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PANEVĖŽIO KOLEGIJOS VEIKLA 2010 METAIS 
Panevėžio kolegija (toliau vadinama – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė 

aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir 
(arba) profesionalusis menas.  Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Kolegijoje yra trys akademiniai padaliniai: Medicinos ir socialinių mokslų fakultetas,  
verslo ir technologijų fakultetas, Rokiškio filialas. Lietuvos studijų ir mokymo programų registre 
įregistruotos 22 Panevėžio kolegijos koleginių studijų programos iš socialinių, technologijos, 
biomedicinos mokslų ir meno studijų sričių. 2010 m. spalio 1 d. kolegijoje studijavo 2,26 tūkst. 
studentų, dirbo 245  darbuotojai, buvo 100,5 dėstytojo etatų. 

Kolegijos vizija:  Moderni, lanksti, nuolat besimokanti, aktyviai dalyvaujanti šalies 
gyvenime ir demokratinėmis tradicijomis bei veiklos kokybės valdymo principais besiremianti 
organizacija, suteikianti galimybes kiekvieno akademinės bendruomenės nario saviraiškai, pelniusi 
regioninį, nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą aukštojo mokslo institucija.  

Kolegijos misija:  Rengti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyjančius, Aukštaitijos 
regiono ir šalies darbo rinkos poreikius atitinkančius socialinių, technologijos, biomedicinos ir 
meno studijų krypčių specialistus, gebančius dirbti žinių visuomenės sąlygomis, įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą principą, sudarant sąlygas tęstiniam mokymuisi ir asmens gebėjimų 
lavinimui; išvystyti ir palaikyti tarptautinį lygmenį atitinkančią kolegijos infrastruktūrą bei 
darbuotojų profesines kompetencijas. 

I. KOLEGIJOS VALDYMAS 

1.1. Kolegijos valdymo organų formavimas 

 

Baigiantis 2009 metams, LR Vyriausybei buvo pateiktas naujo Panevėžio kolegijos statuto, 
atitinkančio LR Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimus, projektas. Jo derinimas įvairiuose Švietimo 
ir mokslo ministerijos bei Vyriausybės kabinetuose vyko beveik metus, nes nebuvo vieningos 
nuomonės dėl statuto projekto ir turto vertinimo dokumentų pateikimo eiliškumo ir tvarkos. 
Daugiausiai rūpesčių ir problemų kolegijos darbuotojams kėlė turto, kurį Vyriausybė investuos į 
kolegiją, sąrašų rengimas ir vertinimas: iškilo iki 2002 metų buvusių aukštesniųjų mokyklų įsigyto 
turto apskaitymo skirtumų problema, kelis kartus keitėsi ministerijos nurodymai dėl vertinimo 
dokumentų pateikimo. Turto vertinimas baigtas 2010 m. birželio mėn. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 nutarimu Nr. 1429 „Dėl Panevėžio 
kolegijos pertvarkymo“ biudžetinė įstaiga Panevėžio kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Panevėžio  
kolegija ir patvirtintas naujas kolegijos Statutas. 2010 m. spalio 22 d. pakeista kolegijos teisinė 
forma, Kolegija įregistruota LR Juridinių asmenų registre  kaip viešasis juridinis asmuo, veikiantis 
kaip viešoji įstaiga. 

LR Švietimo ir mokslo ministras 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.2124 paskelbė 
Panevėžio kolegijos tarybos sudėtį. Gruodžio 17 d. įvyko pirmasis kolegijos tarybos posėdis, 
kuriame tarybos pirmininku išrinktas Sigitas Gailiūnas,  AB „Lietkabelis“ generalinis direktorius, 
pavaduotoju – Virginijus Kundrotas, Baltijos vadybos plėtros asociacijos prezidentas.  

Kitas kolegijos valdymo kolegialus organas – Akademinė taryba – 2010 metais dirbo 
sklandžiai, keitėsi tik  studentų atstovybės deleguoti Akademinės tarybos nariai. 

Nuo 2009 m. balandžio 9 d. kolegija dirbo be direktoriaus, Švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu direktoriaus pareigas buvo pavesta eiti direktoriaus pavaduotojai akademinei veiklai. 
Konkursas direktoriaus pareigoms eiti paskelbtas tik 2010 m.  gruodžio 28 d.  
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1.2. Viešųjų pirkimų valdymas 

 

2010 metais buvo organizuoti ir įgyvendinti  du supaprastinti atviri konkursai CVP IS 
priemonėmis:  

• Kompiuterinės, programinės ir biuro įrangos viešasis konkursas (220,0 tūkst. litų.) 
Konkursas buvo organizuojamas tris kartus, pirmus du  kartus buvo nutrauktas dėl 
tiekėjų pasiūlymų neatitikimo pirkimo sąlygoms  arba techninei specifikacijai. 

• Panevėžio kolegijos bendrabučio remonto darbų viešasis konkursas (259,4 tūkst. litų). 

Apklausos būdu CVP IS priemonėmis buvo atlikti pirkimai: 

• Fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas, 

• Judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimas, 

• Elektros energijos pirkimas iš nepriklausomo tiekėjo,  

• Rokiškio bendrabučio remonto darbų viešasis pirkimas (259,4 tūkst. litų), 

• Rekonstrukcijos darbų viešasis pirkimas  (580,0 tūkst. litų) vykdant praktinio mokymo 
bazės modernizavimo projektą, 

• Administravimo paslaugų viešasis pirkimas (57,1 tūkst. litų) įgyvendinant praktinio 
mokymo centro įkūrimo projektą. 

Vienas mažos vertės viešasis pirkimas – kolegijos turto vertinimo paslaugų – pirkimas 
atliktas apklausos būdu ne CVP IS priemonėmis. 

Vykdant LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus kolegijoje įsteigta viešųjų pirkimų 
administratoriaus pareigybė (0,5 etato). Tačiau pagrindinių priemonių, kompiuterių techninės ir 
programinės  įrangos pirkimai 2010 metais strigo dėl dviejų priežasčių: kompiuterinės įrangos  
pardavėjų, dalyvavusių viešame atvirame konkurse, tarpusavio ginčų ir Švietimo ir mokslo  
ministerijos turto  valdymo skyriaus draudimo pirkti bet kokias priemones nuo turto įvertinimo 
dienos (birželio 1) iki kolegijos teisinio statuso pakeitimo dienos (spalio 22). Šios dvi priežastys 
sukėlė rimtų problemų aprūpinant kolegijos studijų bazę mokymo priemonėmis.  

 

II. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

2.1. Studijų programų atnaujinimas ir akreditavimas 

LR Vyriausybei patvirtinus naują Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos 
aukštosiose mokyklose, klasifikatorių, 2010 m. pavasarį visos kolegijos studijų programos buvo iš 
naujo perregistruotos Studijų ir mokslo programų registre. Kai kurios iš jų keitė apimtį (socialinis 
darbas, socialinė pedagogika), kai kurios – sritis (muzikos pedagogika, anglų ir vokiečių kalbų 
pedagogika), daugelis programų  įregistruotos kitose kryptyse ir šakose. Prieš perregistravimą visos 
programos buvo atnaujintos vadovaujantis 2010 m. balandžio mėn. Švietimo ir mokslo ministro  
įsakymu patvirtintu Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašu.  

Studijų kokybės vertinimo centro sudarytos tarptautinės ekspertų grupės vertino 
socialinio darbo, anglų ir vokiečių kalbos pedagogikos, dailės ir technologijų pedagogikos, statybos 
studijų programas. Socialinio darbo studijų programa akredituota šešeriems, dailės ir technologijų 
pedagogika – trejiems metams. Statybos studijų programos ekspertai kol kas pateikė tik 
preliminarias išvadas. Anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos vertinimo metu kelios sritys įvertintos 
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nepatenkinamai, programa neakredituota. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta 
komisija tolesniam studentų, studijuojančių III ir IV kursuose, likimui spręsti. Komisijos posėdyje 
priimtas sprendimas leisti studentams, baigiamojo egzamino metu pademonstravusiems ne 
žemesnes kaip C1 lygio žinias, išduoti diplomus, jei kolegija įvykdys eilę priemonių, reikalingų 
studijų kokybei užtikrinti.  

2.2. Studijų rezultatai   

2010 m. rugsėjo 1 d. kolegijoje buvo 2279 studentai, 5 proc. mažiau negu 2009 m. tuo 
pačiu laiku. 2010–2011 mokslo metus pradėjo 105 akademinės grupės (žr. 1 lentelę), iš kurių  55% 
sudarytos iš studentų, priimtų  pagal bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemą. 
Akademinių grupių skaičius, lyginant su 2009–2010 m.m., Medicinos ir socialinių mokslų fakultete 
sumažėjo nuo 46 iki 40, o Verslo ir technologijų fakultete padidėjo nuo 48 iki  51. 

1 lentelė 

Akademinių grupių skaičius  2010-2011 m.m. 

Studijų forma 
VT      

fakultetas 
MSM 

fakultetas 
Rokiškio 
filialas 

Iš viso 
kolegijoje 

Nuolatinės studijos (1-2 kursai) 16 16 6 38 

Ištęstinės studijos (1-2 kursai) 14 4 2 20 

Dieninės studijos (3-4 kursai) 6 13 4 23 

Neakivaizdinės studijos (3-4 kursai) 14 7 2 23 

Vakarinės studijos (3 kursas) 1 0 0 1 

Iš viso padalinyje 51 40 14 105 

 

Per 2010 metus kolegijos studentų skaičius sumažėjo 144 (žr. 1 pav.). Kolegija išleido 539 
absolventus, priėmė 569 pirmakursius.  

1328 1281 1267

1049 998 966

0

400

800

1200

1600

2000

2400

Sausio 1 d. (2377) Rugsėjo 1 d. (2279) Gruodžio 31 d.(2233)

Valstybės finansuojami Moka už studijas

 
1 pav. Studentų skaičiaus kitimas 2010 metais 

 

2009–2010 mokslo metais „nubyrėjo“ 147 studentai, iš jų 80 – dieninės ir nuolatinės 
studijų formos. Dėl nepažangumo su kolegija teko atsisveikinti  82 studentams, kiti iš studentų 
sąrašų išbraukti dėl kitų priežasčių, kurių svarbiausia  – sunki ekonominė padėtis.  

Praėjusiais mokslo metais nuolatinės studijų formos studentams sunkiau sekėsi įveikti 
žiemos sesiją (žr. 2 lentelę). Po žiemos sesijos daugiausiai  gerai besimokančių studentų (vidurkis 
ne mažesnis kaip 8,0) buvo kultūrinės veiklos vadybos  (77%),  odontologinės priežiūros (74%), 
pradinio ugdymo pedagogikos (74%), socialinio darbo (70%), socialinės pedagogikos (66%) studijų 
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programose, mažiau negu 20 % tokių studentų buvo informacinių sistemų, kompiuterių technikos, 
statybos,  studijų programose.  Daugiausiai „skolininkų“ buvo  statybos (20), verslo vadybos (14), 
reklamos vadybos (14), Elektros ir automatikos įrenginių (12) studijų programose. Be akademinių 
įsiskolinimų žiemos sesiją įveikė burnos higienos, pradinio ugdymo pedagogikos, turizmo ir 
laisvalaikio vadybos studijų programų studentai. 

Pavasario sesijos rezultatai buvo geresni.  Penkių studijų programų eilė, išrikiuota pagal 
studentų, kurių sesijos vidurkis 8,0 ir daugiau, skaičių atrodytų taip: odontologinė priežiūra (81%), 
pradinio ugdymo pedagogika (80%), burnos higiena (78%), socialinis darbas (72%), anglų ir 
vokiečių kalbų pedagogika (71%). Daugiausiais studentų, turėjusių akademinius įsiskolinimus 
pavasario semestre buvo statybos (25),  elektros ir automatikos įrenginių (13), reklamos vadybos 
(11), verslo vadybos (11) studijų programose. 

Į bendrą eilę neįtrauktos muzikos pedagogikos ir pramoginės muzikos studijų programos, 
nes absoliučios studentų daugumos sesijų vidurkiai  viršija 8,0. 

2 lentelė 

2009–2010 m.m. nuolatinės studijų formos studentų sesijų rezultatai 

 
Žiemos sesija Pavasario sesija 

Sk. % SK. % 

Studentų, kurių sesijos vidurkis ne mažiau kaip 8.0, skaičius 519 46 % 577 57 % 

Studentų, turėjusių akademinius įsiskolinimus, skaičius 109 9,7% 104 10 % 

 

2009–2010 metais iš studentų sąrašų išbraukti 67 ištęstinės (neakivaizdinės) studijų 
formos studentai, iš kurių 64 %  – dėl nepažangumo. Daugiausiai studentų neteko kompiuterių 
technikos (15), statybos (14), verslo vadybos (10), socialinio darbo (8) studijų programos. 

Studentų pažymių vidurkis, skolininkų skaičius ar nubyrėjusių studentų skaičius jokiu būdu 
nėra dėstytojų ir akademinių padalinių vertinimo rodiklis. Svarbu, kad įvertinimas atitiktų studentų 
žinias ir gebėjimus. 2010 metų baigiamųjų darbų vertinimuose nepastebima itin didelių kontrastų 
tarp vadovo, recenzento ir kvalifikavimo komisijos narių įvertinimo (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė 

2010 metų baigiamųjų darbų įvertinimų palyginimas 

  NUOLATINIŲ (dieninių) studijų 
įvertinimų vidurkis 

IŠTĘSTINIŲ (neakivaizdinių) 
studijų įvertinimų vidurkis 

Vadovo 
Recen-
zento 

Komisijos 
narių 

Vadovo 
Recen-
zento 

Komisijos 
narių 

Aplinkos apsauga 8,2 9 7,9 - - - 

Elektros ir automatikos įrenginiai 7,7 7,9 6,7 - - - 

Informacinės sistemos - - - 7,5 6,7 7,7 

Kompiuterių technika 8,8 8,2 8,3 8,9 8,1 8,7 

Statyba 7,8 7,9 7,2 7,4 7,8 7,4 

Verslo vadyba 8,2 8,6 7,5 8,4 8,2 7,9 

Bendrosios praktikos slauga 8,1 8,1 8,1 - - - 

Socialinis darbas 9,1 9,5 8,6 8,9 9,0 8,2 

Dailės ir technologijų pedagogika 8,6 8,8 8,8 - - - 

Socialinė pedagogika 8,7 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 

Kultūrinės veiklos vadyba 7,5 7,4 6,2 8,3 7,8 7,8 
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2.3. Studentų priėmimas 

 

2010 metais į pirmą kursą priimti 569 studentai, o tai yra 15 proc. mažiau negu 2009 
metais. Per pastaruosius trejus metus  pirmakursių skaičius kasmet mažėjo (žr. 2 pav.).  
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2 pav. Priimtųjų į pirmą kursą skaičiaus kitimas 2008–2010 metais 

2010 metų bendrojo priėmimo I ir II etape pastebėtas abiturientų aktyvumas renkantis 
inžinerines ir biomedicinos studijų programas (žr. 4 lentelę). Ankstesniųjų metų pozicijas išlaikė 
socialinis darbas. Netikėtumą pateikė buhalterinės apskaitos, reklamos vadybos ir verslo vadybos 
studijų programos, į kurias pateko mažas „studijų krepšelių“ skaičius. Dėl LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos klaidų organizuojant motyvacinio testo laikymą sumažėjo ir taip jau nedidelis 
pretendentų į pedagogikos studijas skaičius, nerentabiliomis paskelbtos socialinės pedagogikos, 
pradinio ugdymo pedagogikos, muzikos pedagogikos (MSM fakultete) grupės ir priėmimas į jas 
nutrauktas. Ties rentabilumo riba balansavo kultūrinės veiklos vadybos, muzikos pedagogikos (RF), 
pramoginės muzikos, dailės ir technologijų pedagogikos grupės. 

60 % visų 2010-ųjų metų pirmakursių priimta į valstybės finansuojamas studijų vietas: 
biomedicinos mokslų srityje – 64, socialinių mokslų srityje – 116, technologijos mokslų srityje – 
151, meno studijų srityje – 4. 

4 lentelė 

Sutartis su kolegija pasirašiusių pirmakursių skaičius 2010 m. rugsėjo 10 d. 

 Studijų programa Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

1 Aplinkos apsauga 35 20 

2 Elektros ir automatikos įrenginiai 31 12 

3 Kompiuterių technika 28 14 

4 Informacinės sistemos 27 0 

5 Statyba 35 9 

6 Buhalterinė apskaita 33 20 

7 Reklamos vadyba 17 14 

8 Verslo vadyba 20 23 

 Iš viso VT fakultete 226 112 
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 Studijų programa Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

9 Bendrosios praktikos slauga 25  

10 Kineziterapija 54  

11 Odontologinė priežiūra 27  

12 Socialinis darbas 36 35 

13 Dailės ir technologijų pedagogika 10  

14 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 11  

15 Pramoginė muzika 4  

 Iš viso MSM fakultete 167 35 

16 Muzikos pedagogika 7  

17 Kultūrinės veiklos vadyba 9  

18 Turizmo ir laisvalaikio vadyba 11 2 

 Iš viso RF 27 2 

 Iš viso kolegijoje 420 149 

 

Panevėžio kolegijos 2010 metų priėmimo rezultatai lyginant su kitomis  bendrajame pri-
ėmime dalyvavusiomis 23 kolegijomis yra tokie: 

• Valstybės finansuojamų vietų  kurse skaičius – 7 vieta (345 „studijų krepšeliai“), 

• Valstybės nefinansuojamų vietų  kurse skaičius – 6 vieta (220 studentų), 

• Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta mokykla – 6 vieta (210 prašymų), 

• Prašymų, kuriuose nurodytos tik tos kolegijos studijų programos – 6 vieta (310 
prašymų). 

 

2.4. Absolventų įsidarbinimas 

 

2010 metų  birželio mėn. atliktas 2009 metų dieninių studijų absolventų įsidarbinimo 
tyrimas parodė, kad  60% kolegijos 2009-ųjų metų absolventų per vienerius metus susirado darbą. 
Pagal įgytą profesinę kvalifikaciją dirbo 38% visų dienines studijas baigusių absolventų, 9% 
absolventų tęsė studijas universitetuose.  Sunkiausiai rasti darbą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją 
sekėsi aplinkos apsaugos, verslo vadybos, socialinio darbo, statybos, dailės ir technologijų 
pedagogikos, socialinės pedagogikos studijų programų absolventams. Studijų programų, kurių 
daugiausiai absolventų per vienerius metus įsidarbino pagal specialybę, dešimtukas pateiktas 5 
lentelėje. 

5 lentelė 

2009 metų dieninių studijų absolventų įsidarbinimas 2010 m. liepos 1 d. duomenimis 

 
2009 m. 

baigė 
studijas 

Dirba pagal profesinę 
kvalifikaciją 

Dirba kitą 
darbą 

Tęsia 
studijas 

universite-
tuose (sk.) 

Iš viso 
Proc. nuo 

absolventų 
skaičiaus 

Odontologinė priežiūra 15 12 80% 0  

Pramoginė muzika 5 4 80% 0 1 
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2009 m. 

baigė 
studijas 

Dirba pagal profesinę 
kvalifikaciją 

Dirba kitą 
darbą 

Tęsia 
studijas 

universite-
tuose (sk.) 

Iš viso 
Proc. nuo 

absolventų 
skaičiaus 

Kompiuterių technika 22 15 68% 3 2 

Muzikos pedagogika 11 7 64% 4 1 

Anglų ir vokiečių kalbų 
pedagogika 

10 6 60% 2  

Bendrosios praktikos slauga 24 13 54% 5  

Buhalterinė apskaita 21 9 43% 5 5 

Pradinio ugdymo pedagogika 14 6 43% 4 3 

Kineziterapija 26 10 38% 7  

Elektros ir automatikos įrenginiai 17 6 35% 5 1 

 

2010 metais pradėti realūs veiksmai kuriant absolventų ilgalaikės stebėsenos sistemą. 
Kolegija partnerio teisėmis dalyvauja valstybės projekte, kurio metu bus įkurtas studentų karjeros 
centras, sukurta absolventų karjeros  duomenų bazė.  
 

III. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA 
 

Referuojamose duomenų bazėse 2010 metais publikuoti 7 kolegijos dėstytojų straipsniai, 

kuriuos rengė 11 autorių. Mokslo taikomuosiuose periodiniuose leidiniuose publikuotus 8 

straipsnius rengė 10 autorių.  

Respublikinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose perskaityti 24 pranešimai, juos 

rengusiųjų dėstytojų skaičius irgi yra 24, tačiau jie pasiskirstę netolygiai: VT fakultete 8 dėstytojai 

paruošė 12 pranešimų, o MSM fakultete 12 dėstytojų – 8 pranešimus.  4 Rokiškio filialo žmonės 

parengė 4 pranešimus. 

Rokiškio filialas organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Dvasingumo sklaida ugdymo 

realybėje“, kurioje pranešimus skaitė  didelis būrys Lietuvos universitetų ir kolegijų dėstytojų.  

2010 metais atliktas užsakomasis tyrimas – gyventojų viešosios nuomonės apie policijos 

veiklą Panevėžio apskrityje tyrimas, kurio vertė 10,0 tūkst. litų. Šį tyrimą atliko Pedagogikos 

katedra. Gyventojų ir įmonių atstovų nuomonės apie miesto centro (Laisvės a.) kultūrinio, 

socialinio ir komercinio gyvenimo pagyvinimo galimybes tyrimas atliktas vykdant bendra-

darbiavimo sutartį tarp Panevėžio m. savivaldybės ir Panevėžio kolegijos. Tyrimą atliko darbo 

grupė, kuriai vadovavo VT fakulteto dėstytoja Laima Unterhauser. Šio žvalgomojo tyrimo rezultatai 

toliau analizuojami vadybos studijų krypties studentų baigiamuosiuose darbuose. 

Išleistas vienas periodinio mokslo taikomojo leidinio „Taikomieji tyrimai studijose ir 

praktikoje“ numeris. 

Atliktas išsamus Panevėžio kolegijos studijų skaidrumo tyrimas, kurio rezultatai pristatyti 

akademinei bendruomenei. 
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IV. REALIEJI STUDIJŲ IŠTEKLIAI 

 

4.1. Žmogiškieji ištekliai 
 

2010 metų vasarą buvo atlikta išsami žmonių išteklių analizė 2009–2010 m.m., išnagrinėta, 
kiek ir kokių dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų dirba kiekvienoje studijų srityje ir 
kryptyje.  

Daugiausiai dėstytojų dirbo socialinių mokslų studijų srityje, mažiausiai – humanitarinių (žr. 
6 lentelę).  Mažas užimamų etatų skaičius humanitarinių mokslų studijose paaiškinamas tuo, kad 
kolegijoje yra tik viena šios srities programa, į kurią jau du metus nevykdomas priėmimas. 

 

6 lentelė 
Dėstytojų ir kitų su studijomis susijusių darbuotojų ištekliai 2009–2010 mokslo metais 

 

Studijų sritis  

(pagal 2009 metų 
klasifikatorių) 

Dėstytojai, dirbantys Dėstytojų 
užimamų 

etatų 
skaičius 

Kitų darbuotojų skaičius 

visą darbo 
dieną 

dalį darbo 
dienos 

Administracijos 
darbuotojai 

Paramos ir 
techniniai 

darbuotojai 

Humanitarinių mokslų 4 6  8,0 

51 18 

Socialinių mokslų 29 46 45,1 

Biomedicinos mokslų 10 26 17,9 

Technologijos mokslų 19 55 31,8 

Meno studijų 6 25 16,3 

Iš viso 68 158 119,1 
 

Dalį darbo dienos dirba: dėstytojai-praktikai, kurių darbo vietos, pagrindinėje darbovie-
tėje  artimos toms, kuriose dirbs absolventai; kolegijos administracijos darbuotojai, kolegijos 
dėstytojai, dirbantys nepilnu darbo krūviu, kolegijos dėstytojai, dirbantys keliose studijų srityse 
(pvz., bendrųjų dalykų dėstytojai). 

Akademinio personalo struktūra pagal dėstytojo  pareigybes studijų kryptyse labai 
skirtinga (žr. 7 lentelę). 

7 lentelė 

Akademinio personalo struktūra studijų kryptyse 
(pagal 2009 metų klasifikatorių) 

 

Studijų sritis  Studijų kryptis 
Studijų 

programų sk. 

Užimtų etatų skaičius1 

Docentas Lektorius Asistentas 

Socialiniai 
mokslai 

Socialinis darbas 1 0,05 8,25 0,75 

Edukologija 4 0,25 13,5 0,75 

Vadyba ir verslo administravimas 3 1,25 9,5 9,25 

Rekreacija ir turizmas (nauja 

programa)
 

1 0,5  1,0 0,5 

Humanitariniai 
mokslai 

Filologija (nebevykdomas priėmimas)
 1  3,5 4,5 

Biomedicinos 
mokslai 

Slauga 1 0,05 6,25 1,0 

Reabilitacija 1 0,05 4,75 1,0 

Odontologija 2 0,05 2,75 2,0 

Meno studijos Muzika 2 0,25 
profesorius 

7,0 9,0 
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Studijų sritis  Studijų kryptis 
Studijų 

programų sk. 

Užimtų etatų skaičius1 

Docentas Lektorius Asistentas 

Technologijos 
mokslai 

Aplinkos inžinerija 1 0,5 2,5 1,5 

Elektros inžinerija 1 0,5 5,0 1,75 

Statybos inžinerija 1 0,3 8,6 0,5 

Informatikos inžinerija 2 3,75 5,0 2,0 

Iš viso kolegijoje 22 7,5 77,6 34,5 
1 Skaičiuojant ir dėstytojus, kuriems mokama už faktiškai dirbtas valandas 

 
Dėstytojo vieno etato darbo krūvis per mėnesį sudaro 110 valandų (kontaktinės valandos 

auditorijoje, savarankiško darbo užduočių rengimas ir tikrinimas, studentų žinių ir gebėjimų 
vertinimas, vadovavimas baigiamiesiems darbams ir kt.). 2010 metais docento tarnybinis 
atlyginimas buvo 3440 Lt., lektoriaus – 2816 Lt,   asistento  – 1944 Lt.    Kolegijos dėstytojų darbo 
užmokesčio vidurkis du kartus didesnis už kitų darbuotojų (administracija, specialistai, studijas ir 
ūkį aptarnaujantys darbuotojai) darbo užmokesčio vidurkį (žr. 3 pav.).  
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3 pav. Vidutinis darbo užmokestis kolegijoje 
 
Atlikta analizė parodė, kad didžioji pedagogų dalis yra vyresnio amžiaus (žr. 8 lentelę) ir 

kolegijai būtina vykdyti priemones, galinčias pritraukti jaunus dėstytojus 
8 lentelė 

Dėstytojų kuriems kolegija yra pagrindinė darbovietė, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
 

Studijų kryptis 
Amžiaus grupės (metais) 

≤24  25–34  35–44  45–54  55–64  ≥≥≥≥65  

Socialinis darbas   3 3 2 1 
Edukologija   1 9 7 0 
Vadyba ir verslo administravimas  3 3 6 7  
Rekreacija ir turizmas 

 1 1    
Filologija  2 1 0 2 1 

Slauga   3 1 1 2 
Reabilitacija  1 0 1 1 0 
Odontologija  1 1    

Muzika   1 5 3 0 
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Studijų kryptis 
Amžiaus grupės (metais) 

≤24  25–34  35–44  45–54  55–64  ≥≥≥≥65  

Aplinkos inžinerija    1 2 0 
Elektros inžinerija    3 2 1 
Statybos inžinerija   1 1 3 1 
Informatikos inžinerija 1 1 2 1 3 0 

Iš viso kolegijoje 1 9 17 31 33 6 

 

4.2. Materialieji ištekliai 

 

2010 m. gruodžio 31 d. Kolegijos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė sudarė beveik 
6 mln. litų.  trumpalaikio – už 1,14 mln. litų.  

Kolegija turi 9 mokomuosius ir kelis pagalbinius pastatus (žr. 9 lentelę). Verslo ir 
technologijų fakulteto auditorijos ir kabinetai užima 5 korpusus, Medicinos ir socialinių mokslų 
fakultetas dirba viename pastate, Rokiškio filialo auditorijos įrengtos dviejų pastatų dalyse, vienas 
pastatas užkonservuotas. Kolegija turi du bendrabučius: dvylikaaukštį pastatą Panevėžyje ir 
penkiaaukštį Rokiškyje (vienas aukštas perduotas kitai švietimo įstaigai).   

9 lentelė 
Materialieji ištekliai 2010 m. rugsėjo mėn. 

 

Bendras disponuojamų patalpų plotas  (m2) 24 259,68 

• Auditorijos  4 062,41 

• Specializuotos praktinių užsiėmimų patalpos  3 389,69 

• Administracinės patalpos  824,88 

• Techninės paskirties, pagalbinės ir bendrojo naudojimo patalpos  7 547,56 

• Socialinės paskirties patalpos  5 951,22 

• Bibliotekų patalpos  661,88 

 
2010 metais kolegija įsigijo 40 naujų kompiuterių. Pakeisti naujais labiausiai susidėvėję 

buhalterijos ir trijų administracijos darbuotojų kompiuteriai, 4 kompiuterius Informacinių 
technologijų centras naudoja kaip atsarginių kopijų serverius, likusieji naudojami studijų procese.   
Nupirktas vienas naujas elektroninio pašto serveris. Metų pabaigoje kolegijos kompiuterių tinkle 
buvo 330 kompiuterių, kolegijoje buvo 10 kompiuterių klasių ar laboratorijų.  

2010 metais  kolegijoje atlikta patalpų remonto darbų už 252 tūkst. litų: 

• Verslo ir technologijų fakultete – 115 286 Lt: 
o IV-o mokomojo korpuso Klaipėdos g. 3 palėpės medinių konstrukcijų 

impregnavimas 16,8 tūkst. litų, 
o I-o mokomojo korpuso Laisvės a. 23 stogo remonto darbai 29,9 tūkst. litų, 
o V-o mokomojo korpuso Klaipėdos g. 3 528, 529 auditorijų stiklo paketų 

pakeitimo ir orlaidžių įstatymo darbai 1,6 tūkst. litų, 
o I-o, II-o, III-io, IV-o , V-o mokomųjų  korpusų auditorijų, koridorių  remontas -

115,3 tūkst. litų. 

• Medicinos ir socialinių mokslų fakultete – 64,0 tūkst. litų: 
o Langų keitimas – 45,0 tūkst. litų,  
o Statybinės medžiagos – 13,0 tūkst. litų, 
o Durys, žaliuzės – 6,0 tūkst. litų. 
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• Rokiškio filiale – 12,4 tūkst. litų (auditorijų remontas, šildymo sistemos remontas, 
vestibiulio grindų keitimas, priešgaisrinių čiaupų keitimas). 

• Kolegijos centrinių rūmų fojė – 60,2 tūkst. litų 
 

Kiekvienas akademinis padalinys turi studijų bazę, reikalingą programų vykdymui. Tik 
pramoginės muzikos studentai pagal panaudos sutartį  naudojasi V.Mikalausko menų mokyklos 
klasėmis.  Inžinerijos srities studijų programų studentai naudojasi viešosios įstaigos Mechatronikos 
centras, kurio vienas iš steigėjų yra Kolegija,  mokymo baze.  
 

4.3. Bibliotekos veikla 
 

2010 m. pabaigoje kolegijos bibliotekos fondą sudarė 82233 fizinių vienetų 53281 
pavadinimų įvairių dokumentų (knygų,  spausdintų muzikos, garsinių ir regimųjų, elektroninių), 
rankraščių. Per 2010 m. gauta, suvesta į elektroninį katalogą, sutvarkyta ir paruošta išduoti 1145 
fizinių vienetų  607 pavadinimų dokumentų. Prenumeruojama 60 pavadinimų periodinių leidinių, 
tame tarpe 4 užsienio kalbomis, 16 mokslinių žurnalų. Iš kolegijos biudžeto dokumentams įsigyti 
buvo skirta 43,5 tūkst. litų, iš jų – 28,1 tūkst. Lt. knygoms, 14,7 tūkst. lt. – periodikai, 0,7 tūkst. lt. – 
elektroniniams dokumentams. Siekiant pagerinti aprūpinimą vadovėliais ir mokomosiomis 
knygomis pradėta prenumeruoti VGTU elektroninių knygų platforma, kurioje beveik 200 
visateksčių leidinių. Be to, biblioteka prenumeruoja LITLEX teisės aktų duomenų bazę. 
 Iki praėjusių metų pabaigos į suvestinį elektroninį Lietuvos kolegijų bibliotekų katalogą 
įvesta  per 16 tūkst. bibliografinių įrašų, 53,5 tūkst. egzempliorių įrašų.  

2010 m. Panevėžio kolegijos biblioteka tapo Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės 
infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPP) nare. Metų 
pabaigoje biblioteka įsijungė į Aukštaitijos Savišvietos akademijos (ASA) veiką, pravedė du 
renginius akademijos klausytojams. Vienas iš jų  skirtas kalbininko Jono Jablonskio 150-osioms 
gimimo metinėms. Dalyvauta Suaugusiųjų švietimo savaitėje. Bibliotekoje vyko didelio 
susidomėjimo sulaukusi Informacinių technologijų centro vadovo A.Valinsko paskaita „Naujų 
interneto technologijų apžvalga“. Naujiena praėjusiais metais buvo naujų knygų parodos, kurių 
dėka buvo galima efektyviau užsakyti leidinius bibliotekai, prieš tai juos pavarčius ir peržiūrėjus 
reikalingumą studijų programoms. Tokių parodų buvo surengtos keturios. 

2010 metai rekonstruotos bibliotekos patalpos MSM fakultete, į kurias persikėlė 
interneto ir bendroji skaityklos.  
 

V. TARPTAUTIŠKUMAS 

 

2010 metais kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Gomelio valstybiniu 
P.O.Suchojaus technikos universitetu. Kolegijoje du kartus lankėsi šio universiteto dėstytojai, o 9 
VT fakulteto studentai šio universiteto mokymo bazėje atliko pažintinę praktiką, Studentų 
atstovybės nariai lankėsi Baltarusijoje su draugišku vizitu. 

Buvo pasirašytos naujos Erasmus bendradarbiavimo sutartys:  su Namik Kemal universitetu 
(Turkija); Universitetu de Reims Champagne-Ardenne (Prancūzija), Talino pedagogikos kolegija 
(Estija, Radom aukštąja socialinių ir techninių mokslų mokykla (Lenkija) 

Buvo pasirašyto dvi bendradarbiavimo sutartys: su Langside kolegija (Jungtinė karalystė) ir 
Decroly švietimo centru (Ispanijos karalystė) dėl kokybės vadybos sistemos diegimo.  

Kolegijoje svečiavosi arba dirbo 11 užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų. Kolegijoje lankėsi 
Jungtinės karalystės aukštųjų mokyklų atstovai, kurie pristatė tęstinių studijų Anglijos 
universitetuose galimybes.   
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Pagal ERASMUS programą  į akademinių mainų vizitus buvo išvykę  7 dėstytojai  
(Z.Kasperiūnienė, M.I.Davydovienė, S.Laurinavičius, D.Laurinavičienė, A.Gudgalienė), pagal įvairias 
programas užsienyje tobulinosi 6 darbuotojai (D. Končiuvienė, A.Valickienė, V.Paliukas, 
I.Matelienė, A.Valinskas, I.Kemeklytė). 

Pagal ERASMUS  programą užsienio aukštosiose mokyklose studijavo 3 VT fakulteto ir 4 
MSM fakulteto studentai, 2 VT fakulteto studentai  užsienyje atliko praktiką.  

2010 m. drauge su 7 užsienio partneriais buvo parengtas Leonardo da Vinčio programos 
inovacijų perkėlimo projektas „Priešgaisrinė sauga ir energijos taupymas: suderinamumas, 
Informacinės technologijos ir jų atitikimas statybų sektoriaus poreikiams“, kuris buvo įvertintas 
teigiamai, tačiau dėl lėšų stygiaus įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą. Dėka šio projekto buvo 
užmegzti nauji partnerystės ryšiai su Vokietijos, Anglijos, Bulgarijos, Olandijos švietimo centrais ir 
mokyklomis.  

2010 m. buvo parengtas ir laimėtas projektas „Kultūrinis bendradarbiavimas Latvijos – 
Lietuvos pasienio regione.“ (Partneriai: Latvijos Žemgalės planavimo regioninė agentūra ir Šiaulių 
regioninės plėtros agentūra). 

 

VI. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

2010 m iš viso apie kolegijos veiklą buvo išspausdinti 38 straipsniai: „Panevėžio ryte“ – 5, 
„Sekundėje“ – 17, „Panevėžio balse“ – 16.  

 

Kolegijos akademinių padalinių renginiai, skirti kolegijos bendruomenei ir visuomenei:  
Rokiškio filiale: 

• X –asis Tarptautinis vargonų muzikos festivalis, 

• Seminaras užsienio kalbos specialistams (kartu su Getės institutu), 

• Karjeros diena (dalyvavo Darbo biržos atstovai, buvę studentai, darbdaviai), 

•  Tarptautinė gatvės muzikos diena, 

• Respublikinė konferencija, skirta vargonų muzikos festivalių dešimtmečiui, 

• Tęstinė respublikinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Dvasingumo sklaida ugdymo 
realybėje“, 

• Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Etnokultūrinė edukacija: poreikio, 
galimybių ir patirties analizė). 

Medicinos ir socialinių mokslų fakultete: 

• Socialinio darbuotojo dienos minėjimas, 
� Slaugytojo diena miesto aikštėje, 
� Akcija „Karštas dubenėlis“, 
� Pedagogikos katedros renginių ciklas įvairioms Panevėžio miesto vaikų ir jaunimo 

grupėms. 
Verslo ir technologijų  fakultete 

• Konferencija „verslo praktinio mokymo firmų patirtis“, 

• Respublikinis inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas. 
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VII. PARAMA STUDENTAMS IR STUDENTŲ PASIEKIMAI 
 

2010 metais studentų skatinamosioms stipendijoms panaudota 503,0 tūkst. litų, jas gavo 
apie 20 proc. nuolatinių studijų studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose vietose. 
Stipendijų dydžiai priklauso nuo sesijos rezultatų ir svyruoja nuo 60 iki 200 litų.  

 Apie 280 studentų kiekvieną mėnesį  gavo  390 litų dydžio socialines stipendijas, kurios 
buvo skiriamos iš Valstybinio studijų fondo lėšų. Socialinių stipendijų gavėjų skaičius lyginant su 
ankstesniais metais išaugo. 

Visi norintys galėjo apsigyventi kolegijos bendrabučiuose. Bendrabučio vieno mėnesio 
nuomos kaina nuolatinių studijų studentams – 90 litų.  

2010 metais buvo toliau plėtojama virtualaus mokymo sistema, gerinamos studentų 
savarankiško darbo sąlygos. Daugelis studentų pasinaudojo galimybe studijuoti pagal individualų 
grafiką.  

Studentų dalyvavimas respublikiniuose renginiuose: 
Verslo ir technologijų  fakulteto studentai: 

• Respublikinis inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas, 

• Dalyvavimas tarptautinėje VPPMF mugėje (CIDO arena), 

• Nacionalinės mechatronikos varžybos LITEXPO, 

• Lietuvos kolegijų verslumo konkursas PROFAS. 
Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto studentai: 

• Konferencija „Sveikatos ugdymas socioedukacinėje erdvėje“ 
Rokiškio filialo studentai: 

• Respublikinis studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai“, 

• X tarptautinis vargonų muzikos festivalis, 

• Panevėžio apskrities sporto ir meno šventė (filialo kapela), 

• Projektas ,,Pilietiškumo mokykla“ (partnerių teisėmis), 

• Pilietiškumo skatinimo projektas ,,Dvarai ir dvareliai“ (partnerių teisėmis). 
 

Arūnui Atraškevičiui, Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto, 
sveikatos priežiūros katedros kineziterapijos specialybės studentui, buvo įteikta Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės padėka už sporto pergales, ruošiant KYOKUSHIN KARATE kovotojus.  

PM-10 kurso studentės Simona Saukaitė ir Kristina Skubaitė tapo III tarptautinio daina-
vimo konkurso „Sing Christmas 2010“ trečios vietos laimėtojomis pop ir džiazo kategorijose.  

Kolegija rėmė Studentų atstovybės veiklą: finansuota būsimų pirmakursių stovyklos 
veikla, fuksų krikštynos, Studentų atstovybės gimtadienis. Kolegija apmoka studentų aktyvo 
keliones į įvairius renginius ir pasitarimus. 2010 metais pradėjo dirbti vadybininkas (0,5 etato), 
kuruojantis studentų socialinius klausimus. 

2010 metais buvo daug padaryta gerinant studentų buitines sąlygas. Sėkmingai tęstas  
Panevėžio bendrabučio remontas ir pradėtas Rokiškio bendrabučio renovavimas (bendrabučių 
renovacijos programos lėšos – 492 tūkst. litų, kolegijos lėšos – 24,6 tūkst. litų). Rokiškio 
bendrabutyje atlikta darbų už 255 tūkst. litų. Panevėžio bendrabutyje – už 263 tūkst. litų. Per 
pastaruosius trejus metus į Panevėžio bendrabučio atnaujinimą investuota apie 1 mln. litų.   
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VIII. KOLEGIJOS TURTAS, PROGRAMŲ FINANSAVIMAS IR IŠLAIDOS  
 

2010 m. pabaigoje kolegijos ilgalaikio ir trumpalaikio turto balansinė vertė sudarė 7158,4 
tūkst.litų, t.sk. negyvenamieji pastatai – 2111,2 tūkst.litų, gyvenamieji pastatai – 3024,4 tūkst.litų, 
kultūros paveldo statiniai – 208,6 tūkst.litų, įrenginiai – 201,8 tūkst.litų, kompiuterinė įranga – 
248,8 tūkst.litų, trumpalaikis turtas – 1144,3 tūkst.litų. 

 
Kolegijos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, iš uždirbtų pajamų ir pagal 

tikslinę paskirtį gautų lėšų. 2008–2010 metais valstybės biudžeto skiriamos lėšos mažėjo. 2009 
metų vasarą pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams dėl darbo užmokesčio 
mokėjimo ir bazinės mėnesinės algos sumažinimo iki 122 Lt, sumažėjo ir darbo užmokesčiui 
skiriamos lėšos. Kolegija ribojo išlaidas (žr. 4 pav.).  
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4 pav. Kolegijos išlaidų kitimas 2008–2010 metais 

2010 metais kolegija savo veiklai finansuoti naudojo valstybės biudžeto lėšas ir savo 

uždirbtas lėšas (žr. 10 lentelę), papildomai gautas projektų lėšas bei tikslines specialiųjų pavedimų 

lėšas.  

10 lentelė 
Kolegijos išlaidos 2010 metais (tūkst. litų) 

 

  

 
Valstybės 

biudžeto lėšos  

Kolegijos 

uždirbtos lėšos 

Darbo užmokesčiui   4514,7 1161,8 

• dėstytojams 2796,3 862,9 

• kitiems darbuotojams 1718,4 298,9 

Socialinio draudimo įmokoms   1398 357,4 

Socialinei paramai 10,0 85,9 

Stipendijoms   391,5  0

,0,0,0, 0 Ilgalaikio materialinio turto įsigijimui  0,0  332,1 

Prekėms ir paslaugoms (komunalinės paslaugos,  ryšiai, 
remontas,  transportas,  kvalifikacijos tobulinimas, 
komandiruotės  ir kt.)                          

366,0 838,8 

Iš viso per 2010 metus 6680,9 2776,0 
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2010 metais pagal tikslinę paskirtį iš Valstybinio studijų fondo  gauta 1113,2 tūkst.litų, iš jų  
111,5 tūkst.litų, panaudota papildomoms stipendijoms, 492,0 tūkst.litų, – bendrabučių 
atnaujinimui. 

ES paramos lėšos projektams sudarė 359,8 tūkst.litų, valstybės biudžeto lėšos projektams 
– 63,1 tūkst.litų. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
pervedė 71,1 tūkst.litų, kurie panaudoti finansinės pagalbos neįgaliesiems studentams teikimui 

 
Kolegija uždirba lėšas  teikdama visuomenei ir kitoms įstaigoms mokamas paslaugas. 

Pajamų už paslaugas struktūros pokyčiai per pastaruosius trejus metus pateikti 11 lentelėje.  
 11 lentelė 

Kolegijos pajamų struktūros pokyčiai (tūkst. litų) 
 

Pajamos 2008 metai 2009 metai 2010 metai 

Pajamos už paslaugas 2384,4 2627,3 2562,4 

• studentų mokestis už studijas, studijų įmoka
  

1869,0 2275,3 2206,0 

• stojamoji studijų įmoka(registracijos 
mokestis) 

63,4 37,4 40,7 

• taikomieji tyrimai ir konsultacinė veikla 14,5 10,4 12,5 

• studentų mokestis už bendrabutį 230,0 209,0 220,8 

• butų savininkų mokestis už bendrabutį 134,2 30,0 29,7 

• seminarai, konferencijos 39,6 37,5 32,6 

• bufeto pajamos (RF)  15,4 8,4 0 

• spausdinimas, laminavimas, įrišimas  14,6 17,6 18,0 

• Diplomų dublikatai, pažymos 3,7 1,7 2,1 

Mokesčiai už komunalines ir kitas paslaugas 102,8 122,3 130,1 

Patalpų nuomos lėšos 82,4 84,7 73,5 

Iš viso 2569,6 2834,3 2766,0 

 
 

IX. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

2010 metais kolegija partnerio teisėmis dalyvavo 7 projektuose: 
 

Projektas Planuojama nauda projektui pasibaigus 

Neformalaus ugdymo metodikų taikymas vadybos ir 
verslo administravimo bei ekonomikos krypčių dalykų 
dėstymui kolegijose“  Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-009 

24 dėstytojai dalyvaus seminaruose Lietuvoje 
bei stažuotėje užsienio aukštojoje institucijoje. 

Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, 
apimančios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius 
gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo 
Lietuvos kolegijų studijų tarptautinio Nr. VP1-2.2-
ŠMM-07-K01-058 

15 dėstytojų dalyvaus seminaruose Lietuvoje ir 
stažuotėje užsienio aukštojoje mokykloje. 

Šiaurės Lietuvos valstybinių kolegijų integruotų plėtros 
strategių parengimas. Didinant atskaitomybę 
visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą“ 
Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-001 

Bus parengti dokumentai: galimybių studija, 
plėtros strategija, valorizacijos planai. Vyks  
seminarai valdymo organų nariams, 
administracijos darbuotojams,  fakultetų tarybų 
nariams. 
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Projektas Planuojama nauda projektui pasibaigus 

Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas 
diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant 
tarptautiškumą. 
Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-120 

Bus atnaujinta studijų programa „Statyba“.  
6 kolegijos dėstytojai rengs metodines 
priemones, nuotolinius mokymosi kursus. 

Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, 
grįstų mokymo(si) inovacijomis tobulinimas stažuotėse. 
Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-020 

6 kolegijos dėstytojai stažuosis Lietuvos 
universitetuose (po 4 savaites) ir vyks į  1 
savaitės trukmės stažuotę užsienio aukštojoje 
mokykloje.   

Kultūrinis bendradarbiavimas Lietuvos –Latvijos 
pasienio regione Nr. LLIII-142 

Rokiškio filialo kultūros vadybininkams skirti 
seminarų ciklai.   

Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros 

stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais 

dirbančių profesinio orientavimo specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių 

sukūrimas (I etapas) Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 

Parengtas karjeros valdymo paslaugų 
aukštosiose mokyklose modelio aprašas; sukurti 
8 priemonių rinkiniai aukštųjų mokyklų 
studentų karjeros valdymui; parengti 
specialistai karjeros valdymo paslaugų teikimui 
kolegijos studentams; sukonstruota ir įdiegta 
nacionalinė informacinė sistema (IS) karjeros 
valdymo paslaugų virtualizavimui; organizuoja-
mas duomenų, reikalingų absolventų karjeros 
stebėsenai, surinkimas iš studentų 

 
2010 metais kolegijoje buvo vykdomi kolegijos parengti ir konkursuose laimėti 

infrastruktūriniai projektai, skirti studijų bazės gerinimui: 

• Verslo ir technologijų fakulteto IV ir V korpusų pastatų išorinių atitvarų ir šildymo 
inžinerinių sistemų rekonstravimas – 778 tūkst. litų 

• Informatikos inžinerijos ir vadybos bei verslo administravimo krypčių studijų programų 
praktinio mokymo bazės modernizavimas – 1,15 mln. litų. 

2010 metais laimėtas ES finansuojamas  projektas „Panevėžio kolegijos praktinio mokymo 
centro įkūrimas“, kurio vertė 2,99 mln.   

Parengtas ir teigiamai pirminiame etape įvertintas projektas „Panevėžio kolegijos kokybės 
vadybos sistemos tobulinimas“ (990,0 tūkst. litų) 
 

X. BAIGIAMOJI DALIS 
 

2010 metais kolegija atliko didžiulį darbą – parengė Statutą, atitinkantį Mokslo ir studijų 
įstatymo reikalavimus, nepriklausomi vertintojai įvertino kolegijos turtą, kolegija  pakeitė teisinį 
statusą, surinko pakankamą skaičių pirmakursių, be skolų baigė 2010-uosius finansinius metus, visi 
darbuotojai laiku gavo atlyginimus, o studentai – stipendijas ir kitas išmokas. Deja,  pavyko atlikti 
ne visus planuotus darbus:  neįdiegtas kokybės vadybos sistemos standartas, neparengtas 
strateginis planas, personalo valdymo programa. Šie darbai pradėti ir bus baigti 2011 metais.  

Tikiu, kad kolegija, 22 mėnesius sėkmingai išgyvenusi be direktoriaus ir be kolegijos 
tarybos, turėdama suformuotus kolegialius valdymo organus susitelks ir išspręs esamas ir būsimas 
problemas. 
 
Birutė Dalmantienė, 
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, laikinai einanti laikinojo direktoriaus pareigas 

2011-02-28 


