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Vilniaus kolegijos fakultetai (1)

Elektronikos ir informatikos (EIF), 
Jasinskio g. 15  

Ekonomikos (EKF), 
Naugarduko g. 5



Vilniaus kolegijos fakultetai (2)

Sveikatos priežiūros (SPF), 
Didlaukio g. 45  

Verslo vadybos (VVF), 
Didlaukio g. 49  

Menų ir kūrybinių technologijų (MTF), 
Didlaukio g. 82



Vilniaus kolegijos fakultetai (3)

Pedagogikos (PDF), 
Palydovo g. 29

Agrotechnologijų (ATF), 
Beržų g. 2A



Vilniaus kolegijos centrinė administracija

Centrinė administracija

Saltoniškių g. 58



Vilniaus kolegija skaičiais

Daugiau nei 6 800 studentų
Apie 500 dėstytojų
47 visų studijų sričių programos

56 laboratorijos
25 specializuoti studentų praktinės veiklos 
centrai (mokomasis bitynas, veterinarijos 
klinikos, mokomasis viešbutis, grožio 
studija, mados studija ir kt.)
5 verslo praktinio mokymo firmos „VIKO 
Bankas“, „VIKO Drauda“, „Miglė“, 
„Vilionė“, „Agro bitės“.

8 bendrabučiai



Aukštosios mokyklos, priėmusios daugiausia 
į vf, st  studijų vietas 2017 m.



Įstojusieji šimtukininkai į aukštąsias mokyklas 
2016 ir 2017 m. 



Įstojusieji šimtukininkai į Vilniaus kolegiją

Studijų programa
100-ų sk.

Buhalterinė apskaita 5

Elektronikos inžinerija 3

Higieninė ir dekoratyvinė
kosmetologija

3

Tarptautinis verslas 3

Veterinarija 3

Bendrosios praktikos slauga 2

Kraštovaizdžio dizainas 2

Kultūrinės veiklos vadyba 2

Populiarioji muzika 2

Tarptautinė prekyba 2

Viešbučių ir restoranų verslas 2

Studijų programa 100-ų sk.

Tarptautinis verslas (anglų k.) 1

Dietetika 1

Finansai 1

Įstaigų administravimas 1

Kineziterapija 1

Kompiuterių sistemos 1

Kūrybiškumas ir verslo 
inovacijos

1

Programų sistemos 1

Reklamos vadyba 1

Ryšiai su visuomene 1

Socialinė pedagogika 1

Turizmo vadyba 1

iš viso 41



Studijų tarnyba

Studijų tarnybos pagrindinis tikslas – organizuoti, prižiūrėti 
ir tobulinti su studijų organizavimu Kolegijoje susijusias 
veiklas.



VK Studijas reglamentuojantys dokumentai



VK Studijas reglamentuojantys dokumentai



VK Studijas reglamentuojantys dokumentai



ROTACIJAROTACIJA
(studij(studijųų finansavimo pobfinansavimo pobūūddžžio io 

pakeitimas)pakeitimas)



Valstybės finansuojamos studijų vietos netekimas

GERAI BESIMOKANTIS 
STUDENTAS:

Kas vieneri studijų metai vertinama, ar studentas atitinka 
GERAI BESIMOKANČIO studento statusą.



Puikus pasiekimų lygmuo

Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai (80 proc.) modulių (dalykų) 
įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens

Vertinamojo laikotarpio modulių
(dalykų) skaičius

Modulių (dalykų) skaičius

įvertintų „10 ir 9“ ne 
mažiau kaip

įvertintų „8 ir 7“

14 12 2
13 11 2
12 10 2
11 9 2
10 8 2
9 8 1
8 7 1
7 6 1
6 5 1
5 4 1
4 4 0



Tipinis pasiekimų lygmuo

Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų
pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai (75 proc.) modulių
(dalykų) įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio 
lygmens.

Vertinamojo laikotarpio modulių
(dalykų) skaičius

Modulių (dalykų) skaičius

įvertintų „10, 9, 8 ir 7“ ne 
mažiau kaip

įvertintų „6 ir 5“

14 11 3
13 10 3
12 9 3

11 9 2

10 8 2
9 7 2
8 6 2
7 6 1
6 5 1
5 4 1
4 3 1



Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimas

JEI ĮSTOJOTE Į VNF VIETĄ



Valstybės nefinansuojamų studentų dėmesiui

SVARBU!

Jei studentas nėra sumokėjęs einamojo semestro studijų kainos iki Studijų
sutartyje nurodytos datos ir po elektroniniu paštu gauto priminimo iš fakulteto 
kainos nesumoka, yra šalinamas kaip nevykdantys finansinių įsipareigojimų
Kolegijai. 

Studentui nesumokėjus studijų kainos ar jos dalies į VK sąskaitą per 
nurodytą laikotarpį, tolimesnis skolos išieškojimas perduodamas skolų
išieškojimo įmonei.



Turi klausimų dėl studijų?

Studentą

Kreipkis į:

Dėstytoją

Fakulteto studijų skyrių STUDIJŲ SKYRIUS



VK Kompiuterių centras
(https:\\kc.viko.lt)



Kompiuterių centras (https:\\kc.viko.lt)

Bevielio interneto paslauga Eduroam

Virtuali mokymosi aplinka 

Studentų elektroninis paštas ir Office365

Pagalbos sistema 

Vartotojų identifikavimas ir autentifikavimas



Vartotojo identifikatoriai

• Kiekvienam kolegijos studentui yra generuojamas identifikacinių duomenų rinkinys, 
skirtas jungtis ir identifikuoti save visose informacijos sistemose. 

• Identifikacinį rinkinį sudaro: 
- Vartotojo vardas, pavardė, grupė, fakultetas
- identifikatorius, pvz. s987654 (pilnas identifikatorius nurodant serverio adresą
s987654@ad.viko.lt)
- slaptažodis
- elektroninio pašto adresas

• Jei aš esu Vardas Vardauskas, mano duomenys bus:
- Vardas Vardauskas, GR17A, Mano fakultetas
- s987654
- slaptažodis iš 8 simbolių (minimalūs reikalavimai yra 8 simboliai ir 
nesikartojantys paskutiniai penki)
- vardas.vardauskas@stud.viko.lt

• Slaptažodį pasikeisti galite https://kc.viko.lt/slaptazodzio-keitimas/ 



Bevielio interneto paslauga Eduroam

• EDUROAM paslauga – tai tarptinklinio ryšio paslauga, leidžianti skirtingoms projekte 
dalyvaujančioms organizacijoms naudotis vieninga bevielio ryšio vartotojų autentifikavimo 
sistema. Šiuo metu šia paslauga galima pasinaudoti 89 pasaulio šaliųmokymosi įstaigų
teritorijose bei jų bevielių tinklų zonose. 

• Bevieliu ryšiu Vilniaus kolegijos pastatų ribose gali naudotis Vilniaus kolegijos studentai, 
darbuotojai ir svečiai.

• Įdiegimo į įrangą konfigūraciniai failai Vilniaus kolegijos tinkle yra 
https://cat.eduroam.org/?idp=716&profile=1171 . Šią nuorodą rasite Kolegijos kompiuterių
centro tinklalapyje https://kc.viko.lt

• Jei norite, kad Jūsų įrenginys veiktų ne tik Kolegijoje, bet ir kitose mokymo įstaigose, reikia 
teisingai įvesti identifikatorius. Tai yra, įvedant vartotojo identifikatorių reikia nurodyti ne tik 
ID, bet ir kolegijos serverio adresą, pvz. s987654@ad.viko.lt
kur – s987654 yra Jūsų identifikatorius kolegijos informacinėse sistemose, o ad.viko.lt –
paslaugos serverio vardas (jis visiems fakultetams vienodas).

• Galima naudoti tik ID, tačiau tokiu atveju veiks tik Kolegijos tinkle.



Office 365 paslauga

• Kiekvienas VK studentas turi Office 365 paskyrą ir gali naudotis 
visomis jam suteiktomis paslaugomis;

• Paskyra pasiekiama adresu https://login.microsoftonline.com/
• Prisijungti su turimu Vilniaus kolegijos prisijungimo vardu ir 

slaptažodžiu:
Prisijungimo vardas pavidalu s987654@ad.viko.lt (nepainioti 
prisijungimo vardo su el. pašto adresu, kuris yra pavidalu 
vardas.pavarde@stud.viko.lt)

• Slaptažodis (toks pat kaip ir prie kitų VK servisų)

• Paskyra bus panaikinta baigus arba nutraukus studijas.



Office 365 paslauga

Office 365 paslaugų paketas apima kelias skirtingas paslaugas:

•Elektroninis paštas (50 GB talpa), kalendorius, kontaktai.

•Failų saugykla OneDrive for Business (1 TB talpa). Paskyra skirta studijoms/darbui reikalingų failų
talpinimui.

•Skype for Business – programa skirta tarpusavio bendravimui tiesioginiais pranešimais, garso, HD 
vaizdo skambučiais, konferencijų organizavimui. Skype for Business skirtas vidinei komunikacijai, 
tačiau galima bendrauti ir su Skype vartotojais.

•Dokumentų kūrimas ir darbas su jais Online (pvz. Word, Excel).

•Darbalaukio Office 2016 paketas asmeniniame kompiuteryje su vieneriųmetų licencija (tęsiant 
analogišką Vilniaus kolegijos ir Microsoft bendradarbiavimą, licencija bus pratęsta).  Office 2016 
studentams. Office 2016 darbuotojams.

•Aplikacijos mobiliesiems įrenginiams. 

Apie Office 365 paslaugų paketą ir nuorodas daugiau rasite 

https://kc.viko.lt/paslaugos/office-365/



Elektroninis paštas

• Studentų el. paštas pasiekiamas prisijungus prie Office 365 
portalo, Mail skiltyje 

• Office 365 paštas lengvai konfigūruojamas Outlook programoje, 
taip pat mobiliuosiuose įrenginiuose (http://bit.ly/1UQBKcs)

• Mobiliesiems įrenginiams patogu naudoti Microsoft Outlook 
aplikaciją.

• Visais su studijomis susijusiais klausimais privalo būti 
naudojama tik Vilniaus kolegijos el. pašto paskyra.



Pagalbos sistema

• Pagalbos sistema veikia adresu https://help.viko.lt/
Čia galite kreiptis pagalbos susidūrus su problema 
tiek IT srityse, tiek kitais klausimais. 



Kitos sistemos

• Akademinė informacijos sistema https://web.liemsis.lt/vkis/stp_prisijungimas
Čia matomi studento pasirinktos studijų programos turinys, dalykų vertinimai (po sesijų), 
galimybė rinktis laisvai pasirenkamus dalykus. Studentai gali atnaujinti ir matyti informaciją
kuria disponuoja Kolegija.

• Virtuali mokymo/mokymosi sistema https://moodle.viko.lt/
Čia talpinami virtualūs mokymosi/mokymo moduliai, dalykųmedžiaga, testai, užduotys ir kt. 

• Virtuali biblioteka 
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VK&prefLang=lt_LT&afterPDS
=true
Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Vilniaus kolegijos bibliotekos ištekliuose, 
Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), prenumeruojamose duomenų
bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose. 

• Windows 10 EDU nemokamai.



Kur rasti

• Apie visas esamas sistemas ir paslaugas informacijos galima rasti kompiuterių centro 
puslapyje https://kc.viko.lt/

• Nuorodos į pagrindines informacijos sistemas yra pagrindiniame kolegijos puslapyje 

https://www.viko.lt/ , dešinėje yra mygtukas Prisijungti



Prisijunk prie mūsų

https://www.facebook.com/vilniaus.kolegija



VILNIAUS KOLEGIJOS 
BIBLIOTEKA



VILNIAUS KOLEGIJOS BIBLIOTEKA



Bibliotekos interneto svetainė
http://biblioteka.viko.lt/

Vilniaus kolegijos biblioteka 2016



Pranešti raštu!!!

ĮTEIKTI (ATSIŲSTI PASIRAŠYTĄ) 
PRAŠYMĄ

STUDIJŲ SKYRIUI



Studentų apklausos – vardas.pavarde@stud.viko.lt

Kokybės valdymo informacinė sistema – kvs.viko.lt



KAS VYKSTA UŽ MANO 
SIENOS?

TARPTAUTIŠKUMO GALIMYBĖS



TARPTAUTIŠKUMAS – TAI?
• MOBILUMAS (JUDUMAS): 

• STUDIJOS UŽSIENIO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

• PRAKTIKA UŽSIENIO ĮMONĖSE

• DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE

• MENTORYSTĖ ATVYKUSIEMS UŽSIENIO STUDENTAMS

• DALYVAVIMAS ATVYKSTANČIŲ UŽSIENIO DĖSTYTOJŲ
PASKAITOSE

• KT.



KOKIE PRIVALUMAI 
DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE 

VEIKLOSE?
• GALIMYBĖ PAGILINTI PROFESINES ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS;

• GALIMYBĖ PATOBULINTI UŽSIENIO KALBOS(-Ų) ŽINIAS;

• GALIMYBĖ PAŽINTI UŽSIENIO ŠALĮ (-IS);

• GALIMYBĖ SUSIRASTI DRAUGŲ IŠ VISO PASAULIO;

• ASMENYBĖS TOBULĖJIMAS!!!



ERASMUS+

• 3-12 MĖN. STUDIJOS UŽSIENIO 
PARTNERINĖJE INSTITUCIJOJE

• 2-12 MĖN. PRAKTIKA UŽSIENIO ĮMONĖSE
• SKIRIAMA DALINĖ STIPENDIJA

• GALIMYBĖ LANKYTI NEMOKAMUS 
VIRTUALIUS KALBOS KURSUS



KAIP DALYVAUTI 
TARPTAUTINĖSE VEIKLOSE? (1)

• BŪTI MOTYVUOTAM (NORĖTI!!!): DOMĖTIS 
VISOMIS GALIMYBĖMIS, SEKTI INFORMACIJĄ
(INTERNETE, SKELBIMŲ LENTOSE, KT.);

• GERAI MOKYTIS;

• TURĖTI PAKANKAMĄ UŽSIENIO KALBOS LYGĮ, 
(KAD GALĖTUMĖTE STUDIJUOTI TA KALBA); 
NUOLAT LAVINTI UŽSIENIO KALBOS/-BŲ
ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS.



KUR IEŠKOTI INFORMACIJOS:
WWW.VIKO.LT

FB: VIKO INTERNATIONAL

SAVO FAKULTETE: SKELBIMŲ LENTOSE

KLAUSTI !!! -
� SAVO STUDIJŲ KURATORIAUS

� STUDIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO
� FAKULTETO ERASMUS KOORDINATORIAUS

� TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS (TRS)

� DĖSTYTOJO 
� DRAUGO, KOLEGOS

�VIKO ESN (=Erasmus Studentų Tinklo) ATSTOVŲ



© Vilniaus kolegija



KIENO KLAUSTI?

VIKTORIJA KIELAITĖ

SPF ERASMUS KOORDINATORĖ

V.KIELAITE@SPF.VIKO.LT 



KIENO KLAUSTI?

KRISTINA PLAKTONYTĖ -

GROMOVIENĖ

VK STUDENTŲMAINŲ

KOORDINATORĖ

ERASMUS@VIKO.LT



KARJEROS CENTRAS

• Saltoniškių g. 58, 114 kab.
• karjeroscentras@viko.lt



Lietuvos darbo biržos 2017 m.  birželio 1 d.
duomenimis, 

Vilniaus kolegijos absolventų įsidarbinimo lygis  –
97 proc.



Sveikatos priežiūros fakulteto 
absolventų įsidarbinimas – 98 proc.

Studijų programa
Įsidarbinimo 

lygis, %

Bendrosios praktikos slauga 99

Biomedicininė diagnostika 100

Dietetika 100

Ergoterapija 93

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 93

Kineziterapija 97



VILNIAUS  KOLEGIJOS  KARJEROS   CENTRAS 

Paslaugos studentamsPaslaugos studentams
�Darbo ir praktikos pasiūlymai (www.karjera.viko.lt, www.karjera.lt)

�Pagalba darbo paieškos klausimais

�CV ir motyvacinis laiškas

�Pasirengimas darbo pokalbiui

�Individualios karjeros konsultacijos

�Karjeros valdymo seminarai

�Savęs pažinimas 

�Registruokis karjera.lt (www.karjera.lt)



Karjeros valdymo informacinė sistema
https://karjera.lt/



KARJEROS CENTRO TINKLALAPIS, karjera.viko.lt



NEMOKAMOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Konsultuoja  psichologė Lina Štaupienė

Registracija telefonu 8 682 52 596
arba el. paštu l.staupiene@spf.viko.lt



KARJEROS DIENA

2017  11   23
Verslo vadybos fakultete



Finansų ir apskaitos skyrius



Finansų ir apskaitos skyrius

� Moka Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu paskirtas stipendijas;
� Teikia pažymas apie studentui išmokėtą stipendiją;
� Registruoja Vilniaus kolegijos apskaitoje studentų įsiskolinimą už

studijų bei bendrabučių apgyvendinimo paslaugas;
� Pasibaigus kalendoriniams metams, Valstybinei mokesčių

inspekcijai teikia deklaraciją apie studentų sumokėtas įmokas už
studijas;

� Teikia pažymas apie studento Vilniaus kolegijai sumokėtas įmokas 
už studijų paslaugas;

� Studentui, siunčiamam stažuotis į kitą instituciją, gali būti  skiriamos 
piniginės lėšos kelionės metu patirtoms  išlaidoms  kompensuoti.  
Pasibaigus stažuotei, studentas  finansų ir apskaitos skyriui pateikia 
finansinę ataskaitą ir  išlaidas pateisinančius dokumentus.

� Finansų ir apskaitos skyriaus kontaktas, kuriuo galima kreiptis dėl 
minėtų paslaugų (85) 219 16 09



Finansų ir apskaitos skyrius
Įmokų už paslaugas mokėjimas:

� Įstaigos prįįmančios įmokas už VILNIAUS KOLEGIJOS teikiamas 
paslaugas grynaisiais pinigais ir/ar  el.bankininkystės paslaugomis:

� AB SEB bankas;
� Swedbank, AB bankas;
� AB DNB bankas.

� Įmokų kodai už paslaugas studentams:
� 1003 - Studijų kaina;
� 2001 – Studentams už bendrabutį;
� 3001 – Už egzaminą;
� 3005 – ECDL;
� 3007 – Kitos įmokos.

� PASTABA: naudojantis el. bankininkystės paslaugomis rinkitės 
„Imokos ir mokesčiai“



Finansų ir apskaitos skyrius
Įmokų už paslaugas mokėjimas:

� Norint sumokėti  įmoką grynais pinigais banko skyriuje, Jums 
reikalingas bus kvitas, kurį rasite www.viko.lt



Finansų ir apskaitos skyrius
Įmokų už paslaugas mokėjimas naudojantis el. bankininkyste:

PASTABA:

Mokant už paslaugas
visada nurodomas studento vardas, 

pavardė ir asmens kodas (mokėtojo 

kodas), ne tėvų ar draugų



Studentų saviraiška – kviečiame prisijungti

Merginų choras „Vaidilutės“

Folkloro ansamblis „Želmuo”



AČIŪ UŽ DĖMESĮ ☺

SĖKMINGŲ STUDIJŲ!


