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ĮVADAS
2018 metų veiklos ataskaitoje pateikiami svarbiausi Vilniaus verslo kolegijos (toliau VVK,
Kolegija, aukštoji mokykla) veiklos rezultatai ir reikšminiai pokyčiai. 2018 metų veiklos ataskaita
pateikia esmingas veiklas, kurios turėjo įtaką kolegijos vidiniam tobulėjimui ir integracijai į Europos
aukštojo mokslo erdvę.
2018 metais peržiūrėtos VVK katedrų siūlomos mokslo taikomųjų darbų kryptys. Kolegijoje
patvirtintos bendrakoleginės ir katedrų mokslo taikomųjų tyrimų kryptys.
2018 metais kolegijoje buvo priimtas sprendimas verslo vadybos studijas vykdyti Suomijoje
sukurtu Team Academy metodu. Kolegija įgijo teisę naudoti Team Academy metodą siekiant suteikti
studijuojantiems išskirtines vadybos bei verslumo kompetencijas.
2018 metais kolegija toliau stiprino ir vykdė projektinį mokymą. Buvo sėkmingai realizuota
projektinio mokymo metodika kolegijoje vykdomose studijų programose. Projektines veiklos
rezultatai buvo pristatyti dvejose kolegijoje vykusiose tarptautinėse studentų projektų konferencijose
taikomųjų tyrimų srityje.
2018 metais kolegija toliau sėkmingai vykdė tarptautiškumo plėtojimo veiklas: kolegija siūlė
tarptautinių studijų programas anglų ir rusų kalbomis.
2018 metais SKVC akreditavo ketinamą vykdyti Vilniaus verslo kolegijos studijų programą
Programavimas ir internetinės technologijos. Tarptautinių ekspertų rekomendacijos įtrauktos į
programų tobulinimo planus. Atsižvelgiant į SKVC raštą S-439 ,,Dėl studijų programų pavadinimų
ir informavimo apie absolventų įgyjamas profesines teises“ suformuluotas rekomendacijas buvo
pakeisti keturių programų pavadinimai: Medijos ir kompiuteriniai žaidimai pakeista į Žaidimų
kūrimą, Mobilios technologijos ir saugumas pakeista į Interaktyvios medijos ir technologijos,
Svetingumo ir renginių industrija pakeista į Turizmas ir renginiai, Transporto ir verslo vadyba
pakeista į Logistikos verslą.
2018 metais kolegija plėtojo bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis,
kolegijos personalas dalyvavo Erasmus+ mobilumo veiklose. 2018 metais VVK sudarė naują
bendradarbiavimo sutartį su Cavado ir Ave politechnikos institutu (Portugalija), atnaujino sutartis su
Ekonomikos ir kultūros aukštąja mokykla (Latvija) ir su Nikosijos universitetu (Kipras).

1. VALDYMAS IR KOKYBĖ
Vilniaus verslo kolegija – aukštoji akredituota mokykla, turinti teisę suteikti profesinio
bakalauro laipsnį baigusiems studijų programas fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.
Kolegijos misija – atverti kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio
tobulėjimo galimybes, lanksčiai derinant kokybiškas, verslo poreikius atitinkančias studijas ir
inovatyvius studijų metodus bei skleidžiant darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.
Kolegijos vizija – atvira, novatoriška ir konkurencinga, darnos principus ir vertybes
puoselėjanti, tarptautinį pripažinimą turinti aukštoji mokykla.
Vilniaus verslo kolegijoje puoselėjamų vertybių pagalba kuriama išskirtinė vidinė atmosfera ir
bendravimo kultūra.
Kolegijos vertybės: pagarba kiekvienam – tikime, kad tik gerbdami vieni kitus sukursime
kūrybiškumą, iniciatyvumą ir darnumą skatinančią aplinką; dėmesys kiekvienam – žodžiams,
darbams, idėjoms, jausmams. Esame pasirengę visuomet išklausyti, patarti, padrąsinti ir padėti;
atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams – esame lankstūs, drąsūs, žingeidūs ir originalūs, nuolat
ieškantys naujų galimybių atsiskleisti; bendradarbiavimas – vertiname kiekvieno asmeninį indėlį,
palaikome aktyvų tarpusavio dialogą, skatiname atsakingą komandinį darbą; skaidrumas kolegijoje
– asmenų lygiateisiškumas, sprendimų nešališkumas, vertinimo objektyvumas, santykių, teisių ir
pareigų aiškumas.
Kolegijai yra svarbios šios suinteresuotosios šalys: studentai – pagrindinis klientas, siekiant
suteikti jiems žinių, ugdyti gebėjimus ir savybes, kurios tenkins darbdavių reikalavimus, bei pateisins
visuomenės ir tėvų lūkesčius; studentų tėvai (globėjai) – tai studentų finansavimą garantuojantys
asmenys; potencialūs darbdaviai; visuomenę atstovaujančios valdžios institucijos; Kolegijos
darbuotojai.
Kolegijos strateginės nuostatos yra suformuluotos keturiais strateginiais tikslais:
1. KURTI IŠSKIRTINĘ MOKYMO BEI MOKYMOSI PATIRTĮ IR APLINKĄ
2. PLĖTOTI TARPTAUTIŠKUMĄ
3. VYKDYTI PROJEKTINĘ IR MOKSLO TAIKOMĄJĄ VEIKLAS
4. TOBULINTI

ORGANIZACIJOS

VALDYMĄ

IR

PUOSELĖTI

DARNAUS

VYSTYMOSI IDĖJAS
Strateginių tikslų įgyvendinimas tikrinamas pasitelkiant kokybinius ir kiekybinius rodiklius.
Kolegijos kokybės vadybos sistema (KVS) paremta Europos aukštojo mokslo erdvės studijų
kokybės užtikrinimo nuostatomis (ESG) ir ISO 9001 kokybės vadybos sistemos principais.
Kolegijos strategijos įgyvendinimui pasitelkiama Kolegijos valdymo struktūra:

Kolegijos valdymo struktūroje galima išskirti du modelius: administracinį ir savivaldos.
Aukščiausias savivaldos organas akademinėje veikloje yra Kolegijos akademinė taryba.
Studentų interesams Kolegijoje atstovauja Studentų atstovybė, kurios 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; infrastruktūros skyrius; buhalterija; komunikacijos ir tarptautinių
ryšių skyrius; projektinės veiklos ir verslo vystymo skyrius. Yra 3 katedros: Informacinių
technologijų; Ekonomikos ir verslo; Užsienio kalbų. Katedros pavaldžios Studijų skyriui. Kiekvienas
struktūros padalinys ir jo vadovas yra įpareigoti užtikrinti savalaikį informacijos perdavimą savo
kompetencijų ribose.
Per 2018 metus Kolegija tobulino vykdomą veiklą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas studijų
programų reklamai Lietuvoje ir užsienyje ir naujos studijų metodikos – Team Aacdemy – diegimui.

2. STUDIJOS
Kolegija vykdo formalųjį ir neformalųjį mokymą. Formalaus mokymo rezultatas – suteiktas
aukštasis išsilavinimas, vykdant kolegines studijas ir ruošiant profesinio bakalauro kvalifikaciją
turinčius įvairių sričių specialistus. Neformalus mokymas apima mokymą pagal neformaliojo
švietimo programas, kurias baigus gali būti išduodamas mokymosi pasiekimus liudijantis
pažymėjimas apie nenuoseklias, laipsnio nesuteikiančias studijas, seminarus, kursus, specialistų
perkvalifikavimą ir pan.
STUDIJŲ PROGRAMOS
2018 m. Vilniaus verslo kolegijoje vykdoma 11 akredituotų studijų programų pagal nuolatinę
(NL – 3 metų trukmės) ir ištęstinę (I – 4 metų trukmės) studijų formas.
Studijų programų sąrašas
Studijų programos
pavadinimas

Valstybinis
kodas

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

Pradžia

Data iki kada
akredituota

Pastabos

Verslo
vadyba
ir
marketingas
(VVM);
(NL, I)
Logistikos verslas (iki
2017
pavadinimas
Transporto
verslo
vadyba (LOV); (NL, I)
Turizmas ir renginiai (iki
2017 m. pavadinimas
Svetingumo ir renginių
industrija) (TIR); (NL, I)
Taikomoji anglų kalba
(TAK); (NL, I)

6531LX012

Verslo
vadybos
profesinis
bakalauras
Verslo
vadybos
profesinis
bakalauras

2001

2022-06-30

studijų kalba – lietuvių,
rusų/anglų

2013

2023-08-31

studijų kalba – lietuvių,
rusų

6531LX013

Verslo
vadybos
profesinis
bakalauras

2012

2020-08-31

studijų kalba – lietuvių,
rusų/anglų

653Q31003

2007

2019-09-01

Priėmimas
nebevykdomas

Anglų
kalba
ir
tarptautinė
komunikacija (AKTK);
(NL)
6. Anglų kalba naujosioms
medijoms
(AKNM);(NL, I)
7. Programavimas
ir
internetinės
technologijos
(PIT);
(NL)
8. Programavimas
ir
internetinės
technologijos
(PIT);
(NL)
9. Žaidimų kūrimas (iki
2017 m. pavadiniams
Medijos ir
kompiuteriniai
žaidimai) (ŽAK); (NL)
10. Mobilios technologijos
ir saugumas (MTR);
(NL, I)

6531NX001

Humanitarinių
mokslų profesinis
bakalauras
Humanitarinių
mokslų profesinis
bakalauras

2017

2021-06-30

studijų kalba – lietuvių,
anglų

Humanitarinių
mokslų profesinis
bakalauras
Informatikos
mokslų profesinis
bakalauras

2013

2019-06-30

Priėmimas
nebevykdomas

2007

2020-11-30

studijų kalba – lietuvių,
anglų

6531BX037

Informatikos
mokslų profesinis
bakalauras

2018

2022-06-30

studijų kalba – lietuvių,
anglų

6531BX007

Informatikos
mokslų profesinis
bakalauras

2012

2020-08-31

studijų kalba – lietuvių,
anglų

6531BX008

Informatikos
mokslų profesinis
bakalauras

2013

2021-08-31

Priėmimas
nebevykdomas

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6531LX014

653Q30002

6531BX006

Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

11. Interaktyvios medijos ir
technologijos (iki 2017
m. pavadinimas
Interaktyvios medijos)
(IMT); (NL, I)

Valstybinis
kodas

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

Pradžia

Data iki kada
akredituota

Pastabos

6531BX025

Informatikos
mokslų profesinis
bakalauras

2017

2021-06-30

studijų kalba – lietuvių

2018 m. 11 studijų programų vykdomos nuolatinėse studijose, o ištęstinėse – 9 (Ištęstine studijų
forma nevykdomos Anglų kalbos ir tarptautinės komunikacijos bei Žaidimų kūrimo studijų
programos).
Taip pat 4 studijų programos vykdytos ne tik lietuvių, bet ir kita užsienio kalba:
•

Turizmas ir renginiai – rusų/anglų ir anglų kalba;

•

Logistikos verslas – rusų kalba;

•

Verslo vadyba ir marketingas – rusų/anglų ir anglų kalba;

•

Žaidimų kūrimas – anglų kalba.

2018 metais SKVC akreditavo ketinamą vykdyti Vilniaus verslo kolegijos studijų programą
Programavimas ir internetinės technologijos (kodas 6531BX037, akredituota iki 2022 metų). Šiuo
metu VVK vykdoma programa tuo pačiu pavadinimu (kodas 6531BX006, akredituota iki 2020 metų),
bet su specializacijomis.
2018 metais kolegijoje buvo priimtas sprendimas verslo vadybos studijas vykdyti Suomijoje
sukurtu Team Academy metodu, galinčiu suteikti reikiamus verslo vadybos įgūdžius. Šiandien
unikalų vadybos ir verslumo mokymosi metodą naudoja 40 mokslo ir verslo institucijų bei
organizacijų 15 šalių (Prancūzija, Anglija, Olandija, Ispanija, Vengrija, Brazilija, Australija,
Argentina, JAV, Indija, Kinija ir kt.). 2018 metais Vilniaus verslo kolegija įgijo teisę naudoti Team
Academy metodą siekiant suteikti studijuojantiems išskirtines vadybos bei verslumo kompetencijas.
Team Academy mokymo metodas labiau skatina verslą bendrauti ir bendradarbiauti su švietimo
įstaigomis, kurti bendras švietimo įstaigų ir verslo struktūras – verslo inkubatorius, „verslo avilius“,
hub‘us, tokiu būdu įtraukiant jaunimą į darbo rinką. Marketingo, vadybos, psichologijos, finansų,
projektų valdymo, teisės, IT žinios apjungtos su lyderystės, komandinio darbo, anglų kalbos įgūdžiais
suteiks galimybę integruotis į Lietuvos bei tarptautinę rinką ir tapti globalios bendruomenės dalimi.
Nestandartiniu mokymosi metodu susiformavę verslumo įgūdžiai suteiks išskirtinumą darbo rinkoje,
nes savarankiška, atsakinga, kūrybiška, tikslo siekianti bei vertę kurianti asmenybė yra tai, ko reikia
pažangiam verslui. Du kolegijos dėstytojai dalyvavo užsienio šalyse mokymuose, kaip studijų
procese taikyti Team Academy metodą. Susitikimo su SKVC vadovais metu VVK pristatė Team
Academy metodo naudojimo specifiką. Metodikai buvo pritarta.

STUDENTŲ PRAKTIKA
Vilniaus verslo kolegijos studijų programose numatytos privalomos studentų praktikos, kurių
metu įtvirtinami studentų įgytos žinios ir gebėjimai.
Kolegijos bendruomenės nariai bei socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja studentų praktikos
organizavime.
Praktikos vieta yra parenkama pagal studijų programų tikslus:
•

Studentas gali susirasti praktikos instituciją savarankiškai. Kolegijos puslapyje1 yra
pateiktas ir nuolat atnaujinamas platus spektras praktikų/darbo pasiūlymų kiekvienai
studijų programai visoje Lietuvoje.

•

Studentai gali atlikti praktikas darbdavių ir socialinių partnerių įmonėse.

•

Studentai gali atlikti baigiamąją praktiką naudodami Kolegijos materialinę bazę.

Vilniaus verslo kolegijoje labai didelis dėmesys skiriamas studentų praktikos atlikimui, kadangi
jos metu studentai ne tik įgyja naujų žinių, praktinių gebėjimų ir kompetencijų savo srityje, bet ir turi
galimybę susipažinti su įmonių veikla bei užmegzti ryšius tolesniam bendradarbiavimui: įsidarbinti
ar konsultuotis rašant baigiamąjį darbą.
BAIGIAMIEJI DARBAI
Studentų baigiamieji darbai yra derinami su praktikos vieta. Baigiamųjų darbų rašymo procese
darbdaviai ir socialiniai partneriai siūlo aktualią tematiką, imasi vadovauti arba konsultuoti studentus,
recenzuoja darbus ir dalyvauja Kvalifikavimo komisijų sudėtyje.
2018 metais kolegija toliau stiprino verslo ir studijų vienovę, studentai rašė su realių įmonių
veikla susijusius baigiamuosius darbus. Dalis temų buvo susiję su realių verslo įmonių problematika,
jų buvo 26. Kolegijoje šie darbai traktuojami kaip tiksliniai baigiamieji darbai.
STUDENTŲ PRIĖMIMAS IR STUDENTAI
2018 m. studentų priėmimas vyko į 7 studijų programas – Anglų kalba ir tarptautinė
komunikacija; Interaktyvios medijos ir technologijos; Logistikos verslas; Programavimas ir
internetinės technologijos; Turizmas ir renginiai; Verslo vadyba ir marketingas; Žaidimų kūrimas.
2018 m. į Vilniaus verslo kolegiją įstojo 194 studentai, 191 buvo priimti į pirmą kursą, 3 priimti
į aukštesnį kursą.
2018 m. įstoję studentai į Vilniaus verslo kolegiją pagal studijų programas
Studijų programa
Verslo vadyba ir marketingas
Verslo vadyba ir marketingas (rusų kalba, rusų/anglų
kalba)
1

http://www.kolegija.lt/studentams/karjera/

Nuolatinių studijų
studentų skaičius

Ištęstinių studijų
studentų skaičius

20

15

26

-

Logistikos verslas

22

13

Turizmas ir renginiai

14

6

Turizmas ir renginiai (rusų/ anglų, anglų kalba)

9

-

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

19

-

Programavimas ir internetinės technologijos

6

15

Žaidimų kūrimas

16

-

Žaidimų kūrimas (anglų kalba)

6

-

Interaktyvios medijos ir technologijos

6

3

144

52

VISO:
196

Bendras Vilniaus verslo kolegijoje studijuojančių studentų skaičius bei bendras tarptautinių
studentų skaičius pateikiamas tolimesnėse lentelėse.
2018 m. spalio 1 d. nuolatinių ir ištęstinių studijų formos studentų skaičius pagal studijų
programas
Nuolatinių studijų
studentų skaičius

Ištęstinių studijų
studentų skaičius

Verslo vadyba ir marketingas

86

63

Logistikos verslas

53

52

Turizmas ir renginiai

62

10

Taikomoji anglų kalba

15

18

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

31

2

Anglų kalba naujosioms medijoms

1

-

Programavimas ir internetinės technologijos

32

62

Žaidimų kūrimas

57

-

-

4

11
348

12
223

Studijų programa

Mobilios technologijos ir saugumas
Interaktyvios medijos ir technologijos

VISO:

571

2018 m. spalio 1 d. bendras tarptautinių studentų skaičius studijuojantis įvairiose studijų
programose

Nuolatinių studijų
studentų skaičius

Ištęstinių studijų
studentų skaičius

Studijų kalbos

Verslo vadyba ir marketingas

26

4

rusų/anglų kalba

Logistikos verslas

17

-

rusų kalba

Turizmas ir renginiai

14

-

Žaidimų kūrimas

7

-

Anglų, rusų/anglų
kalba
anglų kalba

VISO:

64

4

Studijų programa

Kaip matome iš VVK studentų 68 yra tarptautinių studentų, kas sudaro 11,9 procento visų
Vilniaus verslo kolegijoje studijuojančių studentų.

PARAMA STUDENTAMS
Vilniaus verslo kolegijos studentai turi galimybę gauti Valstybinio studijų fondo (VSF)
teikiamą paramą.
2018 m. studentų skaičius, kurie teikė ir gavo Valstybinio studijų fondo teikiamą paramą
Valstybinio
studijų
fondo parama

2018 vasaris
TEIKTA

2018 vasaris
GAVO

2018 rugsėjis
TEIKTA

2018 rugsėjis
GAVO

1.

Valstybės
remiama
paskola (studijų kainai)

16

14

54

39

2.

6

4

13

9

3.

Valstybės
remiama
paskola
(gyvenimo
išlaidoms)
Socialinė stipendija

12

8

5

4

4.
5.

Studijų stipendija
Tikslinis finansavimas

1

1

-

12
-

6.

Parama
užsienio
lietuviams
Studijų
kainos
kompensavimas
Karo
tarnybos
kompensavimas
Tikslinė
išmoka
(projektas)

3

3

2

2

-

-

141

10

-

-

-

-

3

1

1

-

Eil. Nr.

7.
8.
9.

Neįgalieji studentai, papildomai (be Socialinės stipendijos) gauna finansinę paramą, kurią
teikia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - 2018 m. gavo
1 studentas.
Taip pat ir pati 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 laisvalaikio praleidimo. Nuomojama sporto salė žaisti krepšinį, nemokamai vedami
aerobikos, kino klubo užsiėmimai.

•

Studentams yra teikiama pagalba Karjeros planavime. Studentams sudaromos sąlygos
bendradarbiauti tiek su socialiniais partneriais, tiek su darbdaviais. Susitikimai vyksta
Kolegijoje ir organizacijose:

✓ 2018 m. Socialiniai ir verslo partneriai Kolegijoje, susitikimų metu partneriai pristatė
verslo specifiką ir verslo poreikius, siekiant nuo pirmų paskaitų motyvuoti ir skatinti
studentus gilintis į pasirinktą specialybę. Taip pat socialiniai ir verslo partneriai kviesti
skaityti paskaitas, kurios tiesiogiai susijusios su gerosios patirties perėmimu.
✓ 2018 m. studentai vyko į įvairias organizacijas, kuriuose turėjo galimybę susipažinti
su įmonių veikla bei užmegzti ryšius tolesniam bendradarbiavimui, t. y. atlikti praktiką
ir/ar įsidarbinti.

3. TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA
2018 metais peržiūrėtos VVK katedrų siūlomos mokslo taikomųjų darbų kryptys
Kolegijoje patvirtintos šios mokslo taikomųjų darbų kryptys:
•

•

bendrakoleginės mokslo taikomųjų tyrimų kryptys:
-

projektinio mokymo taikymo tyrimai,

-

kompetencijų tyrimai,

-

taikomieji verslo vystymo tyrimai;

Užsienio kalbų katedros kryptys:
-

•

•

kalbinės veiklos strategijų ir kalbinės raiškos priemonių analizė;

Informacinių technologijų katedros kryptys:
-

technologijomis grindžiamas mokymasis,

-

technologijų ir žmogaus sąveikos tyrimas;

Ekonomikos ir verslo katedros:
-

rinkos tyrimai,

-

sveikatingumo produktų/paslaugų vystymas;

-

komunikacijos strategijų analizė;

-

logistikos procesų/paslaugų plėtotė.

Kolegijos mokslinės veikla ir jos sklaida vykdoma įvairiomis formomis.
1. Dėstytojų dalyvavimas konferencijose ir seminaruose.
Vilniaus verslo kolegijos dėstytojai savo mokslinių tyrimų rezultatus pristatė:
•

Nacionalinėse mokslinėse konferencijoje:

T. Butvilas (2018). Nacionalinė mokslinė konferencija „Įgalinančios partnerystės link: vaikų
gerovę užtikrinančios strategijos ankstyvajame amžiuje“. Pranešimas: Įveikiant vaikų socialinioemocinio ugdymo mitus. Vilnius: LR Vyriausybė.
T. Butvilas (2018). Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija Žmogaus studijų centre.
Pranešimas: 5 emocinio ugdymo mitai. Vilnius: UAB „Žmogaus studijų centras“.
•

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

B. Bersėnienė. 2018 m. balandžio 23 d. skaitytas pranešimas Culture with a Small ‘c‘ bendroje
Vilniaus verslo kolegijos ir Socialinių mokslų kolegijos tarptautinėje konferencijoje. Vilnius,
Socialinių mokslų kolegija.
V. Kavaliauskas, I. Dudauri. 2018 m. spalio 13 d, skaitytas pranešimas Ekonomikos specialybės
studentų patirtis mokantis lietuvių kalbos Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir
kultūros centre. 6-ji tarptautinė ekonomikos konferencija ,,Nacionalinis ekonomikos plėtros modelis
vakar, šiandien ir rytoj. Tbilisis, Sakartvelo technikos universitetas.

V. Kavaliauskas, I. Dudauri. 2018 m. spalio 26 d. skaitytas pranešimas The usage of Lithuanian
folklore elements during the process of learning Lithuanian as the foreign language. Tarptautinėje
folkloro ir bažnytinės muzikos mokslinėje konferencijoje Batumi Giorgi Garaqanidze. Batumis,
Batumio menų universitetas, Sakartvelas.
B. Bersėnienė. 2018 m. spalio 11 d. skaitytas pranešimas Tarpkultūriniai komunikacijos
aspektai globalaus verslo aplinkoje tarptautiniame moksliniame seminare „Lietuva ir Sakartvelas iš
100 metų retrospektyvos“. Sakartvelo technikos universitetas, Tbilisis.
T. Butvilas (2018). Pozityvus mąstymas: spąstai ir įveika. Seminaras Biržų r. švietimo
vadovams ir savivaldybės administracijai. Biržai: Biržų r. ŠPT.
V. Kavaliauskas. „Lietuvių kalbos mokymas Sakartvelo technikos universiteto Lituanistikos
centre“. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuva ir Sakartvelas iš 100 metų retrospektyvos“. –
Tbilisis, Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras, Sakartvelas,
2018.10.11–12.
V. Kavaliauskas, I. Dudauri. „Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros
centro veikla“. 2018 m. spalio 15 d. Tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuva ir Sakartvelas iš 100
metų retrospektyvos“. Dušetis, Dušečio municipalitetas, Sakartvelas.
V. Kavaliauskas, I. Dudauri, S. Tabatadze. „Lietuvių literatūros vertimai į kartvelų kalbą (XXI
a.)“. 2018 m. spalio 18-19 d. Tarptautinis baltistų seminaras „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir
kontekstai“. Tartu, Tartu universitetas, Estija,
2. Tarptautinės studentų projektų konferencijos taikomųjų mokslų srityje
organizavimas.
2018 metais suorganizuotos 2 konferencijos. Konferencijos tikslas parodyti studentų projektų
idėjas, sprendimus, taikomųjų tyrimų pasiekimus bei paskatinti tarpdisciplininį studentų
bendradarbiavimą siekiant geriausių rezultatų. Konferencijos metu studentai pristato savo atliktų
projektų rezultatus, diskutuoja, atsakinėja į projektus vertinančių ekspertų klausimus.
3. Suorganizuotas tarptautinis mokslinis seminaras.
„Lietuva ir Sakartvelas iš 100 metų retrospektyvos“. – Tbilisis, Sakartvelo technikos
universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras, Sakartvelas, 2018 m. spalio 11–12 d. ir Dušetis,
Dušečio savivaldybė, Sakartvelas, 2018 m. spalio 15 d. Seminaras organizuotas pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų baltistikos projektą. Vilniaus verslo kolegija
buvo šio seminaro organizavimo partnerė.
4. Mokslo straipsniai tarptautinių mokslinių konferencijų medžiagoje.
V. Kavaliauskas, I. Dudauri. Mokslinio pranešimo tezės „The usage of Lithuanian folklore
elements during the process of learning Lithuanian as the foreign language“. – Batumi Giorgi
Garaqanidze International Scientific Conference of Folk and Church Music – Batumi, 2018, p. 32–
33.

V. Kavaliauskas, I. Dudauri, S. Tabatadze. Mokslinio pranešimo tezės „Lietuvių literatūros
vertimai į kartvelų kalbą (XXI a.)“. – Tarptautinio baltistų seminaro „Baltijos regiono savimonė:
kontaktai ir kontekstai“ – Tartu, Tartu universitetas, Estija – pranešimų tezės – p. 6–7.

4. KOMUNIKACIJA IR TARPTAUTINĖ VEIKLA
4.1.KOMUNIKACIJA
VVK ŽINOMUMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS
Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrius (KTRS) vykdo ir koordinuoja Kolegijos išorinę ir
vidinę komunikaciją: formuoja Kolegijos įvaizdį ir žinomumą, koordinuoja informacinių priemonių
rengimą ir leidybą, rengia ir atnaujina informaciją Kolegijos tinklalapiui ir socialinių tinklų
paskyrose, atlieka rinkos tyrimus (visuomenės, studentų ir darbuotojų apklausas), vykdo naujų
studentų paiešką, organizuoja Kolegijos bendruomenės laisvalaikį, visuomeninę ir savanorystės
veiklas, plečia socialinių ir tarptautinių partnerių tinklą.
Planuojant 2018 m. reklaminę kampaniją, buvo įvertinta praėjusių metų reklamos, įvaizdžio
kūrimo ir kolegijos vardo žinomumo didinimo ir viešinimo kampanijos ir nuspręsta dalinai atnaujinti
VVK įvaizdį, reklaminėje medžiagoje daugiau panaudojant studentus ir jų pasisakymus, citatas prie
kiekvienos studijų programos, toliau naudoti VVK trumpinį, rengiant reklaminę medžiagą, stendų
apipavidalinimui, dalyvaujant nacionalinėse ir tarptautinėse studijų mugėse. 2018 m. buvo daugiau
dėmesio akcentuojama socialinėms medijos: Facebook, Youtube, ruošiami straipsnių ciklai.
Vilniaus verslo kolegijos žinomumo didinimui buvo pasirinktos šios reklaminės priemonės ir
komunikacijos kanalai:
-

reklaminė medžiaga – bukletai 140x420 mm su dviem lenkimais po 140 mm (LT, EN,
RU) ir informaciniai lapeliai 140x140 mm su stojimo informacija bei studijų kaina
reklaminiai stendai (LT, RU) su studijų programomis
reklaminiai VVK marškinėliai,
mobilus VVK stendas (EN): Study in Europe, Study in Lithuania
reklama „Kuo būti“, „Kur stoti“ žurnaluose, žurnalo www.kurstoti.lt portalas
socialinės medijos: FB, VK, Instagram, Youtube, Linkedin
portale www.bachelorstudies.com atnaujintas VVK profilis ir administruotos studentų
užklausos
portalas www.studyinLithuania.lt
žurnalo „Reitingai“ reitinguose VVK aukšti darbdavių vertinimai
straipsniai žiniasklaidoje
baneris „Mano dienynas“
reklaminiai video klipai:

Reklaminiai kvietimai studijuoti
o Verslo vadyba ir marketingas
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2338138012863823
o Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2329603520383939

o Turizmas ir renginiai
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2327362023941422
o Informacija apie tiesioginį priėmimą
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2315375088473449
o Programavimas ir internetinės technologijos
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2297329156944709
o VVK diplomų teikimo iškilmės FB „video live“
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2299819566695668
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2299733730037585
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2299819566695668
o Tarptautinių studentų apsilankymas Musninkų A.Petrulio gimnazijoje, kur
dalyvavo projekto „Būkim pažįstami“ surengtoje diskusijoje.
https://www.facebook.com/152929004718079/videos/2262068310470794
Studijų programos buvo reklamuojamos dviejose studijų mugėse Kaune ir Vilniuje, taip pat
studijų mugėse ir studijų renginiuose Baltarusijoje, Gruzijoje, Suomija, Turkijoje, Ukrainoje,
Uzbekistanas.
Tobulinant vidinę ir išorinę komunikaciją, 2018 m. buvo nuspręsta sukurti VVK internetinės
svetainės www.kolegija.lt naują dizainą LT, EN ir RU kalba. Atnaujintas svetainės turinys.
Informacija apie priėmimą, studijų programas, renginius, naujienas ir kitus aktualius
pranešimus buvo nuolat talpinama svetainėje lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ir aktyvinama socialinių
medijų reklama.
Nuo 2018-06-04 d. (nuo šios datos paleista atnaujinta www.kolegija.lt svetainė, senosios
duomenų iki šios datos neturime) svetainės lankomumas buvo – 33 504 lankytojai, iš jų didžioji dalis
nukreipimų iš Google Search (17554) nukreipimas iš kitų svetainių (5147), tiesiogiai (10256), iš
socialinių medijų (547); FB fanų skaičius metų pabaigoje buvo – 3103 „like“.

SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ
Vilniaus verslo kolegija, vykdydama savo veiklą, glaudžiai bendradarbiauja su akademiniais,
socialiniais ir verslo partneriais. 2018 m. turėjo pasirašytas 69 bendradarbiavimo sutartis: iš jų 50
socialiniai, 13 verslo, 6 akademiniai partneriai.
Socialiniai, verslo ir akademiniai partneriai dalyvavo ir kolegijos renginiuose: studijų mugėse,
projektų susitikimuose, projektų konferencijose, studentų baigiamųjų darbų gynime ir diplomų
teikimo šventėje, metiniame kolegijos darbuotojų ir partnerių susitikime, rugsėjo 1-osios šventėje ir
socializacijos savaitėse, tarptautinės dienos šventėje ir įvairiuose darbiniuose susitikimuose.
VVK bendruomenė taip pat aktyviai dalyvavo įvairiuose visuomeniniuose renginiuose.
Lapkričio 30 ir gruodžio 3 dienomis Vilniaus verslo kolegija kartu su vėžiu sergančių vaikų
asociacija „Paguoda“ organizavo šventinius kalėdinius renginius „O buvo taip...“

Lapkričio 20 d. I kurso studentams paskaitą apie kibernetinį saugumą skaitė Eset įmonės atstovas R.
Liubertas.

4.2. TARPTAUTINĖ VEIKLA
Vilniaus verslo kolegija kasmet plečia užsienio partnerių tinklą, aktyviai dalyvauja
tarptautiniuose projektuose ir programose bei tarptautinėje mokslo ir tyrimų veikloje. 2018 m. VVK
turėjo 44 pasirašytas Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis su aukštojo mokslo institucijomis: iš jų 39
su partneriais EU, ir 5 su ne EU šalimis (Gruzija (2), Baltarusija (1), Ukraina (1) ir Sirija (1).
ERASMUS JUDUMAI
2017-2018 m. m. Erasmus+ programos vykdymui (KA103 studentų ir personalo judumams ir
judumo organizavimui bei kitoms veiklos programos šalyse) VVK gavo finansavimą:
-

Europos Komisija suteikė 20.240,00 Eur dotaciją

Vilniaus verslo kolegija skirtas dotacijas per 2018 metus panaudojo studentų ir personalo
tarptautiniam judumui.
8 VVK studentai pasinaudojo Erasmus+ judumo galimybe: 1 studentas išvyko studijoms, 7 –
atliko praktiką užsienyje ir 2 absolventai išvyko praktikai po studijų baigimo. Studijoms buvo
pasirinkta Vokietija, praktikai – Kipras, Vokietija, Estija, Jungtinė Karalystė.
Erasmus+ dėstymui ir mokymuisi programos šalyse įvyko 5 mobilumai: 2 dėstytojai vyko
dėstyti į Latviją, 3 dėstytojai ar darbuotojai mokytis į Daniją
2018 m. VVK kartu su Socialinių mokslų kolegija organizavo jungtinę tarptautinę savaitę „Joint
International Week: Accepting Diversity“. Sulaukėme 19 dalyvių iš 14 šalių: Lenkijos, Estijos,
Čekijos, Vokietijos, Prancūzijos, Kosovo, Portugalijos, Slovakijos, Pietų Korėjos, Ispanijos,
Turkijos, Jungtinės Karalystės, Makedonijos, Laoso. Iš jų 5 dalyviai dėstė paskaitas, likusieji
dalyvavo mokymuose. Pagal Erasmus+ mainų programą atvyko 2 dėstytojai iš Latvijos Turiba
universiteto ir 2 darbuotojai iš Suomijos Laurea taikomųjų mokslų universiteto mokymams. Per
metus įvykdyti 18 atvykstančio mobilumo vizitai.

KITI JUDUMAI
Vilniaus verslo kolegijos studentai ir personalas dalyvauja ne tik Erasmus+ mainų programoje,
tačiau ir kituose tarptautiniuose judumuose: projektiniuose susitikimuose, stažuotėse, studijų mugėse,
pažintiniuose vizituose, konferencijose, savanorystės veiklose ir kt.
2018 m. 4 kolegijos darbuotojai dalyvavo tarptautinėse studijų mugėse Tbilisyje, Gruzijoje ir
Kijeve, Ukrainoje.
VVK dėstytojai ir administracijos darbuotojai 2018 m. aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje,
viso 27 mobilumai: ERASMUS+ (5 mobilumai), EUROSOL (8 mobilumai), UNITY IN

DIVERSITY (7 mobilumų) projektiniuose susitikimuose, pažintiniuose vizituose, tarptautinėse
studijų mugėse (7 mobilumai).
TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA
Per 2018 m. buvo gautos 67 paraiškos studijuoti VVK tarptautinėse studijų programose rusų
ar anglų kalbomis. Priimti studijuoti 41 studentas į studijų programas užsienio kalbomis, iš jų 1
Lietuvos pilietis ir 40 užsienio piliečiai į šias studijų programas:
-

Svetingumas ir renginių industrija – 8 užsienio piliečiai (studijoms rusų/anglų kalba)

-

Verslo vadyba ir marketingas – 4 užsienio piliečiai (studijoms rusų/anglų kalba), 1
užsienio pilietis (studijoms anglų kalba), 18 užsienio piliečių (studijoms rusų kalba) ir 1
Lietuvos pilietis (studijoms rusų kalba)

-

Medijos ir kompiuteriniai žaidimai – 6 užsienio piliečiai ir 3 Lietuvos piliečiai (studijoms
anglų kalba)

2018 m. pabaigoje Vilniaus verslo kolegijoje tarptautinėse studijų programose studijavo 83
studentai, iš jų 82 užsienio piliečių iš 22 šalių, ir 1 Lietuvos pilietis. Užsienio piliečiai (82) sudarė
14,36% nuo visų VVK studentų (571), o tarptautinėse studijų programose studijuojančių skaičius (83)
sudarė 14,53% nuo visų VVK studentų (571).

Tarptautinių studentų šalių
pasiskirstymas 2018 m.

Studentų pasiskirstymas
tarptautinėse grupėse 2018
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NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE IR NACIONALINĖSE ORGANIZACIJOSE
2018 m. Vilniaus verslo kolegija kaip narė yra įtraukta į šias tarptautines organizacijas:
-

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)

-

EWMD – European Women‘s Management Development International Network

-

INFOBALT asociacija

-

Užupio klasteris

-

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

-

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija

Dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse narystėse padeda Kolegijai plėtoti partnerių tinklą
ir populiarinti Vilniaus verslo kolegijos vardą švietimo paslaugų ir darbo rinkoje.

5. PROJEKTINĖ VEIKLA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
5.1. PROJEKTINĖ VEIKLA

2018 m. Vilniaus verslo kolegija dalyvavo 4 tarptautiniuose projektuose:
Tarptautiniai projektai
Eil.
Projekto pavadinimas
Nr.
Language
skills
and
intercultural issues in the
hospitality industry: unity
in diversity in the EU labour
market, Nr. 2016-1-HR01KA202-022160. Projekto
trumpinys – UNITY IN
DIVERSITY

Projekto logotipas

2018 m. reikšmingiausi darbai
•

Vasarį Tbilisyje vyko studijų
paroda
• Kovą projektas buvo
pristatytas Varpo (Vilnius)
gimnazijos moksleiviams ir
mokytojams
• Kovą dalyvavome Stambule
vykusioje tarptautinėje
švietimo parodoje. Buvo
pristatyta tarptautinė kolegijos
veikla ir vykdomi tarptautiniai
projektai
• Balandį kartu su Socialinių
mokslų kolegija buvo
organizuota tarptautinė savaitė
„Joint International week:
Accepting Diversity“. Buvo
organizuota konferencija apie
tarptautinių studentų
integraciją, pasidalinta gerąja
patirtimi. Dalyviai atvyko iš
14 šalių: Turkijos, Estijos,
Jungtinė Karalystės, Kosovo,
Ispanijos, Slovakijos,
Portugalijos, Lenkijos,
Vokietijos, Prancūzijos,
Makedonijos, Čekijos, Laoso
ir Pietų Korėjos
https://www.facebook.com/pg/K
olegija/photos/?tab=album&albu
m_id=2201394843204808
•
•
•

Gegužę vyko susitikimas su
mokyklos bendruomene Bila
Tserkva miestelyje, Ukrainoje
Kovą ir balandį dalyvavome
studijų dienose Ukmergėje ir
Utenoje
Birželio 4-6 dienomis
Dubrovnike vyko baigiamoji

European Citizens for
Solidarity. 576344-CITIZ1-2016-1-ES-CITIZ-CIV.
Visuomenės švietimas apie
migrantų ir pabėgėlių
situaciją. Projekto
trumpinys - EUROSOL

•

AM studentų ir darbuotojų
mobilumas
Programos
šalyse, Nr. 2017-1-LT01KA103-034931

•

•
•

•

•

•

projekto konferencija.
Renginyje dalyvavo
dėstytojai, mokytojai, turizmo
centrų darbuotojai, kitos
suinteresuotos šalys iš 9
projekte dalyvaujančių šalių.
Projekto partneriai pristatė
pačių sukurtą internetinę
mokymosi platformą,
http://esolams.eu/unity/,
programėles išmaniesiems
telefonams siekiant mokytis
16 kalbų. Konferencijos
dalyviai diskutavo su
ekspertais iš įvairių šalių kaip
geriau panaudoti sukurtą
priemonę dėstant užsienio
kalbą svetingumo studijų
programų studentams tiek
profesinėse, tiek aukštosiose
mokyklose, kaip ją pritaikyti
suinteresuotų žmonių
poreikiams iš kitų sričių, pvz.
užsienyje keliaujantiems
turistams, vertėjams,
svetingumo programų
dėstytojams ne užsienio kalbų
paskaitose
Apskritojo
stalo
debatai
vasario mėnesį Berlyne
Balandžio mėnesį konferencija
Kipre.
Projekto partnerių susitikimas
gegužės mėnesį Madride.

1 studentas iš Turizmo ir
renginių studijų programos
išvažiavo Erasmus+ praktikai į
LOUIS HOTEL PUBLIC LtD
(Kipras)
1 studentas iš Turizmo ir
renginių studijų programos
išvažiavo Erasmus+ praktikai į
QR
MANAGEMENT
(Vokietija)
1 studentė iš Turizmo ir
renginių studijų programos
išvažiavo Erasmus+ praktikai į
FLOKANDUR
HOTEL
(Islandija)
1 studentas iš Turizmo ir
renginių studijų programos

•

•

•

AMTP2 Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra,
2017-09.3.1-ESFA-V-70901-003

•

išvažiavo Erasmus+ praktikai į
VISIONS
2
REALITY
CONSTRUCTION (Jungtinė
Karalystė)
1 studentė iš Sveikatingumo ir
renginių industrijos studijų
programos
išvažiavo
Erasmus+
praktikai
į
OCEAN‘S TEAM (Jungtinė
Karalystė)
1 studentas iš Turizmo ir
renginių studijų programos
išvažiavo Erasmus+ praktikai į
VOGEL
FACILITY
SERVICE (Vokietija)
1 studentas iš Sveikatingumo ir
renginių industrijos studijų
programos
išvažiavo
Erasmus+
studijoms
į
KARLSHOCHSCHULE
INTERNATIONAL
UNIVERSITY (Vokietija)
1 studentas iš Logistikos verslo
studijų programos išvažiavo
Erasmus+ praktikai į DK
LOGISTICS OU (Estija)

5.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Kolegija savo veiklą grindžia suformuluotais pagrindiniais principais, vienas iš jų yra
orientuotas į darbuotoją (Darbuotojui – asmeninio reikšmingumo pripažinimas, sąlygos
kompetencijai ir iniciatyvai plėtoti bei kvalifikacijai kelti, asmeninių vertybių tolerancija ir
suderinamumas su institucijos tikslais). Kolegijoje žmogiškieji ištekliai valdomi atsižvelgiant į
suformuluotą žmogiškųjų išteklių politiką.
Kolegijos personalą sudaro administracijos darbuotojai ir dėstytojai.
2018 m. spalio 1 d. Vilniaus verslo kolegijoje dirbo 16 administracijos darbuotojų (dalis iš kurių
- dėstytojai) ir 66 dėstytojų, iš kurių 23 (33 %) – turi daktaro laipsnį, 39 (59%) – dėstytojai-praktikai,
turintys didesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje.
1.
2.
3.
4.

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

Darbuotojų skaičius
66
13
1
6

Dėstytojas
1.
2.
3.
4.

Iš viso

Asistentas
Dėstytojas
Docentas
Profesorius
Suma
Moterų sk.

3
39
22
1
66
39

Iš jų turi mokslo (daktaro)
laipsnį
22
1
23
14

Dėstytojai, turintys daktaro laipsnį

Dėstytojai-praktikai

Kiti dėstytojai

Kiti dėstyotojai

18;
30%

22;
37%

42;
70%

1)

38;
63%

2)

Kolegijos dėstytojų struktūra: 1) dėstytojų turinčių daktaro laipsnį ir 2) dėstytojai praktikai

•

Kolegijoje puoselėjama ir palaikoma Kolegijos organizacinė kultūra. Vadovo iniciatyva
yra rengiami visų darbuotojų formalūs ir neformalūs renginiai:
Reikšmingiausi renginiai 2018:
▪

Studijų mugės Vilniuje ir Kaune

▪

Vertimo konkursas 2018

▪

Renginys su asociacija ,,paguoda“ o buvo taip....

▪

Tarptautinė studentų diena

▪

Lima Day Lietuva '18

▪

Unity in Diversity projekto susitikimas

▪

Studentų projektų konferencija

▪

VVK rugsėjo 1-osios šventė

▪

VVK socializacijos savaitės

▪

VVK diplomų įteikimo šventė

▪

VVK ir SMK Erasmus+ tarptautinė savaitė

▪

Suomijos universitetų ir kolegijų dėstytojų vizitas

▪

We Run Vilnius

RENGINIŲ AKIMIRKOS

STUDIJŲ MUGĖ VILNIUJE 2018

STUDIJŲ MUGĖ KAUNE 2018

RENGINYS SU ASOCIACIJA ,,PAGUODA“ O BUVO TAIP....

TARPTAUTINĖ STUDENTŲ DIENA

LIMA DAY LIETUVA'18

VVK DĖSTYTOJAI IR PARTNERIAI SUSITIKO DUBROVNIKE, KROATIJOJE UNITY IN
DIVERSITY PROJEKTO BAIGIAMOJOJE KONFERENCIJOJE

STUDENTŲ PROJEKTŲ KONFERENCIJA

VVK SOCIALIZACIJOS SAVAITĖS

VVK DĖSTYTOJAI STAŽAVOSI „THE ART & CRAFT OF DESIGNING & FACILITATING
LEARNING SPACES MASTERCLASS“ - „KAOSPILOT“ DANIJOJE

VVK IR SMK ERASMUS+ TARPTAUTINĖ SAVAITĖ

SUSITIKIMAS KIRGIZIJOS ŠVIEITMO MINISTERIJOJE

VILNIAUS VERSLO KOLEGIJOJE VIEŠĖJO SUOMIJOS KOLEGIJŲ IR PROFESINIŲ
MOKYKLŲ VADOVAI

6. INFRASTRUKTŪRA
6.1. MATERIALI BAZĖ
Kolegija nuolat skiria lėšų mokymo aplinkos gerinimui, kompiuterinės ir programinės įrangos
priežiūrai ir atnaujinimui, bibliotekos fondų plėtrai.
2018 m.
Patalpų priežiūra ir eksploatacija, Eur
Bendras patalpų plotas m2
Pastatų ir patalpų atnaujinimo rodiklis, %
Programinė ir technologinė įranga, Eur
Studentų skaičius visos darbo dienos ekvivalentu
Technologinės įrangos atnaujinimo rodiklis, %
Bibliotekos fondų apskaita, Eur
Studentų skaičius visos darbo dienos ekvivalentu
Bibliotekos fondų atnaujinimo rodiklis, %
VISO lėšos, skirtos Kolegijos materialinei bazei,
Eur

38.103,90
1.022,82
37,25
39.549,20
504
78,47
5.242,46
504
10,40
82.895,56

6.2. BIBLIOTEKOS VEIKLA
Bibliotekos paskirtis – užtikrinti aprūpinimą kolegijos bendruomenę 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 ir kitais bibliotekos fondais).
Bibliotekoje yra naudojamas „OpenBiblio“ kompiuterinis katalogas. Kur yra registruojamos
knygos ir vartotojai. Studentai gali pasižiūrėti, kokios knygos yra bibliotekoje.
Nuo 2010 m. VVK biblioteka yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos ( LMBA ) narė. O
nuo 2017 m. yra Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo (eLABA) narė.

2018 m.
Bibliotekos fondo judėjimas
Bibliotekos fondas 2018-01-01 (knygos ir serialiniai leidiniai), vnt.
Gauta leidinių per 2018 m.(vnt. / pavad.)
Nurašyta leidinių per 2018 m. (vnt. / pavad.)
Bibliotekos fondas 2018-12-31 (knygos ir serialiniai leidiniai), vnt.
Gauta garsinių/regimųjų dokumentų per 2018 m. (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse
laikm.)

Vnt.
4038
60/37
0/0
4100
1/1

Garsiniai regimieji dokumentai 2018-12-31 (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse
laikmenose):
Gauta Mišrių dokumentų 2018 m. (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikmenose)
Mišrūs dokumentai 2018-12-31 (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikmenose)

50/48
0/0
8/8

2018 m.
Bibliotekos vartotojų aptarnavimas
Perregistruotų vartotojų skaičius
Naujų registruotų vartotojų skaičius
Registruotų skaitytojų skaičius 2018-12-31
Apsilankymų (lankytojų) skaičius 2018 m.
Leidinių išdavimas
Iš jų į namus
Iš jų išduota vietoje
Bibliotekos darbuotojų skaičius
2018 m.
Pavadinimas (-ai)

Vnt.
86
183
200
372
524
502
22
1

Prenumeruojami
Vnt.
spausdintiniai
periodiniai
leidiniai
ir
el.
ištekliai
(duomenų bazės):
Prenumeruojami spausdintiniai periodiniai leidiniai
Prenumeruojamų
periodinių
4
Laikraštis „Verslo žinios“. Žurnalai: „Valstybė“,
leidinių skaičius
„Verslo klasė“, „Nemunas“
Iš jų laikraščiai
1
„Verslo žinios“
Prenumeruojami el. ištekliai (duomenų bazės):
Užsienio
prenumeruojamos
16
EBSCOPublishing : Academic Search Complete,
duomenų bazės
Business Source Premier, ERIC, European Views
of the Americas: 1493 to 1750, GreenFile, Health
Source - Consumer Edition, Health Sourse:
Nursing/Academic Edition, Library, Infomation
Science&Technology Abstracts, MasterFILE
Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional
Business News, Teacher Reference Center, AHFS
Consumer Medication Information; Emerald
Management eJournals, Taylor&Francis
Lietuvos
atviros
prieigos
11
Duomenų bazės: Eur-Lex duomenų bazė,
elektroniniai ištekliai
Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos, Lietuvos
periodinės spaudos straipsnių bazės archyvas
1994–2002 m., Lietuvos Respublikos 1918-1940
m. teisės aktų bazė, Lietuvos Respublikos teisės
aktų duomenų bazė, Lietuvos Respublikos teisės
aktų duomenų bazė, Lituanistika, Mykolo Romerio
universiteto elektroninės knygos, Nacionalinės
bibliografijos duomenų bankas, E periodika

Užsienio
atviros
elektroniniai ištekliai

prieigos

5

Elektroniniai
katalogai:
www.libis.lt,
www.lvb.lt
Co-Action Publishing, DART - Europe - atvirosios
prieigos talpykla, Highwire Press , ArXiv,
CiteSeer

