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ĮVADAS
2020 m. veiklos ataskaitoje pateikiami svarbiausi Vilniaus verslo kolegijos (toliau VVK,
Kolegija, aukštoji mokykla) veiklos rezultatai ir reikšminiai pokyčiai. 2020 metų veiklos ataskaita
pateikia esmines veiklas, kurios turėjo įtaką Kolegijos vidiniam tobulėjimui ir integracijai į Europos
aukštojo mokslo erdvę.
Ataskaitoje pateikiami svarbiausi 2020 metais Kolegijos bendruomenės nuveikti darbai, susiję
su ekstremalios situacijos ir karantino įvedimu Lietuvoje. Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. V333 ,,Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 12, studijos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose nuo
2020-03-16 dienos buvo sustabdytos. Vilniaus verslo kolegija kaip ir kitos aukštosios mokyklos
privalėjo per dvi savaites pasirengti studijų vykdymui per nuotolį. Daugiau apie tai skyriuje Studijos.
2020 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.
2020 m. Kolegija toliau stiprino ir vykdė projektinį mokymą. Tiek dėstytojams projektų
vadovams, tiek studentų komandoms teko nelengva užduotis formuoti komandas ir bendradarbiauti
nuotoliniu būdu, tačiau projektinis mokymas buvo tęsiamas, o studentų projektų pristatymai vyko
vaizdo konferencijų metu, naudojant Zoom ir Big Blue Button platformas.
2020 m. peržiūrėtos VVK katedrų siūlomos bendrakoleginės ir katedrų mokslo taikomųjų
tyrimų kryptys. 2020 m. pradėtas vykdyti INOPAY projektas, kurio pareiškėjas UAB Fitek, o VVK
jame dalyvauja kaip pagrindinis partneris. Net aštuoni Kolegijos tyrėjai vykdo mokslinius tyrimus
šiame projekte. 2020 metais Kolegija Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) pateikė
MISCANTHUS projekto paraišką, kuri buvo įvertinta teigiamai, tačiau jos įgyvendinimui agentūrai
nepakako lėšų. VVK priėmė sprendimą dalyvauti pakartotiniame kvietime ir teikti MISCANTHUS
projekto paraišką dar kartą, kas ir buvo padaryta 2021 m. sausio mėnesį.
2020 m. Kolegija ir toliau vykdė tarptautiškumo plėtros veiklas: siūlė tarptautinių studijų
programas anglų ir rusų kalbomis. Dėl besitęsiančios ekstremalios situacijos ir karantino, Vilniaus
verslo kolegijai perorientavo studijas ir jas vykdė per nuotolį, tačiau buvo priimtas sprendimas 2020
m. vykdyti priėmimą tik į Verslo vadybos ir marketingo studijų programą rusų kalba.
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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.
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. 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 9004 kokybės vadybos sistemos rekomendacijomis.
Kolegijos strategijos įgyvendinimui pasitelkiama Kolegijos valdymo struktūra, kuri 2020 metų
rudenį buvo atnaujinta (1 pav.), pertvarkant Projektų valdymo ir verslo vystymo skyrių į Mokymo
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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.

1 pav. Vilniaus verslo kolegijos valdymo struktūra, 2020 m.

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, Mokymo inovacijų skyrius, Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrius, Infrastruktūros
skyrius, Buhalterija ir Biblioteka. VVK sklandų studijų programų vykdymą koordinuoja 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.
2020 metais Kolegija tobulino vykdomą veiklą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas studijų
programų pristatymams Lietuvoje ir užsienyje, inovatyvaus verslumo ugdymo metodo Team
Academy populiarinimui įvairių medijų pagalba ir Vilniaus verslo kolegijos perėjimui į studijų
vykdymą per nuotolį.
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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.
2.1. STUDIJŲ PROGRAMOS
2020 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

bakalauras

studijų

–

kalba

–

kalba

–

lietuvių

Academy

metodu (Suomija); (NL)
2.

Logistikos

verslas

(pavadinimas

6531LX014

įsigaliojo

vadybos

studijų

2023-08-31

lietuvių, rusų

profesinis
bakalauras

nuo 2018-01-24; iki 2017
galiojo

Verslo

pavadinimas

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

2020-08-31

studijų

profesinis

Akreditacija pratęsiama iki

lietuvių, rusų-anglų,

nuo 2018-05-08; iki 2017

bakalauras

bus

anglų

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

Turizmas

ir

renginiai

įsigaliojo

(pavadinimas

galiojo

Svetingumo

6531LX013

pavadinimas
ir

renginių

Verslo

vadybos

paskelbti

artėjančio

kalba

–

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

Anglų kalba ir tarptautinė

6531NX001

Akreditacija

studijų

kalba

–

lietuvių-anglų

kryptyje
5.

Programavimas ir internetinės
technologijos (PIT); (NL, I)

6531BX037

Informatikos
mokslų profesinis

2022-06-30

studijų

kalba

–

lietuvių

bakalauras
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Eil.

Studijų programos

Valstybinis

Suteikiamas

Data iki kada

Nr.

pavadinimas

kodas

kvalifikacinis

akredituota

Pastabos

laipsnis
6.

Žaidimų kūrimas (iki 2017 m.

6531BX007

Informatikos

2020-08-31

galiojo pavadinimas Medijos

mokslų profesinis

pratęsiama iki bus paskelbti

ir kompiuteriniai žaidimai)

bakalauras

artėjančio studijų krypčių

(ŽAK); (NL)
7.

Interaktyvios medijos ir

Akreditacija

studijų

kalba

–

lietuvių, anglų

vertinimo rezultatai
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)

2020 metai – pirmieji metai, kai 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 4 studijų programos ne tik lietuvių, bet ir kitomis užsienio kalbomis:
•

Turizmas ir renginiai – rusų/anglų;

•

Logistikos verslas – rusų k.;

•

Verslo vadyba ir marketingas – rusų k.;

•

Žaidimų kūrimas – anglų k.

2.2. MOKYMO INOVACIJOS

Verslumo ugdymas

Vilniaus verslo kolegijoje Verslo vadybos ir marketingo (toliau VVM) programoje jau antri
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. Mokomasi ir savarankiškai skaitant knygas, studentus konsultuoja koučeriai, akademiniai bei
verslo konsultantai.
2020 m. kovo mėnesio pradžioje vyko Tiimiakatemia Global, Partus LTD, Suomijos
konsultacinės įmonės, sukūrusios Team Academy metodą atstovų vizitas Vilniaus verslo kolegijoje.
Vizito tikslas – įvertinti Kolegijos pasirengimą taikyti Team Academy metodą Verslo vadybos ir
marketingo studijų programoje ir atlikti sertifikavimui reikalingus veiksmus. Buvo apžiūrėtos tam
tikslui skirtos patalpos, pravesti mokymai administracijos darbuotojams ir strateginė sesija su
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vadovybe. Toliau vystant Team Academy metodo taikymą numatoma: įtraukti naują verslumo
ugdymo metodą į ateinančio periodo strategiją, parengti dokumentaciją, numatyti projektinio
mokymo ir Team Academy integracijos galimybes, sudaryti sąlygas iš pagrindinės VVM programos
pereiti į grupę, pasirinkusią Team Academy metodą, skatinti tarpdisciplininių komandų formavimąsi,
didinti konkurencinį pranašumą, užtikrinti personalo kompetencijų ugdymą. 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.
Tiimiakatemia Global, Partus LTD vizitas Vilniaus verslo kolegijoje

2020 m. naujai susikūrusi 2-ro kurso VVM Team Academy studentų komanda pradėjo didelį
projektą su saulės energetikos srityje dirbančia įmone UAB Saulės grąža, viena iš šios rinkos lyderių
Lietuvoje. 5 studentų grupei teko rinkos tyrimo projektas – ištirti tokio pobūdžio įmones Anglijoje ir
Airijoje. Pasak Deimintos Noreikienės, įmonės rinkodaros vadovės, buvo smalsu, kokią naudą atneš
šis bendradarbiavimas su Vilniaus verslo kolegijos studentais. „Jau dabar matau, kad šio projekto
kuriama vertė yra didelė. Studentų domėjimasis, noras veikti, įsiklausymas daro gerą įspūdį. Gavome
daugiau nei tikėjomės. Didžiulis pliusas – kad jie turi dėstytojų priežiūrą. Šių studentų įmonė gali
konkuruoti su panašias paslaugas teikiančiomis įmonėmis Lietuvoje,“ – taip atsiliepė įmonės atstovė.
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Nuotolinis darbas ir mokymasis
Tačiau labiausiai įsimintini 2020 metai bus dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir pasaulį
ištikusios globalios krizės, kuri neišvengiamai paveikė visas mūsų gyvenimo sritis, taip pat ir švietimą
bei studijas. Nuo 2020 m. kovo mėn. prasidėjus karantinui ir ŠMSM ministro įsakymu rengiantis
vykdyti studijas per nuotolį, kaip niekad tapo svarbu dirbti sutelktai ir šį iššūkį priimti kaip galimybę
imtis naujų dalykų, kurie praturtintų Kolegijos patirtį ir turėtų ilgalaikį teigiamą poveikį mūsų
organizacijos veiklos rezultatams. Nors dauguma šalies mokyklų nebuvo tam pasiruošę nei
technologiškai, nei metodiškai, nei moraliai, nebuvo kito pasirinkimo. Privalėjome kuo efektyviau
išnaudoti studijų per nuotolį teikiamas galimybes, naujai atrasdami savo potencialius gebėjimus.
VVK virtualios mokymo aplinkos (toliau – VMA) vaidmuo iki šiol buvo greičiau pagalbinis,
o ne pagrindinis. Šiuo sunkiu metu tapo akivaizdu, kad profesionaliai ir kūrybiškai integruoti
nuotolinio mokymosi elementai į studijų turinį ir formas visam studijų procesui neginčijamai suteikia
gyvumo, naujumo ir padeda spręsti neatidėliotinas studijų organizavimo problemas.
Vilniaus verslo kolegija pradėjo vykdyti studijas per nuotolį naudodama jau esamą Moodle
platformą, į ją papildomai diegiant šiai sistemai pritaikytą įskiepį Big Blue Button (toliau - BBB),
kiek įmanoma, laikantis vieningos aplinkos.
Kolegijoje, kad siekiant užtikrinti sklandų studijų proceso pertvarkymą, pirmaisiais ir
vėlesniais karantino mėnesiais buvo:
1. organizuoti administracijos ir katedrų vadovų bendri pasitarimai (2020 m. kovo mėnesį,
iškart po pirmojo karantino paskelbimo), kurių metu buvo priimami sprendimai dėl
techninės įrangos atnaujinimo, papildomos įrangos įsigijimo, technologijų diegimo bei
dėstytojų mokymų organizavimo siekiant palengvinti skubų perėjimą prie kokybiško
nuotolinio mokymo. Buvo pasidalinta atsakomybės sritimis, suformuota dėstytojųkonsultantų komanda iš IT katedros ir kitų darbuotojų (Gitana Čechamirienė, Andrejus
Račkovskis, Violeta Jadzgevičienė, Robertas Narkevičius). Išplėsti ir parengti techniniai
resursai (BBB talpinti buvo reikalingas atskiras galingas serveris), atliktas procesų
testavimas.
2. 2020-03-25 Violetos Jadzgevičienės ir Gitanos Čechamirienės nuotoliniame seminare
VVK dėstytojams ir administracijai buvo demonstruojami Moodle komunikacijos įrankiai
pristatant vaizdo konferencijų Big Blue Button įrankį.
3. 2020-03-27 Andrejus Račkovskio su UKK dėstytojais virtualioje klasėje aptarti nuotolinio
mokymo ypatumai ir iššūkiai.
4. Atlikta vaizdo konferencijoms organizuoti tinkamų įrankių apžvalga ir analizė, įvertinant
jų funkcionalumą ir patogumą pereinant prie nuotolinio mokymosi. Sudarytas
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ekstremaliuoju laikotarpiu naudojamų studijų kokybę užtikrinančių priemonių planas
(Gitana Čechamirienė, Robertas Narkevičius)
5. Sukurtas

kolegijos

VMA

modulis

–

Pagalba

mano.kolegija.lt

naudotojams.

https://mano.kolegija.lt/course/view.php?id=351.
6. Modulyje sukurta ir patalpinta apie 20 instrukcijų dėstytojams (pdf arba video formatu),
padedančių suprasti dažniausiai naudojamas VMA Moodle veiklas ir vaizdo konferencijų
įrankį BigBlueButton (aut. Gitana Čechamirienė ir Violeta Jadzgevičienė).
7. Sukurta BBB naudojimo instrukcija studentams (lietuvių ir anglų kalbomis) ir išplatinta
el. paštu bei įkelta į Kolegijos VMA (aut. Gitana Čechamirienė ir Violeta Jadzgevičienė,
vertė į anglų k. Gustė Skirgailė).
8. VVK studentams skirta atvirų pokalbių erdvė A.K.I.S (ateinu, kalbuosi, išgirstu ir
sprendžiu) perkelta į virtualią aplinką. Su Kolegijos studentais dirbo psichologijos
dėstytojas dr. Tomas Butvilas, jam talkino Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus
vadovė Dovilė Vilkevičiūtė, katedrų vedėjos, studijų koordinatorės.
9. Nuolat vykdomos dėstytojų apklausos, kokių mokymų jiems reikia, individualios
konsultacijos su EVK ir UKK dėstytojais, buvo išbandomi nuotolinio mokymo įrankiai,
sprendžiamos kylančios problemos ir operatyviai siūlomi sprendimai. Dėstytojams
teikiama metodinė, techninė ir administracinė pagalba. Patys Kolegijos dėstytojai teikė
pagalbą vieni kitiems, dalijosi savo patirtimi.
10. Lygiagrečiai su VVK vykdomais mokymais ir konsultacijomis dėstytojams buvo siūloma
pasinaudoti nemokamomis kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis nemokamuose
Harvard Business Publishing Education, Coursera, FutureLearn organizuojamuose
vebinaruose ir mokymuose (pvz., https://hbsp.harvard.edu/webinars) bei ieškoti idėjų ir
įkvėpimo sekant, kaip geriausi pasaulio universitetai sprendžia panašias problemas (pvz.,
https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds ir https://hbsp.harvard.edu/teaching-resources).
11. 2020 m. stojantiesiems buvo pasiūlyta nuotolinė studijų forma.
12. 2020 m. vasarą pradėtas VVK dėstytojams rengti nuotolinio mokymo modulis
(https://mano.kolegija.lt/course/view.php?id=397).
13. 2020-07-27 startavo pirmi mokymai, kurių metu visi norintys galėjo išbandyti siūlomus
nuo 2020 m. rudens taikytinus įrankius ir metodiką bei atnaujinti dalykų modulių aprašus,
pritaikant juos nuotoliniam mokymui ir rengiant naują mokomąją medžiagą tinkamą
studijuojantiems nuotoliniu būdu.
14. Rugsėjo mėn., mokslo metų pradžioje, į mano.kolegija.lt integruotas VVK absolvento
Rimvydo Šidlausko sukurtas elektroninis mokymas studentams apie virtualią mokymosi
aplinką mano.kolegija.lt: https://mano.kolegija.lt/mod/scorm/view.php?id=12339 (dėl
integracijos konsultavo dr. Aleksandr Igumenov).
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15. 2020 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus verslo kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-24 patvirtinta
Vilniaus verslo kolegijos studijų per nuotolį ektremaliuoju laikotarpiu organizavimo
tvarka:
https://mano.kolegija.lt/pluginfile.php/25929/mod_resource/content/1/VVK%20studiju
%20per%20nuotoli%20-ekstremali%20situacija_2020_09_10.pdf.
16. Sukurtas ir į GoogleDrive bei mano.kolegija.lt integruotas dienynų ir tabelių (išdirbtų
valandų žymėjimo) funkcionalumas. (aut. Gitana Čechamirienė).
17. 2020 m. pabaigoje buvo parengta nuotolinių modulių vertinimo tvarka ir metodiniai
reikalavimai (dalyvavo administracija ir dėstytojų komanda – Jolanta Skirgailė, Joana
Lapkovskaja, Violeta Jadzgevičienė, Gitana Čechamirienė ir Andrejus Račkovkis), kurie
nuo 2021 m. taikomi akredituojant naujai parengtus modulius.
2.3. STUDENTŲ PRAKTIKA IR BAIGIAMIEJI DARBAI
Praktikos
Vilniaus verslo kolegijos studijų programose numatytos privalomos studentų praktikos, kurių
metu įtvirtinamos 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.
Covid – 19 sukeltos pandemijos metu studentams buvo siūlomos galimybės naudoti kolegijos
patalpas kaip fizinę praktikos atlikimo vietą, kurioje būtų galima atlikti Įmonės – praktikos davėjos
suformuotas užduotis, taip padedant spręsti nuotolinio darbo iššūkius. IT sferos darbuotojai jau iki
pandemijos didelę dalį darbų atlikdavo nebūdami savo darbo vietose. Studentams nuotolinis užduočių
atlikimas irgi nesukėlė didesnių problemų. Todėl galima sakyti, kad pagrindiniai praktikos uždaviniai

1

http://www.kolegija.lt/studentams/karjera/
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buvo vykdomi sėkmingai. Galbūt kiek sunkiau buvo įgyti platesnes kompetencijas, pvz.: vertinti IT
verslo aplinką, dirbti komandoje, ugdyti profesinę atsakomybę. Šios užduotys labai priklauso nuo
priimančių įmonių noro įsitraukti į studentų ugdymą. Tačiau visi kolegijos partneriai matė mūsų
studentų pastangas ir geranoriškai prisidėjo prie visų užduočių vykdymo.

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.
2020 metais Kolegija teikė paramą studentams, rašantiems baigiamuosius darbus, aprūpindama
juos bibliotekos resursais toliau stiprino verslo ir studijų vienovę, studentai rašė su realių įmonių
veikla susijusius baigiamuosius darbus.
2.4. STUDENTŲ PRIĖMIMAS IR STUDENTAI
2020 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.
2020 m. į Vilniaus verslo kolegiją įstojo 254 studentai, 246 buvo priimti į pirmą kursą, 8
priimti į aukštesnį kursą.
2 lentelė 2020 m. įstoję studentai į Vilniaus verslo kolegiją pagal studijų programas
Nuolatinių studijų

Ištęstinių studijų

studentų skaičius

studentų skaičius

40

29

6

-

Verslo vadyba ir marketingas (rusų kalba)

14

-

Logistikos verslas

24

9

Turizmas ir renginiai

14

5

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

31

14

Programavimas ir internetinės technologijos

15

23

Žaidimų kūrimas

12

-

Interaktyvios medijos ir technologijos

18

-

174

80

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

VISO:
254

Bendras Vilniaus verslo kolegijoje studijuojančių studentų skaičius 2020 m. sudarė – 727
studentus (444 nuolatinių ir 283 ištęstinių studijų studentai), o bendras tarptautinių studentų skaičius
2020 m. sudarė – 70 nuolatinių studijų studentai. Detalūs skaičiai pateikiami tolimesnėse lentelėse.
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3 lentelė 2020 m. spalio 1 d. nuolatinių ir ištęstinių studijų formos studentų skaičius pagal studijų programas
Nuolatinių studijų

Ištęstinių studijų

studentų skaičius

studentų skaičius

136

97

8

-

Logistikos verslas

72

56

Turizmas ir renginiai

45

16

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

65

36

Programavimas ir internetinės technologijos

36

67

Žaidimų kūrimas

48

-

Interaktyvios medijos ir technologijos

32

11

444

283

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

VISO:

727
4 lentelė 2020 m. spalio 1 d. visose programose studijuojančių užsienio studentų skaičius
Nuolatinių studijų

Ištęstinių studijų

studentų skaičius

studentų skaičius

Studijų kalbos

Verslo vadyba ir marketingas

43

-

rusų kalba

Logistikos verslas

10

-

rusų kalba

Turizmas ir renginiai

8

-

rusų/anglų kalba

Žaidimų kūrimas

9

-

anglų kalba

VISO:

70

-

Studijų programa

2020 m. spalio 1 d. duomenimis užsienio studentai sudarė 9,62 % 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 2020 m. studentų skaičius, kuriems buvo suteikta Valstybinio studijų fondo parama
Eil. Nr.
1.

Valstybinio

studijų

fondo parama
Valstybės

remiama

2020

vasaris

2020

vasaris

2020

rugsėjis

2020

rugsėjis

TEIKTA

GAVO

TEIKTA

GAVO

21

16

73

59

8

6

20

17

9

6

17

9

paskola (studijų kainai)
2.

Valstybės
paskola

remiama
(gyvenimo

išlaidoms)
3.

Socialinė stipendija
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Eil. Nr.

Valstybinio

studijų

fondo parama

2020

vasaris

2020

vasaris

2020

rugsėjis

rugsėjis

2020

TEIKTA

GAVO

TEIKTA

GAVO

4.

Studijų stipendija

-

-

-

-

5.

Tikslinis finansavimas

-

-

-

-

6.

Parama

užsienio

1

1

2

2

kainos

-

-

202

5

tarnybos

-

-

-

-

2

-

18

-

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, organizacijose arba nuotoliniu
būdu.
✓ 2020 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.
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3. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA
2020 metais buvo nagrinėjamos šios VVK katedrų 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,
- svetingumo produktų/paslaugų vystymas,
- komunikacijos strategijų analizė,
- logistikos procesų/paslaugų plėtotė.
Kolegijos mokslinė veikla ir jos sklaida vykdoma įvairiomis formomis: dėstytojams
dalyvaujant konferencijose ir seminaruose, organizuojant mokymus ir konsultacijas, rengiant
straipsnius, vykdant mokslo taikomuosius tyrimus. 2020 metais Vilniaus verslo kolegijos
bendruomenės parengti straipsniai, vykdyti mokymai, rengta metodinė medžiaga, vykdyti tyrimai.

Dr. Tomas Butvilas
Moksliniai straipsniai:
1. Butvilas,T., Gotovtė, A., Žilinskienė, D. (2020). BUSINESSES WITHIN GLOBAL PANDEMIC
AND LOCKDOWN: LITHUANIAN PERSPECTIVE. Business Review. Poland.
2. Butvilas, T., Butvilė, J., Kolodziejski, M. (2020). BUSINESS SOLUTIONS FACING THE
PANDEMIC: REVIEW AND DISCUSSION. International Business Management Journal.
Poland.
Eugenijus Valavičius
Dalyvavimas mokslinėse konferencijose:
•

Security Know – How, Mažvydo bibliotekoje.
https://www.atea.lt/renginiai/security_know_how/

•

ESET Security Day - Cybersecurity Conference, LITEXPO, https://fienta.com/lt/login-9315,
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•

AWSome Day Online Conference, https://pages.awscloud.com/awsome-day-emea-2020-ondemand.html

•

FinTECHTalents Virtual Spring, https://hopin.com/events/fintechtalents-virtual-spring-10thjune-2020;

•

France VMUG Virtual UserCon, https://www.vmug.com/events2/vmug-usercon/2020-franceusercon

•

IoT

World

Virtual:

The

Intersection

of

Industries

and

IoT

Technologies,

https://tmt.knect365.com/iot-world/virtual-event-pass-breakdown/;
•

Digital DISRUPT Cloud Workspaces Forum EMEA, disruptemea.vfairs.com Vmworld 2020,

•

https://www.vmworld.com/en/video-library/videolanding.html?sessionid=1588276126103001Qo2F

•

Black Hat Asia, https://blackhat.app.swapcard.com/event/black-hat-asia

•

IT connected: skills, tools, knowledge, https://www.bluebridge.lt/renginys/it-connectedkonferencija/

•

TEC 2020 Virtual Conference, https://na.eventscloud.com/website/9237/

•

Dell World, https://dell.to/3gwo8Gr

•

VMUG Virtual, https://vmugvirtualdecevent.vfairs.com/en/

Alytis Gruodis
Konferenciju tezės su VVK prieskyra: žodiniai pranešimai užsienio konferencijose:
Y. Kozmina, A. Gruodis. QUATTRO-20: advanced tool for estimation of the recurrent sequences. –
In The 18th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES
AND MANAGEMENT 2020. April 23-24, 2020, ISMA, Riga, Latvia. - P. 13-14.
Andrejus Račkovskis
Taikomųjų tyrimų rezultatai:
• Virtualioje konferencijoje "Edunation" (Lenkija) - pranešimo tema "Speaking Workout:
Building Confidence and Assessing Your Students’ Performance". Informacija paskelbta čia:
https://1001.edunation.com.pl
• Projekto ,,Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių
kompetencijų

centralizuotas

stiprinimas“

(Nr.

10.1.5-ESFA-V-924-01-0003)

mokymuose

"Komunikacijos įgūdžių stiprinimas" (viso 2020 m. pravesta 8 mokymų dienos (vienos mokymų
dienos trukmė - 6 akad. val.)
• Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002) mokymuose
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"Tarpkultūrinė komunikacija" (viso 2020 m. pravesta 12 mokymų dienų (vienos mokymų dienos
trukmė - 8 akad. val.). Taip pat parengta mokymų programa ir medžiaga.
• Kartu su Violeta Jadzgevičiene ir Gitana Čechamiriene parengė medžiagą ir vedė mokymus
"Nuotolinis mokymas" VVK dėstytojams https://mano.kolegija.lt/course/view.php?id=397
• Kembridžo universiteto egzaminų centro (Cambridge Assessment English) užsakymu 202003-13 pravedė vebinarą "A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools: 2020 exam update"
• Kembridžo universiteto leidyklos (Cambridge University Press) užsakymu parengė straipsnį
apie testavimą "Supporting every teacher: testing language can be fun". Informacija paskelbta čia:
https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/05/29/supporting-every-teacher-testing-language-can-befun/
• Parengė ir 2020-07-13 pravedė vebinarą tema "XXI amžiaus gebėjimai: ar tai tik nauja
mada?" LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos) nariams. Informacija paskelbta čia:
https://lakmaonline.lt/webinars/2-uncategorised/374-xxi-amziaus-gebejimai-ar-tai-tik-nauja-mada
• 2020-10-22/23 dalyvavo su pranešimu "Practice Makes Perfect. But only if..." Estijos anglų
kalbos mokytojų asociacijos rudens konferencijoje EATE Autumn Seminar “Teaching Makes a
Difference” Informacija paskelbta čia: http://eate.ee

MTEP projektai
2020 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). Tarp partnerių pasirašytoje jungtinės veiklos sutartyje numatyta,
kad intelektinės nuosavybės teisės, taip pat susijusios naudojimosi teisės suteikiamos skirtingiems
bendradarbiaujantiems partneriams tokiu būdu, kuris tinkamai atspindi jų darbo projekte dalį, įnašus
ir atitinkamus interesus. INO-PAY projekte dalyvauja 8 kolegijos tyrėjai.
Kitas veiksmingo bendradarbiavimo pavyzdys yra kartu su įmone vykdomas tyrimas Asmens
autentifikavimo

ir

autorizavimo

decentralizuotose

sistemose

inovatyvaus

modelio,

neprieštaraujančio BDAR, e-parašo ir kitiems su e-paslaugomis susijusiems LR ir ES įstatymams,
kūrimas.
Dar vienas veiksmingo bendradarbiavimo pavyzdys – vykdomas bendrakoleginės tyrimų
krypties tyrimas Projektinis mokymasis kolegijos studijose: besimokančiųjų inkliuzija ir ugdymo
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inovacijos - PICK - PROJECT, INCLUSION, COMPETENCE, KNOWLEDGE. Pastarasis tyrimas
siejasi su Kolegijos pirmuoju strateginiu tikslu.
2020 metais Vilniaus verslo kolegija Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau –
MITA) teikė paraišką pagal Europos Sąjungos MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo
skatinimas projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 projektui Dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir
pasiekimų vertinimo paramos sistemos kūrimas ir komercinimas. Projekto paraiška buvo įvertinta
teigiamai, pateko į rezervinį paraiškų sąrašą, tačiau agentūra negalėjo skirtai projekto įgyvendinimui
lėšų dėl jų trūkumo. Kolegija priėmė sprendimą teikti paraišką pakartotiniam kvietimui sausio mėnesį
2021 metais.
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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 2020 m. reklaminę kampaniją, buvo išanalizuotos praėjusių metų reklamos,
Kolegijos 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. 2020 m. buvo daugiau
dėmesio skiriama socialinėms medijos: Facebook, LinkedIn, Youtube, vedamas Blogas, ruošiami
straipsnių ciklai.
2020 m. 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;

-

reklaminė medžiaga – skrajutės A5 dydžio (LT ir RU);

-

roll-up reklaminiai stendai su VVK vizualika, 1 vnt.;

-

reklaminiai VVK marškinėliai ir džemperiai;

-

reklaminiai VVK maišeliai;

-

Facebook užsakomoji reklama Boost Post studijų programoms ir mokymams viešinti;

-

straipsnis žurnale „Kuo būti“, kuriame reklamuojama VVK Team academy studijų programa.
Straipsnio pavadinimas „Team Academy“ – tik VVK.

-

reklama „Kur stoti“ žurnale, žurnalo www.kurstoti.lt portalo forume atsakinėjama į būsimų
studentų klausimus;

-

straipsnis naujienų portale Delfi apie Team Academy® metodą „Pirmame kurse įmonę įkūrę
studentai: moko gyvenimas, o dėstytojai padeda https://www.delfi.lt/partnerioturinys/studijos2020/pirmame-kurse-imone-ikure-studentai-moko-gyvenimas-o-destytojaipadeda.d?id=84988905&com=1

-

leidinyje „Reitingai“ VVK išskiriama kaip lyderiaujanti pagal darbdavių vertinimą ir alumni
kuriamą pridėtinę vertę;

-

VVK studijų programų pristatymas svetainėje www.studyinLithuania.lt;
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-

Naudoti reklaminiai filmukai - klipai VVK viešinimui:
-

1 reprezentacinis filmukas apie Kolegiją, su VVK Akademinės tarybos pirmininku
Gintu Umbrasu;

-

2 reprezentaciniai filmukai apie VVK tik su fonine muzika (Highlights);

-

1 filmukas „Ką apie VVK sako dėstytojai, studentai ir socialiniai partneriai“

-

2 filmukai, skirti pristatyti VVK bendruomenę („VVK English“, „VVK English2“),
kuriuose kalba VVK studentai, dėstytojai ir socialiniai partneriai.

-

1 filmukas su užsienio studentais „Game“ reklamuojantis Žaidimų kūrimo studijų
programą;

-

2 filmukai skirti pristatyti studentų darbus (Berk Unal ir Ignas Zakarauskas);

-

Reprezentacinis filmukas apie VVK biblioteką;

-

Naujos rubrikos – VVK studija startas ir debiutas su pirmuoju įrašu - Kodėl
verslininkui svarbu pažinti save? Kas yra vidinis potencialas ir kaip jį atskleisti? Apie
tai kalba savižvalgos meistras Arnas Haridas;

-

1 filmukas apie nuotolines studijas, kalbinant dėstytoją Andrej Račkovskį;

-

1 filmukas skirtas pristatyti studijų programą pagal Team Academy metodą;

Studijų programos buvo reklamuojamos dvejose studijų mugėse Kaune ir Vilniuje, taip pat
studijų mugėje Baltarusijoje bei Uzbekistane. Dėl koronaviruso sukeltos pandemijos buvo atšaukta
studijų paroda Maskvoje. 2020 m. rudenį VVK dalyvavo virtualioje parodoje, skirtoje Turkijos,
Ukrainos, Kazachstano bei Uzbekistano rinkoms. Parodą organizavo Švietimo mainų ir paramos
centras.
Tobulinant vidinę ir išorinę komunikaciją, 2020 m. buvo atnaujintas VVK internetinės
svetainės www.kolegija.lt turinys LT, EN ir RU kalba. Numatytas reguliarus įrašų talpinimo grafikas.
Keičiama puslapio „header“ dalis pagal sezoniškumą.
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.
2020 m. pabaigoje svetainės lankomumas buvo – 86 583 lankytojai, iš jų didžioji dalis
nukreipimų iš Google Search (20.53% - 17780), tiesiogiai (12.35% - 10697), iš socialinių medijų (iš
Facebook: 1.47% - 1271). Facebook fanų skaičius metų pabaigoje sudarė – 3634 sekėjų.
4.2. 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. 2020 m. Vilniaus
verslo kolegijos narystė šalies organizacijose:
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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).
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.
2020 m. VVK organizavo renginius ir dalyvavo kitų įmonių organizuotuose renginiuose: taip
pat aktyviai dalyvavo įvairiuose visuomeniniuose renginiuose:
-

Vasario mėn. Kolegija dalyvavo studijų mugėse Kaune ir Vilniuje,

-

Vasario 20 d. VVK organizavo kūrybines dirbtuves pavadinimu How Can I Shape My Reality
kuriose, kvietėme studentus pagilinti žinias į asmens savivertę ir jos svarbą kasdienybėje,
bendravimą su aplinkiniais ir tėkmės būseną. Dirbtuvių idėjos autorė ir moderatorė
Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Dovilė Vilkevičiūtė.

-

Kovo 2-7 dienomis Kolegija organizavo Team Academy Global narių vizitą (Tiimiakatemia®
Global, Finland);

-

Kovo mėn. Kolegija organizavo kasmetinį Šiuolaikinio vertimo konkursą, kuris jau buvo 8asis. Konkurso koordinatorė, UK katedros dėstytoja, mokymo metodikos ekspertė, vertėja
praktikė Birutė Bersėnienė;

-

Studentų projektų konferencijos pristatymai (Projektinio mokymo rezultatas);

-

Atvira diskusijų erdvė A.K.I.S. nuolat organizavo konsultacijas, kvietė kalbėtis apie kylančias
problemas, rūpesčius atviroje diskusijų erdvėje A.K.I.S (ateinu, kalbuosi, išgirstu, sprendžiu).
Šią veiklą koordinuoja psichologijos dėstytojas dr. Tomas Butvilas;

-

Sukurta ir nuolat pildoma VVK internetinio puslapio rubrika - Blog'as, kuriame viešinami
įvairūs Kolegijos dėstytojų ir studentų pasisakymai, interviu, straipsniai;

-

VVK diplomų įteikimo šventė Sapiegų rūmų parke, džiaugėmės, kad galime pakviesti
Kolegijos absolventus dalyvauti šventėje gyvai;

-

Tarptautinė studentų diena, dėl Covid-19 sukeltos situacijos vyko nuotoliniu būdu;
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4.3. TARPTAUTINĖ VEIKLA
Vilniaus verslo kolegija kasmet plečia užsienio partnerių tinklą, aktyviai dalyvauja
tarptautiniuose projektuose ir programose bei tarptautinėje mokslo ir tyrimų veikloje. 2020 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)).

Erasmus judumai
2020-2022 m. m. Erasmus+ programos vykdymui VVK gavo finansavimą:
1) pagal KA103 programą: studentų ir personalo judumams ir judumo organizavimui bei
kitoms veikloms programos šalyse Europos Komisija suteikė 42 250,00 Eur dotaciją;
2) pagal KA107 programą: studentų ir personalo judumo ir judumo organizavimui bei kitoms
veikloms tarp programos šalių ir šalių Partnerių Europos Komisija suteikė – 3 660,00
Eur dotaciją.
Vilniaus verslo kolegija skirtas dotacijas per 2020 metus panaudojo studentų ir personalo
tarptautiniam judumui.
Pagal KA103 projektą 8 VVK studentai pasinaudojo Erasmus+ judumo galimybe: 1 studentė
išvyko studijoms, 5 studentai atliko praktiką užsienyje, 2 absolventai išvyko praktikai po studijų
baigimo. Studijoms buvo pasirinkta Ispanija, praktikai – Estija ir Graikija ir absolvento praktikai –
Graikija ir Ispanija.
Pagal Erasmus+ mainų programą dėstymo mobilumai:
1 Kolegijos dėstytojas išvyko į ISMA universitetą (Latvija) skaityti paskaitų,
1 dėstytoja iš ISMA universiteto (Latvija) atvyko į Kolegiją skaityti paskaitų.

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.
2020 m. 1 VVK darbuotojas dalyvavo tarptautinėje studijų mugėje Minske (Baltarusijoje), 1 –
studijų parodoje Taškente ir Samarkande (Uzbekistanas), 3 darbuotojai - virtualioje parodoje skirtoje
Turkijos, Ukrainos, Kazachstano bei Uzbekistano rinkoms.
1 VVK dėstytojas vyko dėstymo vizitui pagal ERASMUS+ mainų programą.
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Tarptautinės studijų programos
2020 m. buvo gautos 47 paraiškos studijuoti VVK tarptautinėse studijų programose rusų ar
anglų kalbomis. Priimti 23 studentai iš užsienio valstybių studijuoti rusų ir lietuvių kalbomis į šias
studijų programas:
•

Verslo vadyba ir marketingas (rusų k.) – 21 užsienio pilietis (iš Estijos, Ukrainos,
Baltarusijos, Rusijos, Tadžikistano);

•

Turizmas ir renginiai (lietuvių k.) - Ukrainos pilietė;

•

Programavimas ir internetinės technologijos (lietuvių k.) – Uzbekistano pilietis.

2020 m. spalio 1 d. Vilniaus verslo kolegijoje tarptautinėse studijų programose studijavo 63
studentai, iš jų 60 užsienio piliečių iš 12 šalių ir 3 Lietuvos piliečiai. Užsienio piliečiai (60) sudarė
8,25% nuo visų 727 studentų VVK studentų, o tarptautinėse studijų programose studijuojančių
skaičius (63) sudarė 8,66% nuo visų VVK studentų.

Skaičius

Tarptautinių studentų skaičius
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2020 m.

2 pav. Informacija apie tarptautinius studentus (skaičiai, šalys), 2020 m.

Narystė tarptautinėse organizacijose
2020 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).
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5. PROJEKTINĖ VEIKLA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
5.1.

PROJEKTINĖ VEIKLA
2020 m. Vilniaus verslo kolegija dalyvavo tarptautiniuose projektuose:
6 lentelė. Informacija apie vykdomus tarptautinius projektus

Tarptautiniai projektai
Eil.
Nr.

1.

Projekto pavadinimas

Projekto logotipas

2020 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

Dėl

Covid-19

(Danija, Islandija, Norvegija,

veiklos pagal šį projektą 2020 m. nevyko.

sukeltos

pandemijos

Švedija ir Suomija) ir Baltijos
šalių (Lietuva, Latvija ir Estija)
tarptautinio bendradarbiavimo
programa. Projektas
Teampreneurs United
Aukštojo mokslo studentų ir

3.

darbuotojų

•

mobilumas

1 studentas iš Turizmo ir renginių
studijų

programos

išvažiavo

Programos šalyse

Erasmus+

Nr.

UNIVERSITETĄ (Ispanija);

060139

2019-1-LT01-KA103•

studijoms

į

VIGO

1 studentas iš Programavimo ir
internetinių

technologijų

programos

išvažiavo

studijų

Erasmus+

praktikai į CHALLEDU (Graikija);
•

1 studentas iš Programavimo ir
internetinių

technologijų

programos

išvažiavo

studijų

Erasmus+

absolvento praktikai į CHALLEDU
(Graikija);
•

4 studentai iš Verslo vadybos ir
marketingo
išvažiavo

studijų
Erasmus+

programos
praktikai

į

EURAD OU (Estija).
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•

1 VVK dėstytojas vyko dėstymo
vizitui

į

Informacinių

sistemų

vadybos institutą (Latvija)

4.

Aukštojo mokslo studentų ir

1 studentas iš Turizmo ir renginių studijų

darbuotojų mobilumas

programos

Programos šalyse

absolvento

Nr. 2020-1-LT01-KA103-

(Ispanija)

išvažiavo
praktikai

Erasmus+
į

BALTIKA

sukeltos

pandemijos

077502

5.

Aukštojo mokslo studentų ir

Dėl

Covid-19

darbuotojų mobilumas tarp

veiklos pagal šį projektą 2020 m. nevyko.

Programos šalių ir šalių
Partnerių
Nr. 2019-1-LT01-KA107060359

6.

Aukštojo mokslo studentų ir

Dėl

Covid-19

darbuotojų mobilumas tarp

veiklos pagal šį projektą 2020 m. nevyko.

sukeltos

pandemijos

Programos šalių ir šalių
Partnerių
Nr. 2019-1-LT01-KA107077790

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.
2019 m. spalio 1 d. Vilniaus verslo kolegijoje dirbo 19 administracijos darbuotojų (dalis iš kurių
- dėstytojai) ir 84 dėstytojų, iš kurių 23 (27 %) – turi mokslinį laipsnį, 49 (58 %) – dėstytojai-praktikai,
turintys didesnę nei 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje.
7 lentelė. Informacija apie administracijos darbuotojus

Nr.

Darbuotojai

Darbuotojų skaičius

1

Dėstytojai

84

2

Vadovai ir kiti administracijos darbuotojai

9

3

Pagalbinis personalas

1

4

Personalas, teikiantis profesionalią pagalbą studentams

9
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8 lentelė. Informacija apie akademinį personalą

Dėstytojai

Nr.

Iš viso

Iš jų turi mokslo
(daktaro) laipsnį

1

Asistentas

-

-

2

Dėstytojas

61

-

3

Docentas

19

19

4

Profesorius

4

4

Suma

84

23

Moterų sk.

38

10

Dėstytojas

Docentas

Profesorius

Dėstytojai- praktikai

Kiti dėstytojai

4; 5%
19;
23%

35; 42%
49; 58%

61; 72%

3 pav. Dėstytojų struktūra: turintys daktaro laipsnį

4 pav. Dėstytojų struktūra: praktikai ir kiti

Kolegijoje puoselėjama ir palaikoma organizacinė kultūra. Vadovo iniciatyva yra rengiami
visų darbuotojų formalūs ir neformalūs renginiai. Palaikoma į rezultatus ir bendradarbiavimą
orientuota organizacinė kultūra, kurias pagrindą sudaro komandinis darbas, orientacija į inovacijomis
grįstą mokymą ir mokymąsi bei tarpusavio pagarbą dirbant daugiakultūrinėje aplinkoje.
VVK 2020 m. išskiria šiuos reikšmingiausius organizuotus renginius:
✓ VVK socializacijos savaitės studentams;
✓ Tarptautinė studentų diena;
✓ Studentų projektų konferencijos pristatymai (Projektinio mokymo rezultatas);
✓ VVK diplomų įteikimo šventė Sapiegų rūmų parke
✓ Šiuolaikinio vertimo konkursas;
✓ Kūrybinės dirbtuves How Can I Shape My Reality
VVK dalyvavo svarbiuose renginiuose:
✓ Studijų mugėse Vilniuje ir Kaune;
✓ Tarptautinėse studijų mugėse Minske ir Uzbekistane
✓ Lima Day Lietuva '20;
✓ Team Academy Global narių vizitas kolegijoje (Tiimiakatemia® Global, Finland).
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RENGINIŲ AKIMIRKOS
Diplomų įteikimų šventė

Studijų paroda Kaune

27

Studijų paroda Vilniuje

Tarptautinė studentų diena
Šį kart renginys vyko virtualioje platformoje – „zoom“.

28

Tarptautinė studijų mugė Minske

Darbuotojų išvykstamoji sesija Birštone
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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.
9 lentelė. Investicijos į materialios bazės atnaujinimą
2020 m.
Patalpų priežiūra ir eksploatacija, Eur

69.071,12

Bendras patalpų plotas m

1.022,82

2

Pastatų ir patalpų atnaujinimo rodiklis, %
Programinė ir technologinė įranga, Eur

67,53
43.992,24

Studentų skaičius visos darbo dienos ekvivalentu

557,90

Technologinės įrangos atnaujinimo rodiklis, %

78,85

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

4.236,91
557,90
7,76
117.390,27

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.
Bibliotekoje yra naudojamas „OpenBiblio“ kompiuterinis katalogas, kur yra registruojamos
knygos ir vartotojai. Studentai gali pasižiūrėti, kokios knygos yra VVK 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. eLABA
– tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.
Planuojama įsįgyti „Aleph“ knygų kompiuterinį katalogą. Kur bus kaupiami VVK leidiniai,
automatinis knygų išdavimas ir surinkimas mokslo metų gale.
10 lentelė. Informacija apie bibliotekos fondus

2020 m.
Bibliotekos fondo judėjimas

Vnt.

Bibliotekos fondas 2020-01-01 (knygos ir serialiniai leidiniai), vnt.

4235

Gauta leidinių per 2020 m.(vnt. / pavad.)

175/148
30

Nurašyta leidinių per 2020 m. (vnt. / pavad.)

0/0

Bibliotekos fondas 2020-12-31 (knygos ir serialiniai leidiniai), vnt.

4410

Gauta garsinių/regimųjų dokumentų per 2020 m. (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikm.)

1/1

Garsiniai / regimieji dokumentai 2020-12-31 (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse

53/8

laikmenose):
Gauta Mišrių dokumentų 2020 m. (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikmenose)

0

Mišrūs dokumentai 2020-12-31 (fiz.vnt. / iš jų skaitmeninėse laikmenose)

8/8

11 lentelė. Informacija apie naudojimąsi bibliotekos resursais

2020 m.
Bibliotekos vartotojų aptarnavimas

Vnt.

Perregistruotų vartotojų skaičius

44

Naujų registruotų vartotojų skaičius

74

Registruotų skaitytojų skaičius 2020-12-31

118

Apsilankymų (lankytojų) skaičius 2020 m.

219

Leidinių išdavimas

337

Iš jų į namus

317

Iš jų išduota vietoje

20

Bibliotekos darbuotojų skaičius

1

12 lentelė. Prenumeruojami spausdintiniai ir e-ištekliai

2020 m.
Prenumeruojami spausdintiniai
Vnt.
Pavadinimas (-ai)
periodiniai leidiniai ir el. ištekliai
(duomenų bazės):
Prenumeruojami spausdintiniai periodiniai leidiniai
Prenumeruojamų periodinių
5
Laikraštis „Verslo žinios“.
leidinių skaičius
Žurnalai: „Valstybė“, „Verslo klasė“, „Nemunas“,
“Literatūra ir menas“, Harvard Business Review
Iš jų laikraštis
1
„Verslo žinios“
Prenumeruojami el. ištekliai (duomenų bazės):
Užsienio prenumeruojamos
15
EBSCO Publishing: Academic Search Complete,
duomenų bazės
Business Source Premier, eBook Collection, ERIC,
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, AHFS Consumer
Medication Information; Emerald Management
eJournals, Taylor&Francis
Lietuvos atviros prieigos
Duomenų bazės: Eur-Lex duomenų bazė, Lietuvos
elektroniniai ištekliai
elektroninės tezės ir disertacijos, Lietuvos Respublikos
teisės aktų duomenų bazė, Mykolo Romerio
universiteto elektroninės knygos.
Elektroniniai katalogai: www.libis.lt.
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