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ĮŽANGA 

Panevėžio kolegija (toliau– Kolegija) – aukštoji valstybinė mokykla, kurioje jau šešiolika 

metų vykdomos pirmos pakopos koleginės studijos. Ataskaitinis laikotarpis pasižymėjo šiais 

esminiais Kolegijai įvykiais ir pasiekimais: 

Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis  ir poveikis regionui 

2018 metais atnaujintos ir pasirašytos naujos 59 bendradarbiavimo sutartys. Iš viso 2018 

metais Kolegijoje buvo veikiančios 224 bendradarbiavimo sutartys. Vyko intensyvus darbas su 

Kolegijos suinteresuotosiomis šalimis ieškant būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus, 

prisidėti prie regiono plėtros.  

 2018 m. sausio 31 d. Kolegija dalyvavo Panevėžio m. savivaldybės administracijos 

inicijuotame bendradarbiavimo sutarties tarp miesto ir regiono institucijų dėl robotikos – kaip 

strateginės Panevėžio regiono krypties – vystymo pasirašyme.  

 2018 m. balandžio 25 d. Panevėžio kolegijoje vyko apskritojo stalo diskusija „Teisės 

specialistas su koleginiu išsilavinimu: situacija ir perspektyvos“. Diskusijos tikslas – aptarti teisės 

specialistų su koleginiu išsilavinimu rengimo situaciją ir tokių specialistų poreikį Panevėžio 

regione. Diskusijoje dalyvavo socialiniai partneriai iš Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų, 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato STT Panevėžio valdybos, Panevėžio fizinės 

medicinos ir reabilitacijos centro viešųjų pirkimų tarnybos, Panevėžio apygardos probacijos 

tarnybos, UAB „Eismo valdymo sistemos“, Panevėžio apygardos prokuratūros, Panevėžio 

apylinkės teismo Panevėžio rūmų. Į diskusiją taip pat buvo įtraukti Kolegijos dėstytojai, Teisės 

studijų programos studentai bei absolventai. Socialiniai partneriai pateikė pasiūlymus, kaip būtų 

galima tobulinti Teisės studijų programą, generavo idėjas dėl studijų programos viešinimo bei 

galimo valstybės, mokslo ir studijų institucijų  bei verslo  bendradarbiavo rengiant teisės 

specialistus, plėtros. Savo požiūrį į teisės specialistų rengimą bei galimybes įsidarbinti išsakė  teisės 

studijų programos studentai, dėstytojai bei absolventai. 

 2018 m. birželio 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Kalnapilio-Tauro 

grupė“. Sutarta kartu rengti, vykdyti ir tobulinti studijų programas, pagal kurias ruošiami 

specialistai įmonei, organizuoti būsimų profesinių bakalaurų profesinės veiklos praktikas ir 

integruoti studentus bei absolventus į gamybinę veiklą. 

 2018 m. birželio 11 d. Panevėžio kolegija surengė apskritojo stalo diskusiją „Švietimo 

iššūkiai Panevėžio regione“, kurioje buvo pristatyta bendra švietimo situacija, akcentuoti 

pagrindiniai gimnazistų motyvai renkantis profesiją bei diskutuota, kaip regione išlaikyti jaunimą. 

Diskusijoje dalyvavo Panevėžio kolegijos tarybos nariai, Panevėžio regiono merai ir gimnazijų 

direktoriai.  

 2018 m. gegužės 24 d. Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultete vyko apskrito stalo 

diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimas: aktualijos ir 

perspektyvos“. Renginyje dalyvavo Panevėžio m. savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 

atstovai, Kolegijos socialiniai partneriai - Panevėžio miesto lopšelių – darželių „Diemedis“, 

„Dobilas“, „Draugystė“, „Gintarėlis“, „Puriena“, „Rūta“, „Sigutė“, „Vaivorykštė“, „Vyturėlis“, 

„Voveraitė“ bei Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio vadovai, kolegijos dėstytojai, studentai ir 

absolventai. 

 2018 m. rugsėjo 6 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centru profesinio mokymo ir studijų, grindžiamų profesionalia praktika ir taikomaisiais 

tyrimais, plėtotei.  

 2018 m. spalio 18 d. organizuota VI-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslo ir 

studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“. 

 2018 m. lapkričio 09 d.  Panevėžio kolegijoje aptarti aukštojo mokslo vystymo regione 

klausimai. Vyko susitikimas su Panevėžio krašte rinktais LR Seimo nariais, savivaldybės ir verslo 
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atstovais, buvo aptarti aukštojo mokslo vystymo regione klausimai. Buvo akcentuojama būtinybė 

išlaikyti profesinį studijų programų profilį, daugiau dėmesio skirti perkvalifikavimui, orientuojantis 

į regiono darbo rinkos poreikius bei galimybes netradicinėms besimokančiųjų grupėms įsitraukti į 

studijas. Taip pat aptartas 5 lygio sutrumpintų aukštojo mokslo studijų aktualumas tenkinant darbo 

rinkos poreikius, pateiktas  Seimo nariams pasiūlymas koreguoti studentų priėmimo sąlygas, 

trumpinant stojantiesiems į šias studijas būtiną darbinės veiklos laikotarpį nuo 3 metų iki 1 metų. 

 2018 m. gruodžio 5 d. Kolegija dalyvavo  Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdyje ir 

pasisakė dėl Panevėžio regiono kolegijos ir profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimo, teikė 

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui savo nuomonę ir siūlymus dėl tinklo ir 

veiklos kokybės tobulinimo bei finansavimo. Ypač buvo atkreiptas dėmesys į regioniškumo 

aspektą, siekiant sumažinti jaunų žmonių migraciją į didmiesčius ir aprūpinant regiono pramonę 

reikalingais specialistais. Kolegija pasiūlė įvesti valstybės užsakymo modelį specialistams rengti 

kolegijose ir valstybės finansuojamas studijų vietas paskirstyti valstybinėms kolegijoms pagal 

studijų programas. Taip pat pateikta rekomendacija LR Švietimo ir mokslo ministerijai užtikrinti 

inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių specialistų poreikio regiono darbo rinkoje augimą, 

remiant investicijas pagal Panevėžio kolegijos pateiktą investicinį projektą „Informacinių 

technologijų studijų ir inovacijų centro įsteigimas“. 

 2018 m. gruodžio 5 d.  Kolegija dalyvavo Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos 

vystymo pirminės strategijos pristatyme Panevėžio miesto savivaldybėje.  

 2018 m. gruodžio 12 d. Kolegija sukvietė Panevėžio miesto švietimo, verslo, sveikatos, 

valdžios institucijų bei įvairių organizacijų atstovus į socialinių partnerių forumą, kurio tema 

„Proveržis Lietuvoje. Kodėl ne Panevėžys“. Forumo dalyviai buvo kviečiami diskutuoti ir atrasti, 

kas galėtų tapti proveržio šaukliais Panevėžyje. Kaip bendri projektai galėtų prisidėti prie Panevėžio 

miesto ir regiono įvaizdžio gerinimo ir gerovės kūrimo. Apsvarstyta, kokie studentų gebėjimai 

reikalingi Panevėžio verslo įmonėms, bei kaip juos ugdyti kolegijoje, taip pat kaip verslo įmonės 

galėtų prisidėti prie praktinių studentų verslumo įgūdžių skatinimo. 

 2018 m. Kolegija nario teisėmis dalyvavo  21 visuomeninių, profesinių ir kt. organizacijų 

Lietuvoje ir užsienyje veikloje (1 priedas).  

 

Veiklos kokybės užtikrinimas 

 Į kokybės užtikrinimą Kolegijoje įtraukiamas kiekvienos jos narys, socialiniai partneriai ir 

kitos suinteresuotosios šalys. Taip užtikrinama, kad Kolegija būtų pajėgi vykdyti savo išsikeltus 

tikslus, vykdyti Mokslo ir studijų įstatymo keliamus reikalavimus kokybės užtikrinimui, atitikti 

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG), Tarptautinių kokybės ir 

aplinkosaugos standartų (ISO) nuostatas, Pasaulinio susitarimo (Global compact) ir socialiai 

atsakingos veiklos principus. 

 Kokybės užtikrinimui, veiklos tobulinimui  ir pokyčių įgyvendinimui Kolegija savo veiklą 

grindžia V.E. Demingo kokybės tobulinimo ciklu (dar vadinamas PDTV ciklu).  

 Atnaujintas Kolegijos Kokybės vadovas, patikslinant ir išplečiant suinteresuotųjų šalių ratą, 

atliekant SSGG analizę, kuria remiantis atitinkamai naujai pakoreguotas Kolegijos Rizikų registras 

ir numatytos rizikos valdymo priemonės.  

 Taip pat iš esmės atnaujinta Kokybės politika, kuri suponuoja Kolegijos strategiją ir jos 

tikslus, Bolonijos procesų bei Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir 

gairių (ESG) įgyvendinimą bei užtikrina nuolatinį Kolegijos tobulėjimą.  

 2018 lapkričio 8 d. Panevėžio kolegijoje buvo paminėta Pasaulinė kokybės diena. Joje 

buvo aptartas kolegijų vaidmuo Lietuvos aukštojo mokslo sistemos tobulinimo procese, pristatyti 

kolegijų veiklos analizės rodikliai apimantys studijų kokybę, veiklos tinkamumą bei efektyvumą, 

supažindinta su atnaujinta Kolegijos Kokybės politika ir jos dermę su Bolonijos procesu, pristatyti 

darbo sąlygų ir psichologinio mikroklimato tyrimo Kolegijoje rezultatai ir pateikti siūlymai veiklos 

tobulinimui. Pažymint darbuotojų indėlį ir svarbą siekiant studijų ir veiklos kokybės kolegijoje, 
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buvo įsteigtos keturios nominacijos „Metų proveržis“; „Metų mokslo ir verslo partnerystė“, „Metų 

altruistas“, „Metų versliausias“, kurios buvo įteiktos darbuotojams renginio metu. Renginys buvo 

užbaigtas seminaru „Įdomios paskaitos menas“.  

 Kolegijoje nuolat tobulinama vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema. Patvirtinta nauja 

Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos vadovo redakcija, patikslinant vertinimo kriterijus ir 

jų pasiekimo rodiklius.  

 2018 m. atlikti septyni vidaus auditai, orientuoti į strategijos valdymą, materialiųjų išteklių 

valdymo sistemos rezultatyvumą, studijų planavimo ir organizavimo efektyvumą, komunikacijos 

užtikrinimą, personalo valdymą, tarptautinių ryšių koordinavimą bei vidaus auditų atlikimą. 

Neatitikčių nepatikta, buvo nustatytos potencialios problemos (17 pastabų) ir dvi gerinimo 

galimybės gebėjimui reikalavimams vykdyti, bei rezultatyvumui gerinti. Problemoms spręsti buvo 

numatyti korekciniai veiksmai, kurie šiuo metu jau yra įgyvendinti.  

 Per 2018 m. buvo patobulinta ir atnaujinta 12 procedūrų. 

 Kolegijai labai svarbus grįžtamasis ryšys. Vyksta nuolatinis kokybės vertinimas įvairiuose 

lygmenyse: dėstytojo, fakulteto, studijų krypčių studijų programos, Kolegijos.  

 

Veiklos rezultatyvumas  

 2018 m. gruodžio 31 d. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (SMPKR) buvo 

įregistruotos 23 akredituotos Panevėžio kolegijos studijų programos, iš kurių 9 akredituotos 

maksimaliam šešerių metų laikotarpiui 

 2018 m. rudenį vyko sėkmingas studentų priėmimas į 2 naujas studijų programas: 

Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros programą (priimta 18 studentų) bei Tarptautinio verslo 

studijų programą (priimti 33 studentai).  

 Siekiant gerinti studijų kokybę plėtojant studijų tarptautiškumą, Kolegijoje numatyta ir 

pasirengta vykdyti 8 studijų programų užsienio kalbomis: Informacinių sistemų kūrimas ir 

priežiūra; Statyba; Bendrosios praktikos slaugos; Kineziterapija; Grožio terapija; Burnos higiena; 

Tarptautinis verslas; Logistika. 

 Plėtojant studijų kokybę buvo kreiptas nemažas dėmesys į nuotolinių studijų sąlygų 

gerinimą ir laboratorijų modernizavimą. Tuo tikslu buvo įrengtos nuotolinių paskaitų įrašymo 

studijos, metalo apdirbimo staklių laboratorija I-ame korpuse.  

 Palankiai studijų aplinkai kurti buvo modernizuotas apšvietimas, įrengti dėstytojų kambariai 

IV-ame korpuse, pritaikyti kambariai neįgaliesiems bendrabutyje, atliktas dalinis bendrabučio 

laiptinės remontas, sporto salės stogo remontas. 

 Debesų kompiuterijos pagrindu Kolegijoje suprojektuota ir pradėta taikyti išteklių valdymo 

informacinė sistema IVIS, leidžianti interaktyviai sudaryti dėstytojų tvarkaraščius, gauti informaciją 

apie auditorijose esančią įrangą (patalpų pasus), bei stebėti auditorijų užimtumo statistinius 

rodiklius. 

 Per 2018 metus nupirkti 34 nauji kompiuteriai, atnaujinti ir paspartinti 62 (13 proc.) 

kompiuteriai. 

 Tarnybinėse stotyse visose sistemose perkelti ir sukonfigūruoti el. paštai darbui su „G Suite“ 

tarnyba. 

 Sukonfigūruotas autentifikacijų tarnybos tarnybinė stotis vartotojų duomenų 

sinchronizavimui su „Office 365“ tarnybinėmis stotimis per „Azure AD Connect“ tarnybą. 

 Atnaujinta virtualaus mokymo sistema (VMA). 

 Pritaikytas saugumo grėsmių stebėsenos sprendimas, visuose internetinėse svetainėse. 

 Išplėstas nuotolinio mokymo vykdymas, pradedant vykdyti tiesiogines transliacijas ir įrašų 

įkėlimą į VMA.  
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Veiklos procesų efektyvumo didinimas 

 Studijų proceso kokybės efektyvumo užtikrinimui buvo patvirtinti nauji dokumentai ir 

tvarkos: 

 Panevėžio kolegijos studijų reglamento nauja redakcija (2018-06-27, AT nutarimas Nr. 

V4-7). 

 Panevėžio kolegijos nuolatinių sesijinių studijų vykdymo tvarkos aprašas (2018-05-30, AT 

nutarimas Nr. V4-5) 

 Užsienio šalių piliečių priėmimo į Panevėžio kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas 2018 metais tvarkos aprašas (2018-06-27, AT nutarimas Nr. V4-7). 

 Panevėžio kolegijos studijų dalykų (modulių) atestavimo nuostatų nauja redakcija (2018- 

05-30, AT nutarimas Nr. V4-5). 

 Įgyvendintos studijų programų kokybės gerinimo priemonės: 

 Pritarta naujos studijų programos Elektromechanika rengimui (2018-05-30, AT nutarimas 

Nr. V4-5). 

 Atnaujintos šios studijų programos: Kompiuterių technika, Kompiuterių tinklų 

administravimas, Elektros ir automatikos įrenginiai, Bendrosios praktikos slauga, Logistika, 

Buhalterinė apskaita, Statyba, Burnos higiena, Socialinis darbas, Kineziterapija, Grožio terapija, 

Teisė. 

 Dėstymo kokybės gerinimui, kuriant edukacinę, į studentą orientuotą mokymo(si) aplinką, 

patvirtinta Panevėžio kolegijos dėstytojų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo programa 2018-2020 m. 

(2018-05-02, AT nutarimas Nr. V4-4). 

 Kolegija laikosi Pasaulinio susitarimo (Global Compact) principų. Nuo 2011 m. yra 

Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė ir rengia 

socialines atsakomybes Pažangos ataskaitą. Ataskaita apima žmogaus teises, darbuotojo teises 

(kvalifikacijos tobulinimas, darbo sauga, aplinka, sveikatas), aplinkosaugą, korupcijos prevenciją, 

ryšius su suinteresuotosiomis šalimis.  

 

1. STRATEGINIS VALDYMAS 
 

Panevėžio kolegijos (toliau Kolegija) vizija - inovatyvi, aktyvi, patraukli Lietuvos ir užsienio 

studentams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė ugdant verslumą, telkiant visuomenę ir ūkio 

subjektus kurti studijų, verslo, mokslo sinergijas Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti 

Kolegija turi nusistačiusi pagrindinius veiklos tikslus, kurie yra įgyvendinami per Strateginiame 

veiklos plane numatytus programas, jų tikslus ir vertinimo kriterijus. 

Veiklos tikslai 
 Vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo 

kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes, atitinkančias mokslo ir 

naujausių technologijų lygį. 

 Plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir 

ūkio subjektus. 

 Sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti. 

 Ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos 

sąlygomis. 

Kolegija savo veikloje remiasi šešiomis pastoviomis ir ilgalaikėmis vertybėmis, kurios padeda 

siekti numatytų bendrų tikslų ir kuria Kolegijos kultūrą (1 pav.).  
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1 pav. Kolegijos vertybės 

 

Atsakingumas – kiekvienas atsakingas už asmeninius rezultatus ir indėlį į bendrą kolegijos 

veiklą.  Bendruomenė – už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslo, socialinėje, kultūros plėtroje 

Pagarba – abipusis supratimas, tolerancija, orus bendradarbiavimas siekiant bendrų rezultatų. 

Sąžiningumas – veikla ir elgesys grįstas visuotinai priimtinomis moralės normomis: tiesos 

sakymu, garbingumu, etišku elgesiu kitų asmenų atžvilgiu. 

Teisingumas – tiesos siekimas, bendras sutarimas dėl vertybinių prioritetų, kurių pagrindu 

realizuojami kolegijos tikslai. 

Bendruomeniškumas – tarpusavio supratimas, draugiškos aplinkos puoselėjimas bendroje 

veikloje. 

Kūrybiškumas – laisvai mąstančių, iniciatyvių, imlių naujovėms asmenybių ugdymas ir 

ugdymasis. 

Kolegija buvo išskyrusi septynias prioritetines veiklos kryptis 2018 metams skirtas stiprinti 

Kolegijos užsibrėžtų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą:  

1. Studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuotas į studentą ir jo mokymosi pasiekimus. 

1.1. Studijų programų aprašų atnaujinimas, realizuojant į studentus orientuotas studijas pagal 

Bolonijos proceso nuostatas. 

1.2. Nuotolinių studijų plėtra ir kokybės gerinimas, didinant studijų prieinamumą. 

1.3. Inovatyvių studijų metodų taikymas ir dėstytojų didaktinių kompetencijų tobulinimas. 

1.4. Nuolatinis studijų proceso peržiūrėjimas pagal socialinių dalininkų vertinimą ir 

rekomendacijas, grįžtamojo ryšio stiprinimas. 

1.5. Studento mokymosi pasiekimų ir gebėjimų pritaikymas darbo rinkos poreikiams.  

2. Studentų ir dėstytojų verslumo ugdymo politikos įgyvendinimo stiprinimas, startuolių ugdymas 

ir palaikymas. 

3. Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra ir socialinių partnerių įtraukimas į bendrų tyrimų, atitinkančių 

jų poreikius, vykdymą.   

4. Rinkodaros sistemos stiprinimas, ugdant darbuotojų kompetencijas asmeninio pardavimo, 

viešinimo ir kitose marketinginės veiklos srityse. 

5. Studijų tarptautiškumo plėtra. 

5.1. Anglų kalba dėstomos programos. 

5.2. Vizituojantys užsienio dėstytojai. 

5.3. Studijuojantys užsienio piliečiai. 

6. Profesinių studijų plėtra. 

6.1. Naujų programų, atitinkančių regiono poreikius, kūrimas. 

Atsakomybė 

Pagarba 

Sąžiningumas 

Teisingumas 

Bendruomeniškumas 

Kūrybiškumas  
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6.2. Profesinės magistratūros potencialo išgryninimas, siekiant rengti aukšto profesinio 

meistriškumo specialistus.  

7. Ūkiskaitos pilnų kaštų modelio tolesnis įgyvendinimas padaliniuose, numatant ir įgyvendinant 

veiklos nuostolių mažinimo priemones.  

 

1.1. Kolegijos valdymo ir struktūros pokyčiai 

 

Kolegijoje 2018 metais organizacinė struktūra išliko nepakitusi. Kolegijos veikla – 

studijos, organizuojamos trijuose fakultetuose: Biomedicinos mokslų (BMF), Socialinių mokslų 

(SMF) ir technologijos mokslų (TMF). Valdymas suskirstytas į tris blokus: studijų, administravimo, 

taikomųjų tyrimų bei plėtros (2 priedas). Administracijoje ir ūkio dalyje vyko natūrali darbuotojų 

kaita, darbuotojų skaičius sumažėjo 0,75 etatu. Etatų pokytis detaliau parodytas 3 priede.  

2018 metais buvo išplėstas ūkiskaitos kaštų apskaitos modelio įgyvendinimas pagal 

fakultetų, administracijos, ūkio ir bendrabučio padalinius, jų pajamų lėšas ir išlaidas pagal 

finansavimą iš valstybės biudžeto ir pajamas už studijas ir kitas teikiamas paslaugas. 2018 metų 

pajamų lėšų ir išlaidų plano įgyvendinimas pateiktas 1 lentelėje.  

1 lentelė 

 

Fakultetų, administracijos, ūkio ir bendrabučio 

pajamų lėšų ir išlaidų plano įgyvendinimas 2018 metais 

 

Padalinio pavadinimas 

Pajamos (tūkst. eurų) Išlaidos (tūkst. eurų) 

Planas Įvykdyta 

Daugiau (+), 

mažiau (-), 

palyginus su 

planu 

Planas Įvykdyta 

Daugiau (+), 

mažiau (-), 

palyginus su 

planu 

Biomedicinos mokslų 

fakultetas 

543,7 575,8 32,1 514,5 466,4 -48,1 

Technologijos mokslų 

fakultetas 

470,0 468,2 -1,8 448,1 549,1 101,0 

Socialinių mokslų 

fakultetas 

542,5 551,3 8,8 510,0 548,8 38,8 

Administracija  503,4 514,2 10,8 554,3 465,2 -89,1 

Ūkis 188,8 188,8 0,0 250,2 174,7 -75,5 

Bendrabutis 142,9 130,4 -12,5 110,2 146,7 36,5 

Iš viso: 2391,3 2428,7 37,4 2387,3 2350,9 -36,4 

 

Panevėžio kolegija 2018 metais įvykdė pajamų lėšų planą 37,4 tūkst. eurų daugiau, 

palyginus su planuotomis pajamų lėšomis, patyrė 36,4 tūkst. eurų mažiau išlaidų, palyginus su 

planuotomis išlaidomis. Bendras Kolegijos pajamų lėšų ir išlaidų teigiamas rezultatas sudaro 73,8 

tūkst. eurų. 

1.2. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 

 

Kolegija 2018 m. toliau vykdė strateginį planą. Pagrindinis strateginis tikslas ir strateginės 

veiklos (programos) turi šešis jų pasiekimą matuojančius efekto kriterijus. Kriterijus E-1 atspindi, 

pajamų, gautų už suteiktas paslaugas, dalį bendroje visų Kolegijos pajamų struktūroje, kriterijus E-2 

atspindi Pajamų už regionui aktualių (užsakomųjų) taikomųjų tyrimų, eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros, konsultacinės veiklos ir neformaliojo švietimo dalį nuo visų už šią veiklą gautų 

pajamų. Kriterijus E-3 parodo, absolventų, dirbančių 1-3 profesijų grupėse (vadovai, specialistai, 

technikai ir jaunesnieji specialistai), dalį nuo visų dirbančių absolventų. Kriterijus E-4 atskleidžia 

regiono abiturientų, įstojusių į Panevėžio kolegiją, dalį nuo visų į kolegijas įstojusių regiono 
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abiturientų, o kriterijus E-5 atspindi studentų, įkūrusių įmones studijų metu, skaičių nuo visų 

studentų. Kriterijus E-6 parodo studentų ir dėstytojų tarptautinio judumo augimą. Plano 

įgyvendinimo rezultatai buvo skaičiuojami du kartus – 2018 m. birželio 30 d. ir 2019 m. sausio 15 

d. bei pristatyti kolegijos direktorato nariams. Strateginio planavimo komitetas per metus rinkosi du 

kartus ir nusprendė pasiūlyti Kolegijos tarybai patikslinti kai kurias plano formuluotes (pvz. 

trečiosios programos rodikliuose vietoje „regiono“ naudoti terminą „šalies ir/ar regiono“, 

praplečiant baigiamųjų darbų rezultatų pritaikymo galimybes), atskirti iš MTEP ir neformaliojo 

švietimo bei kitų konsultacinių veiklų gaunamų lėšų rodiklius. 

Remiantis strateginio valdymo procedūros aprašo PA 03 25.5 punktu, vertinimo kriterijų 

įgyvendinimas matuojamas kaip įvykdytas, jei pasiekė 70-100 proc., kaip dalinai įvykdytas, jei 

pasiekė 50-70 proc. ir neįvykdytas, jei nepasiekė 50 proc.   Šiais metais įvykdyti E-1, E-2 ir E-5 

kriterijai, dalinai įvykdytas E-3 kriterijus. Kriterijai E-4 ir E-6 nepasiekė norimo rezultato.  

Strateginio tikslo įgyvendinimui 2014 - 2020 m. strateginiame veiklos plane numatytos 3 

programos, kurios turi po kelis tikslus, realizuojamus per uždavinius, matuojamus (R) rezultato 

kriterijais. Iš viso numatyti 49 rezultato kriterijai iš kurių 2018 metais nematuojamas vienas 

kriterijus (akredituotos laboratorijos). 

Detaliau strateginio tikslo efekto kriterijų 2018 m. planinės ir faktinės reikšmės pateiktos 2 

lentelėje. 

2 lentelė 

Panevėžio kolegijos strateginio tikslo ir strateginių veiklų (programų) tikslų 

2018 metų pasiekimo rodiklių vykdymas 

 
STRATEGINIS TIKSLAS: 

DIDINTI PANEVĖŽIO KOLEGIJOS KONKURENCINĮ PRANAŠUMĄ IR POVEIKĮ REGIONO BEI ŠALIES RAIDAI 

PER INOVACIJAS IR KOKYBĖS STANDARTUS ATITINKANČIĄ STUDIJŲ IR MOKSLO VEIKLĄ BEI VALDYMĄ 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Strateginio tikslo ir strateginių veiklų (programų) 

pasiekimo vertinimo kriterijai 

Mato 

vienetai 

Siekiamas 

rezultatas 

Faktas Įvykdymas 

% 

E-1 Pajamų, gautų už visas suteiktas paslaugas, dalis 

bendroje Studijų ir mokslo plėtros programos 

finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų ir gautų 

pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

Kolegijos lėšų struktūroje, procentais 

proc. 

43 33 76,7 

E-2 Pajamų už regionui aktualių (užsakomųjų) taikomųjų 

tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros, konsultacinės veiklos ir neformaliojo 

švietimo dalis nuo visų už šią veiklą gautų pajamų 

proc. 

65 72 110,7 

E-3 Absolventų, dirbančių 1-3 profesijų grupėse 

(vadovai, specialistai, technikai ir jaunesnieji 

specialistai), dalis nuo visų dirbančių absolventų  

proc. 

80 48 60 

E-4 
Regiono abiturientų, įstojusių į Panevėžio kolegiją, 

dalis nuo visų į kolegijas įstojusių regiono abiturientų 

proc. 

55 25 45,5 

E-5 
Studentų, įkūrusių įmones pagal kolegijos verslumo 

ugdymo modelį, skaičius nuo visų studentų 

proc. 

0,1 0,07 70 

E-6 
Studentų tarptautinio judumo augimas 

proc. 

15 
0,1 0,7 

Dėstytojų tarptautinio judumo augimas 5 33,3 

 

Strateginių programų (su pakeitimais) įgyvendinimo rezultatai už 2018 metus pateikti 3 

lentelėje. 
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3 lentelė 

STRATEGINIŲ VEIKLŲ (PROGRAMŲ) TIKSLŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO 

2018 M. REZULTATO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Strateginės veiklos (programos), jų tikslai, uždaviniai ir 

vertinimo kriterijai 

Mato 

vienetai 

Siekiamas 
rezultatas 

Faktas 
Įvykdymas 

% 

1 PROGRAMA. STUDIJŲ, TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS BEI 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ VYSTYMAS 

1.1. 1 tikslas. UŽTIKRINTI  INOVATYVŲ STUDIJŲ PROCESĄ, TURINĮ IR APLINKĄ 

1.1.1. 1 uždavinys. Inovatyvių mokymo(-si) metodų taikymo plėtojimas 

R-

1.1.1.1. 
Studijų programų, akredituotų maksimaliam laikotarpiui, 

dalis nuo visų išoriškai įvertintų ir akredituotų programų 

proc. 
70 39 55,7 

R-

1.1.1.2. 

Studentų dalis studijų programose, akredituotose 

maksimaliam laikotarpiui 

proc. 
75 48,8 65 

R-

1.1.1.3. 

Atnaujintų atitinkamais metais studijų programų dalis nuo 

visų programų 

proc. 
60 57 95 

R-

1.1.1.4. 

Studijų dalykų, dėstomų nuotoliniu būdu, dalis nuo visų 

studijų programų dalykų skaičiaus 

proc. 
50 15 30 

R-

1.1.1.5. 
Studijų dalykų, kuriuose naudojama virtuali mokymosi 

aplinka, proc. nuo visų studijų programų dalykų skaičiaus 

proc. 
70 72 102,8 

R-

1.1.1.6. 
Dėstytojų taikančių inovatyvius (probleminius, euristinius, 

tiriamuosius ir kt.) mokymo/si metodus dalis nuo visų 

dėstytojų 

proc. 

80 84 105 

R-

1.1.1.7. 

Projektų, susijusių su studijų infrastruktūros modernizavimu 

ir atnaujinimu, apimtis 

Eur 
500000 800  0,16 

1.1.2.  

R-

1.1.2.1. 

E. paslaugomis besinaudojančių studentų dalis, nuo visų 

studijuojančiųjų skaičiaus 

proc. 
85 83,5 98,2 

R-

1.1.2.2. 
Jungtinių, tarpkryptinių studijų programų skaičius 

vnt. 
3 0 0 

R-

1.1.2.3. 

Gerai besimokančiųjų studentų dalis nuo visų 

studijuojančiųjų skaičiaus 

proc. 
70 83 118,6 

R-

1.1.2.4. 
Studentų pasitenkinimo studijomis fakultete balas (5 balų 

sistemoje) 

balai 
4,2 4,2 100 

1.1.3. 3 uždavinys. Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas bei skatinimas 

R-

1.1.3.1. 
Studentų, dalyvavusių verslumą ugdančiuose neformaliuose  

mokymuose ir projektuose, dalis nuo visų studentų skaičiaus 
proc. 15 11 73,3 

R-

1.1.3.2. 

Verslumo praktinį modulį studijuojančių  studentų dalis nuo 

viso studentų skaičiaus 

proc. 
40 8 20 

R-

1.1.3.3. 

Studentų, publikavusių straipsnius ar pristačiusių 

pranešimus studentų mokslinių darbų konferencijų 

leidiniuose, dalis nuo visų studentų skaičiaus 

proc. 3 3,6 120 

R- Studentų gaunamų skatinamųjų vardinių  ar rėmėjų vnt. 2000 1995 99,75 
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1.1.3.4. stipendijų suma eurais 

1.2. 2 tikslas. PLĖTOTI MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PRINCIPUS, SUDARANT SĄLYGAS TĘSTINIAM MOKYMUISI, 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR PERKVALIFIKAVIMUI 

1.2.1. 1 uždavinys. Rengti naujas ir tobulinti vykdomas neformaliojo švietimo programas, atsižvelgiant į 

regiono darbo rinkos poreikius  

R-

1.2.1.1. 

Neformaliojo švietimo programų klausytojų skaičius 
vnt. 180 182 101,1 

1.3. 3 tikslas. VYKDYTI TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS TYRIMUS IR EKSPERIMENTINĘ (SOCIALINĘ, KULTŪRINĘ) 

PLĖTRĄ, KURIANT PRIDĖTINĘ VERTĘ VISUOMENEI IR KOLEGIJAI 

1.3.1. 1 uždavinys. Užtikrinti konkurencingos taikomosios mokslinės veiklos plėtrą ir kokybę 

R-

1.3.1.1. 

Bendrų dėstytojų ir socialinių partnerių taikomųjų darbų ir 

mokslinių publikacijų dalis, nuo visų taikomųjų darbų ir 

mokslinių publikacijų 

proc. 30 53 176,6 

R-

1.3.1.2. 

Dėstytojų mokslinių publikacijų referuojamų tarptautinėse 

duomenų bazėse skaičius 
vnt. 15 28 186,7 

R-

1.3.1.3. 

Kolegijos infrastruktūroje įsteigtos „pumpurinės“ įmonės 

(spin off) 
vnt. 1 0 0 

R-

1.3.1.4. 
Akredituotų laboratorijų skaičius vnt. 

2018 m. 
nenumatyta 

  

1.3.2. 2 uždavinys. Populiarinti mokslo taikomąją veiklą ir paslaugas 

R-

1.3.2.1. 

Suorganizuotų renginių (A lygio), populiarinančių Kolegijos 

taikomuosius mokslinius tyrimus ir paslaugas skaičius 

vnt. 
3 9 300 

1.4. 4 tikslas. PLĖTOTI STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMĄ BEI DIDINTI KOLEGIJOS MATOMUMĄ TARPTAUTINĖJE 

ERDVĖJE 

1.4.1. 1 uždavinys. Plėtoti dvikryptį tarptautinį dėstytojų, studentų, darbuotojų judumą 

R-

1.4.1.1. 

Atvykstančių užsienio studentų skaičiaus santykis su bendru 

studentų skaičiumi 
proc. 1,5 1,6 106,7 

R-

1.4.1.2. 

Dėstytojų, atvykusių pagal mainų programas dėstyti iš 

užsienio aukštųjų mokyklų, santykis su visais dėstytojais 
proc. 18 29,4 163,3 

R-

1.4.1.3. 

Kolegijos studentų, kurie dalį studijų mokėsi užsienyje, 

dalis nuo bendro studentų skaičiaus 
proc. 4 1,9 47,5 

R-

1.4.1.4. 

Kolegijos darbuotojų kurie stažavosi/dėstė užsienyje, dalis 

nuo bendro darbuotojų skaičiaus (išskyrus ūkio valdymo ir 

aprūpinimo skyriaus darbuotojus) 

proc. 20 35,2 176 

 

 

1.4.2. 2 uždavinys. Užtikrinti studijų programų tarptautiškumą 

R-

1.4.2.1. 

Užsienio kalba dėstomų studijų programų skaičius 
vnt. 3 0 0 

R-

1.4.2.2. 

Užsienio kalba dėstomose studijų programose studijuojančių 

studentų dalis nuo bendro studentų skaičiaus 
proc. 5 0 0 

1.4.3. 3 uždavinys. Užtikrinti Kolegijos veiklos tarptautiškumo plėtrą, matomumą ir žinomumą 

dalyvaujant ir įnešantį savo indėlį į tarptautinę veiklą, renginius, organizacijas, tinklus 

R-

1.4.3.1. 

Kolegijos narystės tarptautinėse specializuotose asociacijose 

plėtra 
vnt. 4 3 75 

R- Kolegijos dalyvavimo įgyvendinant tarptautinius projektus vnt. 2 3 150 
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1.4.3.2. plėtra   

2 PROGRAMA. KOLEGIJOS BENDRUOMENĖS KOMPETENCIJŲ ĮGYVENDINTI KOLEGIJOS 

STRATEGIJĄ STIPRINIMAS IR VALDYMO EFEKTYVUMO UŽTIKRINIMAS 

2.1. 1 tikslas. UŽTIKRINTI KOLEGIJOS TVARIĄ PLĖTRĄ 

2.1.1. 1 uždavinys. Sistemingai kelti dėstytojų kvalifikaciją ir stiprinti dalykines (profesines) kompetencijas 

R-

2.1.1.1. 

Dėstytojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo visų kolegijoje 

dirbančių dėstytojų skaičiaus (skaičiuojant pagrindinėse 

pareigose kolegijoje dirbančius dėstytojus) 

proc. 

70 81,7 116,7 

R-

2.1.1.2. 

Išlaidų dalis dėstytojų kompetencijų tobulinimui, 

skaičiuojant nuo bendrų kolegijos išlaidų kvalifikacijos 

kėlimui 

proc. 

75 66,1 88,1 

R-

2.1.1.3. 

Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui, tenkančios vienam 

dėstytojo etatui (skaičiuojant pagrindinėse pareigose 

kolegijoje dirbančius dėstytojus) 

Eur. 

420 475 113,1 

R-

2.1.1.4. 

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų menininkų) ir 

visų dėstytojų užimamų etatų santykis 

proc. 
12 25 208,3 

2.1.2. 2 uždavinys. Stiprinti rinkodaros sistemą ir jos efektyvumą, pritraukiant pakankamą studentų 

skaičių 

R-

2.1.2.1. 

Į kolegiją priimtų studentų skaičius 
vnt. 590 451 76,4 

R-

2.1.2.2. 

Pajamų dalis skirta rinkodaros priemonėms (nuo kolegijos 

pajamų) 
proc. 5 4,1 82 

2.1.3. 3 uždavinys. Didinti pajamas iš MTEP, neformalaus švietimo ir kitų paslaugų 

R-

2.1.3.1. 

Pajamos iš MTEP, neformaliojo švietimo ir kitų paslaugų 

teikimo, tenkančios vienam dėstytojo etatui pagrindinėse 

pareigose 

Eur. 1000 1515 151,5 

2.1.4. 4 uždavinys. Mažinti studentų nubyrėjimą 

R-

2.1.4.1. 

Laidos, kuri ataskaitiniais metais įgijo aukštojo mokslo 

kvalifikaciją valstybės finansuojamose vietose, įstojusiųjų į 

valstybės finansuojamas vietas skaičiaus ir baigusiųjų 

skaičiaus santykis 

proc. 85 88 110 

3 PROGRAMA. POVEIKIO REGIONO IR ŠALIES RAIDAI DIDINIMAS PLEČIANT IR ĮVEIKLINANT 

STRATEGINĘ PARTNERYSTĘ SU VERSLO IR VISUOMENINĖMIS INSTITUCIJOMIS 

3.1. 1 tikslas.  STIPRINTI KOLEGIJOS VEIKLOS PARTNERYSTĘ SU VERSLO IR VIEŠUOJU SEKTORIUMI 

3.1.1. 1 uždavinys. Dalyvauti formuojant ir vykdant Panevėžio miesto ir regiono plėtros planus 

R-3.1.1.1. Dalyvaujančių  miesto, regiono strateginių dokumentų rengimo 

darbo grupėse, skaičius 
vnt. 2 3 150 

3.1.2. 2 uždavinys. Bendradarbiauti  su verslo ir viešojo sektoriaus įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, 

institucijomis rengiant regionui reikalingus specialistus 

R-3.1.2.1. Vykdomų strateginės partnerystės susitarimų skaičius vnt. 4 4 100 

R-3.1.2.2. Bendrų su įmonėmis vykdomų projektų skaičius (produktų, 

įskaitant skaitmeninius, gamyba ir procesų inovacijos) 
vnt. 6 3 50 

R-3.1.2.3. Įmonių lėšomis studijuojančių studentų skaičius vnt. 6 8 133,3 

3.1.3. 3 uždavinys. Skatinti Kolegijos studentų ir personalo visuomeninį aktyvumą ir verslumą 
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R.3.1.3.1. Dalyvaujančių  miesto, regiono renkamose institucijose, 

tarybose, komitetuose, asociacijose santykis su visų darbuotojų 

(išskyrus ūkio valdymo ir aprūpinimo skyriaus darbuotojus) 

skaičiumi 

proc. 10 4,6 46 

R-3.1.3.2. Studentų ir absolventų įsteigtų startuolių (start up) skaičius vnt. 1 0 0 

3.2. 2 tikslas. SUDARYTI KOLEGIJOJE PALANKIĄ APLINKĄ REGIONO VISUOMENĖS KULTŪRINIŲ, SAVIŠVIETOS 

POREIKIŲ TENKINIMUI, STUDIJOMS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMUI 

3.2.1. 1 uždavinys. Vykdyti mokslo populiarinimo, sveikatos, kultūros ir socialinius projektus, skirtus 

miesto ir regiono vaikams, jaunimui, senjorams 

R-3.2.1.1. Mokslo populiarinimo, sveikatos, kultūros ir socialinių renginių 

skaičius miesto, regiono visuomenei ir socialiniams 

partneriams 

vnt. 5 11 220 

3.3. 3 tikslas. KELTI KOLEGIJOS STUDENTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ VERTĘ 

3.3.1. 1 uždavinys. Užtikrinti parengtų specialistų atitiktį darbo rinkos poreikiams 

R-3.3.1.1. Absolventų baigiamųjų darbų, parengtų pagal regiono darbo 

sektoriaus poreikius (pagal patvirtintus kriterijus), dalis 
proc. 70 79 112,8 

R-3.3.1.2. Studentų baigiamųjų darbų rezultatų pritaikytų regiono įmonių 

veikloje, nuo visų baigiamųjų darbų 
proc. 10 22,8 228 

R-3.3.1.3. Absolventų įsidarbinusių per pirmus metus po studijų baigimo 

dalis nuo visų absolventų skaičiaus 
proc. 70 77,8 111,1 

R-3.3.1.4. Darbdavių pasitenkinimo parengtais specialistais lygis (5 balų 

sistemoje) 
balai 4,2 4,3 102,3 

3.3.2. 2 uždavinys. Plėtoti studentų karjeros valdymo paslaugas, būtinas sėkmingai absolventų profesinei 

karjerai 

R-3.3.2.1. Karjeros valdymo vykdytų renginių skaičius vnt. 6 14 233,3 

 

1.3. Finansų valdymas 

 

Kolegijos dalininkas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Investuoto turto kaip dalininko kapitalo vertė 2018 metų pradžioje 420,9 tūkst. eurų, metų pabaigoje 

420,9 tūkst. eurų. Dalininko kapitalas 2018 metų pradžioje ir metų pabaigoje sudarė 100 proc. 

2018 metais Kolegija iš valstybės biudžeto gavo 1.658,0 tūkst. eurų. Už suteiktas paslaugas 

ir patalpų nuomą gauta 800,4 tūkst. eurų pajamų, kitos gautos lėšos sudarė 211,9 tūkst. eurų (4 

lentelė). Dėl mažėjančio studentų skaičiaus ir atitinkamai kasmet mažėjančios skiriamų valstybės 

lėšų dalies Kolegija ieško kitų veiklos finansavimo šaltinių.  

Iš paramos teikėjų gauta 0,8 tūkst. eurų parama. Iš UAB „Dujostata“ gauta 0,1 tūkst. eurų 

ir iš UAB „Descon“ gauta 0,3 tūkst. eurų parama studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo 

projektui, iš AB „Lietkabelis“ stipendijai išmokėti gauta 0,2 tūkst. eurų parama, iš Valstybinės 

mokesčių inspekcijos gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 0,2 tūkst. eurų parama. 

Sąnaudos 2018 metais sudarė 2.616,9 tūkst. eurų, iš jų 1.927,0 tūkst. eurų arba 73,6 proc. 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, 135,0 tūkst. eurų arba 5,2 proc. 

socialinių išmokų sąnaudos (stipendijos, tikslinės išmokos neįgaliesiems, materialinės pašalpos, 

darbo užmokestis už pirmas dvi ligos dienas), 109,6 tūkst. eurų arba 4,2 proc. komunalinių ir ryšių 

paslaugų sąnaudos, 114,6 tūkst. eurų arba 4,4 proc. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos, 330,7 tūkst. eurų arba 12,6 proc. prekių, paslaugų ir kitos sąnaudos. 
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4 lentelė 

Kolegijos lėšų struktūra 2014 - 2018 metais  
                                                                                                                                        (tūkst. eurų) 

Lėšų šaltinis 2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai 

Valstybės biudžeto lėšos 1.888,6 1.755,4 1.593,3 1.606,6 1.658,0 

Savivaldybės biudžeto lėšos 1,3 0,6 6,9 3,3 0,4 

Kolegijos pajamos už 

teikiamas paslaugas (studijos, 

neformalusis švietimas, 

patalpų nuoma ir kt.) 

848,2 799,1 767,4 734,4 800,4 

ES finansinės paramos lėšos 209,0 108,5 168,6 166,7 175,5 

Parama ir kitos lėšos 42,4 34,7 38,5 31,9 35,0 

Paskola - 622,1 - - - 

Iš viso: 2.989,5 3.320,4 2.574,7 2.542,9 2.669,3 

 
Panevėžio kolegijos sąnaudos valdymo išlaidoms 2018 metais sudarė 14,6 proc. visų 

sąnaudų veiklos išlaidoms arba 380,9 tūkst. eurų, iš jų 308,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms.  2017 metais sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 15,6 proc. visų 

sąnaudų veiklos išlaidoms arba 392,9 tūkst. eurų, iš jų 310,8 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo įmokoms. 2018 metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 

valdymo išlaidose sumažėjo 2,6 tūkst. eurų arba 0,8 proc. lyginant su 2017 metais. 

Išlaidos 2018 metais sudarė 2.592,6 tūkst. eurų, iš jų 1.929,1 tūkst. eurų arba 74,4 proc. 

sudarė išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 129,3 tūkst. eurų 

arba 5,0 proc. stipendijoms ir tikslinėms išmokoms neįgaliesiems, 113,4 tūkst. eurų arba 4,4 proc. 

sudarė komunalinių ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, 420,8 tūkst. eurų arba 16,2 proc. sudarė 

kitos išlaidos (5 lentelė).        

5 lentelė 

Kolegijos išlaidų struktūra 2014 - 2018 metais   
                                                                                                                                                 (tūkst. eurų) 

Išlaidos 2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai 

Darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos 
2.002,7 2.001,3 1.933,5 1.842,5 1.929,1 

Stipendijos, kitos socialinės 

išmokos 
166,6 160,4 146,6 173,9 129,3 

Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto kūrimas 

ir įsigijimas 

256,4 348,4 387,6 39,8 8,3 

Komunalinių ir ryšių 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
193,5 168,4 178,6 181,9 113,4 

Komandiruočių išlaidos 40,3 36,0 40,1 28,0 38,6 

Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

17,9 15,0 15,5 13,6 7,6 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 10,9 7,2 5,8 3,6 5,0 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 
35,0 36,1 33,4 30,4 51,0 

Atsargų įsigijimas  77,1 80,0 103,2 107,0                  - 

Materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuomos išlaidos 
3,3 4,3 8,1 11,7 18,0 
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Ekspertų ir konsultantų 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
    0,2 

Kitų paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
93,6 76,4 74,9 80,3                  - 

Informacinių technologijų 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

    23,2 

Reprezentacinės išlaidos     26,5 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 
    28,5 

Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
    110,8 

Darbdavių socialinė parama 

pinigais 
4,4 2,1 2,3 2,6 5,5 

Gautų paskolų grąžinimas, 

finansinė nuoma (lizingas)          
             -              - 8,8 33,0 35,2 

Perduotas finansavimas                         -              - 62,4                - 62,4 

Grąžintas finansavimas               0,1                   - 

Iš viso: 2.901,7 2.958,2 3.000,8 2.548,4 2592,6 

   

2018 metų pabaigoje Kolegijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė 

vertė sudarė 4.332,7 tūkst. eurų. Ilgalaikio turto pasiskirstymas pagal grupes pavaizduotas 6 

lentelėje. Per finansinius metus įsigyta 17,1 tūkst. eurų ilgalaikio turto, iš jo 8,3 tūkst. eurų vertės 

kompiuterinė programinė ir kita įranga, 8,8 tūkst. eurų vertės spaudiniai bibliotekos fondui. 

Neatlygintinai iš Valstybinio studijų fondo gautas 4,8 tūkst. eurų vertės Brailio rašto spausdintuvas. 

2018 metais Švietimo ir mokslo ministerijai perduoti 114,3 tūkst. eurų likutinės vertės pastatas, 

garažas ir kiti statiniai (tvora, kiemo aikštelė) Rokiškyje, Laisvės g. 13. 

 

6 lentelė 

Kolegijos ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 2017 - 2018 metais  
                                                                                                                                       (tūkst. eurų) 

Ilgalaikis turtas 
Balansinė vertė  

2017-12-31 2018-12-31  

Pastatai ir statiniai 2.513,1 2.363,9 

Kultūros paveldo pastatas 1.116,0 1.120,0 

Mašinos ir įrenginiai 550,0 488,7 

Transporto priemonės 28,2 23,6 

Baldai ir biuro įranga 64,0 46,7 

Bibliotekos fondas 264,7 273,4 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2,8 2,1 

Nematerialusis turtas 14,9 14,3 

Iš viso: 4.553,7 4.332,7 

          
Išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui 2018 metais 26,8 tūkst. eurų, iš jo tarnybiniam 

atlyginimui 26,8 tūkst. eurų.  

Išlaidų Kolegijos tarybos pirmininko ir narių darbo užmokesčiui ir kitoms Tarybos 

pirmininko ir narių išmokoms nebuvo. 

Išlaidos Akademinės tarybos pirmininko priemokoms 1,4 tūkst. eurų. 2018 metais buvo 

mokėtos priemokos Tarybos ir Akademinės tarybos sekretorėms. 

Išmokų su Kolegijos dalininku Švietimo ir mokslo ministerija susijusiems asmenims 

nebuvo.  

2018 metais vienam studentui tenkančios Kolegijos lėšos sudarė 2,1 tūkst. eurų. 



    Panevėžio kolegijos veiklos 2018 metais ataskaita 
 

16 

 

2018 metais studentai Kolegijai už studijas įmokėjo 618,0 tūkst. eurų, iš jų Biomedicinos 

mokslų fakulteto studentų įmokos 263,9 tūkst. eurų arba 42,7 proc., Socialinių mokslų fakulteto 

studentų įmokos 246,0 tūkst. eurų arba 39,8 proc., Technologijos mokslų fakulteto studentų įmokos  

108,1 tūkst. eurų arba 17,5 proc. (2 pav.).  

 

 
2 pav. 2018 metais studentų savo lėšomis sumokėtas mokestis už studijas (tūkst. eurų) 

 

1.4. Viešieji pirkimai 

 

Kolegija prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais.  

Kolegijos viešieji pirkimai organizuojami ir vykdomi užtikrinant viešųjų pirkimų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus bei 

siekiant, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.  

2018 m. įvykdyti 409 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, kurių bendra vertė 

208999,17 Eur, iš jų įsigyta: 

 prekių (205 pirkimai) už 74063,90 Eur; 

 paslaugų (199 pirkimai) už 103680,66 Eur; 

 darbų (5 pirkimai) už 31254,61 Eur. 

Iš 2018 m. atliktų viešųjų pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) įvykdyta 

16 pirkimų, kurių bendra vertė 57087,55 Eur, iš jų įsigyta:  

 prekių (12 pirkimų) už 22537,36 Eur;  

 paslaugų (4 pirkimai) už 34550,19 Eur. 

Iš 2018 m. atliktų viešųjų pirkimų 34 buvo susiję su projektais ir/arba programa, 

finansuojama ES lėšomis, jų bendra vertė 39794,35 Eur, iš jų įsigyta: 

 prekių (4 pirkimai) už 1211,49 Eur; 

 paslaugų (30 pirkimų) už 38582,86 Eur. 

 

1.5. Projektinė veikla 

 

2018 m. Kolegija įgyvendino įvairios apimties ir reikšmės projektus. Prasidėjo 2014-2020 

metų Europos Sąjungos remiami projektų konkursai. Kolegija intensyviai ruošėsi projektų 

264 263,9 
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įgyvendinimui. Darbuotojai tobulino ir stiprino projektinės veiklos kompetencijas. Į projektų 

stebėseną ir paiešką buvo įtraukta apie 10 įvairių skyrių, padalinių darbuotojai. Į projektų 

įgyvendinimą buvo įtraukti per 100 Kolegijos dėstytojų. Per 2018 m. buvo pateikta 8 naujos, 

įvairios apimties projektų paraiškos (4 priedas). 

Erasmus+ programos finansuojamas projektas SMARTEL (Smart metering & home 

automation skills for electricians) yra pirmoji ES programa, skirta pažangiųjų skaitiklių ir energijos 

vartojimo efektyvumo bei aplinkos tvarumo mokymams sprendžiant nebrangios ir nekvalifikuotos 

darbo jėgos poreikius statybos sektoriuje. Ir Panevėžio kolegija yra šį projektą koordinuojanti 

švietimo įstaiga. Bendra dotacijos maksimali suma 186996,00 Eur. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (PPPAR) kartu su Panevėžio kolegija, 

pradėjo įgyvendinti projektą „Praktika – studijų kokybės garantas“, kuriam skirtas daugiau kaip 300 

tūkst. eurų finansavimas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Bendro Panevėžio PPAR ir Panevėžio 

kolegijos projekto tikslas – didinti studentų praktikos, vienos pagrindinių studijų dalies, kokybę, 

kad studentai įgytų pačių naujausių praktinių žinių ir gebėjimų, padedančių pereiti iš švietimo į 

darbo rinką bei taip prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo. Projekto metu 700 Panevėžio 

kolegijos studentų atliks sumaniąją praktiką įvairiose Panevėžio regiono įmonėse ir organizacijose. 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, atstovaudama daugiausia gamybos 

pramonės sektoriaus (mechanikos, mechatronikos, elektrotechnikos, elektronikos, medžiagų 

apdirbimo ir kt.) įmones, kartu su Panevėžio kolegija bei kitomis aukštosiomis mokyklomis siekia, 

kad būtų stiprinamos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų verslumas bei kūrybiškumas ir jų 

kompetencijos, įgytos mokantis, atitiktų darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Šiuo projektu 

stiprinamas studentų ir jų dėstytojų domėjimasis socialinėmis šalies problemomis ir didinama 

motyvacija bei įgūdžiai taikant žinias, praktinius profesinius įgūdžius, kūrybiškumą ir kt. turimus 

resursus šių problemų sprendimui savarankiškai. 

Pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 

priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-700, 2017 m. lapkričio 13 d. su Centrine 

projektų valdymo agentūra pasirašytą 1.100.000 Eur projekto „Energetinių procesų studijų ir 

inovacijų centras“ (EPSIC) finansavimo sutartį pradėtas įgyvendinti investicijų projektas, parengtas 

EPSIC techninis projektas, pradėti įrangos viešieji pirkimai. Šio centro laboratorijos bus skirtos 

demonstruoti ir tirti energijos vartojimo mažinimo galimybę, projektuojant ir eksploatuojant 

išmaniųjų pastatų inžinerines sistemas, technologinių laimėjimų bei inovacijų diegimui šioje srityje 

ir energinių procesų tobulinimui. Tuo tikslu bus įkurtos 6 laboratorijos, aprūpintos laboratorine-

bandomąja įranga. Centro tikslas – plėtoti technologinės srities studijas ir MTEP, atitinkančią 

Panevėžio regiono ir šalies ūkio struktūrą bei verslo poreikius.  

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl 

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos 

ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ ir finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 201 „Dėl 

Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo, 2017 m. balandžio 19 d. 

pateiktą paraišką steigiamo Informacinių technologijų studijų ir inovacijų centro (ITSIC) 

infrastruktūrai finansuoti, įtraukus ITSIC investicijų projektą į valstybės investicijų programą, 2018 

metais pradėtas ITSIC techninio projekto rengimas. Techniniame projekte numatyta renovacija ir 

modernizavimas informacinių technologijų (IT) studijoms skirto 2093,41 kv. m. ploto, įrengiant 

naujas IT taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros, Elektroninių schemų kompiuterinio 

modeliavimo, Multimedijos ir kompiuterinio dizaino, Kompiuterinių tinklų, Mobiliųjų aplikacijų ir 

išmaniųjų sistemų, Informacinių sistemų ir duomenų analizės laboratorijas. 



    Panevėžio kolegijos veiklos 2018 metais ataskaita 
 

18 

 

Apibendrinant vykdytus projektus, galima teigti, kad Kolegija nuosekliai laikėsi 

prioritetinių strateginių krypčių, stiprino projektinės veiklos, verslumo, ekspertinę veiklą, aktyviai 

dalyvavo miesto ir Šiaurės Lietuvos regiono veiklose. 

 

1.6. Žmogiškųjų išteklių valdymas 

 

2018 metais Panevėžio kolegijos valdymo struktūroje pasikeitimų neįvyko. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Kolegijoje mokėsi 1340 studentų, dirbo 181 

darbuotojai: 100 dėstytojų (54,225 et.), iš jų 52 (37 et.) dėstytojai Kolegijoje atliko pagrindines 

darbo funkcijas, 48 dėstytojai (17,225 et.) – nepagrindines  (į bendrą dėstytojų skaičių neįskaitoma 

19 dėstytojų (3,625), kurie Kolegijoje pagrindinėse pareigose dirba administracinį darbą, o 

dėstytojo pareigos jiems yra papildomos); 81 darbuotojai (80 et.) – administracija, pagalbą studijų 

organizavimui ir mokslo taikomosios veiklos vykdymui teikiantys darbuotojai bei ūkio dalies 

darbuotojai (įskaitant darbuotojus,  kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti). 

Pokyčius personalo sandaroje  kalendorių metų eigoje įtakojo natūrali darbuotojų kaita 

pačių darbuotojų iniciatyva, įsidarbinus kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, arba įgijus teisę 

į visą senatvės pensiją. Kadangi nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atsisakyta studijų organizavimo Rokiškio 

padalinyje, 2018 m. rugpjūčio 31 d.  įstatymų  nustatyta tvarka iš pareigų atleistas pagal 

neterminuotą darbo sutartį dirbęs  1 (vienas) dėstytojas, kuriam  nebuvo galimybės  sudaryti darbo 

krūvio 2018-2019 mokslo metams, perkeliant darbui Panevėžyje. Užsitęsus iki 2018 m. gruodžio 

mėn. Rokiškio padalinio pastato perdavimo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai 

procedūroms, 2018 m. liepos - gruodžio mėnesiais atleisti 2 (du) Ūkio valdymo ir aprūpinimo 

skyriaus  darbuotojai (1 etatas pagalbinis darbininkas, 0,5 etato valytojas) (7-9 lentelės).  

7 lentelė 

Kolegijos bendra etatų struktūra  
 

Darbuotojų grupės Etatų skaičius 

2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01 

Dėstytojai 67,725 58,2 57,85 

Darbuotojai 88 80,75 80 

Iš viso: 155,725 138,95 137,85 
 

8 lentelė 

Darbuotojų etatų struktūra 2017–2018 metais 
 

Darbuotojų grupės Etatų skaičius 

2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01 

Kolegijos, jos akademinių padalinių vadovai, 

vyriausieji buhalteriai 

7 7 7 

Padalinių vadovai 9 9 9 

Specialistai 38 33,75 35,25 

Tarnautojai 5 4,25 4,25 

Darbininkai 29 26,75 24,5 

Iš viso: 88 80,75 80 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos 

68,8 tūkst. eurų 66,8 tūkst. eurų 68,7 tūkst. eurų* 
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9 lentelė 

Administracijos (vadovaujančių darbuotojų pareigybių) kvalifikacija 2018 metais 

 

Administracija 
Daktaro 

kvalifikacinis 

laipsnis 

Magistro 

ar jam 
prilygstantis 

kvalifikacinis 

laipsnis 

Bakalauro 

kvalifikacinis 

laipsnis 

Specialusis 

vidurinis 

išsilavinimas 

Vadovaujantys darbuotojai, kurie turi teisę 

pagal savo kompetenciją duoti privalomus 

nurodymus sau pavaldiems darbuotojams 

(pagal MSĮ) 

4 10 2 1  

 

Mažėjant studentų skaičiui nuolat stengiamasi optimizuoti vykdomus studijų organizavimo 

procesus, maksimaliai jungiant grupes į srautus, mažinant pogrupių skaičių mažose akademinėse 

grupėse. 2017-2018 m. m. liko galioti dėstytojams nustatytas 1440 val. bendras metinis darbo 

krūvis (2016 m. birželio mėn. 13 d. Kolegijos direktoriaus įsakymas Nr.V1-137), metinio darbo 

krūvio apimties sandara ir sudėtinių dalių proporcijos nesikeitė. Žymaus dėstytojų  etatų skaičiaus 

pokyčio nebuvo. Pareigybių skaičiaus pokyčiui  įtakos turėjo viešas konkursas docentų  pareigoms 

eiti (10 lentelė).  

10 lentelė 

Dėstytojų etatų struktūra 2017–2018 metais 
 

Dėstytojo pareigybė Dėstytojų skaičius Dėstytojų užimamų etatų skaičius 

2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 

Profesorius 2 2 1 1 

Docentas 12 18 5,7 10 

Lektorius 78 73 44,8 39,9 

Asistentas 30 26 6,7 6,95 

Iš viso: 122* 119** 58,2 57,85 

* 19 dėstytojų yra administracijos darbuotojai, kuriems dėstytojo pareigos papildomos  

** 19 dėstytojų yra administracijos darbuotojai, kuriems dėstytojo pareigos papildomos 

 

Dėstytojų veikla Kolegijoje neapribojama vien tik dalyko dėstymu, todėl kiekvienais 

mokslo metais yra sudaromos galimybės vykdyti kitas veiklas (11 lentelė).  

 

11 lentelė 

Dėstytojų, atliekančių Kolegijoje pagrindines darbo funkcijas, užimtumas  

 
Nr. Veiklų rūšys Dėstytojų skaičius 

1. Pagrindinė veikla (dėstymas) 52 

2. Papildoma projektinė veikla  4 

3. Būreliai  3 

4. Neformalus ugdymas 16 

5. MTEPI veiklos 2 

6. Aukštaitijos savišvietos akademija 16 

 

Analizuojant dėstytojų sudėtį išlieka ta pati tendencija ir aktualus vienas iš svarbių 

žmogiškųjų išteklių valdymo aspektų – pedagoginio personalo senėjimas. 2016 m. 30 proc. 
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Kolegijoje pagrindines darbo funkcijas atliekančių dėstytojų amžius buvo virš 60 metų, 2017 m. - 

38 proc.,  2018 m. – 31 proc. (12 lentelė). Kvalifikuoto pedagoginio personalo trūkumo rizikos 

mažinimui ieškoma ir į studijų procesą palaipsniui įtraukiami jaunesnio amžiaus kviestiniai 

dėstytojai - praktikai. 

12 lentelė 

Dėstytojų, atliekančių Kolegijoje pagrindines darbo funkcijas, pasiskirstymas pagal amžių  

 
Amžiaus tarpsniai iki 40 metų nuo 41 iki 59 metų nuo 60 iki 65 metų virš 65 metų 

Dėstytojų skaičius 

(2017 m.) 

4 30 12 9 

Dėstytojų skaičius 

(2018 m.) 

4 32 6 10 

 

2018 m. kryptingai dirbama ir siekiama, kad dėstytojų sudėtis atitiktų studijų programų 

reikalavimus, todėl tęsiamos dviejų rūšių priemonės: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų 

dėstytojų - praktikų pritraukimas. 

2018 m birželio 8 d. patvirtinta Panevėžio kolegijos dėstytojų,  mokslo darbuotojų  ir tyrėjų 

kvalifikacijos tobulinimo programa 2018-2020 m., kurioje numatytos prioritetinės kvalifikacijos 

tobulinimo kryptys visuose kvalifikacijos tobulinimo krypčių lygmenyse pagal kompetencijų grupes 

(mokslinės, dalykinės, bendrosios). Programoje numatytos lėšos dėstytojų, mokslo darbuotojų ir 

tyrėjų dalyvavimui kompetencijų ugdymo renginiuose ir lėšos, skirtos kvalifikacijos tobulinimo 

renginiams Kolegijoje organizuoti. Atsižvelgiant į Kolegijos strateginį planą, jame numatytus 

tikslus ir uždavinius, nustatytus strateginio plano rodiklius,  Panevėžio kolegijos dėstytojų, mokslo 

darbuotojų  ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo programa 2018-2020 metų periodui padės 

koordinuoti ir organizuoti dėstytojų kompetencijų ugdymo procesą.  

2018 m. nevyko dėstytojų atestacijos (eilinė atestacija už 2015-2019 m. vyks 2019 m.).  

2018 m. rugpjūčio 28 d. įvyko Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo 

komisijos posėdis dėl 2018 m. liepos 4 d. paskelbto viešo konkurso į 9 laisvas vietas dėstytojų 

pareigoms eiti. Dalyvauti konkurse prašymus pateikė 7 kandidatai, po 1 į atitinkamą paskelbtą 

laisvą vietą  (5 priedas) Dėstytojų  ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimu 

(protokolas Nr.DK-1) paskelbti konkurso laimėtojai, su kuriais pasirašytos darbo sutartys eiti 

pareigas 5 metų kadencijai.  2018-2019 m.m. į reikalingų studijų krypčių studijų programų 

dėstytojų  laisvas vietas paieška buvo vykdoma fakultetuose, kviestiniai dėstytojai priimti pagal 

terminuotas darbo sutartis semestrui arba mokslo metams. 

2018 m. rugsėjo mėn. Biomedicinos mokslų fakulteto Kineziterapijos studijų programos 

dėstytoja Laura Kyguolienė apgynė disertaciją ir jai suteiktas biomedicinos mokslų srities daktaro 

mokslo laipsnis (Lietuvos sporto universitetas). Darbuotojų baigusių magistro studijas 2018 m. 

nebuvo. 

Viena iš svarbių Kolegijos dėstytojo kvalifikacijos charakteristikų – praktinio darbo patirtis 

dėstomo dalyko srityje. Kolegijos mastu šis būtinas rodiklis yra tenkinamas – 72,3 proc. visų 

dėstytojų  turi praktinio darbo patirtį (13 lentelė). Lyginant su 2017 m. šio rodiklio reikšmė 

sumažėjo nežymiai (2017 m. –73,82 proc.) dėl  dėstytojų, atliekančių  Kolegijoje pagrindines ir 

nepagrindines darbo funkcijas,  kaitos.   
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13 lentelė 

Dėstytojų praktinio darbo patirtis 

 

Studijų sritis Dėstytojų 

skaičius 
Dėstytojų, turinčių praktinio darbo patirtį, 

skaičius 

Dėstytojų, 

turinčių 

praktinio 

darbo 

patirtį, 

dalis, 

(proc.) 

Dėstytojai, kurie 

Kolegijoje atlieka  

pagrindines darbo 

funkcijas 

Dėstytojai, kurie 

atlieka nepagrindines 

darbo funkcijas arba 

dėstytojo pareigos 

papildomos 

Iš 

viso: 

Biomedicinos studijos 37 8 16 24  64,9 proc. 

Technologijos mokslai 33 9 10 19 57,6 proc. 

Socialiniai mokslai 49 15 28 43 87,7 proc. 

Iš viso: 119 38 48 86 72,3 proc. 

 

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ir tobulinti dėstytojo praktinio darbo patirties dėstomo 

dalyko srityje kompetencijas, nuolat yra rekomenduojama dalyvauti dėstytojo praktinės veiklos 

stažuotėse  (2013 m. balandžio mėn. 11 d. Akademinės tarybos posėdžio nutarimu Nr. V4-5 

patvirtintas Panevėžio kolegijos dėstytojo praktinės veiklos stažuotės tvarkos aprašas, redakcija 

2014 m. sausio mėn. 29 d. nutarimu Nr.V4-1). 2018 m. praktinės veiklos stažuotėse Kolegijos 

dėstytojai nedalyvavo.  

 62 dėstytojai ir 23 darbuotojai dalyvavo 95 įvairaus pobūdžio darbo įgūdžių tobulinimo, 

naujų kompetencijų įgijimo mokymuose, seminaruose, konferencijose, atstovavo Kolegiją 

respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, parodose, verslo forumuose, konkursuose. 30 

darbuotojų (įskaitant administracijos darbuotojus papildomai dirbančius dėstytojais), dalyvavo 50 

dėstymo ir mokymosi vizitų pagal Erasmus+ mobilumo programą.  

Tęsiamos neformaliojo švietimo programos kolegijos dėstytojams gebėjimų komunikuoti 

anglų kalba tobulinimui. 2017 m. lapkričio mėn. pradėtą vykdyti neformaliojo švietimo programą  

„Anglų kalba (C1 lygis)“ sėkmingai  užbaigė  2018 m. bandžio 30 d.  9 asmenų grupė.  

2017 m. gruodžio 14 d. pradėti  ir 2018 m. sausio 31 d. baigti mokymai pagal neformaliojo 

švietimo kvalifikacijos nesuteikiančią programą „Video medžiagos panaudojimas nuotolinio 

mokymo procese“, kuriuose dalyvavo 21 dėstytojas. Mokymai pakartotinai organizuoti dar 11 

dėstytojų 2018 m. birželio 19-20 d.  

2018 m. gegužės 15-16 d. 19 kolegijos darbuotojų, iš jų 18 dėstytojų, dalyvavo 

mokymuose  pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos nesuteikiančią programą „Prezentacijos 

kūrimas ir pristatymas: žvilgsnis iš auditorijos“.  

Per 2018 m. Kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui buvo panaudota 32,2 tūkst. 

Eurų: Kolegijos pajamų (6,6 tūkst. eurų) ir Erasmus+ programos lėšų (25,6 tūkst. eurų), tame 

skaičiuje dėstytojų  kvalifikacijos tobulinimui – 21,3  tūkst. eurų (5,2 tūkst. eurų Kolegijos pajamų 

ir 16,1 Erasmus+ programos lėšų). Tai sudarė 66,1 proc. nuo bendrų Kolegijos išlaidų kvalifikacijos 

kėlimui. Vidutiniškai dėstytojo, atliekančio Kolegijoje pagrindines darbo funkcijas, vienam etatui 

buvo skirta 475 euro. 

2018 m. kovo 26 d. – balandžio 27 d. atlikta darbuotojų (išskyrus dėstytojus ir ūkio dalies 

darbuotojus) veiklos apžvalga už 2017-2018 metus. Personalo veiklos valdymo ir darbuotojų 

veiklos apžvalgos tvarkos aprašas patvirtintas 2015 m. birželio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-

110, 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.V1-52 (redakcija). Vadovaujantis direktoriaus 2018 m. kovo 

16 d. įsakymu Nr.V1-40 patvirtintu veiklos apžvalgos pokalbių tvarkaraščiu įvyko pokalbiai su 43 

darbuotojais. Pokalbių  metu gautas grįžtamasis ryšys apie  atliktas pagrindines ir reikšmingas 
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papildomas veiklas per kalendorinius metus, parodytas pastangas siekiant individualių tikslų, 

aptartas ir nustatytas kompetencijų ugdymo planas. 

 

2. STUDIJŲ IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 
 

2.1. Studijų infrastruktūros vystymas 

 

2018 m. Kolegijos studijų infrastruktūros vystymui ir studijų bazės gerinimui panaudota 

63.800,39 Eur (14 lentelė). 

14 lentelė 

Duomenys apie 2018 metų investicijas 

 
Infrastruktūra ir 

studijų bazė 

Remontas (esminis 

pagerinimas), eurais 

Įsigijimas, eurais Viso, eurais 

Pastatai 42.769,64 - 42.769,64 

Įranga - 14.936,40 14.936,40 

Programinė įranga - 6094,35 6094,35 

Iš viso:  42.769,64 21.030,75 63.800,39 

 

Per 2018 metus rangos būdu buvo atlikta einamojo remonto darbų (įrengti kambariai 

pritaikyti neįgaliesiems bendrabutyje, dalinis bendrabučio laiptinės remontas, sporto salės stogo 

remontas, įrengtos nuotolinių paskaitų įrašymo studijos ir dėstytojų kambariai IV-ame korpuse, 

metalo apdirbimo staklių laboratorija I-ame korpuse, bibliotekos reprezentacinės iškabos įrengimas, 

kolegijos fasado reklaminio užrašo renovacija) už 37.762,77 Eur, ūkio būdu – už 5.006,87 Eur 

(elektros instaliacijos remontas (apšvietimo modernizavimas) I-mo korpuso auditorijose ir 

koridoriuose, III-ame korpuse, IV-o korpuso auditorijų ir laiptinių remontas), parengtas IV-o 

korpuso pastato fasadų tvarkybos (remonto) projektas (2.090,00 Eur). 

Metų bėgyje įsigyta baldų (stalai ir kėdės auditorijoms, dėstytojų darbo vietoms, 

bendrabučio kambariams) už 14.706,40 Eur. 

Valstybės patikėjimo teise Kolegija valdė 10 pastatų, kurių bendras plotas 18858,30 kv. 

m., iš kurių 7 pastatai (8080,26 kv. m.) skirti mokymui ir savarankiškoms studijoms. Vienam 

studentui tenka 13,97 kv.m., o studijoms skirto plotą sudaro 5,99 kv.m  

Studentų apgyvendinimo paslaugos teikiamos Kolegijos bendrabutyje. Iš viso bendrabutyje 

yra 195 gyvenamos vietos, iš kurių studentai užima 105. Vidutinis metinis bendrabučio užimtumas 

2018 m. siekė 54 proc.  

Kolegija grąžino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtojui) patikėjimo teise 

valdytą turtą Laisvės g. 13, Rokiškio mieste, 843,75 kv.m. 

 

2.2. Informacinių technologijų vystymas 

 

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Kolegijos tinkle buvo 450 kompiuterių, iš jų 378 skirti 

studentams ir dėstytojams, 72 administracijai. Studijų procese naudojami 54 vaizdo projektoriai ir 

viena išmanioji lenta. 

Per 2018 metus atnaujinti ir paspartinti 62 kompiuteriai. Smulkesni remontai atlikti dar 84 

kompiuteriams. Užbaigtos kelti el. p. dėžutės į „G Suite“ (Google) tarnybą. Tarnybinėse stotyse 

visose sistemose perkelti ir sukonfigūruoti el. paštai darbui su „G Suite“ tarnyba, taip pat perkelti 

grupių el. paštų adresai. Dalyje tarnybinių stočių pakeistas ir atnaujintas programinis kodas, saugaus 

el. pašto protokolo palaikymui. Įdiegta tarnybinė stotis su autentifikacijų tarnyba, sutikrinti aktyvūs 

vartotojai su „G Suite“ ir įkelti į autentifikacijų tarnybą. Sukonfigūruotas autentifikacijų tarnybos 
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tarnybinė stotis vartotojų duomenų sinchronizavimui su „Office 365“ tarnybinėmis stotimis per 

„Azure AD Connect“ tarnybą. „Office 365“ tarnyboje vartotojams suteiktos naudojimo licencijos, 

sukonfigūruotas slaptažodžių pasikeitimas patiems vartotojams pagal esamus „Office 365“ tarnybos 

nustatymus. Padaryta sistema automatiškai išsiųsti masiniams informaciniams pranešimams, dėl 

prieigos suteikimo prie „Office 365“ licencijų. 

Panko.lt ir intranetas.panko.lt svetainių turinio valdymo sistemos, taip pat naudojami 

įskiepiai atnaujinti iki naujausių, suderinamų ir palaikomų versijų. Sukonfigūruotas „HTTPS“ 

protokolo palaikymas saugiam duomenų perdavimui. Internetinėje svetainėje panko.lt sutvarkytas 

skilčių administravimas pagal specifines teises, kiekvienam padaliniui sudarytos galimybės 

tvarkytis tik savo skiltis. Panko.lt internetinėje svetainėje sutvarkyta privatumo politika ir slapukai. 

Virtualaus mokymo sistema (VMA) atnaujinta iki naujausios „LTS“ versijos, atnaujinant 

moodle branduolį, visus įskiepius, serverio „OS“, išvalant ir optimizuojant duomenų bazę. Surastas 

ir pritaikytas saugumo grėsmių stebėsenos sprendimas, visuose internetiniuose puslapiuose 

įdiegiant saugumo įskiepius. Išplėstas nuotolinio mokymo vykdymas, suteikiant papildomus 

mokymus ir konsultacijas. Pradėtos vykdyti tiesioginės transliacijos ir įrašų įkėlimai į VMA. Iš 

techninės pusės prisidėta, įgyvendinant visų kolegijos studentų baigiamųjų darbų plagijato patikrą 

per „Elaba“ sistemą. 

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegijoje didelis dėmesys buvo skiriamas informacinių 

technologijų vystymui, plečiant ir modernizuojant kompiuterių tinklą, įsigyjant naujos įrangos ( 15 

lentelė). 

15 lentelė 

2018 metais IT ir kitai biuro įrangai įsigyti skirtos lėšos pateikiamos lentelėje 

 
Įsigyta Projektų (ES strukt. fondų ir 

valstybės biudžeto) lėšos, eurais 

Kolegijos lėšos, eurais  Viso, eurais 

Naujų kompiuterių 9455,55 - 9455,55 

Kitos biuro įrangos 5114,78 - 5114,78 

Programinės įrangos - 6094,35 6094,35 
Iš viso: 14570,33 6094,35 20664,68 

 

2.3. Bibliotekos veikla 

 

Kolegijos biblioteka teikia informacines paslaugas, užtikrina prieigą prie informacinių 

resursų, padedančių Kolegijai įgyvendinti studijų, mokslo ir tęstinio mokymosi tikslus. 

2018 m. Kolegijos bibliotekos fondą sudarė 76669 fizinių vienetų 49834 pavadinimų 

dokumentų ( knygų, serijinių leidinių, spausdintinių natų,  elektroninių ir kt.). Per 2018 m. įsigyta 

515 fizinių vienetų 211 pavadinimų dokumentų. Nurašyta 1684 fizinių vienetų, 1135 pavadinimų 

dokumentai. Biblioteka prenumeravo 30 pavadinimų periodinius leidinius: 9 pavadinimų 

laikraščius, 21 pavadinimo žurnalus. 

2018 m. informacinių šaltinių įsigijimui (knygoms, periodiniams leidiniams, elektroninėms 

knygoms, mokslinės informacijos DB prenumeratai) buvo išleista 14,46 tūkst. eurų: 

 knygoms, vadovėliams, kitiems bibliotekos dokumentams – 8,78 tūkst. eurų; 

 periodinių leidinių prenumeratai – 1,27 tūkst. eurų; 

 mokslinės informacijos duomenų bazių ir e. knygų prenumeratai – 4,41 tūkst. eurų. 

Siekiant gerinti studentų aprūpinimą vadovėliais ir mokomosiomis knygomis 2018 m.,  buvo 

gerokai padidintas prenumeruojamų e. knygų skaičius. Prenumeruojamos VGTU elektroninės 

knygos (technologijų, gamtos, socialinių mokslų tematika), iš viso 83 pavadinimų. Taip pat „Vitae 

Litera“ elektroninės knygos biomedicinos mokslų tematika (10 pavad.), VDU e. knygos socialinių 

mokslų tematika (10 pavad), KTU e. knygos technologijos mokslų tematika (18 pavad.). Biblioteka 
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pradėjo prenumeruoti Skillsoft IT el. knygų kolekciją ITPro, kuri suteikė galimybę IT studijų 

krypties dėstytojams ir studentams naudotis daugiau kaip 9000 pavadinimų e. knygomis 

informacinių technologijų mokslų tematika. Tai žymiai pagerino IT studijų krypties studijų 

programų aprūpinimą. Praėjusiais metais Kolegijos bendruomenė taip pat galėjo naudotis 3 

mokslinės informacijos duomenų bazėmis: EBSCO Publishing; Tailor&Francis Online Library; 

Emerald Management eJournals Collection, kurias kolegija gauna kaip projekto „eMoDB.LT3: 

Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai-trečiasis etapas“ dalyvė. Projektą vykdo 

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA).  

Kolegijos bibliotekos padaliniuose 2018 metais buvo registruoti 1630 vartotojų. Bibliotekos 

padaliniuose jie  lankėsi 52747 kartus. Vartotojams į namus ir skaityti vietoje išduota 45295 

bibliotekos dokumentai. Bibliotekos padaliniuose yra 117 vartotojams skirtų darbo vietų, 

skaityklose įrengtos 30 kompiuterizuotų studentų savarankiško darbo vietų. Darbo vietų kolegijos 

bibliotekoje 2018 m. sumažėjo dėl objektyvių priežasčių. Buvo likviduotas nutolęs kolegijos 

padalinys Rokiškyje ir ten veikęs bibliotekos padalinys. Ten buvęs bibliotekos fondas (11650 

fizinių vnt. įvairių bibliotekos dokumentų) buvo perkeltas į Panevėžį. 

Kolegijos biblioteka 2018 m. organizavo naujų knygų parodas, o taip pat svariai prisidėjo 

prie kai kurių renginių organizavimo. Svarbiausias iš jų 2018 m. kovo 15 d. vykęs minėjimas 

„Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakais Panevėžyje“, skirtas A.Ramanausko-Vanago ir Lietuvos 

valstybės 100-mečiui. Į renginį buvo įtraukta Panevėžio pradinė mokykla, Panevėžio kraštotyros 

muziejus. Renginyje dalyvavo A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-

Skokauskienė su vyru. Renginys buvo įtrauktas į LR Vyriausybės sudarytą Adolfo Ramanausko-

Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais planą. Biblioteka taip pat organizavo 

susitikimą su UAB „Baltijos lyderystės ugdymo instituto“ atstovu dr. Modestu Gelbūda, kuris 

kolegijos bendruomenei plačiau pristatė elektroninių mokymų ir knygų taikymo studijų procese 

tarptautines tendencija bei  naujas galimybes. 

Panevėžio kolegijos biblioteka 2018 m. svariai prisidėjo įgyvendinant studentų baigiamųjų 

darbų kėlimo į eLABa procesą, o taip pat talkino dėstytojams keliant mokslinius straipsnius į 

eLABa PDB.  

2018 m. Panevėžio kolegijos biblioteka  dalyvavo Lietuvos akademinių bibliotekų 

informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (eLABa), 

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA), Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos 

(LKBA) veikloje. Kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė nuo 2014 metų vadovauja šiai 

asociacijai. 

 

2.4. Profesinės veiklos praktikų bazių plėtra ir ryšiai su socialiniais partneriais bei visuomene 

 

2018 metais augo socialinių partnerių skaičius. 2018 metais atnaujintos arba pasirašytos 

naujos 59 bendradarbiavimo sutartys. Iš viso 2018 metais Kolegijoje buvo 224 veikiančios 

bendradarbiavimo sutartys.  

Socialiniai partneriai buvo aktyvūs dalyviai užtikrinant nuolatinį studijų kokybės 

tobulinimą: skaitė paskaitas, organizavo renginius, prisidėjo prie studijų infrastruktūros gerinimo, 

dalyvavo studijų komitetų pirmininkų posėdžiuose, aptariant įvairius aktualius studijų kokybės 

klausimus, ,,apvalaus stalo“ diskusijose su dėstytojais, baigiamųjų darbų vertinime, recenzuodami 

darbus ir būdami baigiamųjų darbų gynimo komisijų nariais.  

2018 metai pasižymėjo kokybine Technologijos mokslų fakultete (toliau TMF) ryšių su 

socialiniais partneriais plėtra. Pvz., AB Panevėžio keliai bazėje buvo vykdoma studentų pažintinė ir 

geodezijos praktikos, o laboratorijose – kelių tiesimo medžiagų laboratoriniai darbai. AB Panevėžio 

energija organizavo studentams edukacinį renginį, kurio metu supažindino būsimuosius inžinierius 

su įmonės veikla ir Panevėžio elektrinės darbu. UAB „Prorentus“ ir UAB Creation Labs vadovai 

L.Adomavičius ir L.Stanevičius skaitė paskaitas studentams apie jauno inžinieriaus įsiliejimą į 
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darbo rinką. UAB Prorentus pradėjo specializuotos projektavimo auditorijos įrengimo savo lėšomis  

kolegijos patalpose darbus. Sustiprėjo kolegijos ryšiai su Lietuvos elektros energetikos asociacijos 

nariais, asociacijos prezidentas K.Jauniškis susitiko su TMF studentais, TMF fakulteto dekanė buvo 

pakviesta skaityti pranešimą LEE asociacijos metiniame susirinkime. Sustiprinti ryšiai su regiono 

profesinio mokymo institucijomis: pradėtos pasirašyti sutartys dėl studijų ir mokymo programų 

suderinimo, mokyklų dėstytojai ir mokiniai dalyvavo renginyje, skirtame atviro virtualaus mokymo 

kurso „Išmaniųjų matavimų ir namų automatikos įgūdžiai elektrikams“ pristatyme, kurio metu vyko 

ir elektronikos žinių konkursas profesinių mokyklų mokiniams.   

2018 metais atlikto studentų požiūrio į mokomųjų ir profesinės veiklos praktikų 

organizavimą tyrimo rezultatai parodė, kad Absoliučioje daugumoje įmonių ir organizacijų, į kurias 

studentai nukreipiami profesinės veiklos praktikoms, sudaroma palanki atmosfera studento 

praktikos užduotims atlikti. 97 proc. respondentų teigė, kad praktikos vietoje jie buvo priimti 

geranoriškai,  89 proc. patvirtino, kad jų tiesioginis praktikos vadovas buvo geras studijų srities 

specialistas. 99 proc. studentų pripažino, kad praktikos metu sustiprinamos žinios, įgytos per 

užsiėmimus kolegijoje. 

Biomedicinos mokslų fakultete (toliau BMF) palaikomas nuolatinis ryšys su socialiniais 

partneriais studijų kokybei ir atitikimui rinkos poreikiams užtikrinti. Socialiniai partneriai buvo 

įtraukti į  studijų programų rengimą: dalyvavimas studijų programų komitetų posėdžiuose, aptariant 

mokymo proceso, praktikų kokybės klausimus, ,,apvalaus stalo“ diskusijose su dėstytojais aptariant 

praktikų organizavimą, baigiamųjų darbų vertinime, recenzuodami darbus ir būdami baigiamųjų 

darbų gynimo komisijų nariais. 2018 m. socialiniai partneriai dalyvavo projekte ,,Praktika – studijų 

kokybės garantas“, kurios tikslas didinti studentų praktikos kokybę, kad įgytų pačių naujausių žinių 

ir gebėjimų, padedančių pereiti iš švietimo į darbo rinką. 

BMF baigiamųjų kursų bendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos, burnos higienos, 

grožio terapijos ir socialinio darbo studijų programų studentai praktikų organizavimą vertino labai 

gerai (73 proc.) ir puikiai (27 proc.).  

Biomedicinos mokslų fakulteto studentai praktikas atliko: VšĮ Respublikinė Panevėžio 

ligoninė, VšĮ Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, VšĮ Panevėžio m. odontologijos poliklinika, 

VšĮ Fizinės medicinos ir reabilitacijos centras, VšĮ Šv. Juozapo globos namai ir kitose sveikatos 

priežiūros, grožio ir sveikatingumo bei socialinių paslaugų įstaigose, kurių veikla dera su studijų 

tikslu ir rezultatais. 

2018 m. Socialinių mokslų fakultetas (toliau SMF) sudarė 3 naujas bendradarbiavimo 

sutartis su socialiniais partneriais. Pažymėtina partnerystės sutartis su Darbo rinkos mokymo centru. 

Studijų programos ,,Logistika“ studentai Darbo rinkos mokymo centre pradėjo klausyti mokymų 

programą ,,Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas”, kurią išklausius studentai gaus vairuotojo 

pažymėjimus. Tai studentams suteiks didesnių galimybių pereinant iš švietimo į darbo rinką.  

Fakulteto studijų programų komiteto pirmininkės ir dėstytojai organizavo dėstytojų ir 

studentų išvykos į įmones, įstaigas, tikslu susipažinti su naujausiomis technologijomis, tobulinti 

dėstytojų ir studentų kompetencijas bei integruoti verslumą į studijų programas (UAB ,,Schmitz 

CargoBul”, UAB ,,Devold”). Integruoti verslumą į studijų programas socialiniai partneriai padėjo ir 

dalyvaudami studijų procese skaitydami paskaitas, dalindamiesi savo praktine patirtimi (,,Kavos 

dėžutė”, pokylio namai ,,Vasaris”). Aktyviai dalyvavo ir naujų studijų programų rengime: 

dalyvavimas studijų komitetų pirmininkų posėdžiuose, aptariant mokymo proceso, praktikų 

kokybės klausimus, ,,apvalaus stalo“ diskusijose su dėstytojais (ketinamos vykdyti studijų 

programos ,,Inžinerinių paslaugų vadyba”), baigiamųjų darbų vertinime, recenzuodami darbus ir 

būdami baigiamųjų darbų gynimo komisijų nariais. 

Vykdant Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų projektą ,,Praktika-studijų kokybės 

garantas”, sukurtas Mentorių tinklas, kurį sudaro per 100 Panevėžio verslo įmonių, įstaigų ir 

organizacijų. SMF studentai, atsižvelgiant į studijų programas ir įmonių profilį, minėtose įmonėse 

atlieka praktikas, kuriose su jais dirba įmonių, organizacijų mentoriai. 
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2018 metais, atsižvelgiant į atnaujintą studijų programų turinį, buvo koreguojamas 

praktikos bazių sąrašas. Praktikos bazių statistika pagal studijų programas pateikiama 6 priede.  

 

2.5. Parama studentams 

 

2018 m. Kolegijos skatinamųjų stipendijų fondą sudarė 63139,50 eurų. Skatinamąsias 

stipendijas gavo 166 (arba 56,46 proc.) valstybės finansuojamų nuolatinių studijų studentų. 

Pedagogikos studijų programų 11 studentų išmokėta 15060,50 eurų tikslinių stipendijų. 

2018 metais iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 16 Kolegijos studentų gavo 8517,06 eurų paramą specialiesiems poreikiams tenkinti 

bei 12 studentų  – 1459,20 eurų paramą studijų išlaidoms kompensuoti. 

Kolegija dalyvavo Valstybinio studijų fondo vykdomame projekte „Studijų prieinamumo 

užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Viena iš projekto veiklų – tikslinių 

išmokų teikimas studijų prieinamumui didinti, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas 

specialiųjų poreikių turintiems studentams. 2018 m. tikslines išmokas gavo 13 Kolegijos studentų, 

turinčių negalią. Jiems buvo išmokėta 23712 eurų. (16 lentelė).  

16 lentelė 

Specialių poreikių studentai, gavę tikslines išmokas 2018 metais  

 
Laikotarpis Studentų 

skaičius 

Viso išmokėta, 

Eur 

1 studentui 

išmokėta, Eur 

Mėnesinė išmoka   1 

studentui, Eur. 

2018 m. 13 23712 1824 152 

 

Kolegijos studentai, atitinkantys kriterijus, gali pasinaudoti teise gauti socialinę stipendiją 

iš valstybinio studijų fondo. 2018 m. pavasarį socialinė stipendija buvo paskirta 74 studentams, 

rudenį – 61 studentui. Socialinės stipendijos dydis – 123,5 eurų kiekvieną mėnesį.  

Valstybės remiamos paskolos: 

 Studijų kainai sumokėti – 54 studentams. 

 Pragyvenimo išlaidoms – 19 studentų. 

Studijų kainos kompensavimas – 37 studentams. 

Kolegijai labai svarbu, kad studentas būtų patenkintas ne tik studijų kokybe, bet ir studijų 

aplinka. Studentams, kurie užsiima popaskaitine veikla (17 lentelė) dažniausiai geriau sekasi 

susirasti darbą, nes jis įgyja bendravimo įgūdžių, laisvumo, drąsos, yra labiau motyvuotas. 
 

17 lentelė 

Panevėžio kolegijos studentų, lankančių būrelius, klubus, skaičius 
 

Būrelio, klubo pavadinimas Vadovas Studentų skaičius 

Studentų teatras kolegijoje D. Andrašūnienė 11 

Sportinio meistriškumo grupė L. Kryževičienė 15 

Iš viso: 25 

 

Panevėžio Kolegija padeda ir teikia paramą Kolegijos studentų atstovybei organizuojant 

renginius ir įvairias šventes studentams. 2018 m. buvo suteiktos naujos patalpos studentų 

atstovybei. Studijų, karjeros ir užimtumo centras padeda studentams organizuoti laisvalaikį, kviečia 

į paskaitas, kurių metu studentams paskaitas skaito įvairių sričių profesionalai. Iš viso karjeros 

valdymo paslaugos suteiktos 173 studentams - jie išklausė 40 kontaktinių valandų kursą apie savęs 

pristatymą darbdaviui, savo galimybes renkantis darbą ir kt. 
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2.6. Renginiai skirti studentams 2018 metais 

 

2018 m. kolegijoje ypatingas dėmesys skirtas studentų renginiams, siekiant praturtinti 

studijų procesą, padaryti jį patrauklesnį, taip pat įtraukti studentus į renginių organizavimo 

procesus, sudarant sąlygas studentų savirealizacijai, asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. 

Kolegijoje organizuojami trijų lygių prioriteto renginiai. A lygio prioriteto renginiai 

atitinka kolegijos strateginius tikslus, įtraukia socialinius partnerius, dėstytojus, studentus bei daro 

poveikį Panevėžio regionui. A lygio prioriteto renginiai skirstomi į akademinius ir viešinimo. 

B lygio prioriteto renginiai atitinka kolegijos strateginius tikslus ir yra skirti studentų, 

dėstytojų ir darbuotojų profesinio meistriškumo ugdymui. 

C lygio prioriteto renginiai - vidiniai renginiai, papildantys ir praturtinantys akademinį 

procesą.  

2018 m. kolegijoje studentams suorganizuoti 8 A lygio prioriteto renginiai ir 16 B lygio 

prioriteto renginių. 

Taip pat praėjusiais metais suorganizuota per 7 C lygio prioriteto renginių, skirtų 

studentams, t.y. profesinių dienų ir tarptautinių švenčių paminėjimai, įvairios socialinės akcijos ir 

pan. 2018 m. iš viso 31 Kolegijoje suorganizuotas  renginys (7 priedas).  

 

3.  KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 
 

3.1.Studijų programų pasiūla 
 

2018 m. gruodžio 31 d. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (SMPKR) buvo 

įregistruotos 23 akredituotos Panevėžio kolegijos studijų programos, iš kurių 9 akredituotos 

maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. Informacija apie vykdomų studijų programų akreditavimą 

ataskaitiniu laikotarpiu pateikta 8 priede. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Panevėžio kolegijoje studijos buvo vykdomos 7 studijų krypčių 

grupėse, 19 studijų krypčių. Sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje buvo vykdomos 4 studijų 

programos; Socialinių mokslų studijų krypčių grupėje – 1 studijų programa; Inžinerijos mokslų 

studijų krypčių grupėje – 5 studijų programos; Informatikos mokslų studijų krypčių grupėje – 3 

studijų programos; Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje – 5 studijų programos; 

Teisės studijų krypčių grupėje – 1 studijų programa bei Ugdymo studijų krypčių grupėje – 2 studijų 

programos. Studijų programų pasiskirstymas studijų krypčių grupėse atspindėtas 3 paveiksle. 
 

 
3 pav. Studijų programų pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes  2018 m.  

 17% 

26% 

22% 

18% 

 4% 

 4% 

 9% 

Sveikatos mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Inžinerijos mokslai

Informatikos mokslai

Socialiniai mokslai

Teisė

Ugdymo mokslai
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2018 m. Kolegijoje vykdomų 22 studijų programų apimtis 180 ECTS. Studijų nuolatine  ir 

nuolatine sesijine studijų formomis trukmė 3 m.; ištęstinių studijų – 4 metai. Bendrosios praktikos 

slaugos studijų programos apimtis – 210 kreditų, kurių trukmė nuolatine studijų forma– 3,5 metų. 

2018 m. rudenį vyko sėkmingas studentų priėmimas į 2 naujas studijų programas: 

Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros bei Tarptautinio verslo. 

Aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais dalininkais ir atliekant darbo rinkos  atitinkamų 

studijų programų specialistų poreikio analizę pastebėta, kad vis dažniau darbo rinkoje pasigendama 

specialistų, turinčių tarpkryptinių kompetencijų. Įvertinus tai metų pabaigoje parengta ir pateikta 

Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) ketinama vykdyti nauja  tarpkryptinė Inžinerijos mokslų 

krypčių grupėje Elektromechanikos studijų programa, kurios pagrindinė (dominuojanti) studijų 

kryptis – Mechanikos inžinerija.  

Kolegijoje sistemingai vykdomas studijų programų atnaujinimas, vadovaujantis išorinių 

ekspertų pastabomis ir rekomendacijomis, studentų, darbdavių, absolventų nuomonės tyrimų 

rezultatais, akademinės, teisinės bazės pokyčiais ir pan. Vadovaujantis 2017 m. gegužės 30 d. 

Direktoriaus įsakymu Nr. V1-93 „Dėl studijų programų suderinimo su bendrųjų studijų reikalavimų 

vykdymo aprašu“ buvo atnaujinti 12 Kolegijoje vykdomų studijų programų studijų planai, 

koreguoti modulių (dalykų) aprašai, be to patvirtinti Informacinių sistemų studijų programos studijų 

planai IS-16 ir IS-17 studentų grupėms. Ataskaitiniu laikotarpiu išregistruotos 2 studijų programos: 

Pradinio ugdymo pedagogika (valstybinis kodas 6531MX008) ir Finansai (valstybinis kodas 

6531LX116). 

Siekiant gerinti studijų kokybę plėtojant studijų tarptautiškumą Kolegijoje numatyta ir 

pasirengta vykdyti šias studijų programas užsienio studentams: 

1. Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra (valstybinis kodas 6531BX036); 

2. Statyba (valstybinis kodas 6531EX039); 

3. Bendrosios praktikos slaugos (valstybinis kodas 6531GX022); 

4. Kineziterapija (valstybinis kodas 6531GX021); 

5. Grožio terapija (valstybinis kodas 6531GX023); 

6. Burnos higiena (valstybinis kodas 6531GX020); 

7. Tarptautinis verslas (valstybinis kodas 6531LX096); 

8. Logistika (valstybinis kodas 6531LX063); 

 

Studijų programų sąrašas pateikiamas 8 priede.  

 

3.2.Studentų priėmimo rezultatai  
 

2018 m. buvo skelbtas priėmimas į 17 studijų programų, studentai priimti į 16 programų.  

2018 metais rugsėjo 10 d. priimti 451 pirmakursis (4 pav.), t.y. 17,75 proc. daugiau negu 2017 m., 

nors konkursinis balas buvo aukštesnis (2017 m.  nustatytas minimalus konkursinis balas 1,6;  2018 

m. buvo nustatytas pereinamasis balas 2,0). 

2018 metų gruodžio 31 d. Kolegijoje studijavo 1340 studentų, iš jų 628 valstybės 

finansuojamose vietose ir 712 mokantys už studijas savo lėšomis. Lyginant su 2017 metų gruodžio 

31 d. duomenimis (1359 studentų), fiksuojamas gana nežymus studentų skaičiaus kritimas; pavyko 

suvaldyti minimalaus stojimo balo įvedimo bei mažėjančio abiturientų skaičiaus rizikas ir surinkti 

daugiau studentų į pirmą kursą nei 2017 metais.  
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4 pav. Pirmakursių skaičiaus kaita (duomenys rugsėjo mėn. 10 d.) 

 

3.3. Studentų skaičiaus dinamika. 

 

Biomedicinos mokslų fakultete, lyginant 2018 metus su 2017, metais studijavo 25 studentais 

mažiau, Socialinių mokslų fakultete – 12 studentų mažiau, o Technologijos mokslų fakultete – 18 

studentų daugiau. Visų studentų skaičiaus kaita fakultetuose pagal valstybės finansuojamas ir 

nefinansuojamas vietas, lyginant 2017 ir 2018 metus, pateikiama 9 priede.   

Studijų programų, 2018 metais turinčių daugiausia studentų, penketukas rikiuojasi taip:  

1. Logistika – 170,  

2. Bendrosios praktikos slauga – 152, 

3. Buhalterinė apskaita – 148,  

4. Statyba – 111, 

5. Socialinis darbas – 93. 

2018 m. iš studentų sąrašų išbraukti 168 studentai (10 priedas), tai sudarė 12,4 proc. nuo visų 

studentų. Lyginant su ankstesniais metais, per kuriuos buvo išbraukti 116 studentai (8,5 proc.), šis 

skaičius išaugo 3,9 proc. Pagrindinės nubyrėjimo priežastys yra akademiniai ir finansiniai 

įsiskolinimai, negrįžimas po akademinių atostogų.  

 

3.4.Studentų pasiekimai  

 

Kolegijoje studentų studijų rezultatai vertinami ir nustatomas studijų pasiekimų lygmuo 

pagal Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 07 d. nutarimu Nr. V4- 9 

patvirtintą Studijų reglamentą, kur puikiu pasiekimų lygmeniu laikoma pažymys, jeigu ne mažiau 

kaip keturi penktadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra puikaus lygmens (10 ir 9 balai), o kiti – ne 

žemesnio kaip tipinio lygmens (8-6 balai).  

Kolegijoje 2018 metais studentų akademiniai studijų pasiekimai šiek tiek pagerėjo lyginant 

su 2017 metais (11 priedas).  

2018 m. Kolegijos studentai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, konferencijose, 

konkursuose, kuriuose jų gebėjimai, profesionalumas, aktyvumas buvo įvertinti ir gavo 

apdovanojimus. Už profesinį meistriškumą įvairiuose konkursuose buvo apdovanoti 20 studentų, už 

mokslinę tiriamąją veiklą – 6 studentai, už atsidavimą Panevėžio kolegijai ir jos vardo garsinimą, 

išradingumą – 9 studentai, ir už puikius studijų rezultatus ir geriausius baigiamuosius darbus – 16 

studentų ( 12 priedas).  
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3.5.Absolventų baigiamųjų darbų temų aktualumas 

 

2018 m. 54 studentų baigiamųjų darbų (projektų) buvo parengti užsakius įvairioms šalies 

įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. Tai sudaro 31,4 proc. visų 2018 m. parengtų ir apgintų 

baigiamųjų darbų. 2017 m. šis skaičius sudarė 27,14 proc., 2016 m.– 6,90 proc.  

2018 metais baigiamuosius projektus apgynė 70 TMF diplomantų. Absolventų apklausos 

rezultatai parodė, kad lyginant su ankstesniais metais 2018 metais padaugėjo atvejų, kai baigiamasis 

projektas išplėtojamas iš kursinio darbo temos, o studentas jau anksčiau domėjosi pasirinkta tema ir 

turėjo pakankamai daug informacijos, baigiamojo projekto temos formulavime ryškus studento 

vaidmuo. 69 % visų baigiamųjų projektų temos yra aktualios regiono darbo sektoriaus poreikiams, 

9 darbai atlikti pagal 9 darbai (13 % visų baigiamųjų projektų) atlikti pagal užsakymus. Daugiausia 

užsakomųjų darbų kaip ir ankstesniais metais atliko Informacinių sistemų studijų programos 

studentai. UAB „Ieškok komunikacijos“ užsakymu atliktas baigiamasis projektas „Tremtinių 

istorinių duomenų surinkimo ir saugojimo platformos kūrimas“ pripažintas geriausiu 2018-ųjų metų 

TMF atliktu baigiamuoju projektu.  

Daugiausia baigiamųjų darbų, aktualių įvairiems užsakovams, buvo parengta Socialinių 

mokslų fakultete – 36. Buhalterinės apskaitos studentai baigiamuosius darbus rengė temomis, 

kurios aktualios jų pasirinktoms verslo įmonėms: sąnaudų / pajamų / mokesčių apskaita, darbo 

užmokesčio apskaitos ypatumai, inventorizacijos apskaita, ilgalaikio turto valdymas ir finansinės 

būklės vertinimas. Finansų studijų programos studentai savo baigiamuosius projektus siejo su 

finansinės būklės vertinimu, turto valdymu, veiklos rezultatų vertinimu. Verslo vadybos ir Turizmo ir 

laisvalaikio vadybos studentų baigiamųjų darbų temos tiesiogiai siejasi su įmonių, kuriose jie atliko 

praktiką, probleminėmis sritimis: asmeninės komunikacijos vertinimu, marketingo priemonių 

tobulinimu, paslaugų paketo sudarymu. Logistikos vadybos studentai taip pat temas siejo su 

aktualiomis įmonėms tematikomis: atliekų tvarkymo sistemos tobulinimu, gamybos logistikos 

procesų tobulinimu, žaliavų tiekimo rizikų analize, ūkio logistikos organizavimu, sandėliavimo 

sistemos kūrimu ir gerinimu.  

Biomedicinos mokslų fakultete studentų baigiamųjų darbų pagal soc. partnerių užsakymą 

nebuvo. Studentų baigiamų jų darbų temos pagal socialinių partnerių užsakymus pateiktos 13 

priede.  

3.6. Absolventų karjera 

 

Kolegijos absolventų karjeros stebėsena 2018 m. buvo vykdoma remiantis Karjeros 

valdymo informacinės sistemos duomenimis (www.karjera.lt) ir Lietuvos darbo biržos pateiktais 

duomenimis. Karjeros valdymo informacinės sistemos duomenimis, Panevėžio kolegijos 2017 m. 

laidos absolventų, dirbančių po metų nuo studijų baigimo buvo 77,38 proc. (neįtraukti dirbantys ir 

gyvenantys užsienyje). Lyginant su įsidarbinimo rodikliais po pusės metų, matyti 8,27 proc. 

įsidarbinimo augimas.  

Geriausiai (100 proc.) įsidarbino absolventai, baigę šias studijų programas: Ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, Informacines sistemas ir Kompiuterių tinklų administravimą. Žemas 

baigusiųjų muzikos pedagogikos, neformaliojo meninio ugdymo, turizmo ir laisvalaikio vadybos 

studijų programas įsidarbinimo procentas. 

Detalus pasiskirstymas pagal studijų programas pateikiamas 14 priede.   

 

4. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA 
 

Panevėžio kolegijos 2018 m. taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(MTEP) veikla buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 patvirtintu Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai 
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plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu V-575, 2018 m. birželio 15 d. „Dėl kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“, Panevėžio kolegijos 

Tarybos 2017 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. KT-2 patvirtinta Panevėžio kolegijos veiklos 

strategija ir strateginiu veiklos planu 2014 – 2020 m. 

Įgyvendinant Panevėžio kolegijos veiklos strategijos ir strateginio veiklos plano 2014 – 

2020 m. pirmos programos Studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei 

neformaliojo švietimo veiklų vystymas pagrindinį tikslą – Vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus 

ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, kuriant pridėtinę vertę visuomenei ir Kolegijai, 

MTEP veikla 2018 metais buvo siekiama: 

 Gauti ir didinti pajamas  iš stebėsenos, analizės, tiriamųjų studijų, meno taikomosios 

veiklos, konsultavimo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursų ir seminarų, kitos 

užsakomosios projektinės veiklos. 

 Rengti bendrus dėstytojų ir socialinių partnerių taikomuosius darbus ir publikacijas 

didinant jų dalį nuo visų taikomųjų darbų ir mokslinių publikacijų. 

 Skatinti dėstytojų mokslinių publikacijų referuojamų tarptautinėse duomenų bazėse 

skaičių. 

 Išlaikyti ir didinti neformaliojo švietimo programų klausytojų skaičių. 

2018 m. spalio mėn. 18-19 d. Panevėžio kolegijoje organizuota 6-toji tarptautinė mokslinė 

konferenciją „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“ (SCEDU’2018).  

Konferencija organizuota kartu su tarptautiniais partneriais – Daugpilio universitetu 

(Latvija), Konino aukštąja mokykla (Lenkija), Kolpingo kolegija, Ordu universitetu (Turkija), 

Turibos universitetu (Latvija) ir Lodzės universitetu (Lenkija). Renginyje pranešimus rengė ir skaitė 

42 pranešėjai, pranešimų pagrindu buvo parengtas ir publikuotas 21 straipsnis Panevėžio kolegijos 

leidžiamame, tarptautinėje duomenų bazėje CEEOL referuojamame, 14-tame periodiniame 

moksliniame žurnale „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and 

Practice“. Viso konferencija sulaukė daugiau kaip 50 dalyvių. 

Panevėžio kolegijoje 2018 m. balandžio 26 d. vyko respublikinė studentų tiriamųjų darbų 

konferencija „MOKSLO ŠAKNYS 2018“, į kurią susirinko 120 dalyvių iš Panevėžio kolegijos ir 

kitų aukštųjų mokyklų: Kauno,  Kauno technikos, Kolpingo kolegijų, Lietuvos aukštosios 

jūreivystės mokyklos, Kauno technologijos, Lietuvos sporto, Vytauto Didžiojo universitetų. Tai 

aštuntoji studentų konferencija, organizuojama nuo 2011 m. aktyviai veikiančios Panevėžio 

kolegijos Studentų mokslinės draugijos (SMD). Studentai savo pranešimuose aptarė gyvenimo 

aktualijas, gilinosi į pasirinktos studijų krypties problematiką. Konferencijos metu pristatytas naujas 

konferencijos straipsnių rinkinio „MOKSLO ŠAKNYS 2018“ numeris, kuriame publikuoti 35 

tiriamieji studentų darbai. Panevėžio kolegijos socialiniai partneriai įsteigė ir įteikė prizus geriausių 

straipsnių autoriams. 

Per 2018 metus buvo pasirašytos ir vykdomos 20 mokslo taikomųjų tyrimų, mokymų ir 

konsultacinės sutartys. Pagal verslo įmonių, kitų organizacijų užsakymus įvykdyti 6 mokslo 

eksperimentinės veiklos – pastatų energinių savybių nustatymo tyrimai (UAB „Mėtupė“, Dariaus ir 

Girėno g. 30, Ramygalos g. 116 daugiabučių namų savininkų bendrijomis, individualaus namo 

savininku) (1500 Eur. Pajamų), atliktas elektroninės parduotuvės tobulinimo jos veiklos rodiklių 

pagrindu taikomasis tyrimas (UAB „VIVA Technika“). Pagal sutartį UAB „Aumeka“ įmonei buvo 

teikiamos konsultacijos dėl apskaitos proceso organizavimo (150 Eur). 

2018 metais buvo tęsiami 3 stebėsenos, analizės, tiriamųjų studijų, meno taikomosios 

veiklos srities darbai su verslo įmonėmis pagal 2017 m. pasirašytas sutartis pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų priemonę „Inovaciniai čekiai“. 2018 metais šios programos darbai 

sėkmingai užbaigti pagal sutartis su UAB „Erdvinė linija“, UAB „Mėtupė“ ir UAB „Primus“. 

Bendra 2018 metais už „Inočekių“ programos vykdomus darbus gauta pajamų suma sudarė 11869,4 

Eur. 
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Per 2018 metus kolegijos darbų apimtys ir pajamos už stebėsenos, analizės, tiriamųjų 

studijų, meno taikomąja veiklą (Mokslo taikomuosius tyrimus ir konsultacijas) lyginant su 2017 

metais (2029 Eur tyrimai ir 3405 Eur konsultacijos ) išaugo beveik 3 kartus - iki 14172 Eur.  

18 lentelė 

MTEP veikla 

 
Metai Viso vykdoma mokymo ir 

tyrimų sutarčių su 

įmonėmis 

Iš jų tyrimai ir 

konsultacijos 

Pajamos už MTEP ir 

konsultacijas EUR 

2018 23 10 14172 

2017 14 13 5434 

 

Ataskaitiniais metais 23 Kolegijos dėstytojų publikuoti straipsniai referuojami 

tarptautinėse referuojamose duomenų bazėse, kolegijos ir kituose leidiniuose publikuotos 28 

publikacijos, 8 iš jų registruotos Lietuvos publikacijų duomenų bazėje (PDB). Vykdant kolegijos 

strateginio plano siekį rengti bendrus dėstytojų ir socialinių partnerių taikomuosius darbus ir 

publikacijas Bendrų dėstytojų ir socialinių partnerių taikomųjų darbų ir publikacijų dalis, nuo visų 

taikomųjų darbų ir mokslinių publikacijų 2018 metais sudarė 53 proc., kas sudaro dvigubai daugiau 

nei 2017 metais (21,1 proc.). 

 

5. KOLEGIJOS RYŠIAI IR POVEIKIS REGIONO RAIDAI 
 

5.1. Tarptautiniai ryšiai 
 

Kolegijos strateginiame plane yra skiriamas ypatingas dėmesys tarptautiškumo skatinimui. 

Tarptautiškumas apima dvikryptį studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų judumą, tarptautinius 

strateginius projektus, narystes tarptautinėse organizacijose. 

Pagrindinė Europos Sąjungos remiama programa skirta aukštojo mokslo tarptautiškumui 

yra Erasmus+ programa. 2018 metais sudaryta 13 naujų bendradarbiavimo sutarčių su universitetais 

Rumunijoje, Danijoje, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje (15 

priedas).  

Ne visi 2018 m. atsiradę partnerystės ryšiai yra fiksuojami bendradarbiavimo sutartyse. 

Pagal Erasmus+ programos taisykles dvišalės bendradarbiavimo sutartys privalo būti tik tarp 

aukštųjų mokyklų. Todėl tokie partneriai, kurie atstovauja verslo įmones, bet studentus priima į 

praktikas, nėra fiksuojami bendradarbiavimo sutartyse, bet tik praktikos susitarimuose (Learning 

agreement for traineeship). Šiais metais pavyko partnerystės ryšius užmegzti su tokiomis verslo 

organizacijomis, kurios suteikia Kolegijos studentams galimybę atlikti realias praktikas pagal jų 

studijuojamą programą. 

Kolegija tęsia atstovavimo užsienyje plėtrą, ypatingą dėmesį skirdama stažuotėms 

užsienyje. Tarptautinis judumas vyksta dviem pagrindinėm kryptim: studentų mobilumai studijoms 

ir praktikai pagal Erasmus+ programą bei personalo mobilumai dėstymui ir mokymuisi pagal 

Erasmus+ programą bei kitus projektus.  

2018 metais 50 Kolegijos dėstytojų ir/arba darbuotojų dalyvavo Erasmus+ programos 

mobilumo programoje įvairiose šalyse (16 priedas). 22 iš jų įvairiose aukštosiose mokyklose skaitė 

paskaitas, 28 – dalyvavo mokymosi vizituose, t.y. tobulino savo kompetencijas seminaruose ir 

mokymuose bei skaitė pranešimus konferencijose.  

Toliau palyginami penkerių metų periodo (2013-2018) personalo tarptautinio judumo 

rodikliai pateikiami 19 lentelėje.  

2018 metais pagal Erasmus+ mainų programą studijoms arba praktikai į užsienio 

aukštąsias mokyklas bei institucijas/įmones/organizacijas išvyko 26 studentai. Populiariausios šalys 

– Turkija, Italija, Ispanija, Latvija. Detalesnė informacija pateikiama 17 priede. 
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19 lentelė 

Personalo tarptautinis judumas 2013-2018 metais 
 

Veiklos 
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Dėstymo vizitas pagal Erasmus+ 

programą 
0 9 3 23 15 22 

Mokymosi vizitas pagal Erasmus+ 

programą 
10 21 18 26 12 28 

Viso Erasmus+  programos rėmuose 10 30 21 49 27 50 

Kiti personalo vizitai (finansuoti iš 

tarptautinių projektų arba kolegijos lėšų) 
21 19 43 8 13 21 

Viso tarptautinis personalo judumas 
31 49 63 57 40 71 

 

Studentai renkasi aktyviau atlikti praktiką nei studijas, nes sudėtinga būna suderinti studijų 

programos atitikimus, taip pat praktikos yra geriau finansuojamos.   

Įgyvendinant Erasmus+ programą studentų tarptautinio judumo pasiskirstymas pagal 

fakultetus yra labai nevienodas. (20 lentelė). 

20 lentelė 

Studentų judumas įgyvendinant Erasmus+ mainų programą 2015-2018 m. pagal fakultetus 
 

Fakultetas Iš viso 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Biomedicinos 

mokslų fakultetas 
16 15 26 21 

Socialinių mokslų 

fakultetas 
12 5 9 4 

Technologijos 

mokslų fakultetas 
5 6 4 1 

Viso 
33 26 39 26 

 

Ypač aktyvūs yra Biomedicinos mokslų fakulteto studentai rinkdamiesi Erasmus+ 

siūlomas galimybes. Galima manyti, kad Erasmus+ programos populiarumas auga dėl patikimų 

partnerių bei teigiamų studentų atsiliepimų apie patirtį, įgytą užsienyje. Didelį indėlį populiarinant 

Erasmus+ programą atlieka praktinio mokymo vadovai bei dėstytojai.  

Apibendrinus studentų judumą pagal Erasmus+ programą ir palyginus jį su 2017 metais, 

matyti, kad studentų dalyvavimas Erasmus+ programoje 2018 metais buvo pasyvesnis (21 lentelė).  
 

21 lentelė 

Studentų tarptautinis judumas 2013-2018 metais 
 

Veiklos 
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Studentų išvykusių studijuoti 

pagal Erasmus+ programą 
8 12 11 2 - 1 

Studentų išvykusių praktikai 

pagal Erasmus+ programą 
2 7 22 24 39 25 

Iš viso studentų išvykusių pagal 

Erasmus+ programą 10 19 33 26 39 26 

Kitas studentų judumas 

(finansuotas iš tarptautinių 

projektų arba Kolegijos lėšų) 

24 8 - 29 21 - 

Iš viso tarptautinis studentų 

judumas 
34 27 33 55 60 26 
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2018 metai taip pat buvo sėkmingi įgyvendinant ir dvikryptį judumą (22 lentelė).  
 

22 lentelė 

Atvykę užsieniečiai 2016-2018 m. 
 

Veiklos 
2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Atvykę studentai studijuoti pagal Erasmus+ programą 1 4 11 

Atvykę studentai praktikai pagal Erasmus+ programą 4 6 11 

Atvykę užsienio studentai pagal kitus projektus/į kitas veiklas 25 1 26 

Viso atvykę studentai 30 11 48 

Atvykęs personalas pagal Erasmus+ programą 8 17 25 

Atvykęs personalas pagal kitus projektus/į kitas veiklas - - 25 

Viso atvykęs personalas 8 17 50 

Viso atvyko  38 28 98 

Studentų judumas 2017 m. (išvyko mūsų studentai) ir 2018 m. (atvyko pas mus) vyko ir 

pagal Tarpkultūrinių mainų projektą (Su Vokietijos ir Prancūzijos slaugos mokyklomis). 

Planuojama jį vėl įgyvendinti ir 2019 m.  

Pagal Erasmus+ mainų programą į Kolegiją 2018 m. buvo atvykę 47 užsieniečiai: 

dėstytojai, personalo darbuotojai, mokslininkai, studentai.  

Kaip jau minėta, tarptautiškumo programoms vykdyti finansavimas yra skiriamas mokslo 

metams (23 lentelė). 

23 lentelė 

Tarptautiškumo finansavimas (tūkst. eurų) 

 

Mokslo metai Finansavimo šaltiniai VISO  

Europos komisijos 

lėšos  

Valstybės biudžeto 

lėšos  

Europos 

struktūrinių fondų 

lėšos  

2014-2015 52, 6 12,8 4,7 70,1 

2015-2016 50,7 21,9 0,0 72,6 

2016-2017 58,6 19,8 0,0 78.4 

2017-2018 66,0 19,5 21,5 107,0 

2018-2019 75,0 18,5 77,8 171,3 

 

Finansavimo didėjimą lemia didėjantis išvykstančiųjų skaičius (studentų, dėstytojų, kito 

personalo) bei efektyvus lėšų įsisavinimas. 

Apibendrinant tarptautiškumo plėtrą Kolegijoje, galima pastebėti teigiamas judumo 

augimo tendencijas. Pažymėtina, kad Kolegija investuoja ir dalį savo pajamų, papildomai 

finansuodama studentų judumo projektus su Vokietija, Prancūzija. 

 

5.2. Ryšiai su visuomene per neformalųjį švietimą 

 

Panevėžio kolegija, orientuodamasi į darbo rinkos poreikius, 2018 metais vykdė įvairias 

neformaliojo švietimo  (toliau – NŠ) veiklas išorės užsakovams bei kolegijos darbuotojams. Buvo 

parengtos 5 naujos neformaliojo švietimo programos  „Tapybos technikos ir technologijos“ (60 

val.); „Sveikas senėjimas“ (40 val.); „Brėžinių braižymas ir darbas su kompiuterizuota programa 

AUTOCAD“ (53 val.);  „Gydytojo odontologo padėjėjas“ (120 val.); „Elektros įrenginių 
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montuotojas“  (200 val.). Informacija apie priėmimą į neformaliojo švietimo programas nuolat 

skelbiama Panevėžio kolegijos internetiniame tinklapyje, teikiami komerciniai pasiūlymai 

potencialiems užsakovams.  

 2018 metais NŠ programos  „Asmeninio asistento mokymai“  (60 val.) ir „Apskaita 

kompiuterizuotai“ (66 val. ) įregistruotos Lietuvos darbo biržoje (LDB). Bendradarbiaujant su 

Panevėžio darbo birža  buvo sėkmingai įgyvendinta 2017 m. LDB įregistruota „Slaugytojo 

padėjėjo“ programa, kurios dėka kolegija gavo 7840 Eur pajamų. „Slaugytojo padėjėjo“  programa 

sulaukė populiarumo ir regiono medicinos ir globos įstaigų bei individualių dalyvių tarpe,  2018 

metais buvo suformuota ir apmokyta 15 dalyvių grupė, gauta 4500 Eur pajamų. 

2018 metais Kolegijos pajamos neformaliojo švietimo  sudarė 54885 Eur. Mokymų, kursų, 

seminarų, konferencijų ir kitų NŠ  renginių dalyviams išduoti 620 kvalifikacijos tobulinimo ir 47 

studijų pažymėjimai.  

2018 m. pasirašyta 112 sutarčių su neformaliojo švietimo programų dalyviais bei mokymo 

paslaugų užsakovais dėl įvairių mokymų, kurių kainos svyruoja nuo 40 Eur iki 1042  Eur, tarp jų 11 

sutarčių su išorės institucijomis:  

 Panevėžio Nemuno odontologine klinika dėl stažuotės pagal neformaliojo švietimo programą 

„Burnos higiena“; 

 VŠĮ Biržų ligonine dėl NŠ programos „Anestezija ir intensyvioji slauga“ mokymų; 

 Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centru dėl NŠ programos 

„Psichikos sveikatos slauga“ mokymų; 

 Panevėžio miesto savivaldybės administracija dėl NŠ programos „Sveikas senėjimas“ 

finansavimo; 

 dėl mokymų darbuotojams pagal NŠ programą „Slaugytojo padėjėjas“: 

 VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika;  

 Respublikiniu priklausomybės ligų centru; 

 VŠĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine. 

 VŠĮ Verslo konsultaciniu centru dėl mokymų pagal neformalią verslumo mokymo programą 

pradedantiesiems verslininkams. 

  VŠĮ „Idėjų labirintas“ dėl 90 ECTS kreditų apimties mokymų pagal NŠ programą 

„Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“; 

 Panevėžio socialinių paslaugų centru dėl seminaro „Komandinis darbas teikiant paslaugas 

socialinių paslaugų įstaigoje“. 

  „Roquette Amilina“ AB dėl darbuotojų mokymo pagal NŠ programą „Elektros įrenginių 

montuotojas“; 

Sutartiniai įsipareigojimai pagal mokymo paslaugų sutartis su išorės institucijomis 2018 

metais siekė 8695 Eur ir lyginant su 2017 metais (4735 Eur) išaugo 45,5 proc.  

24 lentelė 

Neformaliojo švietimo programų vykdymas 2018 m. 

Švietimo programa Programos apimtis 
Klausytojų 

skaičius 
Pajamos Eur 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 90 kreditų 72 28102 

Taikomoji dailė  60 val. 10 100 

Tapybos technikos ir technologijos 60 val. 8 800 

Neformali verslumo programa pradedantiems 

verslininkams  

80 val. 20 600 

 SMF 110 29602 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Masažo pagrindai 160 val. 20 3600 

Burnos higiena  18-90 val. 9 2145 

Odontologinė priežiūra 18-90 val. 4 1230 
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Psichikos sveikatos slauga 640 val. 3 810 

Anestezija ir intensyvioji slauga 960 val. 10 3000 

Slaugytojo padėjėjas 360 val. 23 12340 

Komandinis darbas teikiant paslaugas socialinės globos 

įstaigoje  

12 val.  16 200 

 BMF 85 23325 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Cisco akademijos kompiuterių tinklų administravimo 

CCNA R&S  

70 val. 7 280 

Video medžiagos panaudojimas nuotolinio mokymo 

procese* 

58 val. 20 - 

Anglų kalba (A1-A2 lygis)*  40 val. 8 - 

Anglų kalba (C1)*  160 val. 9 - 

Prezentacijos kūrimas ir pristatymas: žvilgsnis iš 

auditorijos* 

12 val.  14 - 

 TMF 58 280 

KITI RENGINIAI IR MOKYMAI 

„Sveikas senėjimas“ (NŠ programa ASA senjorams, 

savivaldybės finansavimas) ** 40 val. 40 

400 

ASA dalyvio mokestis 405 

Panevėžio kolegijos Matematikos mokykla 

(parengiamųjų  kursų abiturientams) 

65 val. 59 590 

6-oji tarptautinė konferencija „Mokslo ir studijų 

tendencijos globalizacijos sąlygomis“  

12 val. 93 283 

 Kita    192 1678 

 Iš viso: 445 54885 

    

*Vidiniai mokymai 

** Projekto finansavimas 

 

Atsižvelgiant į visuomenės poreikius Kolegijoje sudaromos sąlygos mokytis visų amžiaus 

grupių Panevėžio regiono gyventojams. 2018 m. pavasarį buvo atidaryta Panevėžio kolegijos 

Matematikos mokykla. Dėstytojos R. Jonušauskienė ir B. Ragalytė savaitgaliais padėjo regiono 

abiturientams pasirengti matematikos valstybiniam egzaminui. Dauguma jų pasirinko studijas 

aukštosiose mokyklose, dalis – Panevėžio kolegijoje.   

Jau devintus metus Kolegijoje sudaromos sąlygos mokytis visą gyvenimą ir vyriausiems 

miesto gyventojams. 2018 m. spalio 26 d. vyko Aukštaitijos savišvietos akademijos (toliau – ASA) 

naujų  mokslo metų atidarymas. Į šventinį renginį susirinkę klausytojai buvo supažindinti su ASA 

veiklos planu 2018-2019 mokslo metams ir Kolegijos perspektyvomis, išklausė paskaitas apie 

fizinio aktyvumo  svarbą ir kalbų mokymosi naudą vyresniame amžiuje. 2018 m. klausytojai noriai 

mokėsi užsienio kalbų: anglų k. (dėstytoja N. Šeikienė), vokiečių k. (dėstytoja R. Pagirienė), 

informacinių technologijų (dėstytojos B. Ragalytė, R.Jonušauskienė), lankė sąnarių mankštos ir 

fizinio tobulėjimo užsiėmimus (dėstytojas D. Mikšys), dainavo ansamblyje (dėstytoja D. 

Andriūnienė), dalyvavo kalbos ir elgesio kultūros užsiėmimuose (dėstytoja J. Varnauskienė)  

sveikos gyvensenos, teisės, ekonomikos paskaitose. 2018 m. atskirus dalykus ASA klausytojams 

dėstė ir paskaitas skaitė 20 kolegijos dėstytojų.   

Informacija apie ASA veiklą, numatomus renginius skelbiama Kolegijos tinklalapyje ir 

skelbimų lentoje, taip skatinant ASA dalyvius nuolat domėtis Panevėžio kolegijos veikla ir 

pasiekimais. Įgyvendinant Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano priemonę 

„2.1.1.6. Plėsti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas;“ Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatas, Sveiko senėjimo užtikrinimo 

Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą bei Panevėžio kolegijos 2015-2020 m. strateginio veiklos 

plano nuostatas, parengta neformaliojo švietimo programa ,,Sveikas senėjimas“, kurios 

įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė dalinį 400 Eur finansavimą. Už gautus pinigus  
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įsigyta priemonių senjorų sąnarių mankštos ir fizinio tobulėjimo užsiėmimams Įskaitant klausytojų  

dalyvio mokestį  (405 Eur)  2018 m. ASA pajamos sudarė  805 Eur, t.y. 40,1 proc. daugiau lyginant 

su 2017 m. (475 Eur).  

Ataskaitiniais metais Kolegijoje vyko neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, kuris taikomas asmenims, siekiantiems oficialaus 

kompetencijų, įgytų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu, pripažinimo. 2018 metais dėl 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo kreipėsi 22 asmenys. 

Kompetencijos buvo įvertintos ir pripažintos 19 šiuo metu Kolegijoje studijuojančių asmenų, 

likusieji  pradėtą vertinimo procedūrą tęsia šiais  metais. Vykdant šią veiklą 2018 m. gauta 470,75 

Eur pajamų.  

Panevėžio kolegija siekdama užtikrinti neformaliojo švietimo kokybę  palaiko kontaktus 

NŠ programų su jų dalyviais, programų koordinatoriai organizuoja dalyvių apklausas, aptaria 

programų vykdymo rezultatus. 

 

6. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2019 METAMS 
 

Atsižvelgiant į strateginio plano strateginių tikslų pasiekimo ir strateginių uždavinių 

vykdymo rodiklius, prioritetinės 2019 metų veiklos kryptys orientuotos į kolegijos 

konkurencingumo ir veiklos efektyvumo didinimą: 

1. Studijų turinio ir metodų atnaujinimas, realizuojant į studentus orientuotas studijas pagal 

Bolonijos proceso nuostatas. 

2. Nuotolinių studijų plėtra ir kokybės gerinimas, didinant studijų prieinamumą. 

3. Platesnis socialinių dalininkų įtraukimas į studijų proceso vertinimą bei tobulinimą ir 

grįžtamojo ryšio stiprinimas. 

4. Studentų ir dėstytojų verslumo ugdymo politikos įgyvendinimo stiprinimas, startuolių 

ugdymas ir palaikymas, kolegijos dukterinių įmonių (spin-off) steigimas. 

5. Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra ir socialinių partnerių įtraukimas į bendrų tyrimų, 

atitinkančių jų poreikius, vykdymą.   

6. Rinkodarinės veiklos koncentravimas į regiono abiturientų pritraukimą studijuoti 

Panevėžio kolegijoje. 

7. Užsienio kalba dėstomų studijų programų vystymas ir užsienio piliečių pritraukimas jose 

studijuoti. 

8. Studentų ir dėstytojų tarptautinio judumo didinimas ir tarptautinių partnerių (Erasmus+) 

tinklo plėtra. 

9. Naujų profesinio bakalauro pagal 6 ISCED lygį ir trumpojo ciklo pagal 5 ISCED lygį 

studijų programų, atitinkančių šalies ir/ar regiono poreikius, kūrimas. 

10. Profesinės magistratūros potencialo išgryninimas, siekiant rengti aukšto profesinio 

meistriškumo specialistus.  

11. Ūkiskaitos pilnų kaštų modelio tobulinimas, padaliniuose numatant ir įgyvendinant 

veiklos sąnaudų mažinimo priemones.  
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PRIEDAI 
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1 priedas. Narystė visuomeninėse, profesinėse ir kt. organizacijose Lietuvoje ir 
užsienyje 2018 m. 
 

Eil. 

Nr. 
Organizacijos pavadinimas 

1 LMBA (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija) 

2 LKDK (Lietuvos kolegijų direktorių konferencija ) 

3 LKBA (Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija) 

4 BMDA (Baltijos vadybos plėtros asociacija) - suspenduota  

5 KVIS (Karjeros valdymo informacinės sistemos konsorciumas) 

6 eLABa (Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas) 

7 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

8 LKVIA (Lietuvos vadybos kokybės ir inovacijų asociacija) 

9 LEEA (Lietuvos elektros energetikos asociacija) 

10 PPPAR (Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai) 

11 Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija   

12 INFOBALT (Nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija) 

13 LieDM (Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumas) 

14 Asociacija "Lietuvos keliai" 

15 Lietuvos imitacinių bendrovių tinklas "Simulith" 

16 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

17 LINPRA (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija) 
 

18 The Baltic sea academy 

19 ENPHE (Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklas) 

 

20 CCEEVEIL (China and Central &East European Vocational Education International league) 

21 Jungtinių tautų Global Compact tinko narė 
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2 priedas. Panevėžio kolegijos valdymo struktūra 
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3 priedas. Panevėžio kolegijos darbuotojų (išskyrus dėstytojus) pareigybių ir 
etatų skaičiaus pokytis 

2018-01-01 - 2018-12-31 

 
 

PANAIKINTOS PAREIGYBĖS 

PAVADINIMAS 

 

DARBO APIMTIS  

(ETATO  DALIS) 

 

PAREIGYBĖS PANAIKINIMO 

PRIEŽASTYS 

 

Ūkio valdymo ir  

aprūpinimo skyriaus  

pagalbinis darbininkas 

 

 

1 (panaikinta) 

Atsisakius studijų organizavimo Rokiškio 

padalinyje (perdavus pastatą Švietimo ir mokslo 

ministerijai), 2018-07-31 atleistas darbuotojas ir 

panaikinta pareigybė. 

 

 

Ūkio valdymo ir  

aprūpinimo skyriaus  

valytojas 

 

 

1,25 (panaikinta) 

Dėl Ūkio valdymo ir aprūpinimo skyriaus 

darbuotojų kaitos, darbuotojams nutraukus darbo 

sutartis sukakus pensijos amžiui ir įgijus teisę į 

visą senatvės pensiją, įvertinus darbų apimtis ir 

darbuotojų poreikį susidaręs 1,25 laisvas etatas 

panaikintas:  

0,75 etato dalis nuo 2018 06 01; 

0,5 etato dalis nuo 2018-07-02. 

 

 

Biomedicinos mokslų fakulteto studijų 

administratorius 

 

 

0,5 (įsteigta) 

2017-10-02 panaikintas laisvas studijų 

administratoriaus 1 etatas, kuris buvo įsteigtas 

nuo 2016-09-01 patvirtinus naują valdymo 

struktūrą (nebuvo tinkamų kandidatūrų ir realaus 

poreikio priimti darbuotoją dėl darbo apimčių 

fakultete). Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, 

dėl darbo organizavimo fakultete pokyčių dekano 

prašymu įsteigta studijų administratoriaus 0,5 

etato nuo 2018-09-03. 

 

 

Praktinio mokymo centro laborantas 

  

 

1 (įsteigta) 

Studijų kokybės užtikrinimui, dėl darbo 

organizavimo pokyčių pasikeitus darbų apimčiai 

Praktinio mokymo centre 2018-2019 m.m., 

Praktinio mokymo centro vadovo prašymu 

papildomai įsteigtas laboranto 1 etatas nuo 2018-

09-03. 

 

Iš viso: 0,75 (pokytis) 
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4 priedas. 2018 m. laimėti ir tęstiniai projektai 
Eil.N

r. 

Projekto pavadinimas Projekto 

numeris 

Projekto 

trukmė 

Projekto 

vertė 

Finansavimo 

šaltinis/ 

programa 

Pastabos 

1. 

„SMARTEL – Išmaniųjų 

matavimų ir namų 

automatikos technologijų 

mokymas elektrikams“ 

Nr. 2016-

1-LT01-

KA202-

023154 

28 mėn.  

(tęstinis) 

186,9 tūkst. 

Eur. 

Erasmus+ 

programa 

Pareiškėjas 

Panevėžio kolegija / 

Partneriai Exelia 

Graikija, VSRC 

Lietuva, AIE 

Belgija, SOFENA 

Bulgarija, XABEC 

Ispanija 

2. 
„Praktika – studijų 

kokybės garantas“ 

Nr. 09.3.1-

ESFA-K-

731-01-

0011 

24 mėn.  

(tęstinis) 

300 tūkst. 

Eur. 

ES struktūriniai 

fondai 

Pareiškėjas PPPAR 

/ Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

3. 

„Užslėptos korupcijos 

apraiškos aukštojo 

mokslo sistemoje ir jos 

prevencijos galimybės“ 

2018-02-

09 Nr. 

V22-026 

10 mėn. 
 

(laimėtas 

2018 m.) 

400 Eur. 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Pareiškėjas 

Klaipėdos 

valstybinė kolegija / 

Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

4. 

„Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų 

socialinio verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas 

gerinant jų kompetencijų 

atitiktį darbo rinkos ir 

visuomenės poreikiams“ 

09.3.1-

ESFA-K-

731-01-

0029 

12 mėn. 

 

(laimėtas 

2018 m.) 

Bendras 

biudžetas 

252 872,66 

Eur. 

ES struktūriniai 

fondai 

Pareiškėjas 

LINPRA /  

Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

5. 

„Studentų verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas 

Utenos, Vilniaus ir 

Panevėžio regionuose“ 

(IN CORPORE) 

Nr. 09.3.1-

ESFA-K-

731-01-

0012 

12 mėn.  

 

(laimėtas 

2018 m.) 

2771 Eur.  
ES struktūriniai 

fondai 

Pareiškėjas Utenos 

kolegija /  

Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

6. 

„Development of 

Interactive and Animated 

Drawing Teaching 

Tools“<DIAD-tools> 

Nr. 2017-

1-LT01-

KA202-

035177 

24 mėn.  

 

(tęstinis) 

26 200 Eur. 
Erasmus+ 

programa 

Pareiškėjas Vilniaus 

statybininkų 

rengimo centras/  

Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

7. 
„Reducing Teacher 

Drop-Out Rate“ - ReTeD 

Nr. NPHZ-

2017/1006

7 

24 mėn.  

 

(tęstinis) 

9 350 Eur. 
Erasmus+ 

programa 

Pareiškėjas Latvijos 

universitetas 

/Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

8. 

Daugavpils University 

study direction of 

strengthening the 

capacity of academic 

staff in strategic 

specialisation area 

„Health care“ 

Nr.8.2.2.0/

18/A/022 

12 mėn. 

 

(laimėtas 

2018 m.)  

4000 Eur.  
Europos 

socialinis fondas 

Pareiškėjas 

Daugpilio 

universitetas /  

Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 

9. „Tarpkultūriniai mainai“  Nr. PR-3 

12 mėn.  

 

(tęstinis) 

25 000 Eur. 
Erasmus+ 

programa 

Pareiškėjas Europ-

Direkt Dresden /  

Kolegija dalyvauja 

partnerių teisėmis 
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5 priedas. 2018 m. birželio 30 d. viešo konkurso dėstytojų pareigoms užimti 
duomenys. 
 

 
 

Studijų 

sritis/kryptis 

 

Dalykai 

 

Pareigos 

 

Sveikatos mokslai 

Anatomija, fiziologija, patologija. Biochemija. 

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams 

 

Docentas 

1 etatas 

 

Sveikatos mokslai 

Vaikų priežiūra ir slauga. Farmakologija. 

Vadovavimas studentų profesinės veiklos praktikoms ir baigiamiesiems 

darbams 

 

Lektorius 

1 etatas 

 

Sveikatos mokslai 

Vaikų odontologija ir ortodontija. 

Burnos chirurgija. 

Ortopedinė odontologija. 

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams 

 

Lektorius 

0,5 etato 

Mechanikos 

inžinerija 

Statybos inžinerija 

Taikomoji mechanika. Hidraulika. 

Kompiuterinė grafika 

 

Docentas 

0,5 etato 

 

Elektros inžinerija 

Elektronikos 

inžinerija 

 

Automatinis valdymas. Automatizavimo ir matavimų technika. 

Technologinių procesų automatizavimas. 

Elektros įrenginiai. 

Valdikliai, mikrovaldikliai 

 

Docentas 

1 etatas 

Informatikos mokslų 

studijų krypčių grupė 

 

Informacijos sistemų sauga. 

Paslaugų architektūra grindžiamų informacijos sistemų kūrimas. 

Verslo programinė įranga. 

Programavimas mobiliesiems įrenginiams 

 

 

Docentas 

0,5 etato 

Internetinės technologijos. 

Internetinių sistemų 

projektavimas. 

Informacijos sistemų kūrimas karkasais. 

Programavimas (C#) 

 

 

Lektorius 

0,5 etato 

 

Verslas/vadyba 

 

Sandėlių, žaliavų, technikos logistika. 

Tarptautinė logistika. Verslo ekonomika 

 

 

Docentas 

1 etatas 

 

Verslas 

 

 

Transporto ir krovinių logistika 

 

Docentas 

0,5 etato 
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6 priedas. 2018 m. įmonių skaičius, kuriose studentai atliko praktikas. 
 

Biomedicinos mokslų fakultetas 
Studijų programa Bendradarbiavimo 

(trišalės) sutartys 

Įmonių skaičius, 

kuriose atliko 

praktikas 

(iš jų naujos) 

Baigiamųjų 

praktikų vertinimo 

vidurkis 

Bendrosios praktikos slaugos  studijų 

programa 

BPS  

94 23 (2) 8,6 

Kineziterapijos studijų programa 

KTP  

20 16 (4) 8 

Grožio terapijos studijų programa 

GT  

20 18 (3) 9,5 

Burnos higienos studijų programa 

BH  

54 36 (3) 9,5 

Socialinis darbas  

SD (nuolatinės studijos) 

55 15 (2) 8,1 

Socialinis darbas 

SD (ištęstinės studijos) 

16 12 (5) 8,8 

Iš viso: 259 120 (10)  

 

 

 

Socialinių mokslų fakultetas 
Studijų programa Įmonių skaičius su 

kuriomis pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys  kuriose yra 

galimybė atlikti 

praktikas 

Įmonių skaičius, 

kuriose atliko 

praktikas 

(iš jų naujos) 

Baigiamųjų 

praktikų vertinimo 

vidurkis 

Buhalterinė apskaita 

BA 
50 47 (3) 9,2 

Finansai 

F 
20 15 9,1 

Logistikos vadyba 

LV 
24 31 (5) 8,7 

Teisė 

T 
19 27 (4) 9,3 

Turizmo laisvalaikio vadyba 

TLV 
12 11 8,6 

Verslo vadyba 

VV 
30 13 8,9 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika, 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

IUP, IPU 

23 29 (15) 9,0 

Muzikos pedagogika (Rokiškio 

padalinys) 

MP 

7 10 (2) 8,4 

Iš viso: 185 182  
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Technologijos mokslų fakultetas 

Studijų programa 

Įmonių, su kuriomis 

pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys, skaičius  

Įmonių skaičius, 

kuriose studentai 

atliko praktikas 

Baigiamųjų 

praktikų 

vertinimo 

vidurkis 

Aplinkos apsauga  

AA 
19 18 8,7 

Elektros ir automatikos įrenginiai 

FA 
26 26 9,2 

Informacinės sistemos 

IS 
22 15 9,5 

Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra* 

ISKP 
22 - - 

Kompiuterių tinklų administravimas 

KTA 
15 14 - 

Elektroninio verslo technologijos 

AVT 
9 3 - 

Kompiuterių technika 

KT 
13 17 9,1 

Statyba 

S 
12 34 8,5 

Kelių inžinerija* 

KI 
2 1 - 

Iš viso: 140 128  

*Naujos studijų programos, kurių studentai dar nebuvo profesinės veiklos praktikose 
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7 priedas. 2018 m Kolegijos organizuotų renginių studentams sąrašas. 
 

 

8 A lygio prioriteto renginiai, skirti kolegijos studentams: 

1. Diplomų įteikimo šventė bendrosios praktikos slaugos studentams (2018 m. vasaris), 

2. Respublikinis Lietuvos studentų konkursas „STEKAS PLIUS‘2018“ (2018 m. vasaris), 

3. Renginys, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui“ (2018 m. kovas), 

4. Verslo idėjų konkursas „Pagauk verslo idėją“ (2018 m. kovas), 

5. Studentų mokslinė konferencija „Mokslo šaknys 2018“ (2018 m. balandis), 

6. Diplomų įteikimo šventė (2018 m. birželis), 

7. Rugsėjo 1-osios renginys (2018 m. rugsėjis), 

8. Energetikos sektoriaus specialistų, kolegijos studentų ir regiono jaunimo bendras renginys 

„SMARTEL‘2018“(2018 m. spalis) 

 

16 B lygio prioriteto renginiai: 

9. Viešas „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos baigiamųjų darbų gynimas (2018 m. 

sausis), 

10. Informatikos inžinerijos studentų ir karių kompiuterinio žaidimo „CS-GO“ turnyras (2018 m. 

sausis), 

11. Burnos higienistų profesinio meistriškumo konkursas (2018 m. vasaris), 

12. Respublikinis jaunimo informacinio mąstymo konkursas BEBRAS, II etapas (2018 m. vasaris), 

13. Karjeros savaitė studentams (2018 m. kovas), 

14. Renginys „Kietas riešutėlis“, skirtas tarptautinei socialinio darbo dienai paminėti (2018 m. kovas), 

15. Pasaulinės burnos sveikatos dienos minėjimas (2018 m. kovas), 

16. Renginys „BRAVO 2018“ (2018 m. balandis), 

17. Konkursas „Apskaita – verslo pagrindas“ (2018 m. gegužė), 

18. Baigiamųjų darbų vieši gynimai (2018 m. birželis), 

19. Studentų verslumo renginys „Profadienis“ (2018 m. spalis), 

20. Konstitucijos egzaminas (2018 m. spalis), 

21. Renginys „Spalvų savaitė“ (2018 m. lapkritis), 

22. Tarptautinei studentų dienai paminėti skirtas renginys „Studentų savaitė“ (2018 m. lapkritis), 

23. Renginių ciklas "TeiSu 2018", skirtas Žmogaus teisių dienai (2018 m. gruodis), 

24. Sporto šventė „Ištiesk draugui ranką“ (2018 m. gruodis) 
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8 priedas. Studijų programų sąrašas 
 

Panevėžio kolegijos studijų programų ir teikiamų kvalifikacijų sąrašas 

 
Studijų krypčių 

grupė 
Studijų kryptis 

Valstybinis  

kodas 
Programos pavadinimas 

Studijų programa akredituota 

laikotarpiui ir iki kada 

Studijų 

kreditai 

Studijų 

forma 

Suteikiamas laipsnis, kvalifikacija 

Sveikatos mokslai  

 

 

 

Burnos priežiūra 6531GX020 Burnos higiena 
6 metams  iki   2021-06-30 

 

 

180 

 

N 

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras; burnos 

higienisto profesinė kvalifikacija 

Reabilitacija 
6531GX021 

 
Kineziterapija 

3 metams  iki   2019-06-30 

 

 

180 

 

N 

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras; 

kineziterapeuto profesinė kvalifikacija 

Slauga ir akušerija 
6531GX022 

 
Bendrosios praktikos slauga 

3 metams   iki  2019-06-30 

 

 

210 

 

N 

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras; bendrosios 

praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. 

Kosmetologija 6531GX023 Grožio terapija 
6 metams  iki   2022-06-30 

 

 

180 

 

N, S 

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras 

Socialiniai mokslai Socialinis darbas  6531JX013 Socialinis darbas 
3 metams   iki  2021-08-31 

 

 

180 

 

N, I, S 

Socialinių mokslų profesinis bakalauras; socialinio 

darbuotojo profesinė kvalifikacija 

Inžinerijos mokslai 

 

Aplinkos inžinerija 6531EX036 Aplinkos apsauga 
3 metams   iki  2019-06-30 

 

 

180 

 

N, I 

Aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras 

Elektros inžinerija 6531EX037 Elektros ir automatikos įrenginiai 
6 metams   iki  2018-12-31 

1 metams iki 2019-08-31 

 

180 

 

N, I 

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras 

Elektronikos 

inžinerija 
6531EX038 Kompiuterių technika 

6 metams   iki  2020-06-30 

 

 

180 

 

N, I, S 

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras 

Statybos inžinerija 

6531EX039 Statyba 
3 metams   iki  2020-06-30 

 

 

180 

 

N, I 

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras 

6531EX056 Kelių inžinerija 
4 metams  iki   2021-06-30 

 

 

180 

 

N, I 

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras 

 

Informatikos 

mokslai 

Informacijos sistemos 

6531BX016 Informacinės sistemos  
6 metams   iki  2018-06-30 

2 metams iki 2020-06-30 

 

180 

 

N, I 

Informatikos mokslų profesinis bakalauras 

6531BX036 
Informacijos sistemų kūrimas ir 

priežiūra 
4 metams  iki 2022-04-17 

 

180 

 

N, S 

Informatikos mokslų profesinis bakalauras 

Informatikos 

inžinerija 
6531BX017 

Kompiuterių tinklų 

administravimas 

3 metams   iki  2020-08-31 

 

 

180 

 

N, I 

 Informatikos mokslų profesinis bakalauras 

Programų sistemos 6531BX018 Elektroninio verslo technologijos 
3 metams   iki  2020-08-31 

 

 

180 

 

N, I 

Informatikos mokslų profesinis bakalauras 

 

 

Verslo ir viešoji 

vadyba 

Vadyba 6531LX062 Verslo vadyba 
6 metams   iki  2019-06-30 

 

 

180 

 

N, I 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Verslas 

 
6531LX063 Logistika 

6 metams   iki  2023-08-31 

 

 

180 

 

N, I 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 
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Studijų krypčių 

grupė 
Studijų kryptis 

Valstybinis  

kodas 
Programos pavadinimas 

Studijų programa akredituota 

laikotarpiui ir iki kada 

Studijų 

kreditai 

Studijų 

forma 

Suteikiamas laipsnis, kvalifikacija 

 

 

 

 

 

6531LX096 Tarptautinis verslas 
4 metams   iki  2021-06-30 

 

 

180 

 

N, I 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Apskaita 6531LX064 Buhalterinė apskaita 
6 metams   iki  2024-08-31 

 

 

180 

 

N, I 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Rinkodara 6531LX065 Reklamos vadyba 
3 metams   iki  2018-08-31 

1 metams iki 2019-08-31 

 

180 

 

N, I 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Turizmas ir poilsis 6531LX066 Turizmo ir laisvalaikio vadyba 
3 metams   iki  2018-06-30 

1 metams iki 2019-08-31 

 

180 

 

N, I 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Teisė Teisė 6531KX005 Teisė 
3 metams   iki  2019-06-30 

 

 

180 

 

I 

Teisės profesinis bakalauras 

 

Ugdymo mokslai 
Pedagogika 

6531MX007 

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

3 metams   iki  2018-08-31 

1 metams iki 2019-08-31 

 

180 

 

N, I 

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras; pedagogo 

profesinė kvalifikacija 

6531MX009 Muzikos pedagogika 
6 metams   iki  2021-06-30 

 

 

180 

 

N, S 

Muzikos pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir 

pedagogo kvalifikacija 
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9 priedas. Studentų skaičiaus  kaita per metus fakultetuose 
 

 
Metai BMF SMF TMF Viso: 

VF VNF VF VNF VF VNF VF VNF 

2017 m. gruodžio 31 d. 212 229 194 350 272 102 678 681 

2018 m. gruodžio 31 d. 173 243 193 339 262 130 628 712 

Pokytis (vnt.) -39 +14 -1 -11 -10 +28 -50 +31 
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10 priedas. Studentų nubyrėjimas 2018 metais. 
 

Nubyrėjimo priežastis Biomedicinos mokslų 

fakultetas 

Socialinių  

mokslų fakultetas 

Technologijos mokslų 

fakultetas 

VF VNF VF VNF VF VNF 

Asmeniškai prašant 15 13 22 50 12 4 

Akademiniai ir finasiniai 

įsiskolinimai 

3 - - 13 3 22 

Negrįžo po akademinių 

atostogų 

- 2 - 8 1 - 

Iš viso: 18 15 22 71 16 26 
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11 priedas. Studentų akademiniai pasiekimai. 
 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

2018 m. žiemos ir pavasario sesijų rezultatai 

 
Studijų programos 

pavadinimas 

Rudens sesija (2018 m. sausio mėn.) Pavasario sesija (2018 m. birželio mėn.) 

Studentų 

skaičius 

(iš viso) 

 

Studentų, 

kurių 

pasiekimų 

lygmuo 

puikus, 

skaičius 

Studentų, 

turėjusių 

akademinius 

įsiskolinimus, 

skaičius 

Studentų 

skaičius 

(iš viso) 

 

Studentų, 

kurių 

pasiekimų 

lygmuo 

puikus, 

skaičius 

Studentų, 

turėjusių 

akademinius 

įsiskolinimus, 

skaičius 

Bendrosios 

praktikos slauga 

139 28 7 106 33 3 

Burnos higiena 67 13 4 67 12 - 

Grožio terapija 37 3 1 39 20 - 

Kineziterapija 62 4 6 69 19 2 

Socialinis darbas  91 29 4 95 41 2 

Iš viso 396 77 (19,4) 22 (5,5) 376 125 (33,2) 7 (1,9) 

2017 m. 471 96 (20,4) 24 (5,1) 427 114 (26,7) 29 (6,8) 

 

 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

2018 m. rudens ir pavasario sesijų rezultatai 

 
Studijų programos 

pavadinimas 

Rudens sesija (2018 m. sausio mėn.) Pavasario sesija (2018 m. birželio mėn.) 

Studentų 

skaičius 

(viso) 

 

Studentų, 

kurių 

pasiekimų 

lygmuo 

puikus, 

skaičius 

Studentų, 

turėjusių 

akademinius 

įsiskolinimus, 

skaičius 

Studentų 

skaičius 

(viso) 

 

Studentų, 

kurių 

pasiekimų 

lygmuo 

puikus, 

skaičius 

Studentų, 

turėjusių 

akademinius 

įsiskolinimus, 

skaičius 

Buhalterinė 

apskaita 131 17 19 129 27 9 

Finansai 11 0 2 10 3 2 

Logistika/Logistikos 

vadyba 144 4 56 137 13 48 

Reklamos vadyba 8 1 3 8 1 3 

Verslo vadyba 24 3 7 26 7 9 

Turizmo ir 

laisvalaikio vadyba 34 2 7 38 4 15 

Teisė 41 6 10 46 11 15 

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 58 12 8 56 12 8 

Muzikos 

pedagogika 5 4 0 5 2 0 
Iš viso 456 49 (10,7) 112 (24,7) 455 80 (17,6) 109 (23,9) 

2017 m. 579 53 (9,2) 104 (18) 532 113 (21,2) 92 (17,3) 
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TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

2018 m. žiemos ir pavasario sesijų rezultatai 

 

 
Studijų programos 

pavadinimas 

Rudens sesija 

(2018 m. sausio mėn.) 

Pavasario sesija 

(2018 m. birželio mėn.) 

Studentų 

skaičius 

(iš viso) 

Studentų, 

kurių 

pasiekimų 

lygmuo 

puikus, 

skaičius 

Studentų, 

turėjusių 

akademinius 

įsiskolinimus, 

skaičius 

Studentų 

skaičius 

(iš viso) 

Studentų, 

kurių 

pasiekimų 

lygmuo 

puikus, 

skaičius 

Studentų, 

turėjusių 

akademinius 

įsiskolinimus, 

skaičius 

Aplinkos apsauga 32 3 3 34 6 1 

Elektros ir 

automatikos 

įrenginiai 

66 4 15 68 3 12 

Elektroninio verslo 

technologijos 

4 - 2 4 - 2 

Informacinės 

sistemos 

53 3 7 53 6 8 

Kelių inžinerija 21 1 2 22 2 2 

Kompiuterių 

technika 

40 3 6 40 5 2 

Kompiuterių tinklų 

administravimas 

32 - 9 31 2 5 

Statyba 94 4 18 92 4 18 

Iš viso 342 18 (5,3%) 62 (18,1%) 344 28 (8,1%) 50 (14,5%) 

2017 m. 324 14 (4,3%) 58 (17,9%) 329 24 (7,3%) 56 (17%) 
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12 priedas. Gauti studentų apdovanojimai ir laimėtos nominacijos  
 

2018 m. Kolegijos studentai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, konferencijose, 

konkursuose, kuriuose gavo apdovanojimus: 

 

UŽ PROFESINĮ MEISTRIŠKUMĄ 

 2018 m. vasario 27 d. konkurse ,,Stekas Plius 2018" (Vilnius), BA-15 studentės Simona 

Vasilevičiūtė ir Sandra Jasikevičienė užėmė 3-ą vietą; 

 2018 m. vasario 9 d. Profesinio tarpkolegijinio meistriškumo konkurse Panevėžio kolegijos 

III kurso (BH-15 akademinė grupė) Burnos higienos studentai laimėjo pirmąją vietą! 

 2018 m. spalio 18 d. Panevėžio kolegijos studentų komanda (IV-o kurso Statybos studijų 

programos studentai Vaidotas ir Vytautas Dagiai, II-o kurso Burnos higienos studijų 

programos student Aistė Rutkauskaitė ir II-o kurso Informacinių sistemų studijų programos 

studentas Antanas Aliušis) projekto „Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, 

Vilniaus ir Panevėžio regionuose (IN CORPORE)“ verslo idėjos konkurse užėmė II-ąją 

vietą ir buvo apdovanoti 650 eurų piniginiu prizu. 

 2018 lapkričio 6-7 dienomis respublikiniame studentų renginyje „Verslo aveniu“, kurį 

organizavo Utenos kolegija bendradarbiaujant su UAB „Roris ir Ko“ BA-16 gr. studentė 

Raminta Jarašūnaitė, pelnė versliausio studento nominaciją; 

 2018 m. Vilniaus kolegijoje vykusiame tarptautiniame studentų elektronikos konkurse 

Panevėžio kolegijos komanda (Paulius Tamoliūnas,  KT-15, Paulius Vidugiris,  KT-15 

Lukas Jankauskas, EA-17) laimėjo ketvirtąją vietą.  

 2018 m. balandžio 17 d. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykusiame Jaunojo statybininko 

konkurse Panevėžio kolegijos statybos studijų programos komanda (Greta Pelegrimaitė, 

S16, Mindaugas Žemgulis, S16, Evaldas Adašiūnas, S15) laimėjo ketvirtąją vietą 

 2018 m. balandžio 19 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko konkursas „IT mozaika“. 

Panevėžio kolegijos komandą sudarė IS 16 studentai Artūras Kalvelis, Lukas Druskis, 

Erikas Vasiliauskas, Arūnas Rinkūnas. Komanda laimėjo paskatinamąjį prizą. 

UŽ MOKSLINĘ TIRIAMĄJĄ VEIKLĄ  

 2018 m. balandžio 26 d. Panevėžio kolegijos socialiniai partneriai įsteigė prizus geriausių 

straipsnių autoriams Kolegijoje organizuojamoje respublikinėje studentų tiriamųjų darbų 

konferencijoje „MOKSLO ŠAKNYS 2018“:  

 Panevėžio prekybos, pramonės, ir amatų rūmai apdovanojo 

1. Gajų Šlenderį Informacinių sistemų studentą už straipsnį „Panevėžio kolegijos 

studentų nuomonės apie kriptovaliutas tyrimas“ 

2. Vestiną Tavoraitę, Logistikos vadybos studentę, už straipsnį „Uždarosios akcinės 

bendrovės „Jaukurai“ sandėliavimo sistemos tobulinimas“. 

 Panevėžio miesto savivaldybė apdovanojo Panevėžio kolegijos studentų darbus, 

kuriuose nagrinėjamos mūsų miestui aktualios temos  

1. Julijai Lukšytei, Socialinio darbo studentei, straipsnio  „Savarankiškumo ugdymas 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose“ autorei; 

2. Jurgitai Kairienei, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentei už straipsnį 

„Kaip atkurti pedagogo profesijos prestižą? Ikimokyklinio ugdymo studentų 

nuomonės tyrimas“  

3. Alinai Buidovaitei – Gurklienei, Teisės studijų programos studentei už straipsnį 

„Viešieji pirkimai: mažos vertės pirkimai teoriniu ir praktiniu aspektu“; 

4. Specialus odontologijos firmos „Philips Sonicare" prizas atiteko Deimantei 

Pilkauskaitei, Panevėžio kolegijos Burnos higienos studentei, publikavusiai straipsnį 

„Asmeninių burnos priežiūros priemonių vartojimas“. 
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UŽ INICIATYVUMĄ, AKTYVŲ DALYVAVIMĄ PANEVĖŽIO KOLEGIJOS IR STUDIJŲ VEIKLOJE, 

IŠRADINGUMĄ  

 2018 m. birželio 26 d. Diplomų teikimo šventėje Kolegijos direktoriaus, LR seimo narių G. 

Burokienės, B. Matelio ir P. Urbšio padėkomis apdovanoti studentai: 

 Paulius Greičiūnas, Informacinių sistemų studijų programos absolventas, už 

Studentų mokslinės draugijos puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą Kolegijos tarybos 

darbe; 

 Paulius Tamoliūnas, Kompiuterių technikos studijų programos absolventas, už 

Kolegijos vardo garsinimą tarptautiniuose ir respublikiniuose elektronikos studijų 

krypties studentų profesinio meistriškumo konkursuose; 

 Paulius Vidugiris, Kompiuterių technikos studijų programos absolventas, už 

išradingiausią 2018 m. inžinerijos studijų baigiamąjį projektą – automatinės augalų 

priežiūros sistemos su telemetrijos galimybėmis prototipo sukūrimą.  

 Auksė Sadauskaitė, studijų programos „Burnos higiena“ absolventė, už 

savanoriškumą, atsakingumą ir aktyvų darbą kolegijos akademinėje veikloje; 

 Kornelija Masilionytė, studijų programos „Grožio terapija“ absolventė, už nuolatinę 

nuoširdžią paramą ir aktyvų dalyvavimą studijų procese; 

 Ieva Kaupaitė, Socialinio darbo programos studentė, už nuoširdų atstovavimą 

studentams bei aktyvų dalyvavimą Kolegijos renginiuose; 

 Laura Tuomaitė, Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programos absolventei, 

už išskirtinai puikius mokymosi rezultatus studijų metu ir aktyvią sportinę bei 

visuomeninę veiklą; 

 Žydrūnė Budnikaitė, Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventė, už 

nuolatinę nuoširdžią paramą akademinės grupės nariams, gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti, atliekant seniūnės pareigas; 

 Diana Vilkončiūtė, Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventė, už darbą 

Kolegijos Akademinėje taryboje, aktyvų, iniciatyvų dalyvavimą studentų atstovybės 

veikloje, organizuojant Kolegijos renginius, viešinant studijų programas, puoselėjant 

Kolegijos vardą. 

 

UŽ PUIKIUS STUDIJŲ REZULTATUS IR GERIAUSIUS BAIGIAMUOSIUS DARBUS  

 Diplomų teikimo šventėje už geriausius baigiamuosius darbus piniginius prizus iš Kolegijos 

socialinių partnerių gavo šie studentai: 

 Ovidijus Kundratas už geriausią Technologijos mokslų fakulteto baigiamąjį projektą 

Tremtinių istorinių duomenų surinkimo ir saugojimo platformos sukūrimas“ (darbo 

vadovas H. Sinickas); 

 Eimantė Račytė už geriausią Biomedicinos mokslų fakulteto baigiamąjį darbą 

„Klasikinio masažo su levandų eteriniu aliejumi poveikis skausmui esant pirminei 

dismenorėjai“ (darbo vadovė L. Janušonienė); 

 Lukas Skyrius už geriausią Socialinių mokslų fakulteto baigiamąjį darbą 

„Puspriekabių grindų komplektų ir bruselių sandėliavimo bei paskirstymo į gamybą 

poreikis“ (darbo vadovė L. Skauronė). 

 2018 m. puikiai baigė studijas ir diplomų su pagyrimu gavo 13 studentų: 

Domilė Kupčiūnaitė (Kineziterapija), Auksė Sadauskaitė (Burnos higiena); Asta Bužienė, 

Sandra Jasevičienė, Simona Vasilevičiūtė (Buhalterinė apskaita); Šarūnas Borisas, Paulius 

Vidugiris, Kompiuterių technika; Laurynas Griciūnas (Informacinės sistemos); Vestina 

Tavoraitė (Logistikos vadyba); Živilė Baltranienė, Ieva Kaupaitė, Julija Lukšytė (Socialinis 

darbas); Lina Lukošienė (Muzikos pedagogika).  
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UŽ SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ 

Neliko nepastebėta Kolegijos studentų savanoriška veikla, kuri yra puikus būdas tobulėti 

realizuojant savo gabumus, talentus, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei įgūdžių: 

 2018 birželio 11 d. Socialinio darbo studijų programos baigiamojo kurso studentų 

apdovanoti padėkomis už savanoriavimą socialinių paslaugų įstaigose laisvu nuo paskaitų 

laiku.  

 2018 lapkričio 21 d. Kineziterapijos studijų programos pirmo kurso (KTP-18 akademinė 

grupė) studentai apdovanoti Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo ugdymo centro direktoriaus 

padėkomis už dalyvavimą ir pagalbą organizuojant Žymios negalios motorinio aktyvumo 

čempionatą intelekto vaikams ir suaugusiems. 
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13 priedas. Studentų baigiamieji darbai pagal soc. partnerių užsakymus 2018 m. 
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ FAKULTETO STUDENTŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 

 
Eil. 

Nr. 

Užsakovas Užsakomojo baigiamojo projekto 

pavadinimas 

Studentas Baigiamojo darbo 

vadovas 

1. UAB „Ieškok 

komunikacijos“ 

Tremtinių istorinių duomenų surinkimo 

ir saugojimo platformos kūrimas 
Ovidijus Kundrotas (IS) Henrikas Sinickas 

2. 
Iį „Dravitas“ IĮ „Dravitas“ internetinė sistema Paulius Greičiūnas (IS) Jurgita Paulavičienė 

3. Panevėžio 

apylinkės teismas 

Panevėžio apylinkės teismo salių 

rezervavimo sistema 

Tautvydas Bruneika 

(IS) 

Dr. Jurgita 

Lieponienė 

4. UAB „Panevėžio 

Altas“ 

UAB „Panevėžio Altas“ užsakymų 

registravimo sistemos kūrimas 
Asta Povilauskienė (IS) 

Dr. Jurgita 

Lieponienė 

5. Panevėžio r. 

Velžio lopšelis – 

darželis 

Panevėžio r. Velžio lopšelio darželio 

internetinės svetainės kūrimas 

Skomantas Vaitoška 

(IS) 
Birutė Ragalytė 

6. 
UAB „Asuma“ 

UAB „Asuma“ internetinė grūdų 

supirkimo-pardavimo sistema 
Donatas Paskačius (IS) Henrikas Sinickas 

7. 
UAB „Naideka“ 

UAB „Naideka“ kompiuterizavimo 

projektas 

Martynas Grigūnas 

(KT) 
Rima Strelčiūnienė 

8. 

Panevėžio kolegija 

Panevėžio kolegijos informacinės 

sistemos AKADIS mobiliosios 

aplikacijos kūrimas 

Martynas Glinskis (IS) Henrikas Sinickas 

9. UAB „Optimus 

Res“ 

Mobiliosios aplikacijos „Parduokbuta.lt“ 

sukūrimas 
Ignas Malinauskas (KT) Henrikas Sinickas 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO STUDENTŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 

 
Eil. 

Nr. 
Užsakovas Užsakomojo baigiamojo projekto 

pavadinimas 

Studentas, grupė Baigiamojo 

darbo vadovas 

FINANSAI 

1. UAB ,,Biržų 

duona" 

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Biržų 

duona" finansinės būklės vertinimas 

AUŽELYTĖ Greta Alma Skujienė 

2. UAB ,,Rokmeta“ Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Rokmeta“ turto valdymas 

MARTINĖNAITĖ Jovita Ana Samuilova 

3. UAB 

,,Evadinamika" 

Uždarosios akcinės bendrovės  

,,Evadinamika" veiklos rezultatų 

vertinimas 

STRAUTNIKAS 

Irmantas 

Alma Skujienė 

4. UAB „Balansitas“ Uždarosios akcinės bendrovės 

„Balansitas“ finansinių ataskaitų analizė 

PEČIŪRAITĖ Grėta Alma Skujienė 

5. UAB ,,Sidabrinė 

taurė" 

Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Sidabrinė taurė" finansinių ataskaitų 

analizė 

USEVIČIENĖ Rita Sandra 

Žukauskienė 

6. UAB ,,Rokvesta“ Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Rokvesta“ finansinės būklės vertinimas 

MARTINĖNIENĖ Rita Ana Samuilova 

7. AB ,,Siūlas" Biržų akcinės bendrovės ,,Siūlas" 

finansinių ataskaitų analizė 

ŠIMAITĖ Irma Alma Skujienė 

8. UAB ,,Biržų 

duona" 

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Biržų 

duona" finansinės būklės vertinimas 

AUŽELYTĖ Greta Alma Skujienė 

9. UAB ,,Rokmeta“ Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Rokmeta“ turto valdymas 

MARTINĖNAITĖ Jovita Ana Samuilova 

BUHALTERINĖ APSKAITA 

1. UAB „MT Service“ Uždarosios akcinės bendrovės „MT 

Service“ sąnaudų apskaita 

MONTVILĖ Greta Ligita Gotautė-

Vaišvilė 

2. UAB „Modernaus 

būsto projektai“ 

Uždarosios akcinės bendrovės 

„Modernaus būsto projektai“ finansinės 

DZERMEIKIENĖ Lolita Ligita Gotautė-

Vaišvilė 
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atskaitomybės sudarymas 

3. UAB ,,Ratmonta" Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Ratmonta" atsargų apskaitos ypatumai 

KAVOLIŪNIENĖ Milda Česlovas Bartkus 

4. UAB „Asuma“ Uždarosios akcinės bendrovės „Asuma“ 

pajamų ir sąnaudų apskaita 

BUDNIKAITĖ Žydrūnė Česlovas Bartkus 

5. UAB „Fineta“ Uždarosios  akcinės bendrovės „Fineta“ 

darbo užmokesčio apskaitos ypatumai 

KIRTIKLIENĖ Gerda Česlovas Bartkus 

6. 

 

 

UAB ,,Jugis" Uždarosios akcinės bendrovės ,,Jugis" 

ilgalaikio turto apskaita 

GURSKIENĖ Kristina Gražina 

Andrikienė 

7. UAB ,,Indritus" Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Indritus" mokesčių apskaita 

IMPOLIENĖ Vaida Ana Samuilova 

8. VšĮ Anykščių 

rajono savivaldybės 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros centro 

pajamų ir sąnaudų apskaita 

BUŽIENĖ Asta Lionė 

Sunklodienė 

9. VšĮ Panevėžio 

miesto poliklinika 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos 

tarpusavio operacijų derinimo ir 

eliminavimo vertinimas viešojo 

sektoriaus apskaitos konsolidavimo 

informacinėje sistemoje 

SIMONAITYTĖ Ieva Lionė 

Sunklodienė 

10. IĮ ,,Atlantika” Individualios įmonės ,,Atlantika” 

pajamų ir sąnaudų apskaitos ypatumai 

DULEVIČIŪTĖ Vaiva Česlovas Bartkus 

11. UAB ,,Spindulio 

spaustuvė” 

Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Spindulio spaustuvė” darbo 

užmokesčio apskaita 

MURAUSKIENĖ Rasa Sandra 

Žukauskienė 

12. UAB „IK Verslo 

grupė“ 

Uždarosios akcinės bendrovės „IK 

Verslo grupė“ darbo užmokesčio 

apskaita 

PETKEVIČIŪTĖ Miglė Česlovas Bartkus 

13. UAB ,,Automatikos 

sistemos" 

Uždarosios akcinės bendrovės  

,,Automatikos sistemos" atsargų 

apskaita 

MAINONYTĖ Aistė Gražina 

Andrikienė 

14. Panevėžio 

Algimanto Bandzos 

kūdikių ir vaikų 

globos namai 

Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių 

ir vaikų globos namų pajamų apskaita 

TAVORAITĖ Agnė Gražina 

Andrikienė 

15. Panevėžio rajono 

savivaldybė 

 Panevėžio rajono savivaldybės pajamų 

ir sąnaudų apskaita 

GUDONYTĖ  Girmantė Lionė 

Sunklodienė 

16. UAB ,,Mijona” Uždarosios akcinės bendrovės ,,Mijona” 

mokesčių apskaita 

KRIUKELIENĖ Vaida Ana Samuilova 

17. Lopšelis-darželis 

,,Pušynėlis’’ 

Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis’’ pajamų 

ir sąnaudų apskaita  

LIBERYTĖ Manta Gražina 

Andrikienė 

18. UAB ,,Oriksas" Uždarosios akcinės bendrovės ,,Oriksas" 

finansinių rezultatų apskaita 

PIŠKOVAS Martynas Česlovas Bartkus 

19. AB ,,Panevėžio 

energija” 

Akcinės bendrovės ,,Panevėžio 

energija” atsargų apskaita 

SARAPAS Martynas Ana Samuilova 

20. UAB ,,Schmitz 

Cargobull Baltic” 

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Schmitz 

Cargobull Baltic” ilgalaikio turto 

apskaitos ypatumai”; 

VASILEVIČIŪTĖ 

Simona 

Ligita Gotautė-

Vaišvilė 

21. UAB ,,Aukštaitijos 

vandenys” 

Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Aukštaitijos vandenys” 

inventorizacijos rezultatų apskaita 

VILKONČIŪTĖ Diana Ana Samuilova 

22. AB ,,Panevėžio 

energija” 

 Akcinės bendrovės ,,Panevėžio 

energija” darbo užmokesčio apskaita 

ŽEMAUSKAITĖ Greta Ligita Gotautė-

Vaišvilė 

23. UAB ,,Deimena” Uždarosios akcinės bendrovės 

,,Deimena” atsargų apskaita ir analizė 

PUKIENĖ Žydrūnė Ana Samuilova 

VERSLO VADYBA 

1. UAB „Bauer INT“ UAB „Bauer INT asmeninės 

komunikacijos vertinimas 

Dilytė Lina Deimantė 

Končiūvienė 
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2. UAB „Proilgis“ UAB :Proilgis“ elektroninio 

marketingo priemonių tobulinimo 

galimybės 

Lečas Artūras Deimantė 

Končiūvienė 

3. Viešbutis „Smėlynė“ Viešbučio „Smėlynė| paslaugų 

vertinimas 

Juknienė Indrė Ona Paukštienė 

TURIZMO IR LAISVALAIKIO VADYBA 

1. Kelionių 

organizatorius „Santi 

Travels“ 

Kelionių organizatoriaus „Santi 

Travels“ taikomų komunikacijos 

priemonių vertinimas 

Giedraitytė Ieva Deimantė 

Končiuvienė 

2. VšĮ „Kalita“ VšĮ pramogų ir sporto centro „Kalita“ 

aktyvaus poilsio paslaugų paketo 

sudarymas 

Cicėnaitė Ieva Dr. Zita Malcienė 

LOGISTIKOS VADYBA 
1. Panevėžio specialus 

autotransportas 

„Žaliųjų ir biologiškai sklaidžių 

atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo 

galimybės Panevėžio regione 

Deimantė Grikienytė G.Ulys 

2. UAB „Automatikos 

sistemos“ 

UAB „Automatikos sistemos“ 

sandėliavimo sistemos tobulinimas 

Tomas Markevičius Joleta Kvedarienė 

3. UAB „Jaukurai“ Uždarosios akcinės bendrovės 

sandėliavimo sistemos tobulinimas 

Vestina Tavoraitė Joleta Kvedarienė 

4. A.S. Watsin 

group“Kriudvat“ 

A.S. Watson group „Kriudvat“ atsargų 

judėjimo sandėlyje vertinimas 

Gediminas Balčiūnas Modestas 

Kvedaras 

5. UAB „SLT Industrial 

Components“  

UAB „SLT Industrial Components“ 

gamybos logistikos proceso 

tobulinimo kryptys 

Žydra Bitinienė Modestas 

Kvedaras 

6. „PKC Group 

Lithuania“, UAB 

„PKC Group Lithuania“ UAB 

samdomo ar nuosavo transporto 

veiklos efektyvumo lyginamoji analizė 

Deimantė Ignatavičienė Modestas 

Kvedaras 

7. „AB Nordic Sugar“ „AB Nordic Sugar“ Kėdainiai žalaivų 

tiekimo rizikų analizė 

Vaiva Vaišneiderytė Joleta Kvedarienė 

8. Ūkininkas Arūnas 

Krasauskis 

Ūkininko Arūno Krasauskio ūkio 

logitikos 

organizavimas 

Eimantas Krasauskis Modestas 

Kvedaras 
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14 priedas. Pagal studijų programas įsidarbinusių 2018 metų absolventų 
skaičius. 

 

Studijų programa 
Absolventų 

skaičius 

Dirbančių 

absolventų 

skaičius 

Dirbančių 

absolventų 

procentinė 

dalis 

Absolventų 

vidutinis 

mėnesinis 

darbo 

užmokestis 

(eurais) 

Aplinkos apsauga 15 15 100 803 

Bendrosios praktikos slauga 27 24 88,89 741 

Buhalterinė apskaita 55 45 80,36 502 

Burnos higiena 26 20 76,92 453 

Elektros ir automatikos įrenginiai 23 18 78,26 919 

Finansai 7 7 100 511 

Grožio terapija 19 9 47,37 529 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 4 4 100 686 

Informacinės sistemos 7 7 100 593 

Kineziterapija 19 15 78,95 485 

Kompiuterių tinklų administravimas 14 14 100 907 

Logistika 26 19 73,08 671 

Muzikos pedagogika 7 2 28,57 462 

Neformalusis meninis ugdymas 6 3 50 329 

Statyba 19 13 68,42 664 

Teisė 23 17 73,91 619 

Turizmo ir laisvalaikio vadyba 8 4 50 505 

Verslo vadyba 9 7 77,78 680 

Iš viso: 314 243 77,38 614 

Pastaba. Duomenys tik apie dirbančius Lietuvoje 
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15 priedas. Naujos Erasmus+ bendradarbiavimo sutartys 
 
Eil. 

Nr. 

Aukštoji mokykla, šalis Mainų galimybės 

1. Ovidius University of Constanta, 

Rumunija  

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių mokslų studijų 

programų kryptyse 

2. University College Copenhagen, Danija Mainų galimybės Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 

studentams ir dėstytojams 

3. 
Ordu University, Turkija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

4. Technological Education Institute (TEI) of 

Thessaly, Graikija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

5. 
Dumlupinar University, Turkija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

6. Instituto Politecnico de Santarem, 

Portugalija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

7. 
Szechenyei Istvan University, Vengrija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

8. Warsaw College of Health and 

Engineering, Lenkija 

Mainų galimybės Grožio terapijos studentams bei dėstytojams ir 

darbuotojams 

9. College of Rehabilitation (Wyssza szkola 

rehabilitacji z siedziba w Warszawie), 

Lenkija 

Mainų galimybės Kinezeterapijos studentams bei dėstytojams ir 

darbuotojams 

10. 
Hasan Kalyoncu University, Turkija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

11. 
Bulent Ecevit University, Turkija 

Mainų galimybės Vadybos studentams bei dėstytojams ir 

darbuotojams 

12. Istanbul Sabahattin Zaim University, 

Turkija 

Mainų galimybės Technologijos, Socialinių, Biomedicinos mokslų 

studentams bei dėstytojams ir darbuotojams 

13. 
Mus Alparslan University, Turkija 

Mainų galimybės Socialinių mokslų studentams bei dėstytojams ir 

darbuotojams 
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16 priedas. Personalo tarptautinis judumas 2018 metais pagal šalis 
 

 
 

Šalys 

Išvykstantys individualūs mobilumai 

Dėstymo vizitas pagal 

Erasmus+ programą 

Mokymosi vizitas pagal 

Erasmus+ programą 

1. Graikija 3 - 

2. Ispanija 1 2 

3. Latvija 4 19 

4. Lenkija 2 4 

5. Olandija - 1 

6. Turkija 8 2 

7. Vengrija 4 - 

Iš viso 22 28 
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17 priedas. Studentų tarptautinis judumas 2018 metais pagal šalis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Šalys 

Išvykstantys individualūs mobilumai 

Studentų išvykusių studijuoti pagal 

Erasmus+ programą 

Studentų išvykusių praktikai pagal 

Erasmus+ programą 

1. Graikija 1 2 

2. Jungtinė Karalystė - 1 

3. Ispanija - 3 

4. Italija - 3 

5. Kipras - 1 

6. Latvija - 8 

7. Norvegija - 1 

8. Turkija - 4 

9. Portugalija - 1 

10. Olandija - 1 

Iš viso 1 25 


