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» 2011 m. vasario 21 d. buvo išrinktas kolegijos direktorius.

» 2011 m. balandžio 18 d. kolegijos pertvarkyta į viešąją įstaigą.

» 2011 m. balandžio 12 d. kolegijos taryba patvirtino „Panevėžio 

kolegijos integruotos plėtros strategiją 2011 - 2020 m.:

˃ atnaujinta misija, vizija, vertybės išorės ir vidaus vartotojams;

˃ įvesti etatiniai auditoriai (kokybei ir finansams);

˃ įkurtas Karjeros centras;

˃ įsteigtas Suaugusiųjų švietimo ir mokymo centro vadovo etatas.

» 2011 m. rugsėjo 23 d. sukurta darbo grupė, kuri pradėjo rengti

kolegijos strateginį veiklos planą 2012-2014 m.



» 2011 m. birželio 15 d. akademinėje taryboje patvirtinti atnaujintų 

pagal ECTS reikalavimus 20 studijų programų aprašai.

» 2011 m. rugsėjo 1 d. pradėta įgyvendinti nauja studijų programa –

Finansai.

» 2011 m. lapkričio 25 d. patvirtintas naujų studijų programų rengimo 

planas.





» 2011 metų priėmimo rezultatai lyginant su kitomis bendrajame

priėmime dalyvavusiomis 23 kolegijomis:

˃ Valstybės finansuojamų vietų kurse skaičius – 7 vieta (350 „studijų 

krepšeliai“);

˃ Valstybės nefinansuojamų vietų kurse skaičius – 6 vieta (277 

studentų);

˃ Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodyta mokykla – 5 vieta (966 

prašymų);

˃ Prašymų, kuriuose nurodytos tik Panevėžio kolegijos studijų 

programos – 6 vieta (501 prašymų).

» Lyginant su praėjusių metų priėmimo rezultatais pakilo pirmuoju

pageidavimu prašyme nurodyta vieta, kuri 2010 metais buvo 6 (210

prašymų).



Studijų forma

Verslo ir 

technologijų 

fakultetas

Medicinos ir 

socialinių 

mokslų 

fakultetas

Rokiškio 

filialas

Iš viso 

kolegijoje

Nuolatinės studijos (1-3 kursai) 25 24 7 56

Ištęstinės studijos (1-3 kursai) 21 6 2 29

Dieninės studijos (4 kursas) 4 1 5

Neakivaizdinės studijos (4 kursas) 8 4 1 13

Vakarinės studijos (4 kursas) 1 0 0 1

Iš viso padalinyje 55 38 11 104

Akademinių grupių skaičius 2011-2012 m.m.



1198 1268 1227

936 977 896

sausio 1 d. rugsėjo 1 d. gruodžio 31 d.
Valstybės finansuojami Moka už studijas

Studentų skaičiaus kitimas 2011 metais



Mokslo metai Savo noru

Išbraukti už 

akademinius, 

finansinius 

įsiskolinimus ir kt.

2008 - 2009 m. m. 116 170

2009 - 2010 m.m. 79 110

2010 - 2011 m.m. 89 88



Studijų programos

2010 m. 

baigė 

studijas

Dirba pagal profesinę 

kvalifikaciją
Tęsia studijas

universi-

tetuose

skaičius
Iš viso

Proc. nuo 

absolventų 

skaičiaus

Anglų - vokiečių pedagogika 7 7 100 0

Pramoginė muzika 5 4 80 1

Bendrosios praktikos slauga 23 17 74 0

Burnos higiena 19 11 58 0

Muzikos pedagogika 7 4 58 2

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 16 9 56 2

Verslo vadyba 22 11 50 3

Elektros ir automatikos įrenginiai 6 3 50 0

Socialinė pedagogika 50 21 42 8

Studijų programos, kurių dieninių studijų 2010 m. absolventai, 

sėkmingiausiai įsidarbino 



» Referuojamose duomenų bazėse publikuoti straipsniai – 7;

» Mokslo taikomuosiuose periodiniuose leidiniuose publikuoti straipsniai – 13;

» Tarptautinėse konferencijose perskaityta pranešimų – 12;

» Respublikinėse mokslinėse praktinėse konferencijose – 18;

» Panevėžio kolegija organizavo 4 konferencijas:

˃ Kultūros ir turizmo politika: tendencijos, aktualijos, patirtis;

˃ Multikultūrinės tendencijos Lietuvoje ir Panevėžio bendruomenėje;

˃ Vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymas: dabartis ir perspektyva;

˃ Mokslo šaknys – 2011.

» Išleisti 2 periodinio mokslo taikomojo leidinio „Taikomieji tyrimai studijose ir
praktikoje“ (ISSN 2029-1280);

» Panevėžio m. savivaldybė finansavo mokslinių tyrimų, konferencijų ir seminarų
organizavimo projektą „Mokslo, studijų ir verslo kooperacija Panevėžio
regione“ .



» Atlikti užsakomieji tyrimai:

˃ „Panevėžio miesto jaunimo įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybių 
tobulinimas“;

˃ „Konverijinių ritinėlių 5 partijų nuovargio tyrimas“;

˃ „Automatinės kompresorinės stoties AKS-40/160 triukšmo mažinimo 
techniniai sprendimai“;

˃ „EXPO AUKŠTAITIJA 2011 parodos lankytojų nuomonės tyrimas“.

» Konsultuota Pasvalio bendruomenės nariai; 

» Buvo organizuotos parodos:

˃ Studentų – 3;

˃ Dėstytojų – 2.

» Buvo organizuoti koncertai:

˃ Dėstytojų ir studentų – daugiau kaip 30;

˃ Personalinių dėstytojų – daugiau kaip 10.



» 2011 m. gruodžio 31 d. kolegijoje dirbo  155 dėstytojai:

˃ Verslo ir technologijų fakultete - 63 dėstytojai;

˃ Medicinos ir socialinių mokslų fakultete - 70 dėstytojų;

˃ Rokiškio filiale - 22 dėstytojai.

» Studijas tęsia doktorantūroje:

˃ Verslo ir technologijų fakultete - 3 dėstytojai;

˃ Medicinos ir socialinių mokslų fakultete - 1 dėstytojas.

» Studijas tęsia magistrantūroje:

˃ Verslo ir technologijų fakultete - 4 dėstytojai.



» Dėstytojams buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai:

˃ Kompetencijomis grįstos studijų programos modeliavimas (18 val., 30 dalyvių)

˃ Studijų rezultatų vertinimas (8 val., 25 dalyviai)

˃ Projektas kaip studijų rezultatų baigiamasis vertinimas (8 val. 27 dalyviai)

˃ Kokybinių tyrimų metodologija ir metodika (8 val. 25 dalyviai)

˃ Informacijos vizualizacija (12 val. 45 dalyviai)

» Dėstytojai ir administracijos darbuotojai intensyviai tobulino dalykinę, metodinę ir
bendrųjų gebėjimų kompetencijas pagal įvairius ES paramos projektus:

˃ „Neformalaus ugdymo metodikų taikymas vadybos ir verslo administravimo bei
ekonomikos krypčių dalykų dėstymui kolegijose“ (64 val. 24 dalyviai)

˃ „Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios dėstytojų bendruosius
ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos
kolegijų studijų tarptautinimo (72 val. 15 dalyvių)

˃ „Šiaurės Lietuvos valstybinių kolegijų integruotų plėtros strategių parengimas
didinant atskaitomybę visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą“ (80 val., 30
dalyvių).



Vidutinis darbo užmokestis 



» Įsigyta kompiuterių techninė ir programinė įranga, kopijavimo aparatai,
spausdintuvai, skeneriai ir kiti kompiuteriniai reikmenys už 207,9 tūkst. litų.
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Investicijos infrastruktūros atnaujinimui (tūkst.litų)



» 2011 m. pabaigoje kolegijos bibliotekos fondą sudarė 84547 fizinių vienetų 54480
pavadinimų įvairių dokumentų (knygų, spausdintų muzikos, garsinių ir regimųjų,
elektroninių).

» Per 2011 m. gauta, suvesta į elektroninį katalogą, sutvarkyta ir paruošta išduoti
2556 fiziniai vienetai 1224 pavadinimų dokumentai.

» Biblioteka prenumeruoja 72 pavadinimų periodinius leidinius. Iš jų 20 pavadinimų
laikraščius, 52 pavadinimų žurnalus.

» Iš kolegijos buvo skirta per 51 tūkst. litų. Gauta dovanų ir paramos už daugiau nei 58
tūkst. litų.

» 2011 metais prenumeruota VGTU elektroninių knygų platforma.

» 2011 m. buvo prenumeruojamos 6 mokslinės informacijos duomenų bazės: EBSCO
Publishing; Oxford Art Online; Oxford Reference Online: Premium Collection; Oxford;

Tailor&Francis Online Library; Emerald Management eJournals Collection.

» Bibliotekoje yra 121 darbo vieta, skirta vartotojams. Iš jų 35 darbo vietos
kompiuterizuotos, prijungtos prie interneto. Verslo ir technologijų fakultete
biblioteka pailgino darbo laiką - 3 dienas per savaitę dirbama iki 19 val.



» 2011 m. kolegijos viešųjų pirkimų tarnyba organizavo ir įvykdė keturis
supaprastintus atvirus konkursus CVP IS priemonėmis:

˃ Kompiuterinės, programinės ir biuro įrangos supaprastintas atviras konkursas -
(207,888 tūkst. litų).

˃ Rekonstrukcijos darbų ir techninio – darbo projekto rengimo bei statinio projekto
vykdymo priežiūros paslaugų supaprastintas atviras konkursas, įgyvendinant
projektą „Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centro įkūrimas“– (749,922 tūkst.
litų).

˃ Supaprastintas atviras konkursas projektui „Panevėžio kolegijos informatikos
inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio
mokymo bazės“. Buvo sudarytos keturios sutartys: kompiuterinės įrangos –
(98,621 tūkst. litų), kompiuterių tinklo įrangos – (3,626 tūkst. litų), programinės
įrangos – (98,067 tūkst. litų), leidybos įrenginių – (18,738 tūkst. litų).

˃ Mokymų ir dokumentų rengimo paslaugų pirkimas įgyvendinamam projektui
„Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio kolegijoje tobulinimas) –
(186,000 tūkst. litų).

» 2011 metais kolegijos pirkimų organizatoriai atliko mažos vertės pirkimų už
1339,333 tūkst. litų.



» 2011 m. balandžio 19 d. kolegija pirmoji Lietuvoje pasirašė „Sąžiningos
aukštosios mokyklos deklaraciją“ tarp Panevėžio kolegijos, Lietuvos studentų
atstovybių sąjungos bei Panevėžio kolegijos studentų atstovybės.

» Stipendijoms panaudota 375,5 tūkst. litų.

» Pedagogų rengimo  tikslinėms stipendijoms panaudota 94,0 tūkst. litų.

» 2011 – 2012 m.  veikė 6 klubai ir būreliai

» Studentai dalyvavo konferencijose forumuose:

˃ „Mokslo šaknys -2011“ (Panevėžio kolegija)

˃ „Naujų technologijų taikymas“ (Šiaulių valstybinė kolegija)

˃ „Daugiakalbystė: prabanga ar būtinybė“ (Panevėžio kolegija)

˃ „Šalis, kurioje gyventi gera“ (Utenos kolegija) 



» Studentai dalyvavo respublikiniuose renginiuose:

˃ Nacionalinės mechatronikos varžybos LITEXPO (laimėta 2 vieta);

˃ Aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas
(laimėtos dvi pirmosios vietos);

˃ Respublikinis konkursas „Jaunasis statybininkas“ ( laimėta 1 vieta);

˃ Studentų meninių projektų pristatymas;

˃ Lietuvos kolegijų studentų Olimpinio festivalio kroso varžybos;

˃ LNK televizijos projektas „Dvi minutės šlovės“;

˃ Tarptautinė dainų šventė „GAUDEAMUS“;

˃ Tarptautinis studentų masažo konkursas (laimėta 1 ir 3 vietos).



Pasirašytos naujos Erasmus mobilumo sutartys su 6 aukštosiomis mokyklomis:

» Daugpilio universitetu (Latvija), Tarptautine Baltijos akademija (Latvija);

» Mustafa Kemal universitetu (Turkija), INONU universitetu (Turkija);

» Tietgen verslo kolegija (Danija), Platijn aukštą mokykla (Belgija).

Mainų 

dalyviai

2010 m. 2011 m. Pokytis (+/-)

Erasmus
Kitos 

programos
Erasmus

Kitos 

programos
Erasmus

Kitos 

programos

Dėstytojai 5 4 10 19 5 15

Darbuotojai 3 3 5 6 2 3

Studentai 8 11 8 12 0 1

Iš viso
16 18 23 37 7 19

34 60 26

Tarptautinio judumo dinamika 2010 -2011 m.



» Partnerio teisėmis vykdyta 11 įvairių tarptautinių projektų.

» Parengta ir pateikta 9 paraiškos finansavimui gauti ( 2 iš jų teikėja –
Panevėžio kolegija). 

Nr. Projekto pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m.

1. Erasmus mobilumo programa 72,141 107,971 66,809

2.

Informatikos, inžinerijos bei vadybos ir verslo 

administravimo krypčių studijų programų 

praktinio mokymo bazės modernizavimas 98,676 58,8400 462,922

3. Praktinio mokymo centro įkūrimas - 46,147 2942,472

4.

Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos 

Panevėžio kolegijoje tobulinimas
-

178,670 632,195

Iš viso 170,818 921,189 4104,399

Kolegijos laimėti ir vykdomi projektai (tūkst. litų)



» Nuo 2010 m. kolegijoje veikia Aukštaitijos savišvietos akademija. 2011 m.
pavasarį buvo įteikta 120 diplomų. 2011 m. rudenį studijas pradėjo 360
klausytojų.

» 2011 m. Panevėžio kolegija projekte „Parama užimtumui ir mobilumui“, kurio
metu kolegijos dėstytojai apmokė 125 bedarbius su aukštuoju išsilavinimu.
Buvo parengta 14 neformalaus švietimo programų. Populiariausios sulaukė
„Verslo organizavimas“, „Logistikos organizavimas“, „Kompiuterinės
buhalterinės apskaitos“ programos. Kolegijos pajamos vykdant šį projektą
buvo 180,467 tūkst. litų.

» Kolegijos CISCO akademija 2011 metais organizavo kvalifikacijos kėlimo
kursus pagal dvi programas - CCNA Exploration tinklų pagrindų programa (26
klausytojai) ir CCNA Exploration maršrutizavimo pagrindų ir protokolų
modulio programa (15 klausytojų). Viso gauta 6,46 tūkst. litų pajamų.

» Buvo organizuoti Dailės kursai . Gauta pajamų – 6,00 tūkst. litų .

» Buvo organizuotos odontologinės priežiūros ir burnos higienos specialistų
stažuotės. Gauta pajamų – 2,80 tūkst. litų.



» 2011 m. gruodžio 15 d. įkurtas ALUMNI klubas;

» Pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys su verslo, viešojo sektoriaus 
įmonėmis;

» Viešinant ir populiarinant kolegijos studijų programas buvo organizuota:

˃ 41 profesinio orientavimo ir konsultavimo vizitas į mokyklas.

˃ 8 regiono gimnazijų ir vidurinių mokyklų atvykstamieji vizitai į kolegiją.

˃ 2011 m. lapkričio 24 d. teorinė – praktinė konferencija „Jaunimo karjeros 
planavimas: situacija ir perspektyvos ES kontekste“. 

» Katedrų dėstytojai pateikė 36 paskaitų temas, kuriomis pradėjo skaityti 
paskaitas moksleiviams įvairiose mokyklose;

» 2011 m. lapkričio mėn. buvo sėkmingai parengtas ir įgyvendintas projektas 
„Karjeros pradžios mokykla 2011 – 2012 “ (32 400 Lt);

» Viešindama veiklą kolegija dalyvavo 3 parodose: „EXPO Aukštaitija 2011“, 
„Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“, „Tavo sėkmės kelias“;

» 2011 m. Kolegija prisijungė prie Pasaulinio susitarimo (Global Compact) tinklo 
narių deklaruodama, kad laikosi 10 Pasaulinio susitarimo punktų.



Ilgalaikis turtas 2010-12-31 2011-12-31

Pastatai ir statiniai 5137,5 5524,7

Mašinos ir įrenginiai 201,8 203,4

Transporto priemonės 13,9 2,0

Baldai ir biuro įranga 317,2 371,0

Kultūros paveldo statiniai 467,5 3847,6

Kitas Ilgalaikis materialusis turtas 2,6 3,4

Nematerialusis turtas 14,3 17,4

Nebaigta statyba 118,5 601,8

Finansinis turtas 1,8 1,8

Iš viso 6275,1 10573,1

Panevėžio kolegijos ilgalaikis turtas 2010 -2011 metais (tūkst. litų)



Ilgalaikis turtas 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Kompiuterinė įranga 43,8 141,9 136,8

Kompiuterinė programinė įranga 32,4 15,4 24,3

Kita įranga, baldai 24,9 74,7 68,3

Pastatų atnaujinimas 75,8 100,1 74,9

Iš viso 176,9 332,1 304,3

Įsigytas (atnaujintas) ilgalaikis turtas 2009 –2011 metais  (t ūkst. lit ų)



Finansinių išteklių struktūra 2010 – 2011 metais

Valstybės

biudžetas

Kolegijos

pajamos
ES prama Kitos lėšos

2010 m. 7431 2635,9 359,8 133,4

2011 m. 6980,7 3088,7 722,7 113,8
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Finansavimo šaltiniai
2009 m. 2010 m. 2011 m.

Tūkst. litų Proc. Tūkst. litų Proc. Tūkst. litų Proc. 

Valstybės biudžeto lėšos 
programai vykdyti

8694,0 77 6680,9 72 6390,1 67,5

Kolegijos pajamos 
programai vykdyti

2627,3 23 2635,9 28 3088,7 32,5

Programų finansavimas 2009 – 2011 metais
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Darbo užmokestis ir socialinis draudimas7809

Komunalinės paslaugos ir ryšiai774,7

Kitos išmokos 554,3

Kitos paslaugos324,2

Komandiruotės, transportas, kvalifikacija, remontas, nuoma 205,5

Atsargų įsigijimas186,6Darbo užmokestis 

ir socialinis 

draudimas

79%
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