA
2021 m. Vilniaus verslo kolegija dalyvavo tarptautiniuose projektuose:
Tarptautiniai projektai
Eil.
Nr.

1.

Projekto pavadinimas

Projekto logotipas

202 m. reikšmingiausi darbai

EUcome4U European Union:

Projektas yra skirtas didinti supratimą ir

Common Past, Present and

žinias apie bendrą Europos istorinę

Future For You

patirtį, minint ir švenčiant svarbiausius
XX amžiaus įvykius partnerėse-šalyse,
ypatingai įtraukiant jaunimą iki 30 metų.
Dėl COVID-19 sukeltos pandemijos
visame pasaulyje veiklos ir dalyvavimas
renginiuose yra atidėti.

2.

NORDPLUS – Šiaurės šalių

4 Verslo vadybos ir marketingo TEAM

(Danija, Islandija, Norvegija,

ACADEMY studijų programos studentai

Švedija ir Suomija) ir Baltijos

vyko trumpalaikiam mokymosi vizitui į

šalių (Lietuva, Latvija ir Estija)

Tamperės taikomųjų mokslų universitetą

tarptautinio bendradarbiavimo

Suomijoje.

programa. Projektas
Teampreneurs United

3.

Aukštojo mokslo studentų ir

1

darbuotojų

internetinių

technologijų

Programos šalyse

programos

išvažiavo

Nr.

absolvento

mobilumas

2019-1-LT01-KA103-

060139

studentas

iš

Programavimo

praktikai

ir

studijų
Erasmus+

į

CHALLEDU

(Graikija);
1 VVK dėstytoja vyko dėstymo vizitui į
Tamperės taikomųjų mokslų universitetą
(Suomija);
2

administracijos

darbuotojai

vyko

mokymosi vizitui į Formatic Barna
(Ispanija)
4.

Aukštojo mokslo studentų ir

1

studentas

darbuotojų mobilumas

marketingo studijų programos išvažiavo

Programos šalyse

Erasmus+ studijoms į Formatic Barna

Nr. 2020-1-LT01-KA103-

(Ispanija);

077502

1 studentė iš Turizmo ir renginių studijų
programos
absolvento

iš

Verslo

išvažiavo
praktikai

vadybos

ir

Erasmus+
į

BALTIKA

(Ispanija);
1 studentė iš Turizmo ir renginių studijų
programos

išvažiavo

Erasmus+
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absolvento praktikai į Remarc SunSeaFun
Group (Graikija);
4

studentai

iš

Verslo

vadybos

ir

marketingo studijų programos išvažiavo
Erasmus+ praktikai į EURAD OU
(Estija);
2

studentai

iš

Verslo

vadybos

ir

marketingo studijų programos išvažiavo
Erasmus+ praktikai į VILLA DIMA
HOTEL (Graikija);
1

studentas

iš

Verslo

vadybos

ir

marketingo studijų programos išvažiavo
Erasmus+

praktikai

į

KANZLEI

WALTER&KOLL (Vokietija);

5.

Aukštojo mokslo studentų ir

1 VVK dėstytojas vyko dėstymo vizitui į

darbuotojų mobilumas tarp

Iacob Gogebashvili Telavi valstybinį

Programos šalių ir šalių

universitetą (Gruzija)

Partnerių
Nr. 2019-1-LT01-KA107060359

MTEP projektai
2021 metais vienas iš veiksmingo bendradarbiavimo su įmonėmis pavyzdys yra
bendradarbiavimas su sudėtingus informacinių technologijų sprendimus kuriančia ir diegiančia
įmone – UAB Fitek EDI. Tolimesnis bendradarbiavimas su šia įmone vyksta įgyvendinant projektą
Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY,
finansuojamas pagal priemonę Eksperimentas. Projekto metu atliekami moksliniai tyrimai ir
eksperimentinės plėtros veiklos, skirtos sukurti inovatyviomis technologijomis paremtą atsiskaitymo
platformą (tai bus pirmoji pasaulyje „blockchain“ technologiją bei „Request-to-Pay“ standartizavimo
sprendimą apjungianti platforma). INO-PAY projekte dalyvauja 8 kolegijos tyrėjai kurie 2021 m.
sėkmingai atliko projekto rėmuose mokslinius tyrimus ir parengė 12 mokslinių tyrimų ataskaitų.
2021 metais Vilniaus verslo kolegija pasirašė sutartį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
(toliau – MITA) vykdyti projektą pagal Europos Sąjungos MTEP rezultatų komercinimo ir
tarptautiškumo skatinimas projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 ” Dirbtiniu intelektu grįstos
žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos kūrimas ir komercinimas“. MB Miskantas – įsteigta
Vilniaus verslo kolegijos tyrėjų kuriamos dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo
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paramos sistemos sukūrimui bei kuriamo produkto komercializavimui. Nuo 2021 m. balandžio
mėnesio MB Miskantas ir Kolegijos tyrėjai (viso – 5 verslo ir informatikos krypčių tyrėjai) pradėjo
vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Dirbtiniu intelektu
grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos sukūrimas ir komercinimas“. Projekto metu
kuriama sistema Miscanthus-20 – tai inovatyvi dirbtiniu intelektu grįsta žinių ir pasiekimų vertinimo
paramos sistema, kurios pagrindinis tikslas yra palengvinti testuotojų (pvz. dėstytojų) darbą žinių ir
pasiekimų vertinimo procese bei įgalinti besimokančiuosius pasitikrinti savo žinias. Šio projekto
rezultatai galės būti pritaikyti Kolegijos vykdomų studijų programų studijų procese, įdiegiant
inovatyvius žinių ir pasiekimų vertinimo metodus.
Kolegijos Mokymų inovacijos centro vykdyti mokymai ir pranešimai konferencijose:
Užsienyje:
•

Pranešimas „Practice makes perfect… But only if“ Estijos anglų kalbos mokytojų asociacijos
(EATE) virtualioje konferencijoje “Teaching Makes a Difference” (2020-10-23).

•

Pranešimas „Going beyond the boundaries between exam preparation and real-world
language with your C1 Advanced learners“ – renginyje „Online Cambridge Day for Central
Europe and Baltics“ (2021-03-27).

•

Pranešimas „Think beyond language“ Kembridžo universiteto leidyklos organizuotuose
virtualialiuose renginiuose „Cambridge Day Bulgaria“ (2021-05-12) ir „Cambridge Day
Baltics“ (2021-05-26).

•

Pranešimas „Emotional Development in the ELT Classroom“ Kembridžo universiteto
leidyklos organizuotame virtualiame renginyje „Cambridge Day Brazil“ (2021-07-30).

•

Pranešimas „Creative Thinking in the ELT Classroom“ virtualiame renginyje „Back to the
Classroom“ (Čekija, 2021-08-30).

•

Pranešimas „Going beyond the boundaries between exam preparation and real-world
language“ Kembridžo universiteto leidyklos organizuotame virtualiame renginyje „Teacher
Development Seminar“ (Rumunija, 2021-09-07/08).

Lietuvoje:
•

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro vykdomo projekto „Suaugusiųjų švietimo
sistemos

plėtra

suteikiant

besimokantiems

asmenims

bendrąsias

ir

pagrindines

kompetencijas“ įgyvendinimo metu 2020 rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn. 24 d. parengta
medžiaga ir mokymai tema „Tarpkultūrinė komunikacija“.
•

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos užsakymu 2021 m. sausį – gegužę vykdyti 40 akad. val.
mokymai "Dalykų ryšiai ir integracija" Dubysos aukštupio mokykloje.
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•

Parengta medžiagą ir vesti 40 akad. val. „Dalykų ryšiai ir integracija“ mokymai ir 36 val.
konsultacijų pagal projektą „Kokybės krepšelis“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-010001)“Moksleivių motyvacijos kėlimas per edukacinių centrų - „Mokymosi
Hub‘ų“ įveiklinimą integruotam ir/arba patyriminiam ugdymui.“ Tauragės Jovarų
pagrindinėje mokykloje (2021 m. sausis – gruodis).

•

Mokyklų tobulinimo centro užsakymu parengta medžiaga ir vesti "Renkuosi mokyti!" 11osios kartos mokyklų pokyčių komandų mokymai "Patyriminis mokymas(is)" (2021-05-07).

•

Parengta medžiaga ir vesti 12 akad. val. „Dėstymo meistriškumo mokymai" VVK
dėstytojams: Kursas: Dėstymo meistriškumo mokymai (kolegija.lt) (2021 m. rugsėjis –
gruodis).

•

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro užsakymu parengta medžiaga ir
pravesti mokymai Klaipėdos ,,Smeltės" progimnazijos mokytojams tema „Patyriminis
mokymasis“ (2021-11-03).

•

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ užsakymu parengta medžiaga ir pravesti
mokymai (4 dienų po 8 akad. val.) temomis „Greitas verslo vystymas: vertės pardavimo
metodika“ ir „Pardavimai versle - aiškiai, nenuobodžiai, rezultatyviai“ Ukmergės, Plungės ir
Klaipėdos verslo spiečiuose (VšĮ „Vesli Lietuva“ projektas BC „Spiečius“ plėtra ir tikslinių
verslo kompetencijų ugdymas) (2021 m. rugsėjis – lapkritis).

•

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ užsakymu parengta medžiaga ir pravesti
mokymai (pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektą
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 “Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių
sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“):
- “Interaktyvių žaidimų kūrimas” Šiaulių r. Pakapės mokyklos bendruomenei, 8 ak. val.

(2021.11.24 ir 2021.12.01)
- „Integruotas mokymas(is), didinantis mokinių savivertę, atsakomybę, asmeninę pažangą ir
motyvuojantis mokytis bei siekti geresnių rezultatų” Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazijos
bendruomenei (2021.09.29).
•

Parengta medžiaga ir įgyvendinti mokymai Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytojams
mokymus (6 akad. val.) temomis „Laiko valdymas“ ir „Patirtinis mokymasis“ 2021-11-10 ir
2021-12-03.
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5. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Kolegijoje žmogiškieji ištekliai valdomi atsižvelgiant į suformuluotą žmogiškųjų išteklių
politiką.
Kolegijos personalą sudaro administracijos darbuotojai ir dėstytojai.
2021 m. gruodžio 31 d. Vilniaus verslo kolegijoje dirbo 18 administracijos darbuotojų (dalis iš
kurių - dėstytojai) ir 71 dėstytojo, iš kurių 18 (26 %) – turi mokslinį laipsnį, 50 (70 %) – dėstytojaipraktikai, turintys didesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje.
Nr.
1
2
3
4

Darbuotojai
Dėstytojai
Vadovai ir kiti administracijos darbuotojai
Pagalbinis personalas
Personalas, teikiantis profesionalią pagalbą studentams

Nr.

Dėstytojai

1
2
3
4

Asistentas
Dėstytojas
Docentas
Profesorius
Suma
Moterų sk.

Darbuotojų skaičius
71
10
2
7
Iš viso

Iš jų turi mokslo
(daktaro) laipsnį

53
16
2
71
36

Dėstytojas

Docentas

Profesorius

16
2
18
8

Dėstytojai praktikai

Kiti

3%

23 %

30 %

75 %

70 %

3 pav. Dėstytojų struktūra: turintys daktaro laipsnį 4 pav. Dėstytojų struktūra: praktikai ir kiti

2021 m. iš esmės atnaujintas Bendrosios ir akademinės etikos kodeksas: išskirtos bendrosios
etikos normos, pedagoginės veiklos etika, mokslinės veiklos etika, studentų ir klausytojų
akademinės veiklos etika, įteisintos Studento ir dėstytojo akademinio sąžiningumo deklaracijos.
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Naujiems 2021-2022 mokslo metams apibrėžti Dėstytojų metų pažangos vertinimo kriterijai,
kurių sisteminis ir nuoseklus taikymas padės kryptingiau telkti intelektinį ir kūrybinį Kolegijos
potencialą bendriems tikslams siekti.
1. Mokymasis.
2. Nauji sukurti produktai.
3. Mokymo inovacijų diegimas.
4. Mokslo taikomoji veikla.
5. VVK žinomumo didinimas, viešoji sklaida.
Kolegija nuosekliai didelį dėmesį skiria dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui. 2021-2022 m.
m. Mokymo inovacijų skyrius patvirtino Dėstymo meistriškumo mokymų planą, susidedanti iš 3
modulių: Mokymo(si) proceso ir turinio planavimas aukštojoje mokykloje (30 val.), Dėstytojo
skaitmeninės kompetencijos (30 val.), Dėstytojo lyderystės kompetencijos (30 val.).
2021 m. mokymai vyko pagal numatytos šias Kolegijos dėstytojų mokymų kryptys: metodikos
naujovių, baziniai didaktikos bei informacinių ir komunikacinių technologijų.

Įgyvendintas dėstytojų mokymų planas 2021-2023 m.
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6. INFRASTRUKTŪRA
6.1. MATERIALI BAZĖ
Kolegija nuolat skiria lėšų mokymo aplinkos gerinimui, kompiuterinės ir programinės įrangos
priežiūrai ir atnaujinimui, bibliotekos fondų plėtrai.
2021 m.
Patalpų priežiūra ir eksploatacija, Eur
Bendras patalpų plotas m2

81.410
1.022,82

Pastatų ir patalpų atnaujinimo rodiklis, %

79,59

Programinė ir technologinė įranga, Eur

84.623

Studentų skaičius visos darbo dienos ekvivalentu

629

Technologinės įrangos atnaujinimo rodiklis, %

134,54

Bibliotekos fondų apskaita, Eur

16.990

Studentų skaičius visos darbo dienos ekvivalentu
Bibliotekos fondų atnaujinimo rodiklis, %
VISO lėšos, skirtos Kolegijos materialinei bazei, Eur

629
27,01
183.023

6.2. BIBLIOTEKOS VEIKLA
Bibliotekos paskirtis – užtikrinti kolegijos bendruomenės aprūpinimą informacijos ištekliais,
sudaryti studentams sąlygas savarankiškai studijuoti, teikti paslaugas, atitinkančias Kolegijos
studentų, dėstytojų ir administracijos poreikius.
Biblioteką, kurios plotas yra 68 m2, sudaro: abonementas, skaitykla (13 darbo vietų), interneto
skaitykla (10 kompiuterizuotų darbo vietų), sudarant sąlygas nemokamai naudotis internetu,
elektroniniu paštu, bevieliu internetu, duomenų bazėmis (EBSCO Publishing, Emerald Management
eJournals ir Taylor&Francis) ir kitais bibliotekos fondais. Taip pat prenumeruojamos VILNIUS
TECH elektroninės knygos.
Nuo 2010 m. VVK biblioteka yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos ( LMBA ) narė. O
nuo 2017 m. yra Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo (eLABA) narė. eLABA
– tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.
Įsįgytas „Aleph“ knygų kompiuterinis katalogas. Kur bus kaupiami VVK leidiniai, automatinis
knygų išdavimas ir surinkimas mokslo metų gale.
10 lentelė. Informacija apie bibliotekos fondus

2021 m.
Bibliotekos fondo judėjimas

Vnt.

Bibliotekos fondas 2021-01-01 (knygos ir serialiniai leidiniai), vnt.

3224
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Gauta leidinių per 2021 m.(vnt. / pavad.)

11/4

Nurašyta leidinių per 2021 m. (vnt. / pavad.)

0/0

Bibliotekos fondas 2021-12-31 (knygos ir serialiniai leidiniai), vnt.

3235

Gauta garsinių/regimųjų dokumentų per 2021 m. (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikm.)

0/0

Garsiniai / regimieji dokumentai 2021-12-31 (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse

39/37

laikmenose):
Gauta Mišrių dokumentų 2021 m. (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikmenose)

0/0

Mišrūs dokumentai 2021-12-31 (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikmenose)

8/8

2021 m.
Prenumeruojami spausdintiniai
Vnt.
Pavadinimas (-ai)
periodiniai leidiniai, el. ištekliai
ir duomenų bazės:
Prenumeruojami spausdintiniai periodiniai leidiniai
Prenumeruojamų periodinių
2
Laikraštis „Verslo žinios“, žurnalas„Verslo klasė“.
leidinių skaičius
Iš jų laikraštis
1
„Verslo žinios“
Prenumeruojami el. ištekliai (duomenų bazės):
Tarptautinės duomenų bazės ir
15
EBSCO Publishing: Academic Search Complete,
eBook Academic Collection
Business Source Premier, eBook Collection, ERIC,
(EBSCOhost)
GreenFile, Health Source - Consumer Edition, Health
Sourse:
Nursing/Academic
Edition, Infomation
Science&Technology Abstracts, MasterFILE Premier,
MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business
News, Teacher Reference Center, eBook Academic
collection. Emerald Management eJournals,
Taylor&Francis
Vilnius TECH elektroninės
Prisijungimas prie el.knygų platformos URL
knygos
adresu https://www.ebooks.vgtu.lt/
Lietuvos el.ištekliai
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka „eLABA“
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