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ĮVADAS 

 

Vilniaus kolegija (toliau – Kolegija) yra akredituota Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji 

mokykla, vykdanti kolegines studijas, plėtojanti taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę 

veiklą ir profesionalųjį meną. Kolegija įsteigta 2000 m., sujungiant atskiras specializuotas 

aukštesniąsias mokyklas. Šiuo metu Vilniaus kolegija yra didžiausia profesinio aukštojo mokslo 

institucija Lietuvoje, atliepianti ne tik Vilniaus regiono, bet ir visos Lietuvos stojančiųjų lūkesčius. 

Kolegijoje studijos organizuojamos septyniuose fakultetuose: Agrotechnologijų, Ekonomikos, 

Elektronikos ir informatikos, Menų ir kūrybinių technologijų, Pedagogikos, Sveikatos priežiūros bei 

Verslo vadybos, vykdomos 27 studijų kryptys, 41 studijų programa. 

Kolegijos misija – socialiai atsakingos akademinės bendruomenės pastangomis vykdyti 

Europos standartus atitinkančias, modernias aukštojo mokslo studijas, užtikrinti nacionaliniu bei 

tarptautiniu mastu pripažintų taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno plėtrą veiksmingai 

bendradarbiaujant su veiklos pasauliu, siekiant sėkmingos studentų profesinės karjeros ir Vilniaus 

regiono bei Lietuvos valstybės gerovės. 

Kolegija dalyvauja tarptautinių (EURASHE, UAS4EUROPE, EAE, EERA, COST, CDIO, 

SPACE, ENPHE, EFAD, EFRS, FINE, VETNNET, EAAP, ECLAS, OMEP, COMENIUS 

ASSOCIATION, ILITE, ELIA) ir šalies (Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Žinių 

ekonomikos forumas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos mokslo ir studijų 

informacinės sistemos EDINA palaikymo ir plėtros konsorciumas ir kt.) organizacijų ir asociacijų 

veikloje. Taip pat turi platų užsienio šalių bendradarbiavimo tinklą, bendradarbiauja su daugiau nei 

290 užsienio aukštųjų mokyklų ir yra viena iš pirmaujančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje pagal studentų 

ir personalo judumą.  

Kolegija užima pirmąsias vietas nacionaliniuose reitinguose, yra gavusi įvairių 

apdovanojimų. Tris kartus (2005, 2007 ir 2017 m.) Kolegijai nominaciją „Už pasiekimus“ suteikė 

Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmai. „Investors’ Spotlight“ kokybės ženklas suteiktas 2018 

m. balandžio mėn. Buhalterinės apskaitos studijų programai, o 2020 m. birželio mėn. Elektronikos 

inžinerijos studijų programai. „U-Multirank“ reitinge Kolegija dalyvauja nuo šio projekto pradžios. 

Europos Komisija 2010 m. Kolegijai suteikė Diplomo priedėlio etiketę.  

Kolegija turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio, finansų tvarkymo 

veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Kolegijos autonomija derinama su 

atskaitomybe visuomenei, Vyriausybei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

Kolegija turi kolegialius valdymo organus – Tarybą ir Akademinę tarybą, taip pat vienasmenį 

valdymo organą – Kolegijos direktorių (toliau – direktorius). Taryba yra Kolegijos valdymo organas, 

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Direktorius yra Kolegijos 

vienasmenis valdymo organas, veikia jos vardu ir jai atstovauja. 

Studentų interesams Kolegijoje atstovauja Studentų atstovybė, kuri yra juridiškai 

nepriklausoma. Studentų atstovavimas užtikrinamas Akademinėje taryboje ir Kolegijos taryboje: 

Kolegijos taryboje yra vienas, Akademinėje taryboje – septyni visus fakultetus atstovaujantys 

studentai. Studentų atstovai yra Fakultetų tarybų, dėstytojų konkursų ir atestacijos komisijų bei 

studijų programų komitetų nariai. Karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas studentams teikia 

Karjeros centras. 

Kolegija turi administraciją, būtiną jos ir jos padalinių administracinėms funkcijoms atlikti, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, ūkinės veiklos uždaviniams 

įgyvendinti. Fakultetas yra Kolegijos padalinys, atsakingas už giminingų studijų krypčių grupių 

vykdomų studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir (ar) meno veiklos organizavimą, akademinės veiklos 

kokybės užtikrinimą, fakulteto veiklos planavimą. Fakultetą sudaro katedros, laboratorijos, centrai, 

skyriai ir kitos tarnybos. 

Karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas studentams teikia Karjeros centras. 

Studentai konsultuojami praktikos ir darbo vietų paieškos klausimais, suteikiama žinių apie situaciją 

darbo rinkoje, karjeros planavimą. Karjeros centras prisideda prie studentų verslumo kompetencijų 

ugdymo.  
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Kūno kultūros ir sporto centras koordinuoja studentų ir dėstytojų kūno kultūros, sporto ir 

sveikatingumo veiklą, sudaro sąlygas studentams bei dėstytojams stiprinti ir palaikyti sveikatą, 

lankyti pamėgtos sporto šakos pratybas, dalyvauti varžybose.  

Studentai meninę saviraišką gali realizuoti Kolegijos ansambliuose „Voruta“, „Želmuo“, 

merginų chore „Vaidilutės“.  

Ekonomikos fakultetas (toliau - Fakultetas) yra Kolegijos padalinys, atsakingas už studijų 

organizavimą, taikomųjų mokslinių tyrimų veiklas, vykdomas atitinkamose studijų krypčių grupėse, 

akademinės veiklos kokybės užtikrinimą, Fakulteto veiklos planavimą.  

Fakulteto veiklai vadovauja ir jam atstovauja Dekanas. Fakulteto akademinę veiklą 

koordinuoja Prodekanas. Fakultete yra 5 katedros: Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Finansų, 

Draudimo, Ekonomikos. Kiekvienai jų vadovauja paskirtas vedėjas, pavaldus Prodekanui. Fakulteto 

studijų procesą administruoja Dekanui pavaldus Prodekanas ir Studijų skyrius. Studentų interesus 

atstovauja Fakulteto studentų atstovybė. 

Fakulteto akademinės savivaldos institucija yra Fakulteto taryba.  
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KRYPTIES IR PAKOPOS STUDIJŲ ANALIZĖ 

1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 

Kolegija Finansų kryptyje vykdo tris studijų programas (toliau Programos): Bankininkystė, 

Finansai, Investicijos ir draudimas.  

Kiekvienoje išsivysčiusios ekonomikos šalyje labai svarbus vaidmuo tenka finansų įstaigoms 

ir rinkoms. Jos teikia paskolas namų ūkiams ir įmonėms, sudaro sąlygas žmonėms taupyti ir investuoti 

ateičiai, o santaupas naudoja ekonomikai palaikyti, padeda bendrovėms ir namų ūkiams geriau valdyti 

riziką ir nuo jos apsidrausti, palengvina atsiskaitymą. Atlikdama šias pagrindines funkcijas tinkamai 

veikianti finansų sistema prisideda prie šalies, verslo ir namų ūkių ekonominio klestėjimo, stabilumo 

ir augimo. Bankai, kaip pagrindinės finansinės institucijos, yra viena iš finansų sistemos sudėtinių 

dalių ir atlieka svarbų vaidmenį, todėl tikslingas sklandus jų veiklos užtikrinimas. Pagal Deloitte 

(2021) atliktą analizę, net ir praėjus dvejiems pandemijos metams, bankinėje srityje liko daug kliūčių: 

nuo visapusiško technologinių sprendimų įgyvendinimo iki skaitmeninio turto poveikio; nuo klimato 

kaitos ir darbo vietos/darbo jėgos raidos iki kitų sisteminių visuomenės iššūkių. Nepaisant šių ir kitų 

priežasčių, bankininkystės sektoriuje vyksta nuolatinė plėtra, todėl svarbu užtikrinti darbo rinkos 

poreikius. 

Pagal Lietuvos Statistikos departamento duomenis, finansinės ir draudimo veiklos įmonių 

skaičius per paskutiniuosius 5 metus padidėjo 33 proc. (nuo 1830 iki 2442)1, o darbuotojų skaičius 

išaugo – 21 proc. (nuo 15135 iki 18402)2. Šie skaičiai rodo, kad augančiam finansų sektoriui 

reikalingi šios srities specialistai. Analizuojant darbo rinkos skelbimus, matyti, kad Lietuvos finansų 

lyderiai (komerciniai bankai, kredito unijos, draudimo įmonės ir kitos finansų institucijos) kasdien 

pasiruošę įdarbinti klientų aptarnavimo, kredito operacijų, rizikos vertinimo specialistus ir kt. 

Bankininkystės sektorius pastaruoju metu susiduria su augančiu pinigų plovimo prevencijos 

(AML) specialistų trūkumu. Visų komercinių bankų skelbiamuose atvirų darbo pozicijų sąrašuose 

galima matyti kvietimus dalyvauti AML Officier, AML Specialist, AML Analyst specialistų 

atrankose. Finansų ekspertai teigia, kad šią problemą galima spręsti tobulinant studijų programas ar 

pradedant rengti AML specialistus aukštosiose mokyklose3. Bankininkystės studijų programos 

turinys nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Atliepiant šiuos poreikius yra 

įtrauktos ypač svarbios ir aktualios šiuolaikinėje bankininkystėje Pinigų plovimo ir terorizmo 

finansavimo prevencijos temos, rengiami baigiamieji darbai, nagrinėjantys bankininkystės sektoriuje 

taikomų AML nuostatų ,,Pažink savo klientą“ teorinius bei praktinius aspektus. AML kompetencijas 

ir žinias turinčių specialistų poreikį ir svarbą įrodo 2021 m gegužės 17 d . Lietuvos banko iniciatyva 

pradėjęs veikti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, kurio steigėjais tapo didieji bankai 

veikiantys Lietuvoje. Šiame centre AML specialistai galės tobulinti kvalifikaciją bei susipažinti su 

naujausia praktika taikoma šioje srityje4. Bankininkystės studijas baigę studentai sėkmingai pradeda 

karjerą minėtų bankų AML pozicijose.  

Pasaulyje lyderiaujančios verslo konsultavimo McKinsey įmonės paskelbta studija (2021) 

atskleidė ir kitą iššūkį, su kuriuo šiuo metu susiduria bankininkystės sektorius ir tai susiję su COVID 

19 pandemija. Bankai skubiai buvo priversti transformuoti veiklą, procesus, funkcijas ir 

žmogiškuosius resursus transformuoti ir pradėti klientus aptarnauti nuotoliu. Reikėjo darbuotojus 

pergrupuoti komandose, perskirstyti atsakomybes ir funkcijas, apmokyti veikti elektroninėje erdvėje, 

siekiant išlaikyti paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimą aptarnaujant juos nuotoliu5. Atsižvelgiant 

į šią situaciją, Bankininkystės studijų programoje buvo atnaujintas dalykų turinys – Banko paslaugų 

teikimo nuotoliniai kanalai, Banko paslaugų inovacijos, Fintech. Taip pat šiais metais rengiami ir bus 

ginami baigiamieji darbai, nagrinėjantys banko klientų aptarnavimo nuotoliniais kanalais galimybes. 

                                                 
1 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ 
2 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ 
3 https://www.vz.lt/aml-2020/2020/09/25/vytautas-karalevicius-fintech-sektorius-gali-aktyviai-prisideti-stiprinant-

lietuvos-aml-kompetencijas 
4 https://www.lb.lt/en/news/anti-money-laundering-in-lithuania-taken-to-a-qualitatively-new-level 
5 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-banks-can-build-their-future-workforce-

today  

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://www.vz.lt/aml-2020/2020/09/25/vytautas-karalevicius-fintech-sektorius-gali-aktyviai-prisideti-stiprinant-lietuvos-aml-kompetencijas
https://www.vz.lt/aml-2020/2020/09/25/vytautas-karalevicius-fintech-sektorius-gali-aktyviai-prisideti-stiprinant-lietuvos-aml-kompetencijas
https://www.lb.lt/en/news/anti-money-laundering-in-lithuania-taken-to-a-qualitatively-new-level
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-banks-can-build-their-future-workforce-today
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-banks-can-build-their-future-workforce-today
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Bankininkystės studijų programa sėkmingai vykdoma nuo 2000 metų. Daugiau nei 20 metų 

gyvuojanti programa – žinoma  rinkoje. Programa yra išskirtinai orientuota į bankininkystės industriją 

ir yra tokia vienintelė Lietuvos aukštųjų mokyklų I pakopos tarpe, tiek koleginiame, tiek ir 

universitetiniame lygmenyje. Ją užbaigę studentai įsidarbina bankuose, kredito ir kitose finansinėse 

institucijose. Jų įsidarbinamumo lygis siekia daugiau nei 90 proc. 

Finansų studijų programos poreikis ir aktualumas grindžiamas sparčiai tobulėjančių 

informacinių technologijų, didėjančių duomenų srautų bei išaugusiu specialistų, gebančių analizuoti 

duomenis, poreikiu viešajame ir privačiame sektoriuose. Atsižvelgiant į šią situaciją, 2021 m. buvo 

atnaujinta Finansų studijų programa įvedant tris specializacijas: Finansų analitika, Viešieji pirkimai 

ir Viešieji finansai. Šiuolaikinėje darbo rinkoje vis dažniau atsiranda poreikis integruoti naujas 

kompetencijas, tokias kaip: duomenų apdorojimas ir jų analizė, viešojo sektoriaus pirkimų valdymas, 

viešųjų finansų administravimas. Šios kompetencijos suformavo specializacijų poreikį. Pasirinkę šias 

specializacijas absolventai galės dirbti verslo įmonių finansininkais ir analitikais, viešųjų pirkimų bei 

viešojo sektoriaus finansų specialistais. 

Pasaulio ekonomikos forumo atliktame ateities profesijų tyrime pažymėta, jog TOP20 

didžiausią augimo potencialą turinčių profesijų lyderiu yra duomenų analizės specialistai6. 

Tendencija atsikartoja ir 2022 m. Lietuvos užimtumo tarnybos barometre, kur finansų analitiko 

profesija patenka į didžiausias įsidarbinimo galimybes turinčių specialistų sąrašą7. 

Viešieji pirkimai yra svarbi priemonė, padedanti spręsti viešosios politikos klausimus, tokius 

kaip socialinės atskirties mažinimas, darbo vietų kūrimas, aplinkos tvarumo didinimas ir panašiai. 

Viešiesiems pirkimams kasmet išleidžiama daugiau nei 5 mlrd. Eur lėšų, todėl didėja ir viešojo 

sektoriaus institucijų atsakomybė panaudoti jas racionaliai ir skaidriai, nes kiekvienas efektyviai 

įvykdytas pirkimas sutaupo mokesčių mokėtojų lėšų ir sudaro galimybę sutaupytas lėšas skirti 

svarbiausiems šalies ūkio sektoriams. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų apimtis, išryškėja viešųjų 

pirkimų specialistų poreikis. Viešųjų pirkimų specializacijos įvedimą į Finansų studijų programą 

lėmė ne tik specialistų trūkumas, bet ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva, kuria 

siekiama sumažinti šių specialistų trūkumą. 

Nėra abejonių, kad viešieji finansai vaidina svarbų vaidmenį kiekvienoje šalyje. 

Konsoliduojant valstybės įstaigų finansų valdymo procesus siekiama juos standartizuoti, taip 

užtikrinant didesnį efektyvumą ir greitesnį jų vykdymą. Toks valstybės institucijų ir įstaigų bendrųjų 

funkcijų procesų koncentravimo modelis yra sėkmingai taikomas tokiose šalyse, kaip Suomija, Estija, 

Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija bei įvairiose Lietuvos ir užsienio verslo organizacijose. 

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento parengta Darbo rinka Lietuvoje (2021 m.)  apžvalga - 

viešojo sektoriaus darbuotojai sudaro 28,5 proc. visų šalies dirbančiųjų8.  

Šiuo metu vykdoma viešojo sektoriaus funkcijų centralizacija įpareigoja parengti  rinkos 

poreikius atitinkančių finansų specialistų viešajam sektoriui. Lietuvos universitetuose ir kolegijose 

nėra vykdoma Viešųjų finansų specializacija ar studijų programa, nerengiami ir Viešųjų finansų 

specialistai. Galima pastebėti, tik tai, kad aukštosios mokyklos nurodo, jog baigus, pvz. Verslo 

finansų programą, absolventas gali dirbti viešajame sektoriuje. 

Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje koleginiame lygmenyje nėra nei vienos Finansų studijų 

programos, turinčios specializacijas. 

Draudimo sektorius yra pagrindinė ekonomikos sudedamoji dalis dėl surenkamų įmokų 

dydžio, investicijų masto ir svarbaus socialinio bei ekonominio vaidmens, kurį jis atlieka valdydamas 

asmenų ir verslo riziką. Deloitte tyrimas parodė (2021), kad nepaisant vis dar tvyrančio susirūpinimo 

dėl atsirandančių naujų COVID-19 atmainų, dauguma draudikų tikisi spartėjančio ekonomikos 

atsigavimo ir papildomų investicijų į skaitmenines technologijas 2022 m. Manoma, kad draudimo 

paklausa ir toliau augs visame pasaulyje. Swiss Re Institute teigiamai vertina draudimo įmokų augimo 

pasaulyje perspektyvas ir tikisi, kad 2022 m. jos augs 3,3 proc., o 2023 m. – 3,1 proc. Taip pat 

prognozuoja, kad pasaulinis draudimo sektorius iki 2022 m. vidurio pasieks naują įmokų rekordą ir 

viršys 7 trilijonus USD. Jacobson Group JAV draudimo darbo rinkos tyrimas, atliktas 2021 m. kartu 

                                                 
6 Prieiga per internetą: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 
7 https://uzt.lt/wp-content/uploads/2022/02/BAR-2022-Lietuva.pdf 
8 https://osp.stat.gov.lt/darbo-rinka-lietuvoje-2021/darbo-uzmokestis-darbo-sanaudos-ir-streikai/darbuotoju-skaicius 
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su Aon, parodė, kad 56 proc. draudimo įmonių planuoja padidinti darbuotojų skaičių per ateinančius 

12 mėnesių 73 procentais. Nepakankamas darbuotojų skaičius ir verslo plėtra buvo dvi pagrindinės 

priežastys, dėl kurių reikia didinti darbuotojų skaičių. Šis tyrimas atskleidė, kad daugiausia 

draudikams reikės IT, pardavimo, rinkodaros ir žalų specialistų.  Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 

draudimo rinka auga. Kaip nurodo Lietuvos bankas,  2021 m. pirmąjį pusmetį draudimo rinka išaugo 

6,5 proc. – iki 501 mln. Eur. 2020 m. stipriai pandemijos paveikta ne gyvybės draudimo rinka 2021 

m. atsigavo ir augimo tempu beveik prisivijo gyvybės draudimo rinką: gyvybės draudimo įmokos 

padidėjo 7,1 proc. (iki 151 mln. Eur), o ne gyvybės draudimo – 6,3 proc. (iki 350 mln. Eur). Nuolat 

augantys Lietuvos draudimo rinkos rodikliai rodo spartų šios rinkos augimo potencialą ateityje. Sparti 

draudimo rinkos plėtra paprastai yra susijusi su naujų darbo vietų skaičiumi ir naujų darbuotojų 

poreikiu.  

Lietuvoje taip pat augo darbuotojų skaičius tiek draudimo sektoriuje, tiek investicinių 

produktų pardavimo rinkoje. Lietuvos statistikos departamentas nurodo, kad net ir pandeminiu 

laikotarpiu (2020 m.) samdomų darbuotojų skaičius išaugo tiek ne gyvybės draudimo sektoriuje, tiek 

draudimo brokerių įmonėse (atitinkamai 11,6 proc. ir 15 proc.) lyginant su 2019 metų laikotarpiu. 

2020 m. samdomų darbuotojų skaičius Lietuvos ne gyvybės draudimo įmonėse buvo didžiausias nuo 

2016 metų. Lietuvos statistikos departamentas nurodo, kad 2020 m. augo samdomų darbuotojų 

skaičius ir finansų maklerio įmonėse, ir valdymo įmonėse, ir kito finansinio tarpininkavimo įmonėse. 

Šias tendencijas patvirtina ir Investicijų ir draudimo studijų programos absolventų aukšti įsidarbinimo 

rodikliai. Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis Investicijų ir draudimo studijų programos 

absolventų įsidarbinimo rodiklis birželio 1 dienai 2021 m. buvo 100 proc., 2020 m. – 86,36 proc., 

2019 m. – 100 proc. Lietuvoje apie 70 proc. draudimo rinkos pagal pajamas sudaro ne gyvybės 

draudimas. Būtent ne gyvybės draudimo sektoriuje Lietuvoje, įvedus karantiną ir gyventojų judėjimo 

suvaržymus, 2020 m. augimas sustojo, nes didžiąją ne gyvybės draudimo įmonių portfelio dalį sudaro 

transporto draudimas. Tačiau draudikai labai greitai prisitaikė prie pasikeitusių rinkos sąlygų ir ne 

gyvybės draudimo sektorius atsigavo. Šias tendencijas atspindi Investicijų ir draudimo studijų 

programos absolventų įsidarbinimo rodikliai. Pastaruoju metu didžioji dalis Investicijų ir draudimo 

studijų programos absolventų įsidarbina ne gyvybės draudimo sektoriuje ir draudimo brokerių 

rinkoje, nes būtent šiose srityse šiuo metu pastebimas labiausiai išaugęs darbuotojų poreikis.  

Reikia pastebėti, kad studijų metu Draudimo teisės dalyko paskaitose Investicijų ir draudimo 

studijų programos studentai turi galimybę pasirengti laikyti Draudimo brokerių rūmų organizuojamą 

kvalifikacinį draudimo brokerio egzaminą. Kasmet atsiranda studentų, kurie priima šį iššūkį ir 

sėkmingai egzaminą išlaiko. Išlaikę kvalifikacinį draudimo brokerio egzaminą studentai tampa 

licencijuotais draudimo brokeriais dar studijų metu, kas ženkliai padidina galimybes įsidarbinti 

draudimo brokerių bendrovėse, nes pastarosios nuolat ieško licencijuotų draudimo brokerių. 

Lietuvoje 2021 m. veikė 101 draudimo brokerių bendrovė. Investicijų ir draudimo studijų programos 

studijų metu taip pat sudaroma galimybė studentams pasirengti Investavimo konsultanto egzaminui, 

kurį organizuoja Baltic Financial Advisors Association. Išlaikę šį kvalifikacinį egzaminą studentai 

įgyja Investavimo konsultanto licenciją. 2020 m. du Investicijų ir draudimo studijų programos 

studentai išlaikė Investavimo konsultanto egzaminą ir dar studijų metu įgijo Investavimo konsultanto 

licenciją.  

Baigę Investicijų ir draudimo studijas absolventai turi žinių ir įgūdžių teikti finansines 

konsultacijas gyventojams, o tai yra viena iš aktualiausių sričių Lietuvoje, nes kaip parodė 2021 m. 

Lietuvos bankų asociacijos iniciatyva atliktas tyrimas, bendras šalies gyventojų finansinio raštingumo 

indeksas sudaro 45 iš 100 galimų balų ir yra tik dviem balais didesnis nei 2019-aisiais kai jis siekė 

43 balus. Tyrimas parodė, kad progresas finansinio raštingumo srityje matomas, tačiau nemažos 

gyventojų dalies žinios dar yra nepakankamos. Šie duomenys parodo, kad finansų patarėjų poreikis 

Lietuvoje dar ilgai išliks aktualiu.  

Draudimo rinkos rodikliai, bendra Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo situacija, 

Investicijų ir draudimo studijų programos įsidarbinimo rodikliai parodo, kad šios studijų programos 

studijų rezultatai yra aktualūs bei atitinka visuomenės ir darbo rinkos poreikiams.  

Trijų Finansų krypties studijų programų poreikį aukštojoje mokykloje diktuoja padėtis darbo 

rinkoje, t. y. auganti aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa bei aukštas absolventų 
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įsidarbinamumo lygis. Pagal aukščiau minėtas prognozes – aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis 

dar tik augs lyginant su dabartiniu laikotarpiu. Nors Programos yra vienoje studijų kryptyje, tačiau 

jos rengia skirtingus specialistus, kurie yra orientuoti į į skirtingas finansų sektoriaus sritis ir veiklas. 

Finansų studijų krypties programų tikslai ir studijų rezultatai atitinka Vilniaus kolegijos misiją 

bei strateginius veiklos tikslus. 
 

1 lentelė. Finansų studijų krypties programų tikslai 
Programos 

pavadinimas 
Programos tikslas Pastabos 

Bankininkystė Parengti aukštos kvalifikacijos verslo vadybos profesinius bakalaurus, 

gebančius planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti socialiai atsakingo 

banko bei kitų finansinių institucijų procesus, valdyti banko bei kitų finansinių 

institucijų produktus ir paslaugas, aptarnauti klientus. 

Programos 

rezultatai pateikti 3 

priede 

Finansai Parengti finansų profesinius bakalaurus, gebančius kompleksiškai taikyti 

finansų srities žinias, organizuoti bei analizuoti viešojo sektoriaus ir verslo 

subjektų finansinius procesus, teikti siūlymus tvarių finansinių sprendimų 

priėmimui, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius, bei taikančius tinkamas analizės 

ir prognozavimo priemones, taip pat gebančius dirbti daugiakultūrėje 

dinamiškoje aplinkoje. 

Programos 

rezultatai pateikti 4 

priede 

Investicijos ir 

draudimas 

Parengti investicijų ir draudimo specialistą, gebantį analizuoti ir vertinti verslo 

informaciją, konsultuoti privačius ir verslo klientus draudimo ir investicijų 

klausimais, valdyti draudimo ir investicinių produktų pardavimo procesą, 

įvertinant klientų poreikius, lūkesčius ir finansines galimybes. 

Programos 

rezultatai pateikti 5 

priede 

 

Vilniaus kolegijos strategija skelbiama interneto svetainėje:  

Vilniaus kolegijos misija – socialiai atsakingos akademinės bendruomenės pastangomis 

vykdyti Europos standartus atitinkančias, modernias aukštojo mokslo studijas, užtikrinti nacionaliniu 

bei tarptautiniu mastu pripažintų taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno plėtrą 

veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasauliu, siekiant sėkmingos studentų profesinės karjeros 

ir Vilniaus regiono bei Lietuvos valstybės gerovės. 
Vilniaus kolegijos strateginiai tikslai: 

• vykdyti Lietuvos ir tarptautinės darbo rinkos poreikius atitinkančias profesinio aukštojo 

mokslo studijas ir mokymą (si) visą gyvenimą; 
• plėtoti veiklos pasauliui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę 

plėtrą ir paveikų profesionalųjį meną; 
• stiprinti poveikio šaliai ir regionui veiksmingumą; 
• auginti organizacijos kultūrą, orientuotą į bendruomenės narių susitelkimą, socialiai 

atsakingą bendruomeniškumą. 
Programų tikslai ir studijų rezultatai padeda siekti Kolegijos strategijoje apibrėžtus 

pagrindinius veiklos tikslus ir įgyvendinti užsibrėžtą misiją, nes pagrindinė veikla orientuota į 

kokybiškų ir darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų įgyvendinimą. 

Programos sudarytos laikantis reikalavimų, esančių šiuose teisės aktuose:  

• Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 

V-1012 „Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 

V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose 

mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų 

programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“; 

•  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 

V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“; 

•  ECTS vartotojo vadovu, 2015 m.  

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-

817 „Dėl Finansų studijų krypties aprašo patvirtinimo“ 
 

https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/VIKO-strategija_ENG.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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2 lentelė. Programų sandaros atitiktis Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo reikalavimams 
Reikalavimas Bendruosiuose 

studijų vykdymo reikalavimuose 
Bankininkystė Finansai Investicijos ir draudimas 

Pirmosios pakopos programos 

apimtis gali būti 180, 210 arba 240 

studijų kreditų 

Studijų programos apimtis 

180 kreditų  

Studijų programos apimtis 

180 kreditų 

Studijų programos apimtis 

180 kreditų 

Studijų nuolatine forma vienerių 

metų įprastinė apimtis yra 60 

kreditų, bet ne mažiau kaip 45 

kreditai. 

60 kreditų 

Studijų trukmė – 3 metai. 

60 kreditų. 

Studijų trukmė – 3 metai. 

60 kreditų. Studijų trukmė 

– 3 metai.  

Krypties studijų (įskaitant praktiką 

ir baigiamojo darbo rengimą) 

rezultatams pasiekti paprastai 

skiriama ne mažiau kaip 120 

kreditų 

Studijų krypties dalykams 

skirta 150 kreditų  

Studijų krypties dalykams 

skirta 151 kreditai 

Studijų krypties dalykams 

skirta 151 kreditai 

Bendra numatytų praktikų apimtis 

turi sudaryti koleginių studijų – ne 

mažiau kaip 30 kreditų 

Praktikos, atliekamos išorės 

praktikos institucijoje 

trukmė – 30 kreditų 

(Vykdomos mokomosios 

praktikos kolegijoje, kurių 

bendra apimtis – 10 

kreditų) 

Praktikos, atliekamos išorės 

praktikos institucijoje 

trukmė – 30 kreditų 

(Vykdomos mokomosios 

praktikos kolegijoje, kurių 

bendra apimtis – 24 

kreditai) 

Praktikos, atliekamos išorės 

praktikos institucijoje 

trukmė – 30 kreditų 

(Vykdomos mokomosios 

praktikos kolegijoje, kurių 

bendra apimtis – 10 

kreditų) 

Koleginėse studijose praktinis 

rengimas turi sudaryti ne mažiau 

kaip trečdalį programos apimties 

Praktinis rengimas sudaro 

1664 val., kas sudaro 34,66 

proc. nuo bendros 

Bankininkystės studijų 

programos apimties 

Praktinis rengimas sudaro 

1716 val., kas sudaro 35,8 

proc. nuo bendros Finansų 

studijų programos apimties 

Praktinis rengimas sudaro 

1658 val., kas sudaro 34,54 

proc. nuo bendros 

Investicijų ir draudimo 

studijų programos apimties 

Baigiamajam darbui (projektui) 

turi būti skiriama koleginių studijų 

– ne mažiau kaip 9 kreditai 

Baigiamasis darbas – 10 

kreditų 

Baigiamasis darbas – 10 

kreditų 

Baigiamasis darbas – 10 

kreditų 

Aukštosios mokyklos nustatytoms 

arba studento pasirenkamoms 

(gilesnėms tos pačios krypties 

studijoms, kitos krypties studijų 

moduliams (dalykams), gretutinės 

krypties (krypčių) studijoms, 

skiriama ne daugiau kaip 120 

kreditų 

Laisvai pasirenkamieji 

dalykai – 10 kreditų 

Laisvai pasirenkamieji 

dalykai – 10 kreditų. 

Numatytos vykdyti 3 

specializacijos po 20 

kreditų 

 

Iš viso pasirinkimui – 30 

kreditų 

Laisvai pasirenkamieji 

dalykai – 10 kreditų 

Kontaktinio darbo (įskaitant 

nuotolinį) apimtis turi būti ne 

mažesnė kaip 20 procentų 

Vykdoma 2606 kontaktinio 

darbo val., kas sudaro 54,29 

proc. visos studijų 

programos apimties. 

Vykdoma 2671 kontaktinio 

darbo val., kas sudaro 55,6 

proc. visos studijų 

programos apimties 

Vykdoma 2286 val. 

kontaktinio darbo val., kas 

sudaro 47,63 proc. visos 

studijų programos apimties 

Studento savarankiško darbo 

apimtis turi būti ne mažesnė kaip 

30 procentų, jeigu krypties apraše 

nenustatyta kitaip 

Studento savarankiško 

darbo apimtis 45,7 proc. 

Studento savarankiško 

darbo apimtis 44,4 proc. 

Studento savarankiško 

darbo apimtis 52,37 proc. 

 

Programų struktūra parengta remiantis Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo 

reikalavimais ir ECTS kreditų sistema. Kiekvienos studijų programos apimtis – 180 kreditų. Studijų 

trukmė – 3 metai, 6 semestrai. Semestro apimtis – 30 kreditų. Studijų organizavimo būdai, kuriuos 

naudoja Kolegija, įgyvendindama studijų programas, yra kontaktinis darbas ir studentų savarankiškas 

darbas. Planuojamos ir studentų konsultavimo valandos – yra sudaromas, tvirtinamas ir skelbiamas 

dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis. 

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema ECTS – tai sistema, kuri orientuota į studentą. 

Jos pagrindas: studijų rezultatai + studentų darbo laikas. Visų Finansų studijų krypties Programų 

kiekvieno dalyko apimtis kreditais (nuo 3 iki 10 kreditų) priklauso nuo to, kokią dalį studijų 

programos rezultatų padeda pasiekti dalyko studijos. Visi dalykai baigiami egzaminu arba 

savarankišku darbu (projektu). Kiekvieno studijų dalyko apimtis nustatyta vertinant studento darbo 

krūvį, reikalingą numatomiems studijų rezultatams pasiekti. Studijų plane pasirinktas teorinių ir 

praktinių užsiėmimų, konsultacijų ir savarankiško darbo valandų santykis, orientuojantis į praktinių 
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gebėjimų formavimo ir įtvirtinimo procesą bei kryptingo ir kūrybiško savarankiško darbo įgūdžių 

formavimą. Programų studijų planuose yra Bendrieji koleginių studijų dalykai (19 – 20 kreditų), 

Studijų krypties dalykai (150 – 151 kreditų, iš jų Praktikos – 40 kreditų), Laisvai pasirenkamieji 

dalykai (10 kreditų). Baigiamoji profesinės veiklos praktika (30 kreditų visose krypties Programose) 

vykdoma įmonėse/įstaigose/organizacijose ir trunka 19 savaičių. Šios dalykų ir praktikų trukmės 

pakanka studijų rezultatams pasiekti. 

Pagrindinis dokumentas, kuriuo remtasi sudarant Krypties studijų Programas – tai Finansų 

studijų krypties aprašas, kuris reglamentuoja specialiuosius finansų studijų krypties studijų programų 

reikalavimus. Sudarant Programas taip pat buvo atsižvelgta į darbo rinkos poreikius, kitus 

dokumentus (Lietuvos banko ir Europos centrinio banko teisės aktai, reikalavimai ir rekomendacijos, 

Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2016/97 „Dėl draudimo produktų platinimo“ (2016-

01-20) (IDD, Insurance Distribution Directive) ir kt.). Atnaujinta studijų dalykų tematika apima 

naujausias bankų, finansų, draudimo sektorių tendencijas ir aktualijas, demografinius, socialinius ir 

technologinius sektorių pokyčius, klimato kaitos, bei naujų finansinių produktų atsiradimo 

tendencijas, Z kartos vartotojų poreikius ir įpročius bei augančią šios kartos atstovų įtaką finansinių 

paslaugų sektoriaus inovacijoms ir transformacijai. 

Formuluojant Krypties studijų Programų tikslą ir studijų rezultatus buvo atsižvelgta į Studijų 

pakopų aprašo I studijų pakopos studijų rezultatų aprašymą. Programos atitinka VI kvalifikacijų lygį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, nes ši kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, 

pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Veiklos aplinka reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie 

nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos lemia žinių ir technologijų pažanga profesinėje 

srityje. Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant uždavinių atlikimo būdus ir organizuojant 

atitinkamų žmonių darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Studijų Programų studijų turinys atitinka 

studijų rūšį ir pakopą. Studijų dalykų studijų rezultatai ir tematika suderinta su atnaujintais Programų 

studijų rezultatais. Programų studijų dalykų sąsajas su Programų studijų rezultatais apibūdina studijų 

programų aprašai (3, 4, 5 priedai). 

Programos tikslo siekiama per Programos studijų rezultatus, kurie akcentuoja į studentą 

orientuotą mokymą – parenkant studijų metodus, studijų pasiekimų vertinimo metodus ir veiklas, 

įgalinančias studentus imtis aktyvaus vaidmens studijų procese. Studijų veikla ugdo studentą, padeda 

jam pasiekti studijų rezultatus, skatina gilų, aktyvų ir refleksyvų mokymąsi. Studijų pasiekimų 

vertinimo sistema suteikia galimybę stebėti, kaip siekiama studijų rezultatų, laiku nustatyti 

nukrypimus, palaikyti grįžtamąjį ryšį, kurti patikslinimo galimybę.  

Programos studijų rezultatų ir studijų dalykų rezultatų dermė atsispindi studijų dalyko 

apraše, kuriame įvardinti studijuojamo dalyko tikslas, numatomi dalyko rezultatai, jų sąsaja su 

programos rezultatais, reikalingas pasirengimas, kontaktinio ir studentų savarankiško darbo apimtys, 

pagrindinės studijų dalyko temos, studijų metodai, studentų pasiekimų vertinimo metodai, pateikiama 

vertinimo struktūra ir kriterijai.   

Studijų procese užtikrinama studijų metodų ir vertinimo metodų įvairovė. Studijų procese 

naudojami įvairūs studijų ir vertinimo metodai. Studijų programų rezultatai tampriai susieti 

tarpusavyje ir yra atliepti studijų dalykų rezultatuose, neprieštarauja vienas kitam, papildo vienas kitą, 

kad būtų pasiektas studijų programos galutinis tikslas. Būsimi Finansų studijų krypties specialistai 

ugdomi taikant pasyviuosius (tradicinė paskaita, kompiuterinis mokymas, praktinių užduočių 

sprendimas) ir aktyviuosius mokymo(si) metodus (seminaras, grupės diskusija, probleminis 

mokymasis, atvejo analizė, debatai, simuliacijos ir kt.). Programų tikslai, studijų rezultatai ir 

vertinimo metodai pateikti 6 priede. Studijų metu studentai mokomi teorines žinias pritaikyti 

praktiškai ir jas nuolatos atnaujinti.  

Studentų pasiekimų vertinimui taikomas kaupiamasis vertinimas. Baigiamąjį vertinimą 

sudaro tarpinių vertinimų ir galutinio (egzamino ar projekto) vertinimo rezultatai. Studentų pasiekimų 

vertinimas yra kriterinis (pagrįstas iš anksto numatytais vertinimo kriterijais). 

Vertinant studijų rezultatus, vadovaujamasi Studijų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2020 m. gegužės 18 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. ATN-4 ir Kolegijos direktoriaus 

2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-153. 

https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/studiju-rezultatu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
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Vertinimas yra objektyvus – studentai kiekvieno dalyko vertinimo kriterijus ir tvarką sužino 

semestro pradžioje. Vertinimas yra nešališkas. Atliekant vertinimą studentai skatinami mokytis ir 

siekti rezultatų. Galutinis vertinimas sesijos metu vykdomas raštu (gali būti vykdomas per virtualiąją 

mokymosi aplinką (VMA) MOODLE, projektu besibaigiančiuose studijų dalykuose organizuojami 

projekto gynimai.  

Programų studijų planuose studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, siekiant konkrečių studijų 

dalykų ir studijų programos rezultatų. Programų studijų planai pateikti 1 priede. Dalykų turinį, 

stebėdami naujausias globalias ir nacionalines finansų sektoriaus tendencijas bei glaudžiai 

bendradarbiaudami tarpusavyje, kuria dėstytojai, derina su Studijų programos komitetu – taip 

išvengiama turinio dubliavimosi, studijų dalykai vienas kitą papildo. Dalyko apraše nurodoma, kokie 

studijų dalykai turėtų būti išklausyti anksčiau. Visos programos tobulinimo idėjos aptariamos ir 

protokoluojamos Studijų programos komiteto posėdžiuose.  

Studijų programos vadovaujasi Bloom'o taksonomijos principais: pirmiausia studentai įgyja 

žinių ir yra skatinami ugdyti supratimą, tada, atlikdami į praktiką orientuotas užduotis, jie 

demonstruoja gebėjimą tinkamai tas žinias taikyti ir atlikti analizę, o rengdami projektus ar 

kompleksines užduotis demonstruoja sintezės ir vertinimo gebėjimus.  

Bendrieji koleginių studijų dalykai dėstomi pirmame, antrame ir trečiame semestruose. 

Studijų krypties dalykai dėstomi pirmame, antrame, trečiame, ketvirtame ir penktame semestruose. 

Privalomi studijų krypties dalykai pateikti nuosekliai, atsižvelgiant į programos studijų rezultatus.  

Pasirenkamieji dalykai dėstomi trečiame ir ketvirtame semestruose. Bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, Studijų programos komiteto nariais yra atnaujinamas laisvai pasirenkamųjų dalykų 

sąrašas. Studentai iš pateikto sąrašo turi galimybę rinktis dalyką, kuris atitinka jų lūkesčius ar 

domėjimosi lauką. 

Finansų studijų programoje yra trys specializacijos. Joms skirta po 20 kreditų, dėstoma 4, 5 

semestruose. Studentai turi galimybę rinktis specializaciją labiausiai atitinkančią jų lūkesčius.  

Mokomosios praktikos, vykdomos fakultete, vyksta 4 ir 5 semestruose. Baigiamoji praktika 

vykdoma 5 ir 6 semestruose. Baigiamoji profesinės veiklos praktika atliekama išorės praktikos 

institucijose, socialinių partnerių įmonėse ir institucijose.  

Baigiamasis darbas – 10 kreditų rašomas šeštame semestre. Baigiamojo darbo rašymo metu 

studentai ugdo kritinio ir analitinio mąstymo įgūdžius. Baigiamųjų darbų temos yra nukreiptos į 

studijų rezultatų pasiekimą, bendrųjų bei profesinių kompetencijų ugdymą ir socialinę atsakomybę. 

Dalis baigiamųjų darbų yra rengiama pagal įmonių ir įstaigų užsakymus, o gauti rezultatai pateikiami 

užsakovams. Rezultatai gali būti naudojami praktikoje arba tolesniems tyrimams atlikti. 

Studijų metu studentai turi galimybę rinktis 10 kreditų iš Laisvai pasirenkamųjų dalykų 

sąrašo. Studijuodami laisvai pasirenkamus dalykus studentai gilina studijų metu įgytas studijų 

krypties žinias bei gebėjimus arba ugdo asmenines kompetencijas, planuodami savo profesinę 

karjerą. Laisvai pasirenkamųjų dalykų sąraše pateikiami įvairūs studijų dalykai, pvz.: norvegų kalba, 

švedų kalba, verslininkystė, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, FinTech ir kiti. 

Finansų studijų programoje studentai gali individualizuoti savo studijas rinkdamiesi iš trijų 

specializacijų: Finansų analitika, Viešieji pirkimai ir Viešieji finansai. Bankininkystės, Investicijų ir 

draudimo studijų programose studijuojantys studentai gali laisvai pasirinkti išskirtinai šių industrijų 

rinkos poreikiams pritaikytus švedų ir norvegų kalbų dalykus. Lietuvos rinkoje nemažą finansų 

sektoriaus dalį sudaro skandinaviški komerciniai bankai, draudimo kompanijos ir finansinių paslaugų 

centrai, todėl sudaryta galimybė mokytis skandinavų kalbų kolegijoje absolventams suteikia 

konkurencinio pranašumo įsidarbinant  ir toliau siekiant karjeros bankininkystės ir draudimo 

sektoriuose.  

Studentai turi galimybę sudaryti sutartis ir atlikti nenumatytą studijų plane praktiką įmonėse 

/ įstaigose / organizacijose laisvu nuo paskaitų metu. Išorinę baigiamąją praktiką gali atlikti anksčiau 

nei numatyta studijų plane, suderinę praktikos vietą ir praktikos užduotis su katedros vedėju ir gavę 

dekano patvirtinimą. 

Pažangūs visų kursų Programų studentai turi galimybę dalyvauti tarptautinėje mainų 

programoje ERASMUS + ir savo žinias bei įgūdžius praplėsti užsienio parnerių siūlomais studijų 

dalykais. 
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Finansų studijų krypties studentai studijas baigia rengdami, pristatydami ir gindami 

baigiamąjį darbą, kurį įvertina baigiamųjų darbų gynimo komisija. Baigiamieji darbai rengiami ir 

ginami vadovaujantis Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Akademinės tarybos 2020 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. AT N-5 (pakeitimai 

patvirtinti Akademinės tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. AT N-2 ir  2021 m. gruodžio 8 d. 

nutarimu Nr. AT N-8) ir Ekonomikos fakulteto dekano 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. B-54 

patvirtintais Baigiamojo darbo rengimo metodiniais nurodymais. 

Baigiamąjį darbą (BD) leidžiama rengti visiems studijų programos studentams, sėkmingai 

įvykdžiusiems visų studijų dalykų reikalavimus (neturintiems akademinių skolų). BD vadovas 

skiriamas Fakulteto Dekano įsakymu. BD vadovas gali būti Fakulteto dėstytojas arba socialinių 

partnerių atstovas. BD vadovai turėtų būti įgiję ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį. 

Katedros sudaryta komisija, po studento pristatymo, sprendžia, ar studentui yra leidžiama teikti darbą 

sutapties kontrolei, o Darbo vadovas atsiliepime nurodo sutapties rezultatus. Jei studento BD sutapties 

rezultatai tenkina dokumentuose išvardintus reikalavimus, dekanas, katedros teikimu, leidžia ginti 

baigiamąjį darbą. Už baigiamojo darbo turinį, rezultatus, išvadas, duomenų pagrįstumą ir darbo 

autentiškumą yra atsakingas studentas.  

Baigiamųjų darbų gynimo komisija skiriama Kolegijos Direktoriaus įsakymu ir sudaroma 

remiantis Finansų krypties aprašo nuostatomis – iš kompetentingų studijų krypties specialistų – 

mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų. Bent vienas komisijos narys turi būti 

iš kitos mokslo ir studijų institucijos. Komisijos pirmininku visada skiriamas socialinių partnerių 

atstovas. 

BD turinį nusako patvirtinta tema. BD temą pasirenka studentas, atsižvelgiant į praktikos vietą 

bei įmonės/įstaigos/organizacijos veiklos specifiką, suderinęs su katedra ir baigiamojo darbo vadovu. 

BD temą ir vadovą katedros teikimu tvirtina fakulteto dekanas.  

Baigiamuoju darbu studentas turi įrodyti, kad įgijo programoje numatytų bendrųjų ir 

profesinių gebėjimų, pademonstruoti tyrimines kompetencijas. BD  turi būti savarankiškas, taikomojo 

pobūdžio darbas, rodantis studento kūrybiškumą, gebėjimą taikyti įgytas teorines žinias praktikoje, 

įgūdžius, gebėjimą vertinti, apibendrinti, tinkamai formuluoti išvadas bei teikti siūlymus. BD yra 

pristatomas ir ginamas Baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje. Kiekvienas komisijos narys 

baigiamąjį darbą vertina atskirai, dešimties balų skalėje, atsižvelgdamas į jo turinio atitikimą Finansų 

krypties studijoms, pademonstruotų profesinių gebėjimų lygį, darbo pristatymą, jo atitikimą 

formaliesiems reikalavimams. BD recenzuoja išorės asmuo – kitos aukštojo mokslo institucijos, kitų 

socialinių partnerių atstovas. Recenzentas BD vertina balu dešimties balų skalėje. Galutinis 

baigiamojo darbo įvertinimas dešimties balų skalėje nustatomas komisijos narių ir recenzento balus 

surašius į vertinimo formulę ir apskaičiavus rezultatą. 

Programų studentai baigiamuosius darbus rengia ir (turi galimybę rengti) pagal socialinių 

partnerių užsakytas temas. Apginti baigiamieji darbai vykdant užsakomuosius darbus pateikti 3 

lentelėje. 
 

3 lentelė. Pagal socialinių partnerių užsakymą Programų studentų parengti baigiamieji darbai 
Eil. 

Nr. 
Studijų programa Baigiamojo darbo tema Užsakovas 

2018/2019 m. m. 

1. Finansai Alytaus miesto savivaldybės skirstomos paramos 

smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti 

panaudojimo efektyvumo analizė ir vertinimas 

Alytaus m. savivaldybė 

2. Investicijos ir 

draudimas 

Uždarosios akcinės bendrovės ALD Automotive 

transporto parko rizikos valdymas 

UADBB “Aon Baltic” 

2020/2021 m. m. 

1. Finansai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšų, skirtų viešojoje įstaigoje Respublikinėje 

Vilniaus universitetinėje ligoninėje vaistų ir 

medicinos pagalbos priemonėms įsigyti, 

panaudojimo analizė 

Respublikinė Vilniaus 

universitetinė ligoninė 

2. Investicijos ir 

draudimas 

Investavimo galimybių į gyvenamąjį nekilnojamąjį 

turtą Vilniaus mieste tyrimas 

UAB Investma 

https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/BD_tvarkos_aprasas_2021-12-08_GALUTINIS.pdf
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/BD_tvarkos_aprasas_2021-12-08_GALUTINIS.pdf
https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/2021.12.28-Nr.-EK-B-54-EKF-baigiamojo-darbo-rengimo-metodiniai-nurodymai.pdf
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Iš 3 lentelėje pateiktos informacijos galima teigti, kad užsakomieji baigiamieji darbai 

rengiami pagal Programoms būdingą tematiką. 
 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 

 Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

Finansai 

1. Programos tiksluose ir 

numatomuose studijų 

rezultatuose turėtų 

geriau atsispindėti 

dviguba programos 

orientacija – į 

visuomeninį ir privatųjį 

sektorių. 

Siekiant įgyvendinti rekomendaciją per laikotarpį nuo 

išorinio vertinimo studijų programa tobulinta kelis 

kartus: 

• 2014-05-21 d. įsakymu Nr. V-121 buvo 

patvirtintas atnaujintas studijų planas, kuriame atlikti 

keitimai sustiprinantys dvigubą programos kryptį. 

• Kiti pakeitimai atlikti 2015-06-03 įsakymu Nr. V-

142. 

• 2016-05-16 įsakymu Nr. V-134 buvo patvirtintas 

Finansų studijų programos tikslo, kompetencijų ir 

rezultatų aprašas, bei patobulintas studijų planas. 

• 2020-06-06 įsakymu Nr. V-216 buvo patvirtintas 

Finansų studijų programos aprašas, kuriame atnaujintas 

tikslas ir studijų programos rezultatai. 

• 2021-03-24 Akademinėje taryboje nutarimu AT 

N-3 patvirtinta atnaujinta Finansų studijų programa su 

specializacijomis kurios atspindi dvigubą programos 

kryptį: Finansų analitika, orientuota į privatų sektorių ir 

į visuomeninį sektorių orientuotos dvi specializacijos - 

Viešieji finansai ir Viešieji pirkimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įsakymas Nr. V-88, 

2021-04-01 

2. Kolegija turėtų 

apsvarstyti programos 

pavadinimo tinkamumą, 

o taip pat su finansais 

bei su apskaita susijusių 

dalykų santykį 

programoje. 

Atlikus darbdavių apklausas, po diskusijų su 

socialiniais partneriais, Studijų programos komiteto 

svarstymų, buvo nutarta programos pavadinimo 

nekeisti. 

Priimtas sprendimas peržiūrėti, atnaujinti studijų 

rezultatus, išryškinti dvigubą Finansų studijų 

programos kryptį įvedant specializacijas, atnaujinant 

studijų planus suformuoti tinkamą su finansais bei su 

apskaita susijusių dalykų santykį. 

Direktoriaus įsakymas Nr. V-88, 

2021-04-01 

3. Kolegija turėtų 

peržiūrėti kiekvienam 

programos dalykui 

skirtos literatūros 

apimtį. 

Atnaujinant  studijų dalykų aprašus buvo atsižvelgta į 

rekomendaciją ir visų dalykų aprašuose privalomosios 

literatūros nurodoma po 5 šaltinius. 

 

2021 m. gruodžio 8 d. Akademinės tarybos nutarimu 

Nr. ATN-9 patvirtintas „Vilniaus kolegijos studijų 

programų vadovas“, kuriame nurodoma: „Nurodomi 

pagrindiniai ir papildomi studijų šaltiniai. 

Rekomenduojamas pagrindinių šaltinių skaičius – 5–7, 

papildomų – 2–5 šaltiniai. Įvardijami spausdintiniai ir 

elektroniniai studijų šaltiniai. Rekomenduojama, kad 

studijų šaltiniai būtų ne senesni kaip 5 metų.“ 

Direktoriaus įsakymas Nr. V 88, 

2021.04.01 

Investicijos ir draudimas 

1. Kolegija turėtų 

peržiūrėti savo 

tinklapyje šios studijų 

programos studijų 

rezultatus ir užtikrinti, 

kad pateikiama visa 

detali informacija 

Investicijų ir draudimo studijų programos studijų 

rezultatai ir studijų planas skelbiami Vilniaus kolegijos 

Ekonomikos fakulteto tinklalapyje 

https://www.viko.lt/studentams/

studiju-programos-

lietuviskai/investicijos-ir-

draudimas/ 

 

2. Kolegija turėtų 

apsvarstyti klausimą dėl 

studijų rezultatų 

išplėtimo, įtraukiant 

rezultatus, susijusius su 

draudimu bei 

investicijoms aktualia 

Investicijų ir draudimo studijų programos studijų 

rezultatai buvo atnaujinti įtraukiant naujus studijų 

rezultatus (A1, C2, C3) ir atnaujinant buvusius studijų 

rezultatus (C1, C5, C7, C9, C10, D2) 

5 priedas „Investicijų ir 

draudimo studijų programos 

tikslas ir studijų rezultatai“ 

 

https://www.viko.lt/studentams/studiju-programos-lietuviskai/investicijos-ir-draudimas/
https://www.viko.lt/studentams/studiju-programos-lietuviskai/investicijos-ir-draudimas/
https://www.viko.lt/studentams/studiju-programos-lietuviskai/investicijos-ir-draudimas/
https://www.viko.lt/studentams/studiju-programos-lietuviskai/investicijos-ir-draudimas/
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socialine bei 

technologine aplinka 

3. Kolegija turėtų 

nuspręsti, kaip būtų 

galima geriau į studijų 

turinį įtraukti pastarųjų 

metų pasaulinių finansų 

ir finansų krizės 

sąlygotus pokyčius 

Studijų tematika, susijusi su finansų krizėmis ir jų 

sąlygotais pokyčiais, įtraukta į Finansų rinkų, 

Asmeninių finansų valdymo, Asmens draudimo ir 

Investicijų valdymo studijų dalykų tematiką. 

• Investicijų ir draudimo 

studijų programos studijų 

komiteto posėdžio 2018-05-30 

protokolas Nr. 1 

• Finansų rinkų, Asmeninių 

finansų valdymo, Asmens 

draudimo, Investicijų valdymo 

dalykų aprašas 

4. Studijų programa turėtų 

labiau susieti draudimo 

ir investicijų sritis 

Atnaujinti Investicijų ir draudimo studijų programos 

studijų rezultatai ir studijų planas labiau susiejant 

draudimo ir investicijų sritis 

5 priedas „Investicijų ir 

draudimo studijų programos 

tikslas ir studijų rezultatai“ 

1 priedas „Investicijų ir 

draudimo studijų programos 

studijų planas“ 

5. Kolegija turėtų 

apsvarstyti, kokiu būdu 

suteiks studentams 

išsamesnių žinių apie 

draudimo rinką, jos 

plėtrą sudedamąsias 

dalis ir institucijas, 

įskaitant draudimo 

bendrovių sąskaitas 

Investicijų ir draudimo studijų programos studijų planas 

buvo atnaujintas įtraukiant naujus studijų dalykus 

(Draudimo ir vertybinių popierių apskaita, Draudimo 

žalų administravimas ir vertinimas, Draudimo rizikų 

valdymas) bei mokomąją praktiką „Draudimo įmonės 

veiklos modeliavimas“, kuri atliekama kolegijoje 

įsteigtoje imitacinėje draudimo bendrovėje. Šių dalykų 

turinys bei atnaujintas kitų studijų krypties studijų 

dalykų („Asmens draudimas“, „Turto ir civilinės 

atsakomybės draudimas“, „Perdraudimas“) turinys 

suteikia studentams išsamesnių žinių, atspindinčių 

draudimo industrijos aktualijas,  apie draudimo rinką, 

jos plėtrą, technologinę pažangą, institucijas, draudimo 

finansus ir apskaitą. 

• 1 priedas „Investicijų ir 

draudimo studijų programos 

studijų planas“. 

• Investicijų ir draudimo 

studijų programos studijų 

komiteto posėdžio 2021-04-01 

protokolas Nr. 1 

• Draudimo ir vertybinių 

popierių apskaitos, Draudimo 

žalų administravimo ir 

vertinimo, Draudimo rizikų 

valdymo, Asmens draudimo, 

Turto ir civilinės atsakomybės 

draudimo, Perdraudimo dalykų, 

Mokomosios praktikos 

„Draudimo įmonės veiklos 

modeliavimas“ aprašai 

6. Kolegija turėtų 

apsvarstyti, kaip į 

studijų turinį būtų 

galima įtraukti 

papildomo turinio apie 

pardavimus 

Studijų dalykas „Pardavimų organizavimas“ (4 kr.) 

pakeistas į studijų dalyką „Pardavimų valdymas“ (5 

kr.). Atnaujinti „Pardavimų valdymo“ dalyko studijų 

rezultatai ir tematika, papildomai įtraukiant tokias 

temas, kaip: Teisės asmens duomenų apsaugoje ir 

slypintys pavojai kibernetinėje erdvėje, Pirkimo elgsena, 

Kūno kalba, Derybos: kaip pasiekti pelningiausių 

sandorių, Pardavimai telefonu ir internetu, Pardavimų 

planavimas, Kokybiškas lengvesnis pardavimas, 

Profesinė etika ir etiketas. 

Studijų dalykas „Psichologija“ (3 kr.) pakeistas į studijų 

dalyką „Verslo psichologija“ (3 kr.). Atnaujinti studijų 

dalyko „Verslo psichologija“ studijų rezultatai ir dalyko 

turinys, papildomai įtraukiant tokias temas, susijusias 

su pardavimais: Klientų aptarnavimo ir pardavimų 

psichologija, Pardavimo pokalbis, Sunkūs klientai ir 

darbas su jais. 

• 1 priedas „Investicijų ir 

draudimo studijų programos 

studijų planas“ 

• Investicijų ir draudimo 

studijų programos studijų 

komiteto posėdžio 2021-04-01 

protokolas Nr. 1. 

• Pardavimų valdymo 

dalyko, Verslo psichologijos 

dalykų aprašai 

7. Kolegija turėtų 

apsvarstyti, ar verslo 

etikos ir socialinės 

atsakomybės studijų 

dalykas yra adekvačiai 

pateikiamas, nes jis yra 

pasirenkamasis, todėl 

ne visi studentai jį 

pasirenka 

Verslo etikos ir socialinės atsakomybės studijų dalykas 

įtrauktas į Investicijų ir draudimo studijų programos 

studijų planą kaip privalomas studijų krypties dalykas. 

1 priedas „Investicijų ir 

draudimo studijų programos 

studijų planas“ 

Bankininkystė 

1. Toliau tobulinti studijų 

rezultatus, siekiant 

užtikrinti, kad jie būtų 

Išorės ekspertams įžvelgus, kad studijų rezultatai yra 

pernelyg ambicingi, jie buvo peržiūrėti ir atsižvelgta į 

ekspertų pastabas. 

VIKO direktoriaus įsakymas Nr. 

V-133; 2016-05-16  
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aiškesni ir nebūtų 

pernelyg ambicingi. Kai 

kuriuos studijų 

rezultatus reikėtų 

papildyti. Tai padėtų 

atlikti geresnę ir 

nuoseklesnę studijų 

rezultatų apžvalgą, 

sutelkiant dėmesį į 

numatomų įgūdžių ir 

gebėjimų ugdymą 

įvairiose srityse. 

Siekiant sutelkti dėmesį į numatomų studentų įgūdžių ir 

gebėjimų ugdymą įvairiose srityse buvo sukurtas ir 

patvirtintas naujas studijų planas. 

Išorės ekspertams rekomenduojant formuluoti 

aiškesnius rezultatus, jų formuluotės buvo papildytos ir 

sukonkretintos. 

 

 

VIKO direktoriaus įsakymas Nr. 

V-330 2018-12-27, 1 priedas 

 

 

VIKO direktoriaus įsakymas Nr. 

V-262; 2020-09-17 

2. Studijų rezultatai turėtų 

būti aiškūs ir visi 

dėstytojai juos turėtų 

gerai žinoti. Dėstytojų 

nustatyti studijų dalykų 

tikslai turėtų glaudžiai 

susieti su programos 

studijų rezultatais. 

Išorės ekspertams pastebėjus, kad ne visi dėstytojai 

gerai žino savo dėstomo dalyko rezultatus ir jų sąsajas 

su programos rezultatais buvo organizuojami 

išplėstiniai Studijų programos komiteto posėdžiai 

įvairiomis formomis – buvo organizuojamos kūrybinės 

dirbtuvės, kuriose dėstytojai praktiškai analizavo 

tarpdisciplininius ryšius, ieškojo savo siekiamų 

rezultatų integracijos į bendrus programos rezultatus,  

kartu su giminingų disciplinų dėstytojais vertino 

galimus informacijos, užduočių studentams dubliavimo 

atvejus (išplėstinio katedros posėdžio protokolas Nr. 5 

2017-05-05)  

Organizuojant bendrus studijų programoje dėstančių 

dėstytojų susitikimus buvo siekiama, kad dėstytojai 

gerai žinotų programos studijų rezultatus ir suprastų, 

kokie tikslai keliami jo dėstomam dalykui, kad pasiekti 

programos rezultatus (išplėstinio studijų programos 

komiteto posėdžio protokolas Nr. 4; 2021-04-27). 

Išplėstinio studijų programos 

komiteto 2019-02-27 posėdžio 

protokolas Nr. 1 bei  

2021-04-10 posėdžio protokolas 

Nr. 2 

3. Sistemingiau įvertinti 

galimą studijų dalykų 

dubliavimąsi. 

Išorės ekspertams rekomenduojant įvertinti galimą 

dalykų dubliavimąsi buvo organizuojami programos 

komiteto susitikimai, kuriuose buvo peržiūrėtos 

dalykuose dėstomos temos ir tuo pagrindu atnaujinami 

studijų planai ir dalykų aprašai. (Studijų komiteto 

posėdžio protokolas nr. 1; 2018-12-04)  

Taip pat apie dalykų dubliavimosi kontrolės svarbą 

dėstytojams buvo komunikuojama fakulteto tarybos 

susirinkimo metu, kai buvo pristatoma tarpinė ekspertų 

rekomendacijų vykdymo ataskaita (fakulteto tarybos 

susirinkimo protokolas nr. Ek TP-1; 2016-04-13). 

Banko veiklos organizavimo, 

Banko paslaugų valdymo, 

Bankininkystės verslo modelių 

dalykų aprašai. 

4. Kolegija turėtų taikyti 

labiau kiekybinį ir 

analitinį požiūrį ir toliau 

mokyti studentus 

empirinės analizės 

srityje. 

 

Išorės ekspertams rekomenduojant studentus mokyti 

empirinės analizės srityje, išplėstinių posėdžių metu su 

dėstytojais buvo aptarta peržiūrėti studijų dalykų 

vertinimo formules, studijų metodus įtraukiant daugiau 

metodų ir vertinimo priemonių skatinančių studentus 

rinkti faktus, glaudinti ir sisteminti gautą informaciją. 

Išplėstinių studijų programos 

komiteto posėdžio protokolas: 

2021-04-10 protokolas Nr. 2 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijų tikslai, rezultatai ir turinys 

Stipriosios pusės 

Aiškūs ir  konkretūs studijų programų tikslai, pasiekiami ir suprantami programų rezultatai.  

Programų tobulinimo procese aktyviai dalyvauja akademinis personalas, studentai ir absolventai, darbdaviai, ir 

socialiniai partneriai bei institucijos administracijos darbuotojai. Priimant sprendimus atsižvelgiama į visų 

suinteresuotųjų šalių nuomonę, vertinami pasiūlymai. 

Galimybės studijuojantiesiems individualizuoti programų struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei 

numatytus studijų rezultatus. 

Tobulintini aspektai 

Siekdami padidinti galimybę individualizuoti studijų turinį, išanalizuoti poreikį didesnio laisvai pasirenakmųjų 

dalykų kreditų kiekio įvedimą į krypties studijų programas. 
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2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Taikomojo mokslo veiklą Finansų kryptyje koordinuoja fakulteto 

mokslo projektų vadovė dr. Giedrė Lapinskienė. Pozicija sukurta siekiant efektyviau išnaudoti 

turimus mokslo resursus - apjungiant skirtingų katedrų darbuotojus bendriems tyrimams, taip pat 

skatinant sistematingiau atlikti tyrimus ir rengti publikacijas. Pastaroji veikla Kolegijoje vykdoma 

įgyvendinant Vilniaus Kolegijos Taikomosios mokslo ir meno veiklos programą, patvirtintą 2017 m. 

gegužės 4 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. ATN-5. Programos tikslas – įgyti naujų mokslo žinių, 

reikalingų studijų veiksmingumui užtikrinti, sustiprinti mokslo, meno ir verslo sąsajas bei skatinti jų 

sklaidą. 7 priede pateikiamas dėstytojų reikšmingiausių darbų per paskutinius penkerius metus 

sąrašas. Nuo 2022 m. balandžio mėn. taikomojo mokslo, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos 

vykdomos įgyvendinant Vilniaus Kolegijos Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros 

(toliau-TMTEP) ir meno veiklos programą, patvirtintą 2022 m. balandžio 6 d. Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. ATN-5. Programos tikslas – stiprinti Kolegijos TMTEP ir meno veiklos lygį, 

įgyvendinant Kolegijos Strategiją 2025 ir darant poveikį šaliai bei regionui. 
Ankstesnio išorinio vertinimo metu, aukštojo mokslo institucijų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo mokslo kryptyje, vertinamoji sritis nebuvo atskirai išskirta. 

Analizuojamu laikotarpiu buvo vykdomi du išorės organizacijų užsakyti tyrimai (Smulkus ir vidutinis 

verslas Lietuvoje: verslo aplinkos analizė; Viešojo sektoriaus centralizacijos poveikio procesų 

optimizavimui analizė). Mokslinius tyrimus gali atlikti visi fakulteto dėstytojai. Siekiant paskatinti į 

studijas labiau orientuotus tyrimus, dėstytojų planuojami tiriamieji darbai atliekami suderinus su 

atitinkamos katedros vedėju ir mokslo projektų vadove.  

Fakulteto mokslininkai vykdo taikomojo mokslo tyrimus finansų srityje. Dominuojanti 

tematika: tvarūs finansai, finansinis raštingumas; tvarus investavimas; viešieji finansai; draudimo 

rinka. Tematika atliepia vieną pagrindinių Europos Sąjungos politikos krypčių – Europos žaliąjį 

kursą, kurio vienas iš elementų – vystyti tvariuosius finansus Europoje, t. y. siekti, kad privataus 

sektoriaus investicijos prisidėtų prie perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos 

(https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Strategy_and_Action%20Plan_2021-12-

30_small(2).PDF  

2021/2022 m. m. fakultete vykdomi šie tyrimai: 

• Investuotojų elgsenos modeliavimas: Z kartos patirtis. 

• Įmonės aplinkosauginių duomenų atskleidimas ir investuotojų susidomėjimo sąryšis. 

• Fintech sektoriaus ekosistemos analizė. 

• COVID 19 poveikis smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. 

• Žalieji finansai: pagrindiniai sąvokos elementai ir jų įgyvendinimas Lietuvoje 

Finansų kryptyje fiskalinės decentralizacijos/centralizacijos tematika parengtos dvi aukšto 

lygio publikacijos:  

• Fiscal decentralization in the European countries (Slavinskaitė, N.; Gedvilaitė, D. 

Liučvaitienė A. (2021); 

• Evaluation of the fiscal decentralization: case studies of European Union (Slavinskaitė, 

N.; Novotny, M.; Gedvilaitė, D. (2021). 

Tyrimų metu surinktos teorinės žinios taikomos atnaujinant studijų programos ar konkretaus 

studijų dalyko turinį. Mokslinių tyrimų metu sukauptos teorinės žinios taikomos ir bendradarbiaujant 

su VšĮ Nacionaliniu Bendrųjų funkcijų centru, vykdant taikomąjį tyrimą. 

2019-2021 m. studijų krypties dėstytojai dalyvavo tyrimuose ir taikomojo mokslo veiklose, 

kurias Kolegija finansavo ir kurios buvo dėstytojų darbo krūvio dalimi. Siekdami palaikyti glaudų 

bendradarbiavimą su išorės partneriais, studijų programų dėstytojai ir studentai aktyviai įsitraukė į 

projektinę veiklą: 

• 2020 m. JRD Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo programa. Programos tikslas - 

jaunų žmonių verslumo įgūdžių ugdymas. Vilniaus kolegijos ir Krokuvos Ekonomikos universiteto 

studentai ugdė verslumo kompetencijas, dalyvavo mokymuose bei socialinių verslų Lietuvoje ir 

Lenkijoje pristatymuose, generavo socialinio verslo idėjas. 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Strategy_and_Action%20Plan_2021-12-30_small(2).PDF
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Strategy_and_Action%20Plan_2021-12-30_small(2).PDF
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• 2020 m. JRD Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų Tarybos programos projektas 

„Jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir socialinių problemų sprendimas Lietuvoje ir Ukrainoje“, kurio 

tikslas - ugdyti jaunimo kūrybiškumą ir socialines kompetencijas, rengi kūrybiškumo ugdymo 

mokymus Lietuvos ir Ukrainos studentams. Projekte aktyviai dalyvavo Ukrainos Charkovo 

universiteto ir Ekonomikos fakulteto studentai. Projekto metu Lietuvos ir Ukrainos studentai 

generavo socialinių problemų sprendimų idėjas ir jų taikymo galimybes praktikoje.  

• Nuo 2019 m. tęsiamas Nordplus Horizontal projektas ENT+. Projekto tikslas – skatinti 

visų dalyvaujančių projekto partnerių įsitraukimą į verslumo ugdymą, švietimą ir praktinę veiklą. 

ENT+ apima aukštojo mokslo institucijas, savivaldybės atstovus, nevyriausybines organizacijas, 

verslo ir prekybos rūmus. Projekto metu numatyta sukurti tarptautinį antreprenerystės tinklą iki 2022 

m. rugpjūčio mėn. tarp Lietuvos, Suomijos ir Norvegijos aukštųjų mokyklų.  

Projektinėje veikloje svarus bendradarbiavimas su aukštojo mokslo institucijomis. Tęsiamas 

Erasmus+ strateginių partnerysčių KA2 projektas (Nr. 2019-1-PL01-KA203-065050) Economics of 

Sustainability (EOS), kuris vykdomas kartu su užsienio partneriais. Projekto koordinatoriai 

University of Economics in Katowice (Lenkija). Projekto tikslas – stiprinti studentų supratimą 

tvarumo klausimais išryškinant pagrindines tvarumo problemas, kurios vaidina svarbų vaidmenį 

šiandieninėje visuomenėje ir kurių sprendimas prisidės prie tvaraus šalies vystymosi. Projekto metu 

sukurta ne tik metodinė priemonė, bet ir projekto dalyvių atliktų tyrimų rezultatai pristatyti 

mokslinėje konferencijoje 2022 m. birželio mėn. 

Fakultete rengiami ir teikiami projektai orientuoti į studentų verslumo didinimą, jų žinių ir 

gebėjimų plėtimą. Studentai supažindinami su inovatyviomis mokymo(si) erdvėmis (2021 m. 

laimėtas Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas "Development of a virtual learning space as a 

tool for developing students' critical thinking, communication, collaboration and creativity skills in 

the context of COVID19“), siekiama skatinti jų iniciatyvą bei lyderystę. Atkreipiamas jų dėmesys į 

socialines problemas, tokias kaip – socialiai pažeidžiamų asmenų bei asmenų, turinčių negalią, 

poreikius.  

Studijų krypties dėstytojai vykdė ekspertinę veiklą/vedė seminarus (lekt. Daiva Malakaitė – 

Draudimo konsultanto modulinės profesinio mokymo programos vertinimas (2020); mokymai 

Vilniaus Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams (2019-2021); lekt. Andriejus Sadauskis – 

Biudžeto rengimas ir jo vykdymas viešajame sektoriuje (2020); Viešojo sektoriaus finansinių 

ataskaitų analizė (2021) UAB Mokesčių srautas) užsakovams iš išorės ir kt. 

Šiuo metu vykdomas stojimo (stojimas numatytas 2022 rugsėjo mėnesį) į profesionalaus 

tarpuniversitetinio švietimo vadybos tinklą PRIME procesas. Dalyvavimas šio tinklo veikloje leis 

padidinti studentų įsitraukimą į mokslinius tyrimus sprendžiant aktualias problemas bei dalinantis 

patirtimi su kitų šalių aukštųjų mokyklų jaunaisiais tyrėjais. 

Vilniaus kolegijos tarybos gruodžio 10 d. nutarimu Nr. STN – 7 patirtinta Vilniaus kolegijos 

2021-2025 metų strategija, kuri orientuota į darnų pokytį. Dokumentu įsipareigota plėtoti veiklos 

pasauliui aktualius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir paveikų profesionalųjį meną ir 

vykdyti efektyvią TMTEP, profesionaliojo meno ir projektinės veiklos rezultatų sklaidą. Fakultete 

mokslo taikomoji veikla ir toliau bus vykdoma tvarių finansų srityje. Finansavimas planuojamas iš 

Kolegijos biudžeto, taip pat vykdant projektus ir užsakomuosius tyrimus iš išorės. 

Programos turinys nuolat tobulinamas, atnaujinant dėstomus, įtraukiant naujus, aktualius 

studijų dalykus ir sukuriant specializacijas. Naujų studijų programų kūrimas šiuo metu nėra efektyvus 

dėl šalies demografinės situacijos. Finansų studijų programoje yra sukurtos Finansų analitikos, 

Viešųjų pirkimų ir Viešųjų finansų specializacijos. 

Fakulteto akademinis personalas dalyvauja taikomojoje mokslinėje veikloje, rengia 

publikacijas, todėl išmano naujausias finansų srities tendencijas. Studijų programose dėsto dėstytojai, 

dalyvaujantys projektuose, kuriuose sprendžiamos aktualios tvarių finansų, verslumo, 

skaitmenizacijos, finansų rinkų, žaliojo kurso problemos. Sukauptas žinias dėstytojai integruoja į 

studijų procesą atnaujindami atskiro dalyko turinį. Akademinis personalas rengia bendras 

publikacijas kartu su užsienio aukštųjų mokyklų tyrėjais (Čekijos – Slavinskaitė, Neringa; Novotny, 

Miloslav; Gedvilaitė, Dainora. Evaluation of the fiscal decentralization: case studies of European 

Union; Baltarusijos - Buckiūnienė, Olga; Teliak, Oksana. Ekonomikos dolerizacija: faktai ir 

https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2014/07/VIKO-strategija-2021-2025.pdf
https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2014/07/VIKO-strategija-2021-2025.pdf
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nuomonės. Economic doleration: facts and opinions.). Svarbu paminėti, kad šiuo metu ryšiai su 

Baltarusija yra sustabdyti. 

Fakulteto vykdomi tyrimai tiesiogiai susiję su Bankininkystės, Investicijų ir draudimo, 

Finansų studijų programomis. Dalis publikacijų susieta su fakulteto tematikomis finansų srityje. 

Fakulteto dėstytojų tyrimų tematika tiesiogiai siejama su studijų turiniu, tokiu būdu užtikrinant 

studijų turinio susiejimą su naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais. Dėstytojai vykdo TMTEP 

veiklas – publikuoja straipsnius, vykdo ekspertinę veiklą, nes yra atestuojami kas 5 metai ir privalo 

pateikti atliktas veiklas.  

Fakultete 2020 m. įkurta Finansų ir apskaitos laboratorija, šiuo metu kuriama Investavimo 

laboratorija. Tai dvi pavyzdinės inovacijų įkvėptos mokslinių tyrimų iniciatyvos, kurių tikslas – 

plėtoti vis didesnį praktine patirtimi ir tyrimais grįstą žinių potencialą, formuojant skirtingus 

požiūrius į viešojo sektoriaus finansus; specifinių informacinių sistemų poreikį; verslo sektorių 

ekonominę elgseną; investuotojų elgseną esant neapibrėžtumo sąlygoms. 

Šios laboratorijos tampa viena iš finansų studijų krypties varomųjų jėgų – į šios krypties 

studijų programas įnešama investavimo, finansų valdymo, viešojo sektoriaus, draudimo idėjų, 

ypatingą dėmesį skiriant naujoms technologijoms, pokyčiams finansų rinkose, socialinės 

atsakomybės ir etikos srityje bei naujai iškylančioms finansinio sektoriaus galimybėms. 

Laboratorijų tikslas – skatinti finansų krypties idėjų bei mokslinių tyrimų rezultatų sinergiją, 

įvertinant jų pritaikymo galimybes studijų programų turiniui, skatinti naujų požiūrių ir idėjų sklaidą 

studijų programose. 

Pagrindinės mokslinės veiklos rezultatų integravimo formos į studijas yra šios: 

• Dėstytojai paskaitose naudoja tyrimų medžiagą, aptardami gerosios praktikos 

pavyzdžius; 

• Studentai dalyvauja tyrimuose ir gilina žinias rengdami straipsnius; 

• Atnaujinta ir praturtinta studijų dalyko medžiaga. 

 

Finansų krypties studijų programų studentai yra nuolat skatinami atlikti tyrimus ir įsitraukti į 

mokslinę veiklą fakulteto Studentų mokslinėje draugijoje, kuri aktyvina studentus dalyvauti 

įvairiuose moksliniuose seminaruose, diskusijose, tyrimo rezultatus pristatyti konferencijose. 

Aktyvus fakulteto studentų įsitraukimas į tradicine tapusią tarptautinę studentų mokslinę – praktinę 

konferenciją „Ekonomika. Verslas. Vadyba“. Konferencijoje savo mokslinės veiklos rezultatais 

dalinasi fakulteto studentai su studentais iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų. Studentai 

konferencijai rengia savo mokslinių tyrimų publikacijas ir pranešimus vadovaujant fakulteto 

dėstytojams. 2019 m. konferencijoje dalyvavo 22 studentai; 2020 m. – 31 studentas; 2021 m. – 47 

finansų studijų krypties studentai. Studentų skaičiaus augimą lėmė susidomėjimas tyrimais ir 

galimybė įgyti naujų žinių bei tyriminės patirties.  

Visose finansų krypties studijų programose yra numatytas studijų dalykas Tiriamojo darbo 

organizavimas. Jo metu studentai sprendžia išsikeltą taikomojo mokslo problemą, renka, sistemina ir 

analizuoja naujausius duomenis iš mokslinių šaltinių, taip susipažindami su aktualiais pastarųjų metų 

moksliniais darbais ir juose analizuojamais klausimais. Įgytas žinias ir gebėjimus panaudoja 

rengdami kitų studijų dalykų projektus. 

Į mokslinę veiklą studentai įsitraukia rengdami baigiamuosius darbus. Rengdami 

baigiamuosius darbus studentai aktyviai domisi praktine įmonių veikla ir patys atlieka taikomąjį 

tyrimą – išanalizuoja mokslinius šaltinius, aprašo esamą praktinę situaciją, išgrynina problemas ir 

pateikia galimus sprendimo būdus. Baigiamųjų darbų problematika atitinka studijų programos 

tematiką. Baigiamasis darbas apjungia studijų metu įgytas teorines žinias ir gebėjimus, sprendžiant 

su verslo procesais susijusias problemas. Studentų darbai yra originalūs, parodantys gebėjimus 

integruoti teorines žinias ir suprasti taikomąsias problemas, tokiu būdu mokydamiesi spręsti praktines 

problemas, taikant studijose įgytas žinias. Tai yra ryškiausias fakulteto ir išorinių partnerių 

bendradarbiavimo pavyzdys, kuomet studentai išgrynina konkrečias finansines, investavimo, 

bankinių operacijų, draudimo įmonių veiklos, viešojo sektoriaus finansų ar panašias problemas, 

siūlydami būdus ir priemones pastarosioms spręsti. 

 

https://ekf.viko.lt/fakultetas/taikomoji-mokslo-veikla/konferencijos/
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Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 

Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

Investicijos ir draudimas 

1. Reikėtų atlikti daugiau ir 

kokybiškesnių mokslinių 

taikomųjų tyrimų ir skelbti 

publikacijas draudimo bei 

investicijų temomis. 

2017-2020 m. laikotarpiu buvo 

įgyvendinama Vilniaus kolegijos 

Taikomosios mokslo ir meno veiklos 

programa.  

2020 m. Lietuvos ŠMSM įsakymu Nr. V-

695 TMTEP veiklos vykdymas įrašytas į 

dėstytojo etatinio darbo krūvio apskaitos 

kortelę.  

2019 m. sudarytos ir nuolat atnaujinamos 

tarpdisciplinių tyrėjų grupės, kurios 

bendradarbiauja ugdant kompetencijas ir 

rengiant mokslines publikacijas finansų 

kryptyje. 

 

2021-2022 m. kuriama Investavimo 

laboratorija.  

2019-2021 m. atvykstantys 

mokslininkai dalinosi patirtimi dėl 

taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimo 

(prof. Marek Szarucki (Lenkija) - 

„Kaip paruošti ir vykdyti sėkmingą 

mokslinių tyrimų projektą – 

tarptautinė perspektyva“; 

„Kūrybiškumo metodų taikymas 

moksliniuose tyrimuose“; „Kaip 

įveikti pasipriešinimą įgyvendinant 

inovatyvius projektus. dr. Inna 

Khovrak (Ukraina) „Regionų plėtros 

inovacijų socialiniai aspektai“. 

2. Ypatingas dėmesys turėtų 

būti skiriamas 

publikacijoms 

recenzuojamuose 

tarptautiniuose žurnaluose. 

2018-2021 m. išspausdinta 21 

publikacija recenzuojamuose 

tarptautiniuose žurnaluose. Iš jų – 7 

aukšto mokslinio lygio žurnaluose. 

7 priedas 

3. Kolegija turėtų užtikrinti, 

kad studentai aktyviau 

dalyvautų taikomuosiuose 

moksliniuose tyrimuose. 

Mokslinė tiriamoji studentų veikla 

skatinama įsitraukiant į fakulteto 

Studentų mokslinės draugijos veiklą.  

Taip pat Tiriamojo darbo organizavimo 

dalyke skiriant tiriamąją užduotį.  

Siekdami paskatinti studentus dalyvauti 

konferencijose, dėstytojai integruoja 

specifines su moksliniais tyrimais 

susijusias užduotis į dėstomą dalyką. 

Kasmetinėje tarptautinėje studentų 

mokslinėje – praktinėje 

konferencijoje „Ekonomika. Verslas. 

Vadyba.“ studentų skaičius išaugo 

nuo 5 proc. (2019 m.) iki 12 proc. 

(2021 m.) visų finansų studijų krypties 

studentų skaičiaus. 

Bankininkystė 

1. Kolegija turėtų skatinti 

personalo (bankininkystė) 

dalyvavimą taikomųjų 

mokslinių tyrimų veikloje 

bei tarptautinių taikomųjų 

mokslinių tyrimų tinkluose 

 

 

2019 – 2021 m. Kolegijai kasmet iš 

valstybės biudžeto yra skiriama lėšų 

moksliniams tyrimams, eksperimentinei 

plėtrai ir meno veiklai plėtoti.  

Gautas lėšas Kolegija skiria bibliotekos 

fondų atnaujinimui, duomenų bazių 

įsigijimui, mokslinių straipsnių leidybai, 

dalyvavimui moksliniuose seminaruose, 

projektuose ir kitai TMTEP veiklai. 

Bankininkystės katedros nariai per 

analizuojamą laikotarpį publikavo 

straipsnių (7 priedas), dalyvavo 

projektinėse veiklose. Šiuo metu 

katedros nariai rengia straipsnius  

tematika - Fintech sektoriaus ekosistemos 

analizė. 

Bankininkystės katedros dėstytojai 

dalyvauja Erasmus pliusKA2 

stateginių partnerysčių projekte 

„Inclusion of Innovative Work-

Based-Learning and Business 

Partnerships in HEI Curricula 

Development“(HEIPNET) Nr. 2019-

1-LT01-KA203-060514, kurio tikslas 

ugdyti studentų kompetencijas ir 

įsidarbinimo įgūdžius pritaikant 

imitacinių įmonių mokymosi darbo 

aplinkoje metodiką prie aukštųjų 

mokyklų studijų programų bei 

stiprinant ryšius su verslo įmonėmis. 

 

Imitacinės įmonės VIKO Bankas ir 

VIKO Drauda yra Lietuvos imitacinių 

bendrovių centro „Simulith“ nariai. 

Pastarasis priklauso „PEN 

Worldwide“ asociacijai nuo 1999 m. 

VIKO Drauda 2019 m. gavo EURO-

PEN INTERNATIONAL sertifikatą 

(Nr. LT01-015-15/19) VIKO Drauda, 

kaip imitacinė įmonė, atitinkanti šio 

tinklo kokybės reikalavimų 

kompetencijų lygį. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/heipnet


22 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos 

Stipriosios pusės 

Finansų krypties dėstytojai dalyvauja taikomojo mokslo veikloje, tobulindami dalykinę kompetenciją, integruojant 

tyrimų rezultatus į studijas. 

Didelis dėmesys taikomųjų tyrimų veikloje skiriamas verslumui ir kūrybiškumui. Taip pat tyrimams, susijusiems su 

„Žaliojo kurso“ aktualijomis. 

Studentai dalyvauja kasmet vykstančioje Tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Ekonomika. Verslas. 

Vadyba“, rengia publikacijas, skaito pranešimus. 

Tobulintini aspektai 

Tarptautiškumo plėtojimas ir mokslinių rezultatų sklaida galėtų būti aktyvesnė. Nuo 2022 rugsėjo mėnesio fakultetas 

įsitraukia į PRIME tinklą, tokiu būdu bus didesnės galimybės bendradarbiauti su kitomis užsienio aukštosiomis 

mokyklomis taikomojo mokslo veikloje įtraukiant studentus. 

Aktyviau dalyvauti kuriant taikomojo mokslo produkciją, apjungiant skirtingas disciplinas, pavyzdžiui finansus ir 

aplinkosaugą, išsigryninant efektyvias tvarių finansų kryptis.  

Į taikomojo mokslo tiriamąją veiklą būtų galima įtraukti daugiau studentų, ugdant pastarųjų gebėjimą atlikti 

taikomuosius tyrimus. 
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3. Studentų priėmimas ir parama 

Priėmimas į Krypties studijų programas vyksta pagal Kolegijos Akademinės tarybos 

patvirtintas taisykles. Bendrasis priėmimas vykdomas įstatymuose numatyta tvarka, priėmimą 

administruoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui 

organizuoti). Ši priėmimo sistema pagerina informacijos apie studijų programas prieinamumą, 

palengvina dokumentų įforminimo procedūras, suteikė skaidrumo priėmimo vykdymui.  

Specialių reikalavimų stojantiesiems nėra – svarbiausias kriterijus yra kandidatų konkursinis 

balas. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą Kolegija skelbia ne vėliau kaip 

prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų pradžios. Konkursinis balas, stojantiesiems tiek į valstybės 

finansuojamas, tiek ir į nefinansuojamas studijų vietas, grindžiamas minimaliais reikalavimais pagal 

vidurinio išsilavinimo įgijimo metus. Minimalūs reikalavimai nustatomi Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Jie viešai skelbiami Kolegijos tinklapyje: 

https://www.viko.lt/minimalus-reikalavimai-stojantiesiems-i-vilniaus-kolegija/. 

Papildomas 1 balas stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas suteikiamas asmenims, 

turintiems ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą; baigusiems tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas; baigusiems neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą; baigusiems neformaliojo švietimo programas, 

atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse gauti 

pažymėjimai) bei baigusiems Vilniaus kolegijos neformaliojo švietimo programas, atitinkančias 

pasirinktą studijų programą. 

Pasibaigus bendrajam priėmimui iki rugpjūčio 31 dienos organizuojamas institucinis 

priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Informacija apie laisvas studijų vietas 

skelbiama Kolegijos svetainėje, „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose, taip pat informacija 

kandidatams teikiama telefonu bei elektroniniu paštu. Kandidatai turi pateikti prašymą ir atitikti 

minimalius konkursinio balo reikalavimus. 

4 lentelėje nurodomas į Krypties studijų programas stojusiųjų asmenų skaičius, prašymuose 

nurodytas jų prioritetų eiliškumas (pirmasis ar vėlesni pasirinkimai) bei pasirašytų valstybės 

finansuojamų ir nefinansuojamų sutarčių skaičius.  
 

4 lentelė. Stojančiųjų į Krypties studijų programas asmenų skaičius 2019 – 2021 m.  

Metai Studijų programa 

Kandidatai (pirmas 

pasirinkimas/visi 

pasirinkimai 

Pasirašytų sutarčių 

skaičius (į valstybės 

finansuojamas vietas) 

Pasirašytų sutarčių 

skaičius (į valstybės 

nefinansuojamas vietas) 

Bendras 

priimtųjų 

skaičius 

2019 Bankininkystė 53/529 40 11 51 

Finansai 61/475 66 11 77 

Investicijos ir draudimas 42/300 26 4 30 

Iš viso 156/1304 132 26 158 

2020 Bankininkystė 48/416 23 12 35 

Finansai 84/440 55 15 70 

Investicijos ir draudimas 37/245 23 9 32 

Iš viso 169/1101 101 36 137 

2021 Bankininkystė 31/307 22 7 29 

Finansai 72/441 65 15 80 

Investicijos ir draudimas 34/252 23 6 29 

Iš viso 137/1000 110 28 138 

 

Stojančiųjų skaičius (pirmu pasirinkimu ir visais pasirinkimais) 2019–2021 m. mažėjo. 

Bendras pasirašytų sutarčių skaičius per 3 metus sumažėjo apie 12,5 proc. Pastarąjį dešimtmetį šalyje 

jaučiamas demografinis nuosmukis, kai vis mažėja abiturientų, taigi ir stojančiųjų į Kolegiją skaičius. 

Džiuginanti situacija yra ta, kad didžioji dalis studijuoti kviečiamų kandidatų įstoja į valstybės 

finansuojamas studijų vietas, o tai rodo, kad kandidatai turi pakankamai aukštą konkursinį balą. 

Vidutiniškai kasmet 79 proc. įstojusiųjų yra pakviečiami studijuoti valstybės finansuojamose vietose. 

Krypties studijų programas studijuojančiųjų skaičius per trejus metus sumažėjo 13 proc. 

(5 lentelė).  
 

https://www.viko.lt/minimalus-reikalavimai-stojantiesiems-i-vilniaus-kolegija/
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5 lentelė. Krypties studentų skaičius 2019 – 2021 m. 

Krypties studijų programos 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Bankininkystė 155 124 106 

Finansai 207 200 201 

Investicijos ir draudimas 85 80 81 

Iš viso Finansų studijų kryptyje: 447 404 388 
 

Finansų bei Investicijų ir draudimo studijų programų skaičiai išlieka stabilūs. Bankininkystės 

studijų programą studijuojančiųjų skaičius per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 31,6 proc. Viena iš 

mažėjimo priežasčių – atliekamų funkcijų unifikavimas, atliekamo darbo monotoniškumas. Tačiau 

suaktyvėjusios kitos finansinės institucijos, kurios itin sparčiai plečiasi ir auga poreikis darbuotojų, 

turinčių gebėjimų pinigų plovimo prevencijos, duomenų analizės srityse. Taip pat bankai vis didesnę 

paslaugų dalį perkelia į nuotolį, o darbas su nutolusiu klientu mokyklas baigiančiam jaunimui nėra 

labai patrauklus.  

Studentų skaičių sudaro ne tik priimtieji, bet ir studijas atnaujinantys ar iš kitų aukštųjų 

mokyklų perėję studijuoti studentai. Studentai, išbraukti iš Vilniaus kolegijos studentų sąrašų, gali 

atnaujinti ir tęsti studijas (su šia galimybe studentai yra supažindinami kartu su informacija apie 

išbraukimą iš studentų sąrašų). Analizuojamu laikotarpiu (2019–2021 m.) 24 asmenys pasinaudojo 

galimybe atnaujinti ir tęsti Finansų studijų krypties studijas (1 iš jų perėjo studijuoti iš Kauno 

kolegijos). 

Nagrinėjant 2019-2021 metų stojančiųjų konkursinius balus (žr. 6 lentelė) matyti, kad 

aukščiausi, žemiausi ir vidutiniai studijų krypties studentų konkursiniai balai yra pakankamai stabilūs 

ir nekintantys. 
 

6 lentelė. 2019–2021 m. priimtųjų į Krypties studijų programas, konkursiniai balai 

Metai Studijų programa 
Konkursinis balas 

Aukščiausias Žemiausias Vidutinis 

2019 Bankininkystė 7,53 4,39 5,85 

Finansai 8,59 4,33 5,86 

Investicijos ir draudimas 8,36 4,65 5,71 
 

8,59 4,33 5,83 

2020 Bankininkystė 7,37 4,32 5,55 

Finansai 8,88 4,42 5,93 

Investicijos ir draudimas 8,24 4,51 5,76 
 

8,88 4,32 5,81 

2021 Bankininkystė 7,70 4,47 5,81 

Finansai 8,93 4,35 5,82 

Investicijos ir draudimas 7,73 4,30 5,81  
8,93 4,30 5,82 

 

2019-2021 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas minimalus 

konkursinis balas buvo 4,3. Su žemiausiais konkursiniais balais priimamas nežymus studentų 

skaičius: per ataskaitinį 3 metų laikotarpį priimta tik 15 studentų (3,46 proc. nuo visų priimtųjų), 

kurių konkursiniai balai buvo mažesni nei 4,5 balo. 

Užsienyje įgytų kvalifikacijų, dalinių studijų bei ankstesnio neformalaus ir savaiminio 

mokymosi pripažinimas Kolegijoje vykdomas pagal Akademinės tarybos patvirtintas tvarkas ir 

taisykles. 

Užsienio kvalifikacijų vertinimą ir akademinį pripažinimą organizuoja ir vykdo Kolegijos 

direktoriaus įsakymu paskirtas Studijų tarnybos darbuotojas. Visos procedūros yra aprašytos 2021 m. 

birželio 16 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. AT N – 5 patvirtintose Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją 

išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo taisyklėse. Studentams anglų 

kalba informacija skelbiama Kolegijos internetiniame puslapyje https://en.viko.lt/for-

students/qualification-recognition/.  

https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/2021_Uzsienio_kvalifikaciju_vertinimo_taisykles_final.pdf
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/2021_Uzsienio_kvalifikaciju_vertinimo_taisykles_final.pdf
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/2021_Uzsienio_kvalifikaciju_vertinimo_taisykles_final.pdf
https://en.viko.lt/for-students/qualification-recognition/
https://en.viko.lt/for-students/qualification-recognition/
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo procedūra aprašyta 2019 m. gruodžio 

11 d. Akademinės tarybos nutarimu AT N-9 patvirtintame Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo Vilniaus kolegijoje tvarkos apraše ir viešai prieinama 

Kolegijos tinklapyje. Dokumente nurodoma, kad kandidatai, turintys žinių ir gebėjimų, įgytų per 

patirtį (darbinėje ar savanoriškoje veikloje, mokantis pagal neformalaus mokymo programas ar 

savarankiškai), gali dalyvauti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo 

ir pripažinimo procedūroje. Pagrindiniai kandidatams keliami reikalavimai yra: ne žemesnis kaip 

vidurinis išsilavinimas ir ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vertinamojoje srityje. Finansų studijų 

kryptyje kandidatų, siekiančių užsienyje įgytų kvalifikacijų ir neformaliojo švietimo ir savišvietos 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimo nebuvo. 

Dalinių studijų pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. sausio 25 d. Akademinės 

tarybos nutarimu Nr. AT N-1, viešai skelbiamas Kolegijos internetinėje svetainėje. 

Asmens, studijavusio užsienio valstybės aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, 

dalinių studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu nenustatomi sutarties ar kito dokumento, 

kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimai. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų 

įskaityti dalinių studijų rezultatai, studijų skyriaus vedėjui pateikia savo studijas aukštojoje 

mokykloje įrodantį dokumentą. Įvertinus, kad dokumentas atitinka formaliuosius reikalavimus, jis 

pateikiamas studijų programą kuruojančios katedros vedėjui. Katedros vedėjas, remdamasis kitos 

aukštosios mokyklos išduotu dokumentu, užpildo Studijų rezultatų įskaitymo kortelę, kurią tvirtina 

dekanas. Jeigu studentui grįžus po dalinių studijų lieka pagal suderintą studijų turinį neišklausytų ir 

neatsiskaitytų dalykų, studentui sudaromos sąlygos pasiekti numatytus studijų rezultatus ir 

atsiskaityti trūkstamus dalykus. 

Asmuo, studijavęs/studijuojantis Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą 

studijų turinį ir pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, studijų skyriaus vedėjui pateikia 

pažymą apie studijas, studijų pažymėjimą/diplomo priedėlio kopiją, prašymą dėl dalykų įskaitymo ir 

prašomų įskaityti dalykų aprašus. Įvertinus gautų dokumentų atitiktį formaliems reikalavimams, jie 

perduodami katedros vedėjui. Katedros vedėjas, remdamasis pateiktais dokumentais, įvertinęs 

asmens pasiektų studijų rezultatų ir studijų programos ar jos dalies reikalavimų atitiktį, užpildo 

Studijų rezultatų įskaitymo kortelę. Sprendimas dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo ne vėliau kaip 

per vieną mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos įforminamas fakulteto studijų skyriaus vedėjo 

teikimu dekano patvirtinta ir registruota studijų rezultatų įskaitymo kortele. Dalykai yra įskaitomi, 

jeigu pasiekti studijų rezultatai iš esmės atitinka programos ar jos dalies studijų rezultatus. Laisvai 

pasirenkami dalykai įskaitomi be apribojimų. Baigiamasis darbas – neįskaitomas. Įskaityti galima ne 

daugiau kaip 75 proc. studijų programos apimties dalykų. 

Per pastaruosius trejus mokslo metus buvo gauti 42 Finansų studijų krypties studentų 

prašymai dėl dalinių studijų pripažinimo. Įskaityti buvo 222 dalykai (97,4 proc. nuo prašytų įskaityti). 

Dėl studijų rezultatų neatitikimo neįskaityti 6 prašymuose nurodyti dalykai (2,6 proc.). Neįskaitomų 

dalykų skaičius nėra didelis, nes dažnai jau pildant prašymus kartu su studentai yra peržiūrima dalykų 

studijų rezultatai bei apimtis. Dokumentus pateikė 12 studentų, kurie buvo išvykę studijuoti pagal 

ERASMUS+ programą; pateikta 19 prašymų įskaityti dalykus, studijuotus Lietuvos ar užsienio 

universitetuose; 11 – kolegijose, iš kurių 7 studijavo kitose Vilniaus kolegijos studijų programose. 

Pažangūs visų kursų Programų studentai turi galimybę dalyvauti tarptautinėje mainų 

programoje ERASMUS +. Konkursai studijoms vyksta 2 kartus per metus, praktikoms – 4 kartus per 

metus. Visą aktualią ir reikalingą informaciją apie akademinį judumą galima rasti fakulteto bei 

Kolegijos internetinėse svetainėse: https://ekf.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams/; 

https://ekf.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams/ ; Outgoing Students – VILNIAUS 

KOLEGIJA (viko.lt). Informacija apie konkursus skelbiama Kolegijos bei fakulteto internetiniuose 

puslapiuose, Facebook paskyrose, informaciniuose ekranuose, išsiunčiama į studentų el. paštus, 

dėstytojai paskaitų metu agituoja studentus dalyvauti Erasmus+ programoje. Studentus nuolat 

konsultuoja fakulteto ERASMUS koordinatorius. 

Per pastaruosius 3 metus pilnoms krypties studijoms iš užsienio atvykusių studentų nebuvo, 

tačiau, nors ir nedidelė dalis, bet dalinėms studijoms ar praktikai – buvo atvykę (7 lentelė). 
 

https://www.viko.lt/neformaliojo-svietimo-ir-savisvietos-budu-igytu-kompetenciju-vertinimas-ir-pripazinimas/
https://www.viko.lt/neformaliojo-svietimo-ir-savisvietos-budu-igytu-kompetenciju-vertinimas-ir-pripazinimas/
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Daliniu-stu_rez_isk_tvarkos_-aprasas_2021-01-18.pdf
https://ekf.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams/
https://ekf.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams/
https://en.viko.lt/international-relations/outgoing-students/
https://en.viko.lt/international-relations/outgoing-students/
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7 lentelė. Studentų išvykusių/atvykusių dalinėms (bent 15 studijų kreditų apimties) krypties studijoms 

ar praktikai studijų metu judumas 

Studijų 

metai 

Studijų 

krypties 

studentų 

skaičius 

Išvykusių 

studentų 

skaičius 

Išvykusių 

studentų 

dalis, proc. 

Šalys, į kurias išvyko ir 

išvykimo laikotarpis 
Atvykusių 

studentų 

skaičius 

Atvykusių 

studentų 

dalis, 

proc. 

Šalys, iš kurių 

atvyko 

2018/2019 

m. m.  

467 10 

(1 BN 

praktika, 2 

BN, 4 FI, 3 

ID – 

studijos)* 

2,14 1 Lenkija, praktika, 3 mėn. 

1 Kipras, 4 mėn., 

5 Portugalija, 4,8 ir 5,5 mėn. 

3 Bulgarija, 3,2 mėn. 

17 3,64 2 Bulgarija 

1 Vokietija 

7 Ispanija 

1 Sakartvelas 

1 Portugalija 

4 Turkija 

1 Vietnamas 

2019/2020 

m. m.  

447 5 

(1 FI, 1 BN, 

3 ID – 

studijos) 

1,12 1 Kipras, 4 mėn. 

1 Portugalija, 4,7 mėn. 

3 Bulgarija, 4,2 mėn. 

9 2,01 5 – Ispanija 

2 – Portugalija 

1 – Slovakija 

1 - Turkija 

2020/2021 

m. m.   

404 0 0 - 6 1,49 6 - Ispanija 

2021/2022 

m. m. 

388 2 

(1 FI, 1 BN 

– studijos) 

0,52 1 Čekija, 3 mėn. 

1 Bulgarija, 4,2 mėn. 

8 2,06 1 Olandija 

7 Ispanija 

*BN-Bankininkystės studijų programa, FI-Finansų studijų programa, ID-Investicijų ir draudimo studijų programa 
 

Akademinio judumo rodikliai  nagrinėjamu laikotarpiu nėra aukšti – prie šių rodiklių 

sumažėjimo ženkliai prisidėjo pasaulinė Covid19 situacija. Siekiant stiprinti studentų motyvaciją 

tarptautiniam judumui, organizuojami seminarai, kurių metu pabrėžiama tarptautinės patirties svarba 

ir privalumai, seminaruose kviečiami dalyvauti bei pasidalinti gerąja patirtimi judumo programoje 

dalyvavusieji studentai. 

Tarptautinės patirties studentai įgyja ne tik išvykę pagal mainų programas, bet ir dalyvaudami 

Lietuvoje organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose: Kolegijos tarptautinės studijų savaitės 

paskaitos, tarptautinės konferencijos, tarptautiniai projektai, socialinių partnerių bei užsienio aukštųjų 

mokyklų dėstytojų seminarai ir paskaitos. 

Krypties studentams teikiama akademinė, finansinė, socialinė, psichologinė ir asmeninė 

parama. 

Visus studijų metus studentams teikiama akademinė parama. Studentai yra supažindinami bei 

konsultuojami šiais klausimais: studijų sistema (studijų programos, jų keitimo galimybės, studijų 

dalykai, studijų organizavimo būdai); studijų procesas (studijų grafikas, užsiėmimų ir egzaminų 

tvarkaraščiai, studijų dalykų atsiskaitymas ir vertinimas, studijų rezultatų pagerinimo galimybės ir 

apeliacijų pateikimo tvarka, akademinės skolos ir jų likvidavimas, studijų rezultatų įskaitymas); 

praktikos, jų atlikimo ir atsiskaitymo tvarka; studijų nutraukimas, atnaujinimas bei sustabdymas; 

mokėjimas už studijas; stipendijų ir išmokų skyrimo tvarka; studijų baigimas; studentų teisės ir 

pareigos; studentų skatinimas ir nuobaudos; studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimas; lėšų į 

valstybės biudžetą grąžinimas bei už studijas sumokėtos kainos kompensavimas. 

Akademinę pagalbą studentams teikia Studijų skyriaus, katedrų, bibliotekos, Informacinių 

technologijų centro darbuotojai, kuratoriai, fakulteto ERASMUS koordinatorius, studentų atstovybės 

nariai, dėstytojai. 

Visais su studijomis susijusiais klausimais studentai gali kreiptis į Studijų skyriaus 

darbuotojus, kurie konsultuoja studentus patys arba nukreipia juos pas kitus atsakingus asmenis. 

Studijų skyriaus darbuotojos studentams suteikia informaciją apie tvarkaraščius, įvairius reikalingus 

kontaktus bei dokumentus, nurodo duomenis įvairiems apmokėjimams, padedama prisijungti prie 

sistemų, rasti reikiamą informacijos šaltinį, išduoda reikiamas pažymas. Svarstomi studentų 

individualūs atvejai, susiję su akademinėmis skolomis, įmokomis, studijų tvarkaraščio pakeitimo 

galimybėmis, studijų stabdymu ar nutraukimu, finansine padėtimi (svarstomi prašymai atidėti studijų 

mokestį arba mokėti jį dalimis, aptariamos tikslios mokėtinos sumos, terminai ir pan.). Teikiamos 

gyvos ir nuotolinės (telefonu ar el. paštu) konsultacijos. 
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Pirmosios studijų savaitės metu pirmojo kurso studentai supažindinami su studijų 

organizavimo tvarka: svarbiausiomis studijų tvarkos nuostatomis, stipendijų bei vienkartinių 

socialinių išmokų skyrimo tvarka, bibliotekos ir skaityklos teikiamomis paslaugomis, studentų 

teisėmis bei pareigomis, studijų programos tikslais, planu bei numatomais studijų rezultatais, 

privalomais bei laisvai pasirenkamais dalykais, studijų tvarkaraščiu, studijų grafiku, akademinės 

informacijos sistema, profesinės veiklos praktikų organizavimo tvarka ir kita. Visa studentams svarbi 

ir aktuali informacija glaustai pateikiama Studento atmintinėje. Nuolatinių studijų pirmo kurso 

akademinėms grupėms yra skiriami grupių kuratoriai: dėstytojas ir aukštesnio kurso studentas, 2 ir 3 

kursų grupėms skiriami kuratoriai dėstytojai. Studijų skyriaus darbuotojos pirmakursiams 

organizuoja informacinius seminarus (studijų pradžioje bei semestro pabaigoje). 

Visus studentus nustatytu laiku konsultuoja dėstytojai, tiek kontaktiniu būdu, tiek ir 

nuotoliniu.  

Bibliotekos darbuotojai studentus nuolat konsultuoja dėl naudojimosi elektroniniu katalogu 

Aleph, duomenų bazėmis, informacijos paieškos ir kt. klausimais. 

Kolegijos Karjeros centre teikiamos individualios karjeros konsultacijos (dėl gyvenimo 

aprašymo parengimo, pasirengimo darbo pokalbiui, darbo ar praktikos vietos paieškos, dėl asmeninio 

prisistatymo darbdaviui ir kt.). 

Kolegijos studentams teikiama šių rūšių finansinė parama: skatinamosios, socialinės ir studijų 

stipendijos, vienkartinės socialinės išmokos, premijos, tikslinės išmokos studentams, turintiems 

negalią, stipendijos ir socialinės išmokos užsienio kilmės lietuviams, valstybės remiamos paskolos 

gyvenimo išlaidoms ir studijų kainai sumokėti, studijų kainos sumažinimas bei mokėjimas dalimis. 

Socialinė parama studentams teikiama aprūpinant bendrabučiu visus jo prašančius studentus, 

geriausiai besimokantiems valstybės nefinansuojamiems studentams kompensuojant sumokėtą 

studijų kainą. 

Stipendijos, vienkartinės socialinės išmokos ir premijos skiriamos vadovaujantis Vilniaus 

kolegijos stipendijų ir išmokų nuostatais. Kolegijos studentams mokamos skatinamosios stipendijos 

yra dviejų dydžių: padidinta (3 BSI dydžio – 126 Eur) ir bazinė (1 BSI dydžio – 42 Eur). 

Skatinamosios stipendijos skiriamos semestrui pagal praėjusio semestro studijų rezultatus. 

Pirmiausiai paskirstomos padidintos stipendijos; likusios lėšos, skiriamos bazinėms stipendijoms, 

kurios paskirstomos pagal sudarytą to paties kurso ir studijų krypties studentų semestro studijų 

rezultatų suvestinę, proporcingai studijų kryptyse ir kursuose semestro pradžioje studijuojančių 

studentų skaičiui. 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. kovo mėn. fakulteto Dekano įsakymais skatinamosios 

stipendijos atitinkamiems semestrams buvo paskirtos 625 krypties studentams. Padidinta skatinamoji 

stipendija skirta 67 studentams, bazinė skatinamoji stipendija skirta 558 studentams. Vidutiniškai 

stipendijas kiekvieną semestrą gauna apie 36 proc. nuo turinčiųjų teisę gauti stipendijas studentų 

skaičiaus (apie 4 proc. padidintą ir 32 proc. bazinę). Pirmąjį studijų semestrą, vasaros atostogų ir 

akademinių atostogų ar studijų sustabdymo metu skatinamosios stipendijos nemokamos. Didėjant 

fakulteto stipendijų fondui, kasmet auga stipendijas gaunančiųjų studentų procentas (nagrinėjamu 

laikotarpiu jis padidėjo nuo 16 iki 49 proc.). Ribinis svertinis pažangumo vidurkis bazinei stipendijai 

gauti buvo tarp 7,17 ir 9,03 balo. 

Aktyviausiems fakulteto studentams kartą per semestrą gali būti skiriamos premijos, kurių 

dydis negali viršyti 210 Eur. Krypties studentams skirtos premijos už pagalbą organizuojant bei 

aktyviai dalyvaujant fakulteto ir kolegijos renginiuose, už aktyvų dalyvavimą dalykiniuose 

konkursuose, studentų atstovybės, mokslinėje veikloje, grupių seniūnams, sportinėse varžybose ir 

kita. 

Šeimos narių (tėvų, vaikų) mirties atveju arba dėl sunkios materialinės padėties, 

materialiesiems nuostoliams, patirtiems dėl ilgalaikės ligos/traumos, vagystės ar stichinės nelaimės, 

iš dalies atlyginti (ne dažniau kaip vieną kartą per semestrą) studentai gali gauti vienkartinę socialinę 

išmoką, kuri pagal studentų prašymus ir pateiktus dokumentus skiriama dekano įsakymu. 

Nagrinėjamu laikotarpiu vienkartinė socialinė išmoka dėl sunkios materialinės padėties skirta vienam 

krypties studentui. 

https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/studento-atmintine.pdf
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Stipendiju_ir-_ismoku_nuostatai_2021-01-25.pdf
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Stipendiju_ir-_ismoku_nuostatai_2021-01-25.pdf
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Bankininkystės studijų programos studentė Skaistė Ustilaitė 2019 m. balandžio – liepos mėn. 

dalyvavo LR Prezidentų vardinių stipendijų konkurse 2019/2020 studijų metams. Laimėjus šį 

konkursą, studentei buvo skirta Prezidento Algirdo Brazausko stipendija 2019/2020 mokslo metais. 

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, 

mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje aukštųjų mokyklų studentams. Lietuvos mokslų akademija 

savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į šias stipendijas ir kasmet teikia švietimo, mokslo ir sporto 

ministrui siūlymus dėl jų skyrimo. 

Studentai turi teisę gauti 273 Eur/mėn. dydžio socialinę stipendiją, jei jie atitinka bent vieną 

iš nurodytų kriterijų ir nurodytu laiku Valstybinių studijų fondo svetainėje pateikia paraišką 

https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos. Analizuojamu laikotarpiu socialinė stipendija buvo 

skirta 43 krypties studentams. Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai mokėti 

ir pragyvenimo išlaidoms. Analizuojamu laikotarpiu paskolas studijų kainai mokėti gavo 19, paskolas 

gyvenimo išlaidoms – 15 krypties studentų. 

2019-2021 m. penkiems krypties studentams Valstybinis studijų fondas buvo skyręs studijų 

stipendijas. 

Išeivijos lietuviai (lietuvių emigrantų vaikai, vaikaičiai ir proanūkiai) gali gauti Valstybės 

paramą. Analizuojamu laikotarpiu užsienio lietuvio stipendija buvo skirta vienam Krypties studentui. 

Pagal Kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, finansinių sunkumų 

turintys studentai turi galimybę studijų kainą mokėti dalimis, kiekvieno semestro pradžioje 

pateikdami prašymą. Nagrinėjamu laikotarpiu 74 krypties studentams dekano įsakymu buvo leista 

studijų kainą mokėti dalimis, 27 studentams mokėjimo terminas buvo atidėtas. Išimties tvarka 

(direktoriaus įsakymu) studentai gali būti atleidžiami nuo mokesčio už studijas ar jo dalies (ši parama 

per tejus metus suteikta 3 krypties studentams).  

Geriausiai valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems/studijavusiems studentams 

kompensuojama sumokėta studijų kaina (per nagrinėjamą laikotarpį studijų kaina buvo kompensuota 

20 Krypties studentų/absolventų). 

Per nagrinėjamą laikotarpį Krypties studijas baigė 1 negalią turinti studentė (35 proc. 

darbingumo lygis), 3 studentai su negalia šiuo metu studijuoja. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 

m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1187 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. 

nutarimo Nr. 831 Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ir gavus lėšų iš Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, studentams, turintiems negalią, yra 

skiriamos išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos 

dydžio kas mėnesį – 107,55 Eur) bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per 

semestrą – 134,40 Eur). Įgyvendinant Valstybinio studijų fondo vykdomą projektą „Studijų 

prieinamumo didinimas“, neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – 169 Eur tikslinė 

mėnesinė išmoka, skirta prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui 

didinti. 2021/2022 m. m. šias išmokas gauna 2 krypties studentai. 

Visi studentai gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą. Studentus el. paštu, telefonu ar 

tiesioginių susitikimų metu konsultuoja Kolegijos psichologė Nomeda Sindaravičienė. Informacija 

apie psichologo paslaugas nuolat viešinama fakulteto informaciniuose ekranuose, apie tai studentams 

primenama el. paštu, informacija bei kontaktai skelbiami Kolegijos internetiniame puslapyje: 

https://www.viko.lt/nemokamos-psichologo-konsultacijos-studentams/. 2019 m. lapkričio mėn. 

studijų krypties studentams psichologė vedė paskaitą „Ar gimstama ar tampama lyderiu?“. Šios 

paskaitos tikslas buvo suteikti žinių apie lyderystę. Seminaro metu psichologė turėjo ir kitą tikslą – 

paprašyta fakulteto administracijos, ji stebėjo seminare dalyvaujantį studentą, turintį bendravimo 

problemų. Po seminaro psichologė administracijai pateikė keletą pastebėjimų ir galimybių, kaip 

sklandžiau bendrauti su studentu. 

Krypties studentai gali nemokamai lavinti savo meninius ir sportinius sugebėjimus Kolegijos 

Kūno kultūros ir sporto centre, šokių ansamblyje „Voruta“, merginų chore „Vaidilutės“ ar folkloro 

ansamblyje „Želmuo“. 

Studentų interesams atstovauja Kolegijos ir Fakulteto studentų atstovybės. Krypties studentai 

labai aktyviai dalyvauja studentų atstovybės veikloje – nagrinėjamu laikotarpiu studentų atstovybės 

http://www.lma.lt/uploads/Aprasas.pdf
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos
https://www.viko.lt/nemokamos-psichologo-konsultacijos-studentams/
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veikloje dalyvavo 11 Krypties studentų (2019–2020 m. m. – Giedrius Narmontas (pirmininkas), 

Faustas Juciūnas, Vilija Momgaudytė, Viktorija Jatautaitė; 2020–2021 m. m. – Faustas Juciūnas 

(pirmininkas), Viktorija Kurmanskytė, Ilona Puzyno, Marija Gaidamavičiūtė, Emilija Jefimovaitė; 

2021-2022 m. m. – Paulius Vinkevičius (pirmininkas), Greta Gataveckaitė, Emilija Jefimovaitė, 

Gabrielė Jezukevičiūtė). Studentų atstovybė gina studentų teises ir interesus, domisi studijų kokybe, 

studijų ir gyvenimo bendrabučiuose sąlygomis, dalyvauja stipendijų bei premijų skyrimo 

procedūrose, fakulteto tarybos bei ERASMUS+ atrankos komisijos veikloje, atstovauja studentus 

susitikimuose su Fakulteto dėstytojais ir administracija, bendradarbiauja su kitų švietimo įstaigų 

studentų organizacijomis, organizuoja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, atlieka apklausas ir jų 

rezultatus pristato dekanato posėdžių metu. 

Su specialiųjų poreikių turinčiais studentais dirbantys dėstytojai taiko individualizuotus 

mokymo ir vertinimo metodus, kad padėtų šiems studentams pasiekti numatytų studijų rezultatų 

(plačiau žr. 4 skyrių Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas). 

Į Krypties studijų programas įstojusieji studentai konsultuojami įvairiais klausimais. Daug 

naudingos informacijos jie gauna dar nepradėję studijų – pirmakursių stovykloje, kurią organizuoja 

Kolegijos ir Fakulteto Studentų atstovybė kartu su aukštesnių kursų studentais bei absolventais. Jos 

metu be pramoginių renginių, studentai gauna daug naudingos informacijos apie studijas. Jau rugsėjo 

1 d. studentai susipažįsta su savo grupės kuratoriais (pirmo kurso grupių kuratoriais skiriami katedros 

dėstytojai bei aukštesnių kursų studentai). Įvairiapusę paramą teikia Studijų skyriaus, administracijos 

darbuotojai, katedros vedėjas, dėstytojai, Studentų atstovybė. Studentus kuratorius kasmet renka ir 

apmoko Studentų atstovybė. Jie padeda pirmakursiams susipažinti su Vilniaus miestu, parodo, kaip 

naudotis ir kur rasti visą su studijomis susijusią informaciją, padeda išsirinkti grupės seniūną. Visą 

aktualią informaciją studentai gali rasti Studento atmintinėje. 

Katedros vedėjai kartu su dėstytojais pirmakursiams organizuoja informacinius seminarus, 

kuriuose pristato studijų programą, studijų dalykus, perspektyvas, kurių galima tikėtis studijas 

pabaigus. Į susitikimus kviečiami fakulteto absolventai, socialiniai partneriai, darbdaviai. Su 

baigiamųjų kursų studentais aptariama baigiamosios praktikos vietų pasirinkimo bei atlikimo tvarka, 

baigiamųjų darbų rengimo klausimai, akcentuojami pagrindiniai tyrimų metodai. Konsultacijos 

vyksta tiesiogiai, MS Teams platformoje, Moodle aplinkoje, elektroniniu paštu. 

Siekiant įsitikinti, ar studentams teikiama parama bei konsultacijos yra veiksmingos, nuolat 

atliekamos studentų apklausos.  
 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studentų priėmimas ir parama 

  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

Investicijos ir draudimas 

1. 

Reikėtų dėti daugiau 

pastangų tarptautiškumo 

skatinimui 

2018-2019 m. m. į Erasmus studijas 

išvyko 3,33 proc. Investicijų ir draudimo 

studijų programos studentų. 

2019-2020 m. m. - 3,53 proc. studentų. 

2020-2021 m.m. dėl Covid -19 

pandemijos pasaulyje studentai į 

Erasmus studijas nevyko. 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studentų priėmimas ir parama 

Stipriosios pusės 

Stojančiųjų konkursinių balų vidurkis yra stabilus. 

Didžioji dalis įstojusiųjų yra pakviečiami studijuoti valstybės finansuojamose vietose. 

Studentams teikiama įvairiapusė akademinė, finansinė, socialinį, psichologinė ir asmeninė parama. 

Studentai aktyviai dalyvauja studentų atstovybės veikloje. 

Tobulintini aspektai 

Labiau išnaudoti ERASMUS+ teikiamas galimybes – skatinti studentus dar aktyviau dalyvauti judume 

išvykstant į dalines studijas. 

  

https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/studento-atmintine.pdf
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4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas 

Studijų procesą reglamentuoja Vilniaus kolegijos studijų tvarkoje patvirtinta Akademinės tarybos 

2019 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. ATN-6 

Visos trys Finansų studijų krypties programos vykdomos nuolatine studijų forma. Studentai 

gali rinktis studijuoti pagal dieninį tvarkaraštį, kada tiesioginis kontaktas su dėstytoju vyksta kasdien 

darbo dienomis arba gali pasirinkti studijuoti pagal sesijinį tvarkaraštį, kada tiesioginis kontaktas su 

dėstytojais vyksta sesijomis. Pasirinkus studijuoti pagal sesijinį tvarkaraštį galima rinktis studijuoti 

nuotoliniu būdu, kada tiesioginis kontaktas su dėstytoju vyksta ne auditorijoje, o online MS Teams 

paskaitų sesijos metu. Pasirinkus studijuoti pagal bet kurį tvarkaraštį, aukštojo mokslo kvalifikacija, 

baigus studijų programą, yra lygiavertė. Mokslo metus sudaro rudens ir pavasario semestrai. Dekano 

patvirtintas Studijų grafikas viešinamas Fakulteto tinklapyje. Studentas studijų eigoje gali keisti 

studijų būdą pasibaigus semestrui, pvz. pagal dieninį tvarkaraštį studijuojantis studentas įsidarbino, 

jis gali rašyti prašymą ir pasirinkti studijuoti pagal sesijinį – dirbantiems asmenims labiau derantį 

tvarkaraštį. 

Studijų semestrą sudaro dalykų dėstymo-studijavimo ir egzaminų sesijos laikotarpiai, kurie 

taip pat matomi studijų grafike. Viena studijų savaitė yra lygi 40 studento darbo valandų, kurias 

sudaro kontaktinis darbas ir savarankiškas studento darbas. Studijų programoje numatytos studijų 

dalykų kontaktinės valandos, surašomos į viešai skelbiamus, patvirtintus fakulteto dekano, studijų 

tvarkaraščius. Mokomosios (vykdomos fakultete) ir profesinės veiklos praktikos (išorės įmonėse / 

įstaigose / organizacijose) organizuojamos dalykų dėstymo-studijavimo metu arba praktikai skirtu 

laiku. Studijų programų komitetai ir Katedros prižiūri studijų procesą ir atlieka vidinį studijų kokybės 

vertinimą. 

Siekiant įgyvendinti studijų programų tikslus ir pasiekti numatytus studijų rezultatus 

vykdomos teorinės ir praktinės studijos. Mokymosi formos ir metodai yra pateikiami kiekviename 

studijų dalyko apraše. Numatomas auditorinis darbas – paskaitos, pratybos. Studentų savarankiško 

darbo apimtį reglamentuoja kiekviename dalyke numatytos ir su bendra dalyko kreditų apimtimi 

suderintos savarankiško darbo valandos ir atsiskaitymų formos formos – kontroliniai darbai, referatai, 

koliokviumai, pasirengimas atsiskaityti ir kt. 

Siekdami kryptingo studento asmenybės ugdymo bei profesinių gebėjimų kokybės, dėstytojai, 

susiedami studijų turinį su įvairių sričių realiomis problemomis ir jų sprendimų paieška, taiko 

naujausius edukacinius ir tyrimų metodologijos metodus, pritaikytus prie užsiėmimų formų. 

Dėstytojai naudoja motyvuojančius mokymo ir mokymosi metodus: atvejų ir situacijų analizę, 

projektų rengimą, interaktyvius žaidimus, probleminį mokymąsi, diskusijas, komandinį darbą, 

modeliavimą, verslo simuliacijas.  

Vykdant Programas ypatingas dėmesys skiriamas praktinės veiklos srities žinioms ir 

gebėjimams ugdyti. Programų studentų praktinis mokymas vyksta įmonėse / įstaigose / 

organizacijose bei fakultete vykdomų praktikų metu. Dalis fakultete vykdomų praktikų vyksta 

simuliacinėse aplinkose (imitaciniame banke VIKO BANKAS ir imitacinėje draudimo bendrovėje 

VIKO DRAUDA). Naudojant realią bankinę informacinę sistemą BIS Forpost ir realias draudimo 

verslo valdymo informacines sistemas DIS ir SAIKAS studentai modeliuoja banko ir draudimo 

bendrovės veiklos procesus, kuria bankinius ir draudimo produktus bei teikia paslaugas imitacinių 

bendrovių tinklo nariams. Studentams sudaroma galimybė įgyti praktinius verslumo, socialinius, 

techninius įgūdžius, ugdyti asmeninius gebėjimus bei ekonominių ir socialinių reiškinių supratimą. 

Tokia kompleksinė studijų įgyvendinimo sistema garantuoja, kad studentai įgis būtinų dalykinių 

žinių, praktinių įgūdžių, sugebės apibendrinti bei analizuoti rezultatus, išmoks kūrybiškai naudoti 

įgytas žinias ir įgūdžius. 

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus kritiškai mąstyti, dirbti grupėje ir rengti pristatymus, 

rengiami grupiniai darbai ir kursiniai projektai, analizuojamos situacijos, darbo rezultatai aptariami 

viešose diskusijose ir darbų gynimuose. 

Kolegijoje yra įdiegta virtualioji mokymosi aplinka Moodle, kuri sudaro galimybę priimtinu 

elektroniniu formatu studentams pateikti mokymo medžiagą, organizuoti savarankišką darbą, jo 

kontrolę ir vertinimą. Naudojama Microsof TEAMS programa suteikia puikias galimybes organizuoti 

vaizdo paskaitas ir virtualius susitikimus. 

https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/VIKO_Studiju_tvarka_su-pakeitimais_2021-12-08.pdf
https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/Studiju-grafikas-2021_2022-koreguotas.pdf
https://ekf.viko.lt/studentams/tvarkarasciai/
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Studijų metu yra naudojama teksto sutapties (plagiato) patikros sistema OURIGINAL 

(baigiamųjų darbų, projektų, referatų ir kt. tikrinimui). 

Studijų pasiekimų vertinimo kriterijai nurodyti ir apibrėžti Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 

apraše, patvirtintame 2020 m. gegužės 18 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. ATN-4. 

Studentų žinios ir įgūdžiai, įgyti studijų metu, vertinami dešimties balų sistema 

(reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. įsakymas Nr. ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų 

vertinimo sistemos patvirtinimo“) ir grindžiamas Studentų pasiekimų vertinimo tvarkoje apibrėžtais 

pasiekimų kaupiamojo vertinimo kriterijais, kurie tiesiogiai siejasi su studijų rezultatais. Studijų metu 

studentų įgytos žinios ir gebėjimai pritaikomi bei tobulinami praktikų metu, kurių tvarką 

reglamentuoja Praktikų organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2021 m. birželio 16 d. Akademinės 

tarybos nutarimu Nr. ATN-5 ir skelbiamas tinklapyje. 

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą visą studijų laikotarpį, Kolegijoje taikomas 

kaupiamasis pasiekimų vertinimas. Per pirmąją studijų dalyko paskaitą dėstytojas studentams privalo 

paskelbti studijų dalyko temas, rekomenduojamos literatūros sąrašą, numatomus studijų rezultatus, 

atsiskaitymų kiekį, formą, jų tvarką ir preliminarias datas. Kiekvieno studijų dalyko studijos 

baigiamos galutiniu atsiskaitymu (egzaminu arba projektu), kuris vertinamas balu. Baigiamasis 

studijų dalyko įvertinimas apskaičiuojamas pagal studijų dalyko apraše patvirtintas formules, kuriose 

numatytos kiekvieno tarpinio atsiskaitymo ir galutinio atsiskaitymo vertinimų procentinės dalys. 

Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi, jų formos gali būti: referatas, užduočių aplankas, kursinis 

darbas, kolokviumas, kontrolinis darbas, prezentacija ir kt. Studento semestro metu sukauptas 

vertinimas už studijų dalyke numatytas tarpines užduotis gali sudaryti nuo 20 % iki 60 % (imtinai) 

baigiamojo įvertinimo.  

Egzaminai laikomi raštu, gali būti naudojama ir VMA Moodle platforma. Projektai yra ginami 

ir vertinama ne tik turinio dalis, bet ir pristatymas. Tarpiniai atsiskaitymai yra labai įvairūs ir pagal 

dalyko atsiskaitymo specifiką gali būti atliekami raštu ar žodžiu.  

Sėkmingai baigusiems Krypties programas suteikiamas Verslo vadybos profesinio bakalauro 

laipsnis. 

Fakultete užtikrinamos galimybės studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams 

su specialiaisiais poreikiais (išsamesnė informacija apie finansinę paramą šiems studentams 

pateikiama 3 skyriuje). Kolegijos studijų tvarkoje nurodyta, kad studentas turi teisę „atsiskaityti už 

darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o 

alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti studijų rezultatai“. Jei studentas 

praneša apie turimus specialiuosius poreikius, fakulteto Studijų skyrius apie šį atvejį informuoja 

dėstytojus. Socialiai pažeidžiamų grupių studentai bei studentai, turintys specialiųjų poreikių 

konsultacijas studijų prieinamumo klausimais gauna fakulteto Studijų skyriuje. Per paskutiniuosius 

trejus metus studijas baigė 1 negalią turinti studentė (35 proc. darbingumo lygis), 3 studentai šiuo 

metu studijuoja Krypties studijų programose. Studentui, turinčiam regos negalią, užduotys 

pateikiamos Word programa (studentui neregiui taip pateiktą informaciją kompiuterinė programa 

skaito garsu), vaizdinė medžiaga, grafikai, diagramos – komentuojami žodžiu, suteikiamos 

papildomos individualios konsultacijos. Studentai, turintys judėjimo negalią, gali rinktis nuotolinį 

studijų būdą, nors visos fakulteto patalpos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. 

Vertinant studentų, turinčių specialiųjų poreikių studijų pasiekimus, taikomos lanksčios studijų ir 

pasiekimų vertinimo formos, prisiderinama prie šių asmenų galimybių (pvz. vykdomos nuotolinės 

studijos, taikomi mišrūs mokymo(si) metodai, pailginamas atsiskaitymui skirtas laikas). 

Studijų krypties studentų pažangos stebėsena vykdoma keliais lygmenimis: dėstytojo, 

studento, katedros, programos ir fakulteto:  

• Dėstytojo lygmuo – paskaitų pradžioje dėstytojai supažindina studentus su numatomais 

studijų rezultatais, vertinimo priemonėmis, metodais ir kriterijais. Naudojama kaupiamojo vertinimo 

forma, o tai reiškia, kad studentai aktyviai dalyvauja studijų procese visų dalykų studijų metu. Įvertinę 

kiekvieną atliktą atsiskaitymą ar užduotį, dėstytojai teikia grįžtamąjį ryšį.  

• Studento lygmuo – studentai savo pasiekimus mato akademinėje informacinėje sistemoje 

(AIS). Jie žino, kad jų pasiekimai lemia skatinamosios stipendijos gavimą/negavimą, esant konkursui 

– dalyvavimo tarptautinių mainų programoje ar projektinėje veikloje dalyvavimą/nedalyvavimą, 

https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/studiju-rezultatu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/studiju-rezultatu-vertinimo-tvarkos-aprasas/
https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/BG_VK_Praktiku-organizavimo-tvarkos-aprasas.pdf
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esant konkursui – norimos išorės praktikos vietos gavimą/negavimą. Taip pat studijų rezultatai lemia 

valstybės finansuojamos vietos išlaikymą/praradimą, o neturintiems – esant tinkamiems rezultatams 

– valstybės finansuojamos vietos gavimą. 

• Katedros lygmuo – katedros vedėjas renka ir analizuoja studentų atsiliepimus apie dalyko 

organizavimą semestro metu, informacijos tiesioginiam surinkimui organizuoja „apvaliųjų stalų“ 

diskusijas 2 kartus per mokslo metus. Sprendžia, aptaria su dėstytojais iškilusias problemines sritis, 

teikia studentams grįžtamąjį ryšį. 

• Programos komiteto lygmuo – analizuojami profesinių ir baigiamųjų praktikų bei 

baigiamųjų darbų vertinimo rezultatai ir nustatomos tobulintinos sritys. Studentų pažangos rezultatai 

periodiškai sisteminami ir analizuojami – nustatomas studentų, turinčių akademinių skolų, skaičius, 

mėginama nustatyti priežastis, kas lemia studentų nepažangumą. Išplėstiniuose posėdžiuose su 

dėstytojais aptariami kokybiškų studijų vykdymo būtini elementai, problemų sprendimo galimybės 

ir būdai. 

• Fakulteto lygmuo – Dekano organizuojamų posėdžių metu aptariamos probleminės sritys 

– studentų nepažangumas, nubyrėjimas dėl nepažangumo. Studijų skyrius 2 kartus per mokslo metus, 

pasibaigus semestrui atlieka studentų pažangos rezultatų analizę, su jais supažindina Dekaną, 

Prodekaną ir Katedros vedėją, aptarimo metu nustatomos problemines sritis ir aptariami būdai joms 

tobulinti.  

Kasmet skaičiuojama ir analizuojama, kiek studentų išbraukiama dėl nepažangumo. Skaičius 

gana pastovus – 2019 m. dėl nepažangumo buvo išbraukta 23 studentai (4,93 proc. nuo visų 

nutraukusių studijas), 2020 m. – 30 studentų (6,71 proc.), 2021 m. – 21 studentas (5,2 proc.). Aiškiai 

matyti, kad 2020 m. kada dėl Covid19 pandemijos paskaitos vyko nuotoliniu būdu, šiek tiek didesnei 

studentų daliai neužteko motyvacijos sėkmingai studijuoti. Grįžus į įprastą studijų būdą, skaičius vėl 

stabilizuojasi. 

Baigiamieji studijų dalyko rezultatai AIS skelbiami ne vėliau kaip 5 darbo dieną po 

atsiskaitymo. Po kiekvieno atsiskaitymo, studentai, dėstytojo paskirtu laiku, yra supažindinami su 

rezultatais, pažymėtomis klaidomis, pastabomis. Pageidaujantys studentai gali susipažinti 

individualiai su dėstytojo pažymėtomis pastabomis, klaidomis, trūkumais ir vertinimu. Tai sudaro 

sąlygas ir galimybes objektyviam studentų žinių vertinimui. Studentas, gavęs grįžtamąją informaciją 

apie žinių spragas ar patvirtinimą, kad mokosi sėkmingai, gali tikslingai susiplanuoti studijoms skirtą 

savarankišką darbą, gilinti žinias, konsultuotis su dėstytojais ir pan. Tarpinį atsiskaitymą arba 

egzaminą laikant VMA Moodle rezultatus ir dėstytojo pastabas studentas gali matyti šioje sistemoje 

iškart po darbo įvertinimo. 

Grįžtamasis ryšys apie studijų organizavimą ir studijų turinį užtikrinamas sistemingai 

atliekant studentų apklausas ir naudojant apibendrintus apklausų rezultatus studijų programoms 

tobulinti, studijų proceso organizavimui gerinti, akademinio personalo sudėčiai ir gebėjimams 

stiprinti. Plačiau apie grįžtamąjį ryšį aprašyta 7 skyriuje.  

Vidinę Programų absolventų užimtumo ir karjeros stebėseną vykdo katedros ir Kolegijos 

karjeros centras, kuris teikia studentams konsultacijas dėl praktikos ir darbo vietų paieškos, suteikia 

žinių apie karjeros planavimą, situaciją darbo rinkoje. Studentai bei absolventai kviečiami ir raginami 

registruotis Karjeros valdymo informacinėje sistemoje (KVIS – www.karjera.lt). 

Pagal Kolegijos Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos aprašą, kasmet atliekama 

absolventų apklausa apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje 

(vykdoma po 6 mėnesių baigus studijas). Apklausos pagalba katedros siekia išsiaiškinti, ar 

absolventai dirba ir kaip greitai jiems sekėsi įsidarbinti; ar susidūrė su sunkumais darbo paieškoje; ar 

darbo pobūdis susijęs su baigta studijų programa; taip pat absolventai pateikia studijų metu įgytų 

žinių ir įgūdžių pritaikomumo darbo rinkoje vertinimą, pateikia pasiūlymų, kaip galima būtų gerinti 

studijų programos ir studijų kokybę.  

Kolegijos ir fakulteto socialiniuose tinklalapiuose bei internetiniuose puslapiuose teikiama ir 

nuolat atnaujinama informacija apie karjeros galimybes, fakulteto absolventai dalinasi savo sėkmės 

istorijomis (https://ekf.viko.lt/visuomenei/absolventu-sekmes-istorija/). 

Apie galimybes įsidarbinti ar atlikti profesinės veiklos praktikas studentai informuojami 

įvairiomis formomis: asmeniškai (žodžiu, elektroniniu paštu ar telefonu), informacija talpinama 

http://www.karjera.lt/
https://ekf.viko.lt/visuomenei/absolventu-sekmes-istorija/
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fakulteto internetiniame puslapyje, informacija perduodama profesijos dėstytojams, esamiems bei 

buvusiems grupių seniūnams. Pateikdami informaciją apie galimybę įdarbinti ar priimti į praktiką 

studentus bei absolventus, darbdaviai kreipiasi telefonu, elektroniniu paštu, nuotolinių ar susitikimų 

auditorijose metu pristato savo įmones, karjeros mugių metu – taip bendrauja su studentais bei teikia 

pasiūlymus praktikai ar darbui. 

Programų studentai į darbo rinką sėkmingai įsitraukia dar nebaigę studijų, t. y. baigiamąjame 

kurse ar anksčiau. Duomenis apie absolventų įsidarbinimo lygį teikia Lietuvos užimtumo tarnyba (8 

lentelė). 
 

8 lentelė. 2018-2020 metų Finansų studijų krypties absolventų įsidarbinimas pagal studijų programas 

praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo pagal kvalifikacijos lygį. 

Mokslo 

metai 
Studijų programa 

Absol-

ventų 

skaičius 

Aukšta 

kvalifikacija 

Žema 

kvalifikacija 

Nekvalifikuoti 

darbininkai 

Dirba tik 

savaran-

kiškai 

Dirba savaran-

kiškai ir/arba 

pagal darbo 

sutartį 

Dirbančiųjų 

dalis, proc. 

2017-2018 

m. m. 

Bankininkystė 53 15 31 1 1 44 83 % 

Finansai 36 19 18 0 0 31 86,1 % 

Investicijos ir 

draudimas 
15 2 14 0 0 14 93,3  % 

Kryptyje 104 36 63 1 1 89 85,6 % 

2018-2019 

m. m. 

Bankininkystė 42 12 23 0 1 29 69 % 

Finansai 40 21 16 1 1 34 85 % 

Investicijos ir 

draudimas 
22 6 10 0 1 15 68,2 % 

Kryptyje 104 39 49 1 3 78 75 % 

2019-2020 

m. m. 

Bankininkystė 50 12 27 0 0 38 76 % 

Finansai 45 21 18 0 1 35 77,8 % 

Investicijos ir 

draudimas 
24 6 16 0 2 23 95,8 % 

Kryptyje 119 39 61 0 3 96 80,7 % 

Šaltinis: Švietimo valdymo informacinės sistema (ŠVIS) 

* Aukšta kvalifikacija - tik samdomų darbuotojų, kurie toliau studijavo arba nebestudijavo, profesijų grupės: 

Vadovai; Specialistai; Ginkluotųjų pajėgų profesijos 

* Žema kvalifikacija - tik samdomų darbuotojų, kurie toliau studijavo arba nebestudijavo, kitos profesijų 

grupės 

** Pastaba: absolventas galėjo dirbti per kelias darbuotojų grupes, t. y. būti prie aukštos ir žemos 

kvalifikacijų. Jeigu dirba daugiau negu vienoje įmonėje skirtingose profesijų grupėse 

 

Programų studentų įsidarbinamumo lygis yra aukštas. Absolventų įsidarbinimo analizė rodo, 

kad, net ir sudėtingomis pandemijos sąlygomis krypties absolventų įsidarbinimo rodikliai yra gana 

aukšti. Kiekvienais metai yra po keletą absolventų, kurie nusprendžia tęsti studijas ir nedirbti, išvykti 

į užsienį, prižiūrėti vaikus Vaiko priežiūros atostogose, tačiau tai labai nedidelę absolventų dalį. 

Kolegijoje keli dokumentai nustato akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir 

nediskriminavimo užtikrinimo principus ir priemones – Kolegijos akademinės etikos kodeksas (toliau 

– Kodeksas), Studijų tvarka, Studijų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Visi šie dokumentai 

pateikiami Kolegijos tinklalapyje https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/. 

Kodeksas, patvirtintas Akademinės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. AT N-7 

apibrėžia pagrindines Kolegijos akademinės bendruomenės narių etiško akademinio elgesio 

nuostatas. 

Kiekvienas akademinės bendruomenės narys, pradėjęs eiti pareigas ar studijuoti Kolegijoje, 

turi pasirašyti sąžiningumo deklaraciją (kaip darbo sutarties ar studijų sutarties priedą), kurioje 

įsipareigoja laikytis Kodekso nuostatų. Studijų tvarkoje nurodoma, kad ir dėstytojai, ir studentai 

privalo imtis visų įmanomų priemonių, siekiant užkirsti kelią studentų akademiniam nesąžiningumui. 

Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas nurodo, kad prieš vertindami studijų rezultatus, dėstytojai 

turi informuoti studentus apie leistinų ir neleistinų priemonių ar išteklių naudojimą. Studentų 

savarankiškus darbų ir projektų originalumą galima patikrinti, pasitelkus Kolegijos elektroninę 

sutapties atpažinimo sistemą OURIGINAL. Jei dėstytojas įtaria nepriimtinų priemonių naudojimą, 

https://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/
https://www.viko.lt/vk-akademines-etikos-kodeksas/
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studentas privalo padėti išsklaidyti įtarimus. Studento atsisakymas bendradarbiauti yra jo 

nesąžiningumo įrodymas. Nustatęs nesąžiningumo faktą, dėstytojas apie įvykį raštu praneša Dekanui 

ir Akademinės etikos komitetui. Jei nesąžiningumo faktas pasikartoja, studentą galima šalinti iš 

Kolegijos. Studentų atstovybės narius galima kviesti padėti stebėti egzaminų ir kitų atsiskaitymų 

vykdymo procesą.  

Studijų tvarkoje taip pat įtvirtintos tolerancijos ir nediskriminavimo nuostatos: studentai turi 

teisę laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras; numatyta tvarka gauti socialinę ir materialinę paramą, 

atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią.   

Analizuojamu laikotarpiu akademinio nesąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo 

principų pažeidimų užfiksuota nebuvo. 

Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūros Kolegijoje 

aprašytos Vilniaus kolegijos apeliacijų nuostatuose patvirtintuose Akademinės tarybos 2016 m. 

lapkričio 23 d. nutarimu Nr. ATN-11. Kolegijos apeliaciniai nuostatai reglamentuoja studentų ir 

klausytojų apeliacijų pateikimo, apeliacinės komisijos sudarymo, apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimų 

priėmimo tvarką Kolegijoje. 

Studijuojantis asmuo apeliaciją gali pateikti dėl dalyko tarpinio ir (arba) baigiamojo 

atsiskaitymo įvertinimo bei vertinimo procedūros; baigiamojo darbo vertinimo procedūros; studijų 

rezultatų, pasiektų studijuojant kitoje Kolegijos studijų programoje, įskaitymo; studijų rezultatų, 

pasiektų kitoje Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje atitikimo pageidaujamos studijų 

programos dalykiniams; neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo.  

Vertinamuoju laikotarpiu apeliacijų pateikta nebuvo. 

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų Programoms pateiktų rekomendacijų 

vertinamajai sričiai nebuvo 
Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas 

Stipriosios pusės 

Mokymo ir mokymosi procesas organizuojamas taip, kad leidžia studijuojančiajam pasirinkti studijavimo būdą pagal 

jo poreikius. 

Studijų krypties studentų pažangos stebėsena vykdoma keliais lygmenimis: dėstytojo, studento, katedros, programos 

ir fakulteto. 

Aukštas įsidarbinamumo lygis. 

Sudarytos sąlygos studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais. 

Tobulintini aspektai 

Motyvacinėmis aktyvaus studijavimo priemonėmis mažinti studijas nebaigiančiųjų skaičių ir gerinti studijuojančiųjų 

pasiekimų rodiklius. 

Studentai skatinti aktyviau pasinaudoti mobilumo paramos programomis semestro ar metų studijoms išvykti 

studijuoti į pažangius užsienio universitetus. Tai praplečia studentų akiratį, didina motyvaciją. Kol kas nedaug 

studentų išvyksta studijuoti į užsienį. 

  

https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/Apeliaciju_nuostatai_sv.pdf
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5. Dėstytojai 

Studijų programos akademinio personalo poreikį ir dėstytojų skaičių studijų programai 

įgyvendinti nustato Programos komitetas ir Fakulteto vadovybė.  

Į Kolegijos dėstytojų pareigas asmenys priimami viešojo konkurso būdu, atsižvelgiant į jų 

išsilavinimą, praktinio darbo patirtį ir atitikimą ketinamo dėstyti studijų dalyko tematikai. Konkursų 

eiti dėstytojų pareigas ir atestacijų organizavimo tvarka bei Dėstytojų pareigybių kvalifikaciniai 

reikalavimai aprašyti 2019 m. kovo 1 d. Kolegijos Direktoriaus įsakyme Nr. V – 96 Dėl dėstytojų 

pareigybių aprašymų patvirtinimo ir Akademinės tarybos 2019 m. vasario 27 d. nutarimu ATN – 2 

patvirtintame Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestacijos tvarkos 

apraše. Dėstytojus atestuoja ir konkursus eiti šias pareigas vykdo Fakulteto konkurso ir atestacijos 

komisija bei Kolegijos konkurso ir atestacijos komisija, kurias tvirtina Kolegijos akademinė taryba. 

Komisijos sudaromos penkerių metų laikotarpiui. Komisijoje ne mažiau 1/3 narių turi būti kitų 

institucijų atstovai, vieną narį turi deleguoti Studentų atstovybė, pagal pareigas 5 Fakulteto komisiją 

įeina dekanas ir prodekanas, o į Kolegijos komisiją – direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

studijoms. 

Dėstytojai įdarbinami 5 metų laikotarpiui. Atestacijos metu dėstytojai pateikia atestacinę bylą, 

kurioje yra sukauptos penkerių metų darbo ataskaitos, studentų atsiliepimai, veiklų įrodymai. 

Atestacijos procedūra padeda įvertinti dėstytojų atitiktį einamoms pareigoms, kvalifikaciją ir 

galimybes padėti studentams pasiekti studijų programos tikslus ir rezultatus, vykdyti Kolegijos 

strateginius tikslus. Atestacija motyvuoja dėstytojus aktyviai vykdyti įvairias studijų procesą 

tobulinančias veiklas, kelti kvalifikaciją, taikyti įvairius mokymo metodus, dalyvauti mokslo 

taikomojoje ar ekspertinėse veiklose, įtraukti studentus į įvairias veiklas. 

Studijų programos dėstytojų sudėtis, yra pakankama studijų programų tikslams pasiekti. 

Analizuojamu laikotarpiu programas įgyvendino 44 dėstytojai: 32 (72,73 proc.) yra Kolegijos 

dėstytojai, 2 (4,55 proc.) - dirbantys kitose aukštosiose mokyklose, 13 (29,5 proc.) - praktikai, 

dirbantys verslo ar viešojo sektoriaus įmonėse / įstaigose / organizacijose. Laisvai pasirenkamuosius 

dalykus (LPD) dėsto 20 dėstytojų, iš kurių 13 dėsto ne tik LPD bet ir studijų krypties dalykus, o 7 – 

tik laisvai pasirenkamuosius bendruosius gebėjimus ugdančius studijų dalykus. 

Studijų krypties dalykus dėstančių dėstytojų sąrašas, jų pedagoginiai ir moksliniai laipsniai, 

pedagoginio ir praktinio darbo patirtis, mokslinių tyrimų interesai bei dėstomi studijų dalykai pateikti 

8 priede.  

Nagrinėjant Finansų studijų krypties studentų ir krypties dalykus dėstančių dėstytojų santykį 

matyti, kad analizuojamu laikotarpiu šis santykis išliko pakankamai stabilus ir yra optimalus tikslams 

pasiekti (10 lentelė). Remiantis šiais rodikliais galima teigti, kad studijų procesas vykdomas 

nuosekliai ir stabiliai. 
 

10 lentelė. Finansų studijų krypties studentų ir krypties dalykus dėstančių dėstytojų santykis 

Studijų metai 
Finansų krypties studentų 

skaičius 

Finansų krypties dalykus dėstančių 

dėstytojų skaičius 

Studentų ir dėstytojų 

santykis 

2019/2020 m. m. 447 41 10,9 

2020/2021 m. m. 404 42 9,6 

2021/2022 m. m. 388 40 9,7 
 

Krypties dėstytojų sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus (11 lentelė). Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 patvirtintuose 

„Bendruosiuose studijų vykdymo reikalavimuose“ reglamentuojama dėstytojų sudėties reikalavimai. 
 

11 lentelė. Finansų studijų krypties dėstytojų sudėties atitikimas teisės aktų reikalavimams 

Reikalavimas: Ne mažiau kaip 10 procentų koleginių studijų krypties dalykų apimties turi dėstyti 

mokslininkai 

Iš 151 (150) kreditų studijų krypties dalykų mokslo daktarai dėsto: 

Bankininkystė – 17 kreditų, 11.33 proc. (iš 150 kr.) 

Finansai – 29 kreditus, 19.21 proc. (iš 151 kr.) 

Investicijos ir draudimas – 29 kreditus, 19.21 proc. (iš 151 kr.)  
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Reikalavimas: Daugiau kaip pusė koleginių studijų krypties dėstytojų turi turėti ne mažiau kaip 3 metus 

praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirties 

Studijų programa 

Studijų krypties dalykus 

dėstančių dėstytojų 

skaičius 

Ne mažiau kaip 3 metus praktinio 

darbo dėstomo dalyko srityje 

patirties turinčių dėstytojų skaičius 

Bankininkystė 22 17 (77, 3 proc.) 

Finansai 28 22 (78,6 proc.) 

Investicijos ir draudimas 25 20 (80 proc.) 

Finansų kryptyje 43 35 (81,4 proc.) 
 

Reikalavimas: Koleginių studijų studentų praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, 

studentų praktikai ir kt.) gali vadovauti asmuo, turintis ne žemesnį kaip bakalauro arba profesinio 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį 

Finansų studijų krypties 16,3 proc. dėstytojų yra mokslo daktarai, 83,7 proc. turi magistro ar jam 

prilyginamą kvalifikacinį laipsnį. Dėstytojų sudėtis atitinka teisės akto reikalavimą. 

 

Finansų krypties dalykus dėsto 43 dėstytojai. Jie nuosekliai vykdo Kolegijos, Fakulteto ir 

Katedros planus ir numatytas veiklas, kad studentai pasiektų studijų programų rezultatus. Iš jų ne 

mažiau kaip puse etato ir ne mažiau kaip 3 metus dirbančių Kolegijoje yra 34 (79 proc.). Tarp šių 34 

dėstytojų yra 6 dėstytojai praktikai, kurie dirba Kolegijoje 0,5 etato ir ilgiau nei 3 metus. Kiti 5 

dėstytojai praktikai dirba ilgiau nei 3 metus, tačiau jie dėsto po vieną specialybinį studijų programos 

dalyką, todėl jų etato dalis yra nedidelė, dar 2 dėstytojai praktikai dirba pirmus metus, pakeitę kitus 

dėstytojus-praktikus.  

Programų vykdymo papildomas kokybinis rodiklis yra tas, kad dalį specialybinių dalykų dėsto 

dėstytojai dirbantys įmonėse/įstaigose/organizacijose. 12 lentelėje pateikti dėstytojų-praktikų, 

dėsčiusių Finansų krypties dalykus, per pastaruosius 3 studijų metus skaičiai. 
 

12 lentelė. Dėstytojų-praktikų, dėsčiusių Finansų krypties dalykus, 2019-2022 m., skaičius 

Studijų metai Bankininkystė Finansai 
Investicijos ir 

draudimas 

Iš viso Finansų 

studijų kryptyje 

2019/2020 m. m. 1 5 4 10 

2020/2021 m. m. 1 6 4 11 

2021/2022 m. m. 1 6 5 12 
 

Bankininkystės studijų programoje dirba viena dėstytoja-praktikė Dalytė Poteliūnaitė, turinti 

34 darbo bankuose ir finansinėse institucijose patirtį, dėstanti Kreditavimo dalyką. Be to, 

bankininkystės studijų programoje dirba dar keturi dėstytojai, turintys praktinės darbo banke patirties, 

atėję į Kolegiją dirbti kaip dėstytojai-praktikai, o vėliau baigę darbinę karjerą bankuose, dabar 

dirbantys dėstytojais Kolegijoje.  

Finansų studijų programoje dirba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų 

ministerijos Kontrolės veiklos organizavimo ir koordinavimo skyriaus patarėja Jovita Leščiuvienė, 

dėstanti dalyką „Mokesčiai ir jų administravimas“. „Viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą“ dėsto 

18 metų šioje srityje dirbanti, o šiuo metu UAB E77 finansininkė Jelena Kutkienė. Viešųjų pirkimų 

specializaciją kuruoja praktikė Vilniaus kolegijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, turinti 19 metų 

patirtį, Viktorija Kimsienė. „Programų sąmatų sudarymą“ dėsto Vilniaus kolegijos direktoriaus 

pavaduotojas ekonomikai, turintis 16 metų praktinės patirties, Andriejus Sadauskis. Studijų dalyką 

„Vidaus kontrolė ir jos vertinimas“ dėsto 7 metus praktinės patirties turinti atestuota vidaus auditorė 

Vilniaus kolegijos Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo specialistė Žana Prokopovičienė. Studijų 

dalyką „Finansinę apskaita“ dėsto UAB „Amesta“ vyr. finansininkė Aurelija Meškienė. 

Investicijų ir draudimo studijų programoje studijų dalyką „Asmens draudimas“ daugiau nei 

10 metų dėsto įmonės Swedbank investicijų valdymas vadovas, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų 

asociacijos (LIPFA) direktorius, dr. Tadas Gudaitis. Studijų dalyką „Pardavimų valdymas“ dėsto 

Aviva Lietuva Pardavimų grupės vadovė Gražina Žitkauskienė,  „Turto ir civilinės atsakomybės 

draudimą“ - Ignitis Lietuva draudimo ekspertė Zita Davidonienė. Studijų dalyką „Draudimo žalų 

administravimas ir vertinimas“ dėsto Edgaras Tomas Paberalis – AB „Lietuvos draudimas“ 

vyresnysis teisininkas, einantis Teisinio atstovavimo grupės vadovo pareigas. 
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Studijų kryptyje vyksta natūrali dėstytojų kaita, susijusi su amžiumi, studijų programų 

tobulinimu, tačiau tai nesukelia neigiamų pasekmių studijų kokybei. 

Dėstytojų akademinį judumą koordinuoja Kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, 

atsakinga už tarpinstitucinių bendradarbiavimo sutarčių sudarymą, finansus, išvykų prioritetų 

numatymą. Krypties dalykus dėstantiems dėstytojams sudaromos visos galimybės dalyvauti judumo 

programose. Kasmet dėstytojai turi galimybę teikti paraiškas vykti į dėstymo vizitus ar stažuotes. 

Informaciją apie ERASMUS+ programos akademinio judumo (dėstymui ir personalo judumo 

mokymams) galimybes žodžiu ir raštu jiems nuolat teikia Fakulteto administracija (Tarptautinių ryšių 

ir projektų tarnyba) ir ERASMUS koordinatorė. 

Dėstytojams skiriami finansai ir sudaromos galimybės dalyvauti ir tarptautinėse 

konferencijose bei seminaruose. Visas dalyvavimo renginiuose išlaidas taip pat dengia Kolegija. 

Dėstytojų atranka dalyvauti Erasmus+ mobilumo dėstymo programoje vyksta fakultetuose, ją vykdo 

fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos atrankos komisijos.  

Išsami informacija apie paraiškų teikimo tvarką, atrankos kriterijus, dotacijų dydį ir kt. 

pateikiama FB paskyrose, fakulteto koridoriuose esančiuose TV, išsiunčiama į dėstytojų el. paštus, 

Kolegijos tinklalapyje: https://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/destytoju-mobilumas/#dalyvautidest 

2019-2022 m. išvykusių ir atvykusių Finansų krypties dalykų dėstytojų skaičiai ir jų dalis nuo 

visų krypties dalykų dėstytojų pateikta 13 lentelėje. 
 

13 lentelė. Išvykusių ir atvykusių Finansų krypties dalykų dėstytojų skaičiai ir jų dalis nuo visų 

krypties dalykų dėstytojų per pastaruosius 3 metus. 

Studijų 

metai 

Studijų 

krypties 

dalykus 

dėstančių 

dėstytojų 

skaičius 

Išvykusių 

krypties 

dalykų 

dėstytojų 

vizitų 

skaičius 

Išvykusių 

krypties 

dalykų 

dėstytojų 

vizitų 

dalis, 

proc. 

Šalys, į kurias 

vykstama, ir akademinio 

judumo trukmė 

Atvykusių 

krypties 

dalykų 

dėstytojų 

vizitų 

skaičius 

(dėstymas + 

stažuotė + 

kita veikla) 

Atvykusių 

krypties 

dalykų 

dėstytojų 

dalis, 

proc. 

Šalys iš kurių atvykstama, 

ir akademinio judumo 

trukmė 

2019/2020 

m. m. 

41 17 (2020 

prasidėjo 

Covid19 

pandemija) 

41,4 % 1 Albanija 

1 Baltarusija 

1 Egiptas 

1 Estija 

7 Lenkija 

3 Turkija 

2 Vokietija 

Vizitai 3-5 darbo dienos 

9 (6+1+2) 22 % 1 Albanija 

3 Lenkija 

1 Rumunija 

1 Rusija 

1 Turkija 

2 Ukraina 

Vizitai 3-5 darbo dienos 

2020/2021 

m. m. 

42 2 (Covid19 

pandemija) 

4,8 % 1 Turkija,  

1 Lenkija 

Vizitai 3-5 darbo dienos 

8 (5+0+3) 19 % 2 Lenkija 

1 Serbija 

1 Sakartvelas 

1 Vokietija 

1 Šiaurės Makedonijos 

Respublika 

2 Ukraina 

Vizitai 3-5 darbo dienos 

2021/2022 

m. m. 

40 24 60 % 1 Albanija 

2 Austrija 

1 Danija 

3 Graikija 

2 Ispanija 

8 Lenkija 

1 Portugalija 

1 Suomija 

5 Turkija 

Vizitai 3-5 darbo dienos 

9 (3+3+3)  22,5 % 4 Bulgarija,  

2 Lenkija, 

1 Vokietija 

2 Ukraina 

Analizuojant atvykusių ir išvykusių dėstytojų skaičius labai aiškiai matyti Covid19 

pandemijos įtaka – ženkliai sumažėjęs akademinis judumas, kuris pastaruoju metu aktyvėja. 

Analizuojamu laikotarpiu stebimas didesnis išvykstančių nei atvykstančių dėstytojų skaičius. 

Atvykstantys dėstytojai suteikia tarptautinio, tarpkultūrinio pažinimo studentams tiesiogiai – 

https://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/destytoju-mobilumas/#dalyvautidest
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dėstydami studijų krypties dalykus kartu skatina studentus gilinti užsienio kalbos žinias siekti 

platesnio dalykų pažinimo. 

Kolegija turi platų tarptautinių partnerių tinklą ES ir už jos ribų, kas užtikrina plačias 

pasirinkimo galimybes, todėl visi dėstytojai yra skatinami ir gali dalyvauti atrankose Erasmus+ 

mobilumo programose. 

Dėstymas pagal mainų programą ERASMUS+ suteikia galimybę dalintis tarptautine 

akademine patirtimi, užmegzti naujus kontaktus, gilinti kompetencijas ir pasisemti užsienio partnerių 

patirties, pritaikyti užsienio partnerių patirtį studijų procese, rasti partnerių projektinėms veikloms, 

sudaryti tarptautines komandas taikomojo mokslo veikloms vykdyti. 

Kvalifikacijos tobulinimo principai, tikslai, uždaviniai būdai ir formos aprašyti Vilniaus 

kolegijos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus kolegijos 

Akademinės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimu ATN-11. Dokumente akcentuojama, kad 

kiekvienas dėstytojas turi lygias teises tobulinti kvalifikacijai, ir kad tai yra nuolatinis ir 

nenutrūkstamas procesas.  

Fakulteto administracija periodiškai atlieka dėstytojų poreikių tyrimą ir nustato, kokias 

kompetencijas dėstytojai norėtų tobulinti. Taip pat fakulteto administracija nustato prioritetines 

kvalifikacijos tobulinimo kryptis atsižvelgdama į studijų proceso ir institucijos veiklos aktualijas. Per 

nagrinėjamą laikotarpį prioritetinės kryptys buvo dvi – nuotolinio mokymo techninių, didaktinių bei 

tyriminių kompetencijų tobulinimas. Visada aktualu ir svarbu kiekvieno dėstytojo dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. Aktualus išlieka ir psichologinis pasiruošimas – dėstytojai nuolat 

bendrauja su jaunais žmonėmis, kurių vertybinės nuostatos, elgsena, priimami sprendimai nuolat 

kinta. Todėl organizuojami mokymai, seminarai, kaip pagalba dėstytojui ieškant ir randant 

bendravimo su jaunais žmonėmis sklandžių sprendimų. Fakultete buvo organizuota psichologo, 

Lietuvos psichologų sąjungos nario, Europos psichodramos instituto nario Evaldo Karmazos dviejų 

dalių seminaras „Profesinis santykis su dabartine jaunąja karta“ ir kt. 

Kompetencijų tobulinimas vyksta ir Kolegijos viduje ir išorėje. Kasmet sudaromas Kolegijos 

ir fakultetų inicijuotas vidinių mokymų planas, kuriame numatytus kursus, seminarus suplanuoja 

vesti Kolegijos darbuotojai ir dėstytojai. Visi kolegijos dėstytojai gali registruotis į numatytus 

seminarus ir tobulinti juose kvalifikaciją. Tiek Kolegija, tiek Fakultetas numato kviestinių lektorių 

seminarus svarbiomis, aktualiomis temomis. 

Dėstytojai tobulina kvalifikaciją ir išorėje. Kiekviena katedra mokslo metams skiriamos lėšos 

(biudžeto lėšos) kvalifikacijos tobulinimui skirto finansavimo biudžetą, kurį naudoja dėstytojų 

išoriniams kursams ir seminarams apmokėti. 

Laiką, kurį skirs kvalifikacijos tobulinimui dėstytojas numato Dėstytojo etatinio darbo krūvio 

planavimo kortelėje, kurią derina su katedros vedėju, prodekanu ir kurią tvirtina dekanas. Norėdamas 

vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį dėstytojas rašo prašymą dekano vardu, kurį pirmiausia 

pateikia katedros vedėjui ir suderina finansavimą (jei veikla mokama), katedros vedėjas nurodo kokia 

tai kompetencijų grupė (dalykinių, tyriminių, didaktinių ar bendrųjų gebėjimų) ir pateikia dekanui 

tvirtinti. Mokslo metų pabaigoje dėstytojas rengdamas veiklos ataskaitą, surašo atliktas kvalifikacijos 

tobulinimo veiklas, kurias aptaria pokalbio su katedros vedėju metu. Katedros vedėjas gali 

rekomenduoti keisti kvalifikacijos tobulinimo temas kitiems mokslo metams. 

Dėstytojai aktyviai tobulina kvalifikaciją. Kasmet vienam dėstytojui tam skiriama vidutiniškai 

45 – 60 valandų. Šiek tiek mažiau valandų kvalifikacijai buvo skirta pirmaisiais Covid19 pandemijos 

metais, kada dar nebuvo kokybiškų nuotolinių kursų ir seminarų. Nedalyvaujančių kvalifikacijos 

tobulinime dėstytojų skaičius yra labai nežymus. Visi jie – dėstytojai praktikai, kurių kvalifikacija 

dėstomo dalyko srityje yra aukšta, susijusi su tiesiogiai atliekamomis pareigomis jų darbo vietoje 

įmonėje ar įstaigoje. Dėstytojai-praktikai dažniausia renkasi tobulinti didaktines kompetencijas, 

susijusias su naujausių mokymo(si) metodų panaudojimo galimybėmis studijų procese. 

Fakulteto administracija dėstytojams teikia visokeriopą akademinę paramą ir pagalbą, 

reikalingą kvalifikacijai tobulinti. 
 

 

Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Dėstytojai 
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  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

Investicijos ir draudimas 

1. 

Kolegija skatinama kelti 

dėstytojų kvalifikaciją, ypač 

įdarbinti daugiau dėstytojų, 

turinčių daktaro laipsnį 

Per paskutinius  5 metus buvo įdarbinti 3 mokslų 

daktarai (dr. Dainora Gedvilaitė, dr. Neringa 

Slavinskaitė, dr. Agnė Šimelytė), dėstantys programų 

studijų krypties dalykus 

 

2. 

Reikėtų gerinti personalo ir 

studentų anglų kalbos 

įgūdžius 

Dėstytojams sudarytos sąlygos tobulinti anglų kalbos 

įgūdžius (organizuojami vidiniai mokymai, skiriamos 

lėšos išorės mokymams). Studentai tobulina anglų 

kalbos žinias dalyvaudami tarptautiniuose projektuose 

Anglų kalbos įgūdžiai stiprinami ir projektinių veiklų 

vykdymo metu (žr. 2 skyrių apie vykdomus projektus) 

 

Bankininkystė 

1. 

Nors kalbos įgūdžiai 

pagerėjo, kai kurie 

akademinio personalo nariai 

turėtų tobulinti savo anglų 

kalbos įgūdžius. 

Kolegija suteikia galimybes dėstytojams tobulinti 

anglų kalbą. Organizuoja vidinius anglų kabos 

mokymus pagal skirtingus žinių lygius. Naudojamas 

principas kolegos moko kolegas, t. y. anglų kalbos 

dėstytojai veda kursus kitų disciplinų dėstytojams 

 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Dėstytojai 

Stipriosios pusės 

Finansų studijų krypties studijų programose dirbančio akademinio personalo skaičius yra tinkamas, sudėtis atitinka 

teisės aktus. Didelė dalis dėstytojų turi praktinio darbo patirties, todėl atliepiama misija – studijos yra orientuotos į 

praktinių įgūdžių formavimą. 

Programų krypties dalykus dėstantys dėstytojai–praktikai perteikia tiesioginę aktualią praktinę patirtį ir darbdavių 

poreikius. 

Nuolat tiriami studijų krypties dėstytojų kompetencijų tobulinimo poreikiai. Sudaromos puikios sąlygos 

kompetencijų tobulinimui. 

Tobulintini aspektai 

Tarptautiškumo stiprinimas – reikėtų pritraukti daugiau atvykstančių dėstytojų dėstyti, didinti išvykstančių dėstytojų 

skaičių. 
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6. Studijų materialieji ištekliai 

Vilniaus kolegija (tuo pačiu ir Ekonomikos fakultetas) disponuoja pakankamu auditorijų ir 

kitų patalpų kiekiu: Fakultete iš viso yra 26 mokymo patalpos. Į naujas patalpas, esančias Studentų 

g. 39A, pastato 4 ir 5 aukštuose Fakultetas persikėlė 2019 m. rugpjūčio mėn. Pastarosios yra šviesios, 

šiltos, atitinka saugos ir higienos normų reikalavimus. Visos patalpos suremontuotos. Ankstesnės 

studentų apklausos parodė, jog auditorijose esantys suolai ir stalai nėra patogūs (pav., 505 ir 510 

auditorijose nėra minkštų kėdžių su atlošais), dėl ko, sėdint keliose paskaitose iš eilės, jaučiamas 

didesnis nuovargis. Nuo 2020 m. palaipsniui buvo keičiami neergonomiški suolai ir stalai – naujais, 

ergonomiškais baldais. Iki 2022 m. pabaigos numatyta atnaujinimą užbaigti. 

Fakultete yra 5-ios srautus talpinančios auditorijos (keturios 60 -ies vietų ir viena – 180 vietų) 

bei 13-a 26-36 vietų auditorijos. Auditorijų, kuriose vyksta teorinės paskaitos ir pratybos, sąrašas 

pateiktas 8 priede. Auditorijų vietų skaičius visiškai atitinka studijuojančių studentų skaičių ir jų 

poreikius. 

Bendradarbiavimo su verslo atstovais dėka, naujai įrengta auditorija studentams; 

AmerisourceBergen vardinė auditorija (30 vietų), kurios įrengimą finansavo UAB World Courier 

(Lithuania). 

Fakultete yra 6 kompiuterių auditorijos ir dvi kompiuterių auditorijos, skirtos imitacinėms 

bendrovėms „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“ (skirtos Bankininkystės ir Investicijų ir draudimo 

studijų programų studentų praktiniams įgūdžiams ugdyti). 
 

14 lentelė. Fakulteto kompiuterinių auditorijų plotas ir vietų skaičius 

Eil. Nr. Auditorijos/laboratorijos pavadinimas Patalpos Nr. Plotas, m2 Vietų skaičius 

1. Kompiuterių auditorija 403 87,17 29 

2. Kompiuterių auditorija 404 66,71 26 

3. Kompiuterių auditorija 405 58,83 20 

4. Kompiuterių auditorija 408 43,08 16 

5. Kompiuterių auditorija 411 84,93 30 

6. Kompiuterių auditorija 421 91,30 32 

7. IB „VIKOBankas“ 401 56,54 15 

8. IB „VIKODrauda“ 402 28,98 15 

Kompiuterių auditorijose studijų metu studentams paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriose 

reikalinga naudoti kompiuterines programas, atliekamos profesinės veiklos praktikos. Studentai 

rengia projektus ir baigiamuosius darbus, verslo planus, rašo kitus studijų darbus, kuria duomenų 

bazes, mokosi kompiuterizuoto dokumentų valdymo, apskaitos, modeliuoja įmonės veiklą, naudojasi 

elektroninio pašto, interneto ir bevielio ryšio EDUROAM paslaugomis bei debesų technologijos 

pagrindu veikiančiomis paslaugomis „Office 365“. Todėl studentai gali operatyviai keistis 

informacija, naudodamiesi ne tik fakulteto, bet ir savo asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais.  

Fakulteto reikmėms naudojama 299 kompiuteriai, iš kurių 273 yra kompiuterių auditorijose ir 

bibliotekos skaitykloje. 
 

15 lentelė. Fakulteto kompiuterinės įrangos skaičius 2020-2021 m. 

Įranga 
Rodiklis 

2020-10-01 2021-10-01 

Bendras kompiuterių skaičius 285 299 

Iš jų panaudota kompiuterizuoti:   

biblioteką ir skaityklą 3+7 3+7 
valdymą 26 26 
studijas 256 270 
Kompiuterių skaičius 100-ui nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų studentų 32,74 40,57 

4 ir 5 aukšto vestibiuliuose įrengtos patogios studentų laisvalaikio ir darbo zonos. Prie 

pastarųjų įrengimo prisidėjo Fakulteto socialiniai partneriai UAB Western Union Processing 

Lithuania ir UAB Grant Thotrnton Baltic. Fakultete, šalia studentų laisvalaikio zonos įrengta darbo 

vieta su studentų reikmėms skirtu kompiuteriu ir spausdintuvu.  

Studentams sudarytos sąlygos savarankiškai dirbti įprastose ir kompiuterių auditorijose po 

paskaitų. Dėstytojai turi dėstytojų darbo ir poilsio kambarius. 
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Studijų procese naudojama programinė įranga, įdiegta ne tik kompiuterių auditorijose, bet ir 

prieinama dėstytojams ir studentams per VIKO debesijos paslaugą iš namų kompiuterių.  

Profesinės veiklos praktikų metu naudojamos kompiuterinės apskaitos programos: „Apskaitos 

asistentė“, „Stekas plius“, „Stekas-Apskaita“, „Rivilė“, B1.lt, „Apskaitos politika“, „Apskaitos 

menas“, „Pirminiai apskaitos dokumentai, informacinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos 

„Draudimas“ programa „SAIKAS“, įmonės veiklos modeliavimo programos „Kietas riešutas“, 

statistinių duomenų apdorojimo programa IBM SPSS statistics bei kitos naujausios plačiai 

naudojamos Microsoft paketo programos ir debesų technologijos pagrindu veikiančios paslaugos 

„Office 365“. Imitacinėse bendrovėse „VIKO Bankas“ naudojama banko informacinė sistema 

FORPOST, „VIKO Drauda” – draudimo informacinė sistema DIS. Nuo 2022 m. gegužės mėn. 

„VIKO Bankas“ numatyta naudoti NANO Banking-as-a-service platform programą. Šių IB veikloje 

naudojamos ir informacinės programos „Stekas-alga“ ir „Stekas plius“. Visuose kompiuteriuose yra 

prieinamos aukščiau išvadintos programinės priemonės, išskyrus IBM SPSS statistics. Pastarojo 

licencijavimas yra tinklinis, tai reiškia, kad vienu metu su šia priemone gali dirbti 50 vartotojų. 

Imitacinėse bendrovėse licencijuotų darbo vietų su prieiga prie informacinių sistemų FORPOST, 

NANO Banking-as-a-service platform, DIS bei „Stekas-alga“ ir „Stekas plius“ yra 30. Prie visų 

fakultete esančių kompiuterių studentai gali prisijungti VPN (Virtual Private Network) priemone ir 

naudotis visa jiems reikiama programine bei technine įranga. 

Nuotoliniam bendravimui naudojama komunikacijos platforma Microsoft Teams, su šia 

priemone nesudėtinga organizuoti darbą ir stebėti, kaip vykdomi komandos projektai, atliekamos 

užduotys, dalintis komentarais, reikiama informacija ir failais, efektyviai planuoti susitikimus, vaizdo 

skambučius būnant bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku. Pastaroji platforma itin pasiteisino prasidėjus 

COVID-19 pandemijai, kuomet vadovaujantis laikinuoju Nuotolinių studijų Vilniaus kolegijos 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, iki 2019-2020 mokslo metų pabaigos buvo organizuojamos 

nuotoliniu būdu. 

VMA Moodle aplinkoje veikia ir naudojama sutapties patikros sistema OURIGINAL. 

Studentai nemokamai gali savo asmeniniuose kompiuteriuose įsidiegti naujausias Microsoft 

Office taikomąsias programas, o taip pat įsidiegti arba atnaujinti kompiuteryje jau esančią Microsoft 

Windows operacinę sistemą (pakeisti į Microsoft Windows 10 Education versiją). 

Fakultete veikia nemokamas bevielis EDUROAM ryšys. Patalpų padengimas bevieliu ryšiu 

fakultete sudaro 99 proc. 

Visose fakulteto auditorijose įrengti modernūs lazerinės ir LED hibridinės technologijos 

pagrindu veikiantys projektoriai. Visos šios auditorijos prijungtos prie interneto ir aprūpintos garso 

bei vaizdo (WEB kameros) įranga. Aštuoniose auditorijose sumontuoti interaktyvūs ekranai, kartu 

yra galimybė naudotis „Meetup“ įranga. Visa tai skirta patogiam hibridiniam darbui.  

Realių situacijų virtualizavimui, paskaitų metu yra naudojami virtualios realybės akiniai. 

Vienu metu virtualiais akiniais gali naudotis 30 studentų grupė. 

Nuo 2022 m. sausio mėnesio studijų procese naudojama nauja VMA Moodle versija. 

Dėstytojai pastarąją naudoja mokomajai medžiagai talpinti. Siekiant šios programos panaudojimo 

efektyvumo, fakultete organizuoti mokymai ir seminarai; iki šiol, esant poreikiui, dėstytojams 

teikiamos individualios konsultacijos.  

Finansų studijų programos studentų finansinių projektų rengimui bei mokslo taikomajai 

veiklai plėtoti 2020 m. įkurta Finansų ir apskaitos laboratorija. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu 

bendrųjų funkcijų centru ir LR finansų ministerija numatyta įdiegti informacines sistemas, kurios 

naudojamos viešajame sektoriuje (pav. VBAMS, FVAIS). Tokiu būdu skatinant studentus įgyti ir 

tobulinti kompetencijas, reikalingas viešajame sektoriuje. 

Šiuo metu kuriama Investavimo laboratorija. 2021-2022 mokslo metais auditorijos įrengimui 

skirta 29000 eurų. Kolegijai šios lėšos skirtos įvertinus 2020-2021 mokslo metų taikomo mokslo ir 

meno veiklos įgyvendinimo rezultatus. Laboratorijos tikslas – stiprinti studentų investavimo įgūdžius, 

suteikiant jiems alternatyvią erdvę investuotojų elgsenos tyrimams bei socialiai atsakingo 

investavimo įgūdžių formavimui. 
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Bendradarbiaujant su NASDAQ Vilnius vertybinių popierių birža, pasirašyta sutartis dėl 

duomenų, susijusių su vertybinių popierių biržos veikla ir rinkos pokyčiais, panaudojimu studijų 

procese (biržos duomenys stebimi ir analizuojami realiu laiku). 

Kolegijos pastatas, kuriame yra Fakultetas, pakankamai pritaikytas studentų su negalia 

judėjimui. Prie pagrindinio įėjimo į pastatą yra įėjimas, kuris pritaikytas žmonėms su judėjimo 

negalia. Per jį patenkama į pastato pirmą aukštą, iš kurio liftu galima patekti į Fakulteto patalpas 

(auditorijas, kompiuterines klases, laisvalaikio zonas ir pan.). Fakultete yra pandusai, liftai ir tualetai, 

pritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms. Fakultete šalia įėjimo į auditorijas pritvirtinti iškilūs 

skaičiai, atitinkantys auditorijos numerį, skirti regėjimo negalią turintiems žmonėms. 2022 m. kovo 

mėnesį Kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos aklųjų biblioteka, kuria siekiama 

gerinti studijų prieinamumą regos, skaitymo ar kitų sutrikimų.  

Atsižvelgiant į augantį specialiųjų poreikių turinčių žmonių įsitraukimą į studijas, Fakultete 

numatoma įrengti dvi darbo vietas, siūlant specialiųjų poreikių priemones: vaizdo didintuvą, 

specialias klaviatūras ir alternatyvias peles. 

Tenka pripažinti, kad vienu iš iššūkių specialiųjų poreikių turintiems žmonėms šiuo metu yra 

galimybė fiziškai apsilankyti bibliotekoje. Fakulteto biblioteka yra kitame pastate, kuris nėra 

pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms. Šiuo metu bibliotekos siūloma alternatyva – 

internetiniai ištekliai, kurių apimtys išaugo dėl COVID-19 pandeminės situacijos ir nuotolinio darbo 

pobūdžio. Tikimės, kad patogesnės ir pritaikytos bibliotekos erdvės bus suprojektuotos naujose 

patalpose, kurios numatytos įrengti Kolegijai parengus ir įgyvendinus investicinį projektą.  

Finansų studijų krypties nuolatinėse studijose numatyta Baigiamoji profesinė praktika. 

Pastarosios tikslas – studijų metu įgytų teorinių žinių taikymas praktikoje realiomis verslo sąlygomis. 

Planuojant šią praktiką visokeriopą pagalbą teikia praktikų vadovai ir katedrų vedėjai. Praktikos 

vietas siūlo socialiniai partneriai, kurių sąrašas pateikiamas studentams. Pagal patvirtintą praktikos 

programą studentai turi galimybę ugdyti ir gilinti savo praktinius įgūdžius (žr. 4 skyrių). 

Bankininkystės, Investicijų ir draudimo, Finansų studijų programos studentai Baigiamąją profesinės 

veiklos praktiką išskirtinai atlieka bankininkystės bei kredito, draudimo ir finansų įmonėse arba 

institucijose. Tai suteikia studentams galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje ir įsidarbinti pagal 

specialybę. Visi šios industrijos lyderiai yra Ekonomikos fakulteto socialiniai partneriai: AB SEB 

bankas, AB Swedbankas, AB Luminor bankas, AB Citadele banka, AB Šiaulių bankas, UAB 

Medicinos bankas, Centrinei kredito unijai priklausančios įmonės, UADBB Aon Baltic, ADB 

Compensa VIG, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, AB Lietuvos draudimas, Nacionalinis 

bendrųjų funkcijų centras, LR Socialinės apsaugos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie 

LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB Citco, UAB Neo Finance. 

Ilgalaikiai ir tvarūs partnerystės santykiai užtikrina Finansų studijų krypties studentams kokybišką 

praktikos atlikimo bazę. 

Studijų proceso metu organizuojami edukaciniai vizitai į minėtas įmones ir organizacijas, 

siekiant užtikrinti studijų kokybę. 

Kolegijos biblioteką sudaro centrinė biblioteka ir septynios fakultetų bibliotekos, kurių 

paslaugomis ir ištekliais gali naudotis visi Finansų studijų krypties studentai. Nuo 2019 m. Fakulteto 

biblioteka laikinai įsikūrusi bendrabučio patalpose. Bibliotekos plotas - 435,27 m2, skaityklose yra 46 

darbo vietos, 9 kompiuterizuotos. 

Finansų studijų krypties programoms vykdyti reikalingi ištekliai kaupiami Fakulteto 

bibliotekoje. Bibliotekos fonde sukaupta daugiau nei 141 tūkst. vnt. / 45 tūkst. pavad. spausdintų 

leidinių. 2019-2021 m. bibliotekos veiklai užtikrinti buvo skirta 131 tūkst. Eur per metus (1 studentui 

– 20,8 Eur (2021 m.)). Kasmet biblioteka įsigyja apie 2,3 tūkst. naujų leidinių, iš jų 38 proc. užsienio 

leidyklų, kurioms skirta didžioji lėšų dalis – 68 proc.; prenumeruoja apie 113 pavadinimų periodinių 

leidinių, 60 proc. užsienio kalbomis, dalis periodinių leidinių yra elektroniniai (15 proc.). 

Fakulteto bibliotekoje kaupiamas fakulteto studijų programoms aktualus leidinių fondas, iš 

viso yra 13485 vnt. / 5961 pavad. leidinių, iš kurių 75 proc. skirti krypties studijų programoms. 

Bibliotekos fondas kasmet atnaujinamas aktualiais leidiniais, 2019-2021 m. biblioteka įsigijo 499 

knygas (42 proc. anglų k.) Finansų studijų krypties dalykams ir 147 knygas bendriesiems koleginių 
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studijų dalykams (18 proc. anglų k.) bei prenumeravo 14 profesinius periodinius leidinius (iš kurių 6 

anglų k.). 

Vadovėliai ir mokomosios knygos studentams išduodami semestrui, kitos knygos išduodamos 

pagal poreikį: savaitei, mėnesiui, su galimybe grąžinimo terminą prasitęsti. Atlikti knygų paiešką, 

užsakyti reikiamus leidinius ir prasitęsti knygų grąžinimo terminus studentai gali prisijungę prie VK 

virtualios bibliotekos. 

Biblioteka vartotojams siūlo įvairius elektroninius išteklius: knygas, periodinius leidinius, 

tarptautines duomenų bazes. Kolegijos biblioteka prenumeruoja 21 tarptautinę duomenų bazę, iš 

kurių 13 tinkamų studijų krypties bei bendriesiems koleginių studijų dalykams. Iš viso 

prenumeruojamose duomenų bazėse Kolegijos vartotojai turi prieigą prie 429 tūkst. pavadinimų 

knygų, 20 tūkst. pavadinimų žurnalų (WoS 10,9 tūkst., Scopus 11,8 tūkst.) ir 280 tūkst. pavadinimų 

kitų išteklių. 

Tarptautinėse duomenų bazėse Wiley Online Library, Emerald Management eJournals 

Collection, Taylor & Francis, Springer Journals, Passport, Academic Search Complete 

(EBSCOhost), Academic Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Business Source Complete 

(EBSCOhost), Business Source Ultimate (EBSCOhost), Regional Business News (EBSCOhost) yra 

3428 pilnateksčių mokslinių žurnalų, tinkančių studijų krypties dalykams bei 2081 žurnalų bendrųjų 

koleginių studijų dalykų temomis. OpenDissertations (EBSCOhost) duomenų bazėje VK 

bendruomenė gali skaityti įvairias disertacijas krypties studijų temomis, kurias pateikė 275 pasaulio 

universitetų, tarp kurių Harvardo, Oxfordo, Kembridžo ir daugelis kitų Europos bei JAV universitetų. 

Passport (Euromonitor International) duomenų bazėje vartotojai gali rasti įvairių rinkos tyrimų 

statistinius ir analitinius duomenis, tyrimų ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis 

ir vartotojus. 

Prenumeruojamose elektroninių knygų kolekcijose Academic Complete (ProQuest), eBook 

Academic Collection (EBSCOhost), ir Skillsoft (BusinessPro ir FinancePro kolekcijos), VGTU, 

KTU, VDU, KU ir KVK yra virš 7 tūkstančių elektroninių knygų studijų krypties bei 13 tūkstančių 

bendriesiems koleginių studijų dalykams išleistų anglų k. pastarųjų 5 metų laikotarpiu. 

Taip pat biblioteka prenumeruoja ir įvairias atviros prieigos duomenų bazes, sudaro teminius 

sąrašus pagal fakultetų studijų programas, atviros prieigos išteklius aktyvuoja Kolegijos virtualioje 

bibliotekoje. Virtualioje bibliotekoje vartotojai turi prieigą ir prie Lietuvos atviros prieigos mokslinių 

publikacijų bei prie Lietuvos standartų duomenų bazės (52 tūkst. standartai). 

Biblioteka aktyviai prisideda prie vartotojų informacinio raštingumo ugdymo: kasmet rugsėjo 

mėnesį rengia mokymus studentams apie naudojimosi bibliotekos paslaugomis tvarką, informacijos 

šaltinių citavimo metodiką pagal APA citavimo stilių; taip pat nuolat vykdo elektroninių išteklių 

sklaidą; organizuoja mokymus akademiniam personalui bei teikia individualias konsultacijas 

bibliotekos paslaugų, informacijos paieškos ir šaltinių citavimo temomis. 

Fakulteto bibliotekai 2019 m. persikėlus į naujas patalpas, bibliotekos visi fondai tapo atviri, 

išdėstyti taip, kad suteikia galimybę skaitytojui čia pat susipažinti su leidiniais, išsirinkti ir pasirinktus 

užsakyti į namus. Numatoma ir toliau plėsti ir atnaujinti fizinius ir elektroninius bibliotekos išteklius. 

Dėl COVID-19 pandemijos fizinis vartotojų aptarnavimas buvo ribojamas, tačiau tuo metu 

biblioteka dirbo nuotoliniu būdu. Pandemijos laikotarpis suformavo naujus bibliotekos vartotojų 

įpročius, jie daug rečiau lankosi bibliotekos fizinėse erdvėse ir dažniau renkasi naudotis nuotolinėmis 

bibliotekos paslaugomis, tai rodo virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius, kuris skirtingai nuo 

fizinių apsilankymų, padidėjo daugiau nei dvigubai. Šiuo sudėtingu laikotarpiu biblioteka pasiūlė 

nuotolinius mokymus bei individualias konsultacijas, kurios labai pravertė studentams rašant 

baigiamuosius darbus ir studijų rašto darbus. Nuotoliniam bendravimui naudojama platforma 

Microsoft Teams, su šia priemone lengva organizuoti darbą, dalintis reikiama informacija. Šios 

praktikos pasiteisino, todėl bus naudojamos ir pasibaigus pandemijai. 

Kiekvienais metais atliekamas materialinių išteklių vertinimas, siekiant peržiūrėti turimų 

kompiuterių techninę ir programinę įrangą, mokymo ir mokymosi išteklius, įvertinti patalpų būklę ir 

jų tinkamumą studijoms. Kolegijos Informacinių technologijų centras nuolat rūpinasi bendra 

Kolegijos turima programine įranga ir jos poreikio patenkinimu. 
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Krypties studijų vykdymui reikalingų išteklių atnaujinimo procesas numatomas atsižvelgiant 

į besikeičiančius studentų ir dėstytojų poreikius. Numatoma nuolat atnaujinti studijų procese 

naudojamos programinės įrangos licencijas, pagal poreikį įsigyti naujas, atnaujinti serverių resursus. 

Numatoma nuolat plėsti belaidžio tinklo Fakulteto patalpose spartą bei kasmet atnaujinti 

kompiuterinių ir kitų auditorijų įrangą (projektorius, dėstytojo darbo vietos kompiuterius ir kt.), 

įrengti dvi darbo vietas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. 

 
Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijų materialieji ištekliai 

  Rekomendacija  Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

Finansai 

1. 

Reikėtų pratęsti 

bibliotekos darbo laiką 

ir įsigyti daugiau knygų 

anglų kalba 

Biblioteka dirba nuo 7:30 iki 18:00 val. Toks laikas buvo pasirinktas 

atlikus apklausas ir eksperimento metu registruojant realius apsilankymo 

skaičius. 

Pastaraisiais metais anglų kalba spausdintų leidinių įsigyjama beveik tiek 

pat kiek lietuvių kalba - per 49 proc. visų įsigytų spausdintų leidinių. 

 

Investicijos ir draudimas 

1. 

Rekomenduojama 

naudoti daugiau 

vadovėlių anglų kalba 

Vadovėlių pasiūla pasipildė dėl el. knygų kolekcijų papildomų 

prenumeratų: 

Skillsoft platformoje prenumeruojamos ITPro, BusinessPro ir 

FinancePro el. knygų kolekcijos. 

ProQuest Academic Complete duomenų bazėje yra viso teksto 

elektroninės knygos įvairiomis kalbomis. 

Taip pat kiekvienais metais kas ketvirtį yra užsakomi naujai išleisti 

vadovėliai popierinėje versijoje iš leidyklų. 

 

Bankininkystė 

1. 

Kolegija turėtų 

svarstyti galimybę 

turėti prieigą prie 

nacionalinių ir 

tarptautinių statistikos 

duomenų bazių 

 

Passport – tai verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius 

duomenis, tyrimų ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, 

šalis ir vartotojus. 

Lietuvos oficialios statistikos portalas – Lietuvos statistiniai duomenys 

EUROSTAT – Europos Sąjungos statistinės informacijos duomenys 

OKREDO – finansinių ir verslo duomenų bazė. 

 

 

Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijų materialieji ištekliai 

Stipriosios pusės 

Bendradarbiaujant su verslo atstovais kuriamos studijų (UAB World Courier (Lithuania)) ir laisvalaikio erdvės 

(UAB Western Union Processing Lithuania ir UAB Grant Thotrnton Baltic. 

Kiekvienais metais atliekamas materialiųjų išteklių vertinimas, siekiant peržiūrėti komputerinę techniką ir 

programinę įrangą, mokymo ir mokymosi išteklius, įvertinti patalpų būklę ir jų tinkamumą studijų procesui. 

Finansų krypties studijų programų studentų reikmėms veikia Finansų ir apskaitos bei kuriama Investavimo 

laboratorijos. 

Dėstytojai ir studentai naudoja atnaujintą VMA Moodle aplinką: talpina metodinę medžiagą, pateiktis, užduotis ir 

pan.  

Pandemijos metu studentai ir dėstytojai aktyviai naudojosi MS Teams platforma. Ši sistema naudojama ir dabar. 

Galimiems plagijavimo atvejams nustatyti naudojama elektroninė sutapties atpažinimo sistema ESAS. 

Baigiamajai praktikai atlikti vietas siūlo krypties studijų programų socialiniai partneriai, kurie dažnai tampa 

darbdaviais. 

Bibliotekoje gausu šiuolaikinių informacijos šaltinių (tiek spausdintų, tiek elektroninių). 

Tobulintini aspektai 

Kompiuterinė technika ir programinė įranga greitai nusidėvi. 

Dabartinės bibliotekos patalpos nėra pritaikytos judėjimo negalią turintiems žmonėms. 

  

https://bild.skillport.com/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Febookcentral.proquest.com%2Flib%2Fvikolt&data=04%7C01%7Ck.blazeviciene%40viko.lt%7Cc54e39fb59f244deb9f708d8fa6a03af%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637534680548994007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i1hBeOs6TzxeFPmDgY%2BQMS6RHVMFUV1yMUUW2rCYWTY%3D&reserved=0
http://www.portal.euromonitor.com/
https://osp.stat.gov.lt/
https://ec.europa.eu/eurostat
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7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 

Studijų kokybės reikalavimai vykdomi, vadovaujantis šiais Vilniaus kolegijos dokumentais: 

Vilniaus kolegijos statutu, Studijų tvarka, Studijų programų aprašais, Akademinės etikos kodeksu, 

Rezultatų įskaitymo tvarkos aprašu, Apeliacijų nuostatais, Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių 

reikalavimų aprašu. Šie dokumentai, to taip pat strateginiai plėtros planai ir ataskaitos apibrėžia 

sprendimų priėmimo ir patvirtinimo procedūras. 

Vilniaus kolegijos atnaujintas kokybės vadovas patvirtintas 2022 m. vasario 9 d. Akademinės 

tarybos nutarimu Nr. AT N-2. Kokybės vadovo tikslas – apibendrinti vidinio kokybės užtikrinimo 

procesus ir procedūras. Kokybės vadovas suteikia galimybę užtikrinti veiklos skaidrumą, ugdyti 

bendruomenės sąmoningumą ir individualią bei kolektyvinę atsakomybę už studijų, taikomųjų 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir profesionaliojo meno veiklos bei kitų kolegijos veiklų 

kokybės užtikrinimą ir tobulinimą, paskirstant pareigas bei atsakomybę kokybės užtikrinimo ir 

tobulinimo procesuose bei įgyti vidaus bei išorės suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. 

Kokybės užtikrinimo procesus rengiant, vykdant, vertinant ir tobulinant studijų programas 

pagal atitinkamos studijų krypties reikalavimus nustato Vilniaus kolegijos studijų krypčių vidinio 

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. lapkričio 18 d. Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. AT N – 7.  

Vykdomos studijų krypties kokybė užtikrinama atliekant vidinę kokybės stebėseną – nuolatinį 

studijų stebėjimą ir vertinimą, kai užtikrinama studijų krypties įgyvendinimo atitiktis kokybės 

reikalavimams ir operatyviai reaguojama į pastebėtus trūkumus bei aktualų kontekstą.  

Vykdomos studijų krypties vidinį kokybės užtikrinimą organizuoja Dekanas, koordinuoja 

Prodekanas, bendradarbiaudami su studijų programas kuruojančiomis katedromis, Studijų krypties 

komitetu ir Studijų programų komitetais.  

Studijų krypties ir programų komitetai yra atsakingi už krypties studijų programų tikslų, 

studijų rezultatų ir turinio atitiktį visuomenės ir / ar darbo rinkos poreikiams, atlieka vidinį studijų 

kokybės vertinimą, teikia rekomendacijas krypties studijų programos atnaujinimui ir tobulinimui. 

Siekiant užtikrinti Programų kokybę - fakultete veikia trys Programų komitetai bei Finansų 

studijų krypties komitetas. Programų komitetus, sudaro ne mažiau kaip 5 nariai: trys dėstytojai, vienas 

socialinių partnerių atstovas ir vienas antro ar aukštesnio kurso studentų atstovas, deleguotas 

Fakulteto studentų atstovybės. 

Programos komiteto tikslas – užtikrinti studijų programos tikslo, studijų rezultatų ir turinio 

atitiktį visuomenės ir / ar darbo rinkos poreikiams. Siekdamas užtikrinti Programos savalaikę kaitą ir 

kokybę komitetas posėdžiauja nemažiau kaip 2 kartus per metus. 

Siekiant pagrindinio tikslo Programų komitetai: 

• užtikrina studijų programos tikslo, studijų rezultatų, studijų ir vertinimo metodų dermę; 

• bendradarbiauja su Krypties komitetu, studijų programą kuruojančia katedra ir studijų 

programą įgyvendinančiais dėstytojais. 

Programų komitetai, įgyvendindami uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

• teikia siūlymus Krypties komitetui dėl vykdomos studijų programos tobulinimo; 

• šalina ketinamos vykdyti studijų programos aprašo trūkumus pagal dekano, Studijų 

tarnybos studijų kokybės koordinatoriaus ir Krypties komiteto pastabas; 

• ne rečiau kaip kartą per metus aptaria studijų programą su studijų programoje dirbančiais 

dėstytojais, teikia jiems rekomendacijas dėl dalykų aprašų rengimo ir tobulinimo. 

• parengia ketinamos vykdyti studijų programos aprašą ir teikia jį pastaboms dekanui, 

Studijų tarnybos studijų kokybės koordinatoriui ir tuo atveju, jei studijų programa kryptyje ne viena, 

– Krypties komitetui. 

Krypties komiteto tikslas – užtikrinti studijų krypties kokybę, tvarumą ir plėtrą, atsižvelgiant 

į Kolegijos strateginius tikslus. Finansų studijų krypties komitetas vertina studijų programų atitiktį 

Kolegijos strateginiams tikslams, bendriesiems ir specialiesiems studijų programų reikalavimams, 

esant studijų programos aprašo trūkumams, įpareigoja Programos komitetą juos pašalinti, svarsto ir 

tvirtina apibendrintas kasmetinės studijų krypties kokybės stebėsenos išvadas ir krypties tobulinimo 

rekomendacijas. 
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Pagrindinė studijų organizatorė ir vykdytoja yra Katedra. Bankininkystės katedra kuruoja 

Bankininkystės, Finansų katedra kuruoja Finansų, o Draudimo katedra kuruoja Investicijų ir 

draudimo studijų programas. 

Efektyviam studijų krypties Programų valdymui ir tobulinimui katedros koordinuoja ir 

kontroliuoja akademinio personalo kompetencijų tobulinimą, metodinių mokymo (-osi) priemonių 

rengimą, atsako už studijų dalykų (modulių) aprašų kokybę, įgyvendina studijų krypties komiteto 

numatytas priemones krypties studijoms tobulinti ir išorinio studijų krypties vertinimo metu 

nustatytoms silpnybėms šalinti, rengia išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos 

ataskaitą, teikia siūlymus dekanui atnaujinti materialiąsias sąlygas. Taip pat vykdo apklausas, 

numatytas Vilniaus kolegijos grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos apraše patvirtintame 

2019 m. balandžio 3 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. AT N-4 (Dalyko (modulio) dėstymo 

kokybės; Praktikos, atliekamos ne fakultete, vertinimo; Studentų pasirengimo profesinei veiklai 

apklausas; Baigiamojo kurso studentų apklausas apie pasirinktą studijų programą, studijų rezultatus 

ir turinį; Absolventų apklausas apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo 

rinkoje; Darbdavių apklausą apie studijų programos poreikį) ir skelbia fakulteto internetinėje 

svetainėje apibendrintas šių apklausų ataskaitas. Studentams grįžtamais ryšys teikiamas ir žodžiu 

susitikimuose su Programų komitetų atstovais ir „apskritųjų stalų“ diskusijų metu. Socialiniams 

partneriams grįžtamasis ryšys pateikiamas dar ir susitikimų, diskusijų metu, bei Programų komitetų 

posėdžiuose. Dėstytojai su grįžtamojo ryšio ataskaitomis, kaip ir kitos grupės gali susipažinti 

internetinėje svetainėje, o taip pat išplėstinių Programų komitetų posėdžių metu, Katedrų, Dekanato 

posėdžių metu. 

Siūlymus studijų programų turinio tobulinimui gali teikti Katedros, surinkusios informaciją iš 

apklausų, susitikimų su socialiniai partneriais, organizuotų „apskritųjų stalų“ diskusijų su studentais 

apie studijų kokybę, turinį, studijų organizavimą, Dėstytojai, atsiradus poreikiui keisti dalyko turinį 

dėl teisės aktų ar kitų išorinės aplinkos pasikeitimų, dalyko apimtį ar vietą studijų plane, Programos 

komitetas, nustatęs naujai susiformavusias aplinkybes ir apsvarstęs poreikį tobulinti, Krypties 

komitetas, matydamas trūkumus, Dekanas ar Prodekanas matydami turinio ar organizacinių trūkumų, 

Studentų atstovybė, turėdami siūlymų. Siūlymai teikiami Programų komitetams; Programos 

komitetas svarsto ir parengia Krypties komitetui teikimą dėl studijų programos atnaujinimo; Krypties 

komitetas parengia Dekanui teikimą dėl studijų programos atnaujinimo. Studijų programos 

pakeitimai, priklausomai nuo apimties ir pobūdžio tvirtinami Dekano, Direktoriaus įsakymu arba 

Akademinės tarybos nutarimu. 

Studentai, socialiniai dalininkai, absolventai, dėstytojai ir administracijos atstovai aktyviai 

dalyvauja studijų Programų kokybės gerinimo procese. Ypatingas dėmesys skiriamas studentų 

nuomonei studijų kokybei ir valdymui gerinti. Ekonomikos fakulteto studentai gali stebėti ir teikti 

siūlymus studijų proceso tobulinimui. Programų studentai yra deleguojami į Programų studijų 

komitetus, fakulteto Tarybą, kviečiami į Dekanato posėdžius, taip pat studentai įtraukiami į Fakulteto 

dėstytojų konkursų ir atestacijų komisijos sudėtį. 

Fakulteto Dekanas formuoja Fakulteto veiklos strategiją, koordinuoja ir organizuoja 

akademinę veiklą, dėstytojų priėmimą į darbą, skatina jų įgūdžių ir profesionalumo ugdymą, yra 

atsakingas už vykdomų studijų kokybę. Fakulteto Prodekanas atsakingas už studijų organizavimą, 

koordinuoja studijų programų vykdymą, vertinimą ir tobulinimą, stebi studijų programos vykdymo 

procesą, nagrinėja dėstytojų, studentų ir kitų suinteresuotų šalių pageidavimus ir lūkesčius. Dėstytojai 

yra atsakingi už dėstomų studijų dalykų rezultatų, turinio mokymosi ir mokymo studijų metodų 

dermę. Programoje dėstantys dėstytojai gerina studijų kokybės lygį, nuolat atnaujindami savo 

dėstomų dalykų turinį ir talpindami jį virtualiojoje mokymosi aplinkoje, dalyvauja TMTEP veikloje, 

skatina studentų dalyvavimą jaunųjų mokslininkų konferencijose, organizuoja socialinių dalininkų 

paskaitas studentams, dalyvauja Programų komitetų rengiamuose išplėstiniuose posėdžiuose, 

prisideda rengiant savianalizės ataskaitą. 

Siūlymus studijų programų turinio tobulinimui gali teikti Katedros, surinkusios informaciją iš 

apklausų, susitikimų su socialiniai partneriais, organizuotų „apskritųjų stalų“ diskusijų su studentais 

apie studijų kokybę, turinį, studijų organizavimą, Dėstytojai, atsiradus poreikiui keisti dalyko turinį 

dėl teisės aktų ar kitų išorinės aplinkos pasikeitimų, dalyko apimtį ar vietą studijų plane, Programos 

https://ekf.viko.lt/studijos/apklausu-rezultatai/
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komitetas, nustatęs naujai susiformavusias aplinkybes ir apsvarstęs poreikį tobulinti, Krypties 

komitetas, matydamas trūkumus, Dekanas ar Prodekanas matydami turinio ar organizacinių trūkumų, 

Studentų atstovybė, turėdami siūlymų. Siūlymai teikiami Programų komitetams; Programos 

komitetas svarsto ir parengia Krypties komitetui teikimą dėl studijų programos atnaujinimo; Krypties 

komitetas parengia Dekanui teikimą dėl studijų programos atnaujinimo. Studijų programos 

pakeitimai, priklausomai nuo apimties ir pobūdžio tvirtinami Dekano, Direktoriaus įsakymu arba 

Akademinės tarybos nutarimu. 

Paminėtinas pavyzdys, kai atsižvelgus į studentų išsakytą nuomonę, kad pirmuosiuose 

semestruose studijuojami studentai nelabai pajunta būsimąją savo profesiją, į pirmąjį studijų semestrą 

buvo įtraukta po specialybinį studijų dalyką. Taip pat buvo atsižvelgta į studentų išsakytą poreikį -  

studijuoti skandinavų kalbas, todėl laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašas papildytas švedų ir norvegų 

kalbomis. 

Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais – potencialiais absolventų 

darbdaviais. Kiekviena katedra turi strateginius socialinius partnerius, su kuriais turi daugiausia 

bendradarbiavimo veiklų, kurios padeda tobulinti tiek studijų programų turinį, tiek studijų proceso 

organizavimą. 

 

18 lentelė. Katedrų strateginiai socialiniai partneriai 

Katedra 
Strateginiai socialiniai 

partneriai 
Veiklos 

Bankininkystės AB SEB bankas Studentų praktikos; Dalyvavimas studijų programų komitetuose; 

Kompetencijų plėtra 

AB Citadele banka Studentų praktikos; Personalo mobilumas (stažuotės); Išvykstamosios 

paskaitos; Kompetencijų plėtra 

Centrinė kredito unija Studentų praktikos; Dalyvavimas studijų programų komitetuose; 

Kompetencijų plėtra 

AB Swedbankas Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos;  

AB Luminor bankas Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Parama studijų turiniui 

(atvejai, realios situacijos ir etc.) 

AB Šiaulių bankas Finansinė parama; Studentų praktikos; Kompetencijų plėtra 

Finansų UAB „Western Union 

Processing Lithuania“ 

Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Užsakomieji tyrimai 

Cracow University of 

Economics (Poland) 

Studentų praktikos; Projektai; Užsakomieji tyrimai; Kompetencijų 

plėtra 

NEO Finance Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Kompetencijų plėtra 

Nacionalinis bendrųjų 

funkcijų centras 

Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Dalyvavimas studijų 

programų komitetuose; Užsakomieji tyrimai; Kompetencijų plėtra 

Draudimo ADB “Compensa VIG” Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Dalyvavimas studijų 

programų komitetuose; Parama studijų turiniui (atvejai, realios 

situacijos ir etc.) 

UADBB “Aon Baltic” Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Užsakomieji tyrimai; 

Parama studijų turiniui (atvejai, realios situacijos ir etc.) 

ERGO Insurance SE 

Lietuvos filialas 

Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Dalyvavimas studijų 

programų komitetuose; Parama studijų turiniui (atvejai, realios 

situacijos ir etc.) 

If P&C Insurance AS filialas Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Dalyvavimas studijų 

programų komitetuose 

AAS BTA Baltic Insurance 

Company 

Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Dalyvavimas studijų 

programų komitetuose 

ADB “Gjensidige” Studentų praktikos; Išvykstamosios paskaitos; Parama studijų turiniui 

(atvejai, realios situacijos ir etc.) 
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Studijuojantiems studentams šiose įmonėse organizuojamos pažintinės išvykos, Programų 

studentai atlieka studijų programose numatytas profesinės veiklos praktikas, įmonių atstovai skaito 

paskaitas, siūlo baigiamųjų darbų temas, dalyvauja jų recenzavimo procese bei gynimuose. Jie taip 

pat dalyvauja Programų komitetų veiklose. 

Programų tikslai ir studijų rezultatai, apimtis, studijų dalykai bei profesinės veiklos 

galimybės, išsamiai skelbiami Kolegijos ir EKF tinklapyje https://www.viko.lt/studentams/studiju-

programos-lietuviskai/. Informaciją apie studijų programas taip pat nesunku pasiekti iš kitų interneto 

svetainių, kurias lanko moksleiviai, studentai ir socialiniai dalininkai, pvz., Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto svetainės 

http://www.lamabpo.lt/ ir kt. Taip pat pateikiama informacija, kaip formuojamas konkursinis balas ir 

stojančiųjų patogumui – šio balo skaičiuoklė. Kiekvienais metais yra parengiamas ir išleidžiamas 

leidinys, kuris viešinamas tinklapyje, platinamas gimnazijų moksleiviams karjeros renginiuose bei 

jiems lankantis Kolegijoje. Kolegijos atstovai dalyvauja nacionaliniuose (kasmetinėje parodoje 

„Studijos“, renginyje „Studfestas“, Aukštųjų mokyklų mugėje ir kitose) ir tarptautiniuose (studijų 

parodos Lenkijoje (2019-10-11), Latvijoje (2019-09-21), Sakartvele (2020-02-28/29 ir 2019-02-

22/23), UK (2019-03-23), Kinijoje (2018-10-18/20), Ukrainoje (2018-11-8/10) ir Baltarusijoje 

(2019-02-17)) renginiuose, kuriuose viešinamos studijos Kolegijoje. Socialiniuose tinkluose 

skelbiama socialinių dalininkų nuomonė apie Programą, karjeros galimybes ir individualios sėkmės 

istorijos 

Kolegijos vidinėje akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) kaupiama visa informacija 

susijusi su studijomis: programų tikslai ir rezultatai, dalykų aprašai, studentų žinių vertinimai ir kt. 

Fakulteto administracija, o taip pat ir akademinis personalas naudojasi šia informacine sistema. Ji 

sudaryta iš kelių posistemių ir viena iš jų skirta – studijų programų valdymui, pvz. dėstytojų pareiga 

kasmet užtikrinti, kad AIS sistemoje būtų atnaujintas dėstomo dalyko aprašas, katedros pareiga – kad 

AIS sistemoje būtų tikslūs studijų planai ir studijų programų rezultatai, Studijų skyrius atsakingas, 

kad tiksli būtų informacija apie studentą –studijų pradžia, pabaiga, studijų pertraukos ir pan. Kita 

posistemė skirta valdyti studentų duomenis: priėmimo duomenis, tarpinius ir galutinius įvertinimus, 

registraciją į laisvai pasirenkamus dalykus ir kt. AIS palengvina studijų įgyvendinimo procesą bei 

informacijos apie ją valdymą. Visiems studijų proceso dalyviams – administracijai. Katedroms, 

dėstytojams ir studentams ši informaciją yra lengvai pasiekiama. Studentams su studijų programa ir 

studijų procesu susijusi informacija papildomai pateikiama ir aiškinama susitikimų su Programų 

komiteto nariais, kuratoriais, Studijų skyriaus darbuotojais. 

Kolegijoje įdiegta dokumentų valdymo sistema KONTORA, kurioje kaupiami direktoriaus ir 

dekano įsakymai ir kiti teisės aktai. Dėstytojai su visais dokumentais susipažįsta KONTOROJE, o 

studentams asmeninė informacija (įsakymai, susiję tik su konkrečius studentu) pasiekiami per AIS, o 

studijas ir jų organizavimą, vertinimą ir kitas procedūras reglamentuojantys dokumentai skelbiami 

Kolegijos tinklapyje http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/ 

Išorinio studijų programų vertinimo rezultatai skelbiami Kolegijos tinklapyje: 

https://www.viko.lt/kolegija/kokybes-uztikrinimas/akredituotos-studiju-programos/. Tinklapyje taip 

pat pateikiami Fakulteto vykdomų apklausų rezultatai: https://ekf.viko.lt/studijos/apklausu-

rezultatai/. 

Nagrinėjant apklausų apie studijų turinį rezultatus matyti, kad visos studijų programos atitinka 

studentų lūkesčius, nors jie ir nurodo kai kurių pasiūlymų, kad programa būtų dar geresnė. 

Baigiantieji studentai nurodė ir įvertino (atsakė Visiškai sutinku ir Sutinku), kad žinios ir įgūdžiai 

gaunami studijų metu yra paklausūs darbo rinkoje (84 – 91 proc.), dėstytojų ir studentų bendravimas 

grįstas abipuse pagarba (87 – 100 proc.), daugumai respondentų studijų metu atliktos praktikos buvo 

naudingos (64 – 79 proc.), pakako literatūros ir kitų informacijos šaltinių (63 – 64 proc.), fakulteto 

auditorijos pritaikytos studijoms (82 – 84proc.),studijų metu buvo ugdomi kritinis mąstymas ir 

problemų sprendimas (79 – 82 proc.),vystomi bendradarbiavimo gebėjimai (82 – 95proc.) ir 

kūrybiškumas bei smalsumas (55 – 74 proc.), taip pat skaitmeninis raštingumas (90 – 95 proc.), 

savarankiškumas (80 – 95 proc.), efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija (71 – 90 proc.), 

pasirengimas profesinei karjerai (60 – 81 proc.). Didžioji baigiančiųjų studentų dalis teigia, kad 

studijų programose dalykai išdėstyti nuosekliai ir logiškai. Kai kurie nurodo, kokius dalykus, jų 

https://www.viko.lt/studentams/studiju-programos-lietuviskai/
https://www.viko.lt/studentams/studiju-programos-lietuviskai/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai/
https://www.viko.lt/kolegija/kokybes-uztikrinimas/akredituotos-studiju-programos/
https://ekf.viko.lt/studijos/apklausu-rezultatai/
https://ekf.viko.lt/studijos/apklausu-rezultatai/
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nuomone, reikėtų dėstyti kitoje studijų plano vietoje. Absolventai nurodė dalykus, kuriems, jų 

nuomone, galima buvo skirti daugiau ar mažiau laiko, minėjo studijų dalykus, kuriais rekomenduotų 

papildyti studijų programas, išsakė iššūkius ir sunkumus, su kuriais susidūrė rengdami baigiamąjį 

darbą.  

Apklausos duomenų analizė atskleidė, jog studentai paskaitų metu skatinami formuluoti 

probleminius klausimus, analizuoti, diskutuoti bei naudotis papildomais informaciniais šaltiniais. 

Daugelio paskaitų metu dėstoma teorija iliustruojama aktualiais praktiniais pavyzdžiais, kurie 

studentams naudingi baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo metu. Dėstytojai paskaitose 

naudoja interaktyvias priemones, skatinančias studentų aktyvumą. Analizuojant dalykų dėstymo 

kokybę išryškėjo studentų nuomonė, jog dėstytojai maloniai su pagarba bendrauja su studentais, tai 

leidžia kurti komandinį ryšį tarp dėstytojų ir studentų, kuris skatina labiau įsitraukti į mokymosi 

veiklas bei siekti bendro tikslo. Absoliuti dauguma studentų visiškai pritarė teiginiui, kad studijų 

procese netoleruojami akademinio nesąžiningumo atvejai (nusirašinėjimo, plagijavimo ir kt.). Vis tik 

apklausos metu išryškėjo ir keletas tobulintinų aspektų. Apklausoje dalyvavusių studentų nuomone, 

paskaitų metu visi dėstytojai turėtų pateikti studentams dar daugiau praktinių užduočių, dažniau 

naudoti tokius metodus kaip atvejo analizė, problemų sprendimas, tarpiniams atsiskaitymams dažniau 

naudoti ne klasikinius kontrolinius darbus, o nestandartinius būdus tokius kaip debatai ir pan. Taip 

pat studentai išreiškė nuomonę, jog ne visi dėstytojai dėstymo pradžioje aiškiai nurodo vertinimo 

formas ir kriterijus, todėl semestro eigoje juos patikslinus kartais kyla nesklandumų. Analizuojant 

anketinės apklausos duomenis buvo pastebėta, jog labai svarbu paskaitų metu kurti emociškai tvarius 

santykius, kurie padeda priimti kitus, sutarti ir laikytis susitarimų, klausyti ir dalintis, spręsti 

konfliktines situacijas ir pan. 

Reikia pažymėti dar ir tai, kad labai sudėtinga baigiančius studentus įtikinti aktyviai dalyvauti 

apklausose. Atsakančiųjų skaičiai nėra dideli – norėtųsi aktyvesnio dalyvavimo. Žinodami šią 

situaciją, katedros dėstytojai aktyviai ragina atsakyti, kalbina ir klausia apie studijų programą 

organizuojamų susitikimų metu. 

 

 
Ankstesnio išorinio vertinimo metu ekspertų pateiktos rekomendacijos vertinamajai sričiai 

Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 

1.  Rekomendacija Kaip į ją buvo atsižvelgta Pastabos 

  Finansai  

 

Programos tobulinimo ir 

duomenų rinkimo proceso 

dalyviams reikėtų aiškiau 

apibrėžti jų funkcijas 

Kolegijoje patvirtinti „Vilniaus kolegijos 

studijų krypčių vidinio kokybės užtikrinimo 

tvarkos aprašas“, „Studijų komitetų nuostatai“ 

ir „Katedrų tipiniai nuostatai“ aiškiai apibrėžia 

ir reglamentuoja Programos tobulinimo ir 

duomenų rinkimo proceso dalyvių funkcijas. 

Išplėstiniuose Programų komitetų posėdžiuose 

su dėstytojais ir Programų komitetų ir katedros 

narių susitikimuose su studentais 

akcentuojamos dokumentuose numatytas 

funkcijas 

  

 

Kolegija turėtų gerinti ir 

įforminti ryšius su 

absolventais bei 

socialiniais partneriais. 

Su socialiniais partneriais yra pasirašomos 

bendradarbiavimo sutartys 

Socialiniai partneriai dalyvauja Programos 

komiteto veikloje, susitinka su studentais, 

išsako savo nuomonę apie studijų programą 

pildydami apklausas ir susitikimų-diskusijų 

metu. 

Strateginiai Katedros 

partneriai ir veiklos 

pateiktos 18 

lentelėje. 
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Pagrindiniai savianalizės rezultatai vertinamojoje srityje 

Studijų kokybės valdymas ir viešinimas 

Stipriosios pusės 

Finansų krypties studijų vertinimo ir tobulinimo procese aktyviai dalyvauja institucijos administracijos 

darbuotojai ir akademinis personalas, studentai ir absolventai, darbdaviai, ir socialiniai partneriai. Priimant 

sprendimus atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių nuomonę, vertinami pasiūlymai. 

Formalizuotas studijų krypties grįžtamojo ryšio, apimančio visas suinteresuotas pusių nuomonės apklausas 

vertinimas. 

Tobulintini aspektai 

Rasti būdų aktyvesniam studentų įsitraukimui apklausų dalyvavime. 

 

 

Visos teisės saugomos  ©  Studijų kokybės vertinimo centras 

Be Studijų kokybės vertinimo centro sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šią informaciją. 


