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aukštoji vaLStybiNė mokykLa, 

kurioje vykdomoS koLeGiNėS StudijoS, 
orieNtuotoS į praktiNę veikLą
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Gerbiami kolegijos bičiuliai!

Utenos kolegijos bendruomenė gali pagrįstai didžiuotis akademine, moks-
line, projektine veikla, studentų ir dėstytojų pasiekimais bei populiarumu tarp 
stojančiųjų. 

Pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujasi kolegija, – kokybė, tarptautišku-
mas, kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir inovatyvumas. 

Atsižvelgdama į Aukštaitijos regiono, šalies ir tarptautinės darbo rinkos po-
reikius kolegija ugdo kūrybiškus, atsakingus, mokančius priimti sprendimus ir 
spręsti konkrečias problemas bei turinčius tarptautinių ir tarpkultūrinių kompe-
tencijų specialistus. Tokias kompetencijas įgyti leidžia vienintelėje Lietuvos ko-
legijoje  – Utenos kolegijoje – taikoma probleminio mokymo/si sistema, glaudus 
bendradarbiavimas su įmonėmis, aktyvūs tarptautiniai mainai.

Kad esame praaugę regioninės kolegijos rėmus, rodo ir plati mūsų studentų 
geografija – studijuoti į Uteną atvyksta iš visos Lietuvos, įskaitant Vilnių ir kitus 
šalies didmiesčius, studijas Utenos kolegijoje renkasi užsienio studentai.  

Mes vertiname kiekvieno studento nuomonę, skatiname naujų galimybių 
paieškas bei  asmeninį tobulėjimą, todėl nepriklausomų reitingų lentelėse pagal 
studentų pasitenkinimo studijomis ir tarptautiškumo kriterijus nuolat esame pir-
mosiose pozicijose. Ypač džiaugiamės savo studentais, kurie parodo puikius ge-
bėjimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir gauna aukščiausius 
įvertinimus, bei sėkminga absolventų karjera.

Kviečiame ir Jus prisijungti prie Utenos kolegijos bendruomenės – studijuo-
ti, dalyvauti projektuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kursuose, įvairiuose 
renginiuose ir kitoje bendroje veikloje.

Nuoširdžiai 
Lietuvos kolegijų konferencijos prezidentas
Utenos kolegijos direktorius 

Prof. dr. Gintautas Bužinskas
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Mieli stojantieji! 

Laukiame Jūsų – iniciatyvių, aktyvių, pasi-
ruošusių įgyvendinti savo idėjas – mūsų būryje. 
Iki pasimatymo Utenos kolegijoje!

       
Studentų atstovybė 
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Mūsų pasiekimai
•	 Tarptautinė institucijos akreditacija 
•	 Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 

sertifikatas 
•	 Europos verslo asamblėjos (EBA) 

apdovanojimas už aukštą studijų kokybę
•	 Tarptautinės svetingumo specialistų 

asociacijos (EURHODIP) nominacija ,,Metų 
mokykla“

•	 Europos kokybės tyrimų bendrijos (ESQR) 
auksinės kategorijos prizas už veiklos kokybę

•	 Erasmus  aukštojo mokslo chartija 
•	 Kelių diplomų galimybė
•	 Neformalaus švietimo patirtis

Mes siūlome
•	 Perspektyvias studijų programas  
•	 Aukštą studijų kokybę
•	 Studentų mainų programas
•	 Praktikas Lietuvos ir užsienio institucijose
•	 Nuotolines studijas
•	 Draugišką ir bendruomenišką aplinką
•	 Aktyvų studentišką gyvenimą ir saviraiškos galimybes
•	 Palankias tolesnio mokymo/si galimybes universitetuose
•	 Neformaliojo švietimo galimybes
•	 Bendradarbiavimą mokslo tiriamojoje, projektinėje ir kitose veiklose
•	 Paslaugas įmonėms ir visuomenei
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Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras

Specializacijos Aplinkos apsaugos technologijos
Aplinkos apsaugos organizavimas

Studijų apimtis kreditais ir forma 
(trukmė metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, teisės pagrindai, profesinės kalbos kultūra, filosofija arba 
sociologija (pasirinktinai).

Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, chemija, elektrotechnika ir elektronika, informacinės technologijos ir 
inžinerinė kompiuterinė grafika, darbo ir civilinė sauga, ekonomika ir vadyba, atsinaujinantys energijos šaltiniai arba 
kraštotvarka ir apželdinimas (pasirinktinai), ekologija ir aplinkotyra, aplinkos apsaugos politika ir teisė, inžinerinė hi-
drologija, aplinkos monitoringas ir fizinė tarša. 

Moduliai: atmosferos apsauga, vandens ištekliai ir jų apsauga, atliekų tvarkymas ir dirvožemio apsauga (modulį sudaro 
3 tarpusavyje susiję dalykai, modulis studijuojamas sprendžiant aplinkosaugines problemas).

Specializacijų dalykai

Aplinkos apsaugos technologijos: aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai,  projektų valdymas, 
švarioji gamyba. 

Aplinkos apsaugos organizavimas: aplinkos apsaugos vadyba ir auditas, aplinkos ekonomika, projektų valdymas.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti ūkinės veiklos įmonėse, valstybinėse ir vietos sa-

vivaldos institucijose aplinkos apsaugos inžinieriumi, ekologu arba užimti 
kitas su aplinkos apsauga susijusias pareigas.

APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA
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AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMOS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Elektronikos ir elektros inžinerijos profesinis bakalauras
Specializacijos Mechatroninių sistemų valdymas

Technologinių įrenginių valdymas
Elektros inžinerija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginiai dalykai: specialybės anglų kalba, profesinės kalbos kultūra, teisės pagrindai, filosofija / socio
logija / bendravimo psichologija.

Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, chemija, elektronika, elektrotechnika, medžiagotyra, informacinės tech-
nologijos, inžinerinė kompiuterinė grafika, darbo ir civilinė sauga, ekonomikos pagrindai, vadybos pagrindai, auto-
matinio valdymo teorija, elektros mašinos ir transformatoriai, programavimo pagrindai, technologiniai matavimai, 
taikomoji mechanika, informacinės valdymo sistemos, mechatronikos pagrindai, elektros pavaros ir jų valdymas, au-
tomatikos sistemų įtaisai, programuojamieji loginiai valdikliai, valdymo sistemų inžinerija.

Specializacijų dalykai

Mechatroninių sistemų valdymas: robotikos pagrindai, pneumohidroautomatika, mechatroninių sistemų automati-
zavimo kursinis projektas. 

Technologinių įrenginių valdymas: technologinių įrenginių ir sistemų projektavimas ir eksploatavimas, technologinių 
procesų automatizavimas, technologinių procesų valdymo sistemų kursinis projektas.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai galės dirbti automatinio valdymo ir automatinių 

kontrolės sistemų inžinieriais ar šių sistemų diegimo ir priežiūros 
specialistais įvairiose gamybos ar automatines valdymo ir kontrolės 
sistemas diegiančiose įmonėse, taip pat pramonės įmonėse, 
naudojančiose ir pritaikančiose svarbiausius technologijos pasieki-
mus elektronikos, biotechnologijų, mechanikos ir kt. srityse. V

E
R

SL
O

 IR
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

IJ
Ų

 
FA

K
U

LT
E

TA
S



U T E N O S  K O L E G I J A
13



U T E N O S  K O L E G I J A
14



U T E N O S  K O L E G I J A
15

INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras 

Specializacijos Kompiuterinių sistemų valdymas
Interneto projektų valdymas
Programavimas mobiliems įrenginiams

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginiai dalykai: kalbos kultūra ir profesinė etika, specialybės anglų kalba, informacinių technologijų teisė, filosofija 
arba sociologija.

Studijų krypties dalykai: technomatematikos pagrindai, fizika, elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos, elektronika, 
darbo ir civilinė sauga, informatika, diskrečioji matematika, algoritmavimas ir programavimas C++ arba Phyton, inžinerinė 
kompiuterinė grafika, informacijos patikimumas ir sauga, automatų ir kalbų teorija, kompiuterių architektūra ir organizavimas, 
kompiuterių tinklai, operacinės sistemos, IT infrastruktūros valdymas, daugialypė terpė, interneto technologijos, šiuolaikinės ir 
išmaniosios technologijos, vadybos pagrindai ir elektroninis verslas, verslo ekonomika. Modulis Informacijos sistemų inžinerijos 
pagrindai: informacijos sistemos ir duomenų bazės, sistemų inžinerijos pagrindai. 

Specializacijų moduliai

Kompiuterinių sistemų valdymas: kompiuterinės sistemos, kompiuterių tinklų valdymas, IT projektų valdymas. 

Interneto projektų valdymas: IT projektų valdymas, kompiuterinė grafika ir animacija, interneto svetainių kūrimo technologi-
jos. 

Programavimas mobiliesiems įrenginiams: mobilių įrenginių operacinės sistemos, IT projektų valdymas, mobilių įrenginių 
programavimas.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse ir atlikti 

kompiuterių ir jų sistemų pagrindinės, periferinės techninės bei programinės 
įrangos priežiūrą, projektuojant, diegiant bei eksploatuojant kompiuterių tin-
klus valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius, modeliuojant ir valdant 
kompiuterinių sistemų projektus.

Ištęstinės Informacinių sistemų inžinerijos studijos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu.
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MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Maisto produktų technologijų profesinis bakalauras

Specializacijos Pieno ir pieno produktų gamybos technologija
Mėsos produktų gamybos technologija
Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginiai dalykai: filosofija arba sociologija (pasirinktinai), profesinės kalbos kultūra, profesinė etika, 
profesinė užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai: matematika, fizika, neorganinė chemija, elektrotechnika, informacinės technologijos ir 
inžinerinė kompiuterinė grafika, aplinkos apsauga; darbo ir civilinė sauga, organinė chemija ir biochemijos pagrindai, 
mikrobiologija ir sanitarija, cheminė analizė, fizikinė chemija, bendroji cheminė inžinerija ir technologija, teisės pagrin-
dai, verslininkystės įvadas, maisto gamybos įmonės ekonomika, maisto chemija ir analizė, bendroji maisto produktų 
technologija, maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas.

Specializacijų dalykai

Pieno produktų gamybos technologija: pieno produktų gamybos technologija, pieno produktų gamybos technologi
niai įrenginiai, technologinio proceso ekonominis pagrindimas.

Mėsos produktų gamybos technologija: mėsos produktų gamybos technologija, mėsos produktų gamybos tech-
nologiniai įrenginiai, technologinio proceso ekonominis pagrindimas. 

Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija: duonos ir duonos gaminių gamybos technologija, duonos ir duo
nos gaminių technologiniai įrenginiai, technologinio proceso ekonominis pagrindimas.
Profesinės veiklos  galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose maisto pramonės įmonėse, vadovauti 

maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui, 
organizuoti maisto produktų verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.

V
E

R
SL

O
 IR

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
IJ

Ų
 

FA
K

U
LT

E
TA

S



U T E N O S  K O L E G I J A
18



U T E N O S  K O L E G I J A
19

V
E

R
SL

O
 IR

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
IJ

Ų
 

FA
K

U
LT

E
TA

S

BUHALTERINĖ APSKAITA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras

Specializacijos Apskaita prekybinėse įmonėse
Apskaita gamybinėse įmonėse
Apskaita biudžetinėse įstaigose

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.
Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, psichologija, filosofija arba sociologija (pasirinkti-
nai).

Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, verslo etika, ekonominė statistika, mikroekonomika, makroe-
konomika, profesinė kalbos kultūra ir dokumentika, verslo teisė, apskaitos pagrindai, socialiniai tyrimai, vadybos 
pagrindai, finansų rinkos ir institucijos, marketingas, įmonių finansai, darbo ir civilinė sauga, logistika, mokesčiai, 
finansinė apskaita, kompiuterizuotos apskaitos programos, valdymo apskaita, auditas. 

Specializacijų moduliai

Apskaita prekybinėse įmonėse: prekybinių įmonių apskaita, tarptautinės prekybos finansavimas, pardavimų 
valdymas. 

Apskaita gamybinėse įmonėse: gamybinių įmonių apskaita, veiklos finansavimo modeliai, darbo organizavimas, 
normavimas ir apmokėjimas. 

Apskaita biudžetinėse įstaigose: biudžetinių įstaigų apskaita, projektų valdymas, biudžeto sudarymas ir kontrolė.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti buhalteriais arba apskaitininkais 

įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos 
tarnybose, auditorių padėjėjais audito įmonėse.
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BUHALTERINĖ APSKAITA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras

Specializacijos Apskaita prekybinėse įmonėse
Apskaita gamybinėse įmonėse
Apskaita biudžetinėse įstaigose

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, psichologija, filosofija arba sociologija (pasirinktinai).

Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, verslo etika, ekonominė statistika, mikroekonomika, makroekono-
mika, profesinė kalbos kultūra ir dokumentika, verslo teisė, apskaitos pagrindai, socialiniai tyrimai, vadybos pagrindai, 
finansų rinkos ir institucijos, marketingas, įmonių finansai, darbo ir civilinė sauga, logistika, mokesčiai, finansinė ap-
skaita, kompiuterizuotos apskaitos programos, valdymo apskaita, auditas. 

Specializacijų moduliai

Apskaita prekybinėse įmonėse: prekybinių įmonių apskaita, tarptautinės prekybos finansavimas, pardavimų valdy-
mas. 

Apskaita gamybinėse įmonėse: gamybinių įmonių apskaita, veiklos finansavimo modeliai, darbo organizavimas, nor-
mavimas ir apmokėjimas. 

Apskaita biudžetinėse įstaigose: biudžetinių įstaigų apskaita, projektų valdymas, biudžeto sudarymas ir kontrolė.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti buhalteriais arba apskaitininkais įmonių, 

įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, auditorių 
padėjėjais audito įmonėse.
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SVETINGUMO VADYBA *
Tarptautinė jungtinė studijų programa kartu su Rėzeknės technologijų akademija (Latvija)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo ir vadybos profesinis bakalauras
Studijų kalba Anglų kalba
Studijų apimtis kreditais ir forma 
(trukmė metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m. 
Studijų laikotarpiu studentai 80 kreditų turės įgyti partnerinėje užsienio 
aukštojo mokslo institucijoje ir atlikti praktikas užsienio šalių svetingu-
mo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Studijų moduliai:
Svetingumo verslo pagrindai: įvadas į svetingumo vadybą ir verslą, mikromakroekonomika.
Svetingumo komunikacijos pagrindai: bendravimo psichologija, kalbos kultūra ir etiketas, sociologija / filosofija, 
specialybės užsienio kalba (anglų), užsienio kalba I (rusų, vokiečių, prancūzų).
Kalbos ir etiketas: užsienio kalba I (rusų, vokiečių, prancūzų), užsienio kalba II (vokiečių, prancūzų, norvegų, lietuvių, 
latvių), svetingumo verslo etika.
Svetingumo paslaugų organizavimas: apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos, laisvalaikio ir poilsio organi-
zavimas, komunikacijos profesinėje veikloje praktika.
Verslo aplinkos tyrimai: vadybos pagrindai, socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė.
Marketingas: svetingumo paslaugų marketingas, svetingumo rinkos tyrimai, santykių su klientais valdymas (CRM).
Svetingumo verslo finansai ir teisė: apskaitos ir finansų pagrindai, verslo teisė.
Svetingumo paslaugų vadyba: viešbučio paslaugų vadyba, maitinimo paslaugų vadyba, maisto gamyba ir technologi-
jos, paslaugų kokybės vadyba, profesinės veiklos praktika.
Darnusis vystymasis ir svetingumas: turizmo ir svetingumo inovacijos, aplinkosauga, darnioji turizmo plėtra.
Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas: tarpkultūrinė komunikacija, derybų menas.
Galimybė rinktis studijuoti dvi užsienio kalbas ir alternatyvius modulius.
Studentai studijuos ne mažiau 80 kreditų (45%) mobilumo pagrindu (ne mažiau 50 kreditų studijos partnerinėje 
aukštojoje mokykloje ir 30 kreditų – praktikos užsienio šalių svetingumo įmonėse).
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio svetingumo įmonių (apgy

vendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo ir kt. svetingumo pa-
slaugas teikiančių) vadybininkais, administratoriais ar padalinio vado-
vais.

* Absolventai gauna Utenos kolegijos ir Rėzeknės technologijų akademijos diplomus. 
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TEISĖ
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Teisės profesinis bakalauras

Specializacijos Ikiteisminis tyrimas
Juridinės tarnybos veikla

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginiai dalykai: politologija, profesinė užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, 
logika ir socialiniai tyrimai, filosofijos įvadas arba sociologijos įvadas (pasirinktinai).

Studijų krypties dalykai: teisės teorijos pagrindai, Lietuvos teisės istorija, LR teisėsaugos institucijos, LR Konstitucinė 
teisė, administracinė teisė, administracinio proceso teisė, baudžiamoji teisė, baudžiamojo proceso teisė, civilinė teisė, 
civilinio proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, profesinė etika, socialinės saugos teisė, verslo teisė, bendroji ir teisės 
psichologija ir kt. 

Specializacijų moduliai

Ikiteisminis tyrimas: kriminologija, nusikalstamų veikų kvalifikavimas, teismo medicina.

Juridinės tarnybos veikla: civilinės sutartys ir atstovavimas teisme, personalo darbo organizavimas, verslo veiklos 
organizavimas. 
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnais, muitinės 

tarnautojais personalo tarnybos vadovais ir specialistais, antsto-
lio padėjėjais, tarnautojais apskrities viršininko administracijos ir 
savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teri-
toriniuose padaliniuose bei teisėsaugos institucijose,  valstybinio so-
cialinio draudimo fondo pensijų poskyriuose, teisininkais privačiose 
organizacijose.V
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VERSLO VADYBA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Verslo ir vadybos profesinis bakalauras

Specializacijos Marketingo vadyba
Tarptautinio verslo vadyba
Prekybos ir paslaugų vadyba

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės – 4 metai

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, psichologija, kalbos kultūra ir verslo korespondencija, 
filosofija / sociologija (pasirinktinai).

Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, modulis „Tyrimai ir IT“; mikromakroekonomika, verslo teisė, vady-
bos pagrindai, marketingas, apskaitos pagrindai, finansų pagrindai, dalykinė komunikacija, verslininkystės pagrindai, 
verslo etika, marketingo tyrimai, valdymo apskaita, verslo apmokestinimas, projektų valdymas, logistika, elektroninis 
verslas, personalo vadyba, kokybės vadyba, strateginio valdymo pagrindai, darbo ir civilinė sauga.

Specializacijų moduliai 

Marketingo vadyba: tarptautinis marketingas, marketingo valdymas. 

Tarptautinio verslo vadyba: tarptautinės prekybos pagrindai, tarptautinės prekybos finansavimas, eksporto organiza-
vimas ir planavimas. 

Prekybos ir paslaugų vadyba: prekybos ir paslaugų įmonių valdymas, tarptautinės prekybos finansavimas, prekybos 
ir paslaugų marketingas. 

Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti vadybininkais įvairaus tipo įmonių marke
tingo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose, gali or-
ganizuoti savarankišką verslą ir vadovauti jam.

Ištęstinės Verslo vadybos studijos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu. 
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TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMAS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Turizmo profesinis bakalauras

Specializacijos Viešbučių administravimas
Kelionių organizavimo paslaugos 
Kaimo turizmo verslo organizavimas

Studijų apimtis kreditais ir forma 
(trukmė metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės – 4 metai

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: filosofija / sociologija (pasirinktinai), specialybės užsienio kalba, užsienio kalba. 

Studijų krypties dalykai: matematika, turizmo organizavimo pagrindai, bendravimo psichologija, specialybės kalbos 
kultūra, statistika; maisto ruošimas ir aptarnavimas, krašto kultūros istorija, mikromakroekonomika, dokumentų valdy-
mas, socialiniai tyrimai, kelionių geografija, kelionių agentūrų veikla, apgyvendinimo verslas, turizmo verslo organi-
zavimo modulis: verslininkystės pagrindai, vadybos pagrindai, verslo teisė, turizmo marketingas ir tyrimai, darbo ir 
civilinė sauga. 

Specializacijų moduliai

Kaimo turizmo verslo organizavimas: kaimo turizmo verslas, kaimo turizmo marketingas, etnokultūra, laisvalaikio 
ir renginių organizavimas. 

Viešbučių administravimas: viešbučių veiklos organizavimas, maitinimo organizavimas, laisvalaikio ir renginių or-
ganizavimas, viešbučio valdymo kompiuterinės programos. 

Kelionių organizavimo paslaugos: kelionių ir ekskursijų organizavimas, kelionių marketingas, transporto ir bilietų 
rezervavimo sistemos, kelionių etika ir etiketas.

Studentų pasirenkami dalykai: studentai renkasi studijuoti tris dalykus iš kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų 
dalykų banko.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose 

apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, 
kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų 
lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose 
įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose, taip pat pa-
tiems galima įkurti savo turizmo įmonę.

Ištęstinės Turizmo ir viešbučių administravimo studijos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu. 
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TRANSPORTO VERSLAS 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 
 

Transporto ir logistikos profesinis bakalauras

Specializacijos Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas 
Keleivinis transportas ir turizmo verslas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė užsienio kalba, žmogaus sauga ir ergonomika, psichologija, filosofija 
arba sociologija (pasirinktinai). 

Studijų krypties dalykai: taikomoji matematika, modulis „Tyrimai ir IT“, mikromakroekonomika, transporto verslo 
dokumentų valdymas, transporto teisė, vadybos pagrindai, žmonių išteklių vadyba, paslaugų marketingas, verslininkystės 
pagrindai, apskaitos pagrindai, finansai ir kreditas, verslo komunikacija ir etika, transporto ekologija, logistikos pagrin-
dai, transporto sistema, transporto priemonės, transporto technikos pagrindai, rizikų draudimas, kokybės vadyba, trans-
porto mazgai ir terminalai, transporto įmonių ekonomika. 

Specializacijų moduliai

Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas: transporto ekspedicinės veiklos vadyba, tarptautinis verslas, 
informacinės sistemos transporte. 

Keleivinis transportas ir turizmo verslas: keleivinio transporto organizavimas, turizmo paslaugų rinkiniai.
Profesinės veiklos  galimybės Absolventai gali dirbti daugumos transporto įmonių padaliniuose 

vadybininkais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organi-
zuoti transporto veiklą, įgyvendinti projektus, transporto verslo ino-
vacijas, valdyti transporto verslo informaciją, priimti sprendimus 
kokybiškai įmonės veiklai užtikrinti, rengti ir tvarkyti verslui bei 
verslo ryšiams plėtoti reikalingus dokumentus, organizuoti žmonių 
ir jų kolektyvų darbą, analizuoti vežimų ir tarptautinės prekybos 
situaciją įvairiose rinkose, bendrauti su įvairiais verslo partneriais, 
su klientais, užsakovais, tiekėjais, tarp jų ir užsienyje.
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
 

Žemės ūkio technologijų profesinis bakalauras

Specializacijos Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas
Žemės ūkio veiklos organizavimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: psichologija arba sociologija (pasirinktinai), kalbos kultūra ir dokumentų valdy-
mas, profesinė etika, profesinė užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai: matematika, teisė, darbo ir civilinė sauga, elektroninis duomenų apdorojimas, biologija ir 
biochemijos pagrindai, ekologija, ekonomikos pagrindai, įmonių ekonomika, vadybos pagrindai, žemės ūkio politika, 
apskaitos ir finansų pagrindai, marketingas, augalininkystės technologijos, sodininkystės ir daržininkystės technologi-
jos, sėklininkystės pagrindai, veterinarijos pagrindai, gyvulininkystės technologijos, žemės ūkio mechanizavimas.

Specializacijų dalykai

Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas: atsinaujinantys energijos šaltiniai ir technologijos, energetikos 
ekonomika, projektų valdymas.

Žemės ūkio veiklos organizavimas: marketingo tyrimai, žemės ūkio produktų logistika, finansinė apskaita, projektų 
valdymas.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos 

srityse: vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui 
ir realizacijai, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Programa realizuojama Alantos technologijų ir verslo mokyklos bazėje.

V
E

R
SL

O
 IR

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
IJ

Ų
 

FA
K

U
LT

E
TA

S



U T E N O S  K O L E G I J A
31



U T E N O S  K O L E G I J A
32

Studijos ir karjera

Studijos ir karjera

Studijos ir karjera

Studijos ir karjera

Studijos ir karjera

Studijos ir karjera



Studijos ir karjera
Studijos ir karjera Studijos ir karjera

Studijos ir karjera
Studijos ir karjera Studijos ir karjera

Studijos ir karjera
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BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifi-
kacija 

Slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendrosios prak-
tikos slaugytojo kvalifikacija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 210 kreditų, nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. 

Studijų krypties dalykai: anatomija, fiziologija ir patologija; bendravimo ir medicinos psichologija, mikrobiologija ir 
infekcijų kontrolė, bendroji ir klinikinė farmakologija, bendroji slauga, gerontologija, akušerinė / ginekologinė slauga 
ir šeimos sveikata, biochemijos, biofizikos, radiologijos ir genetikos pagrindai, terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos 
principai; fizinė medicina ir reabilitacija, slaugos taikomojo tyrimo metodikos ir statistikos pagrindai, vaikų priežiūra 
ir slauga, bendroji ir specialioji chirurginė slauga, būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, bendruomenės 
slauga, psichikos sveikatos slauga.

Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: odos ir infekcinėmis ligomis sergančiųjų slauga, paliatyvi ir onkologinė 
slauga, slaugos administravimas, slaugos mokymo pagrindai, baigiamoji praktika ir supervizija.

Kolegijos nustatyti ir studentų pasirenkami: medicinos filosofija / moralės filosofija, tarpkultūrinė slauga / 
tarpkultūrinė kompetencija, tarpkultūrinė slauga, slaugos sociologija.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali verstis savarankiška praktika arba dirb-

ti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sis-
temos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių 
paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių 
žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais 
bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organizuoti ir 
įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugy-
mo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, 
bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, dirbti asmens svei-
katos priežiūros komandoje, atlikti slaugos intervencijas ir 
plėtoti slaugos praktiką.
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BURNOS HIGIENA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
profesinė kvalifikacija
 

Burnos higienos profesinio bakalauro laipsnis ir burnos higienisto 
kvalifikacija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų,  nuolatinės studijos – 3 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginiai dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga. 

Studijų krypties dalykai: anatomija, fiziologija ir patologija; mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje, svei-
katos edukologijos pagrindai, žmogaus histologijos ir embriologijos pagrindai, bendravimo ir medicinos psichologija, 
burnos ir dantų ligų profilaktika, ikiklinikinių studijų pagrindai, farmakologija ir fitoterapija, periodontologija ir burnos 
gleivinės ligos, biochemijos, imunologijos ir genetikos pagrindai; ikiklinikiniai darbai su fantomais, klinikinių dalykų 
pagrindai, neatidėliotina medicinos pagalba, taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija, bendrosios paciento 
būklės vertinimo praktika, burnos higienisto procedūros ir klinikinė praktika, geriatrinių pacientų burnos priežiūra, 
profesionali burnos higiena skirtingoms pacientų grupėms. 

Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai, odontologinė radiologija, 
klinikinė odontologija ir nuskausminimas, ortopedinė odontologija ir burnos priežiūra. 

Kolegijos nustatyti ir studentų pasirenkami: medicinos filosofija / moralės filosofija, mokslinės informacijos paieška 
ir analizė / burnos higienisto mokslinio darbo tyrimo metodikos, visuomenės sveikatos mokslo pagrindai / sveikatos 
politika.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti burnos higienistais visų sveikatos priežiūros 

lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos as-
mens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros 
(pagalbos) paslaugas, bei vykdyti jiems priskirtas funkcijas.
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DANTŲ TECHNOLOGIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
profesinė kvalifikacija
 

Dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnis ir dantų techniko 
kvalifikacija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų,  nuolatinės studijos – 3 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginiai dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga.

Studijų krypties dalykai: anatomija ir fiziologija, bendravimo psichologija, dantų funkcinė anatomija ir modeliavi-
mas, dantų techninės medžiagos, infekcijos kontrolė odontologijoje, išimamų plokštelinių protezų gamybos pagrindai, 
laikinų fiksuotų dantų protezų gaminimo pagrindai, taikomųjų tyrimų metodologija, bedančių žandikaulių protezavimo 
pagrindai, lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika, lietų restauracijų gaminimo technika, sveikatos vadybos 
ir ekonomikos pagrindai, dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologijos, lanko atraminių dantų protezų 
gaminimo technologija, metalokeramikos dantų protezų gaminimo technika, pirmoji medicinos pagalba, bemetalės 
keramikos dantų protezų gaminimo technika, kombinuotų lanko atraminių dantų protezų technologijos, ortodontiniai, 
veidožandikaulių gydomieji aparatai bei protezai; plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos.

Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: estetinis dantų kietųjų audinių restauravimas, implantų technika, išimamų 
dantų protezų estetika ir funkcija, baigiamoji praktika ir supervizija.

Kolegijos nustatyti ir studentų pasirenkami: burnos ligos ir sveikata / burnos ligų profilaktika; medicinos filosofija / 
moralės filosofija / karjeros projektavimas / tarpkultūrinė kompetencija.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti dantų technikais dantų protezavimo labo-

ratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos 
licenciją, bei vykdyti jiems priskirtas funkcijas.
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KINEZITERAPIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
profesinė kvalifikacija 

Kineziterapijos profesinio bakalauro laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija.

Studijų apimtis kreditais ir forma 
(trukmė metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.

Studijuojami dalykai moduliais
Studijų moduliai:
Profesinė aplinka: bendravimo psichologija ir pedagogika, profesinė kalba, žmogaus sauga ir ergonomika, profesinė 
etika, filosofija.
Ikiklinikinių studijų pagrindai: anatomija, fiziologija; bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika, masažas, mok-
slas apie judesius, patologija, bendrosios kineziterapijos profesinės veiklos praktika.

Biomedicininiai mokslai: anatomija ir fiziologija, aplinkos sveikata, genetika, šeimos sveikata / visuomenės sveikata.

Kineziterapija, sergant vidaus ligomis ir geriatrijos atvejais: aktyvioji ir pasyvioji kineziterapija, farmakologija ir 
fitoterapija, slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba, terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija.

Kineziterapija, sergant judėjimo-atramos aparato ligomis: chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kinezitera-
pija; reabilitacijos pagrindai, terapinės ir geriatrijos atvejais kineziterapijos profesinės veiklos praktika; chirurginės, 
traumatologinės, ortopedinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika.

Kineziterapija, sergant nervų sistemos ligomis: nervų ligos ir kineziterapija, estetinė fito ir aromaterapija / taškinis 
masažas; miego terapija arba muzikos ir šokio terapija.

Moters ir vaiko kineziterapija: akušerinė ir ginekologinė kineziterapija, kineziterapijos metodikos, vaikų kinezitera-
pija, neurologinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika, pediatrinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika.
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Kineziterapeuto profesinis, asmeninis tobulėjimas ir karjeros projektavimas: specialioji ir gerontologinė kinezi-
terapija, sveikatos teisė, verslo ir karjeros projektavimas, taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos ir statistika; 
sporto medicinos pagrindai / SPA industrijos pagrindai.

Baigiamasis modulis: specialiosios ir gerontologinės kineziterapijos profesinės veiklos praktika, supervizija ir bai-
giamoji profesinės veiklos praktika, baigiamasis darbas.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.
Profesinės veiklos  galimybės Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir moky-
mo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose.
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KOSMETOLOGIJA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
profesinė kvalifikacija
 

Grožio terapijos profesinio bakalauro laipsnis, grožio terapeuto 
kvalifikacija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditai, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga.

Studijų krypties dalykai: anatomija ir fiziologija, aplinka ir visuomenės sveikata, aparatinės procedūros, bendroji ko-
smetologija, dermatologija ir klinikinė kosmetologija, estetinė fito ir aromaterapija, farmakologija, kosmetinė chemija 
ir kosmetinės medžiagos; klinikinė patologija, kosmetinės veido priežiūros pagrindai, ląstelės chemija, biologija ir 
genetika; masažas, makiažo technikos, manikiūras ir pedikiūras, mityba ir sveika gyvensena, neatidėliotina medicinos 
pagalba, piešimas ir koloristika, psichologija, slaugos pagrindai, SPA terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros, 
taikomųjų tyrimų metodologija.

Gilesnė specializacija toje pačioje kryptyje: estetinė medicina, supervizija ir baigiamoji praktika.

Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai: filosofija / sociologija / politologija; verslo or-
ganizavimas ir rinkodara / grožio paslaugų vadyba, išvaizdos stilius ir dizainas / įvaizdžio kūrimas.
Profesinės veiklos  galimybės Absolventai gali dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, 

sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti spe-
cializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais 
kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.
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ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
profesinė kvalifikacija
 

Odontologinės priežiūros profesinio bakalauro laipsnis ir gydytojo 
odontologo padėjėjo kvalifikacija

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m.

Studijuojami dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai: profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga.

Studijų krypties dalykai: anatomija, fiziologija ir patologija; bendravimo ir medicinos psichologija, infekcijos kontrolė 
odontologijoje, sveikatos edukologijos pagrindai, biochemija, imunologija ir genetika; burnos sveikata ir dantų ligų 
prevencija, farmakologija ir fitoterapija, įvadas į klinikinę odontologiją, bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos 
vadybos ir ekonomikos pagrindai, taikomieji tyrimai ir fundamentinė epidemiologija, burnos chirurgija ir nuskausmini-
mas, dantų ligos, klinikinių dalykų pagrindai, pirmoji medicinos pagalba, odontologinė radiologija, ortopedinė odon-
tologija.

Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje: asistavimas implantacijos metu, endodontija, odontologinė pagalba vai-
kams, periodontologija.

Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai: medicinos filosofija / moralės filosofija; 
visuomenės sveikatos mokslo pagrindai / sveikatos politika.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti gydytojo odontologo padėjėjais visų sveika-

tos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose 
įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės 
priežiūros (pagalbos) paslaugas, bei vykdyti jiems priskirtas funkci-
jas.
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SOCIALINIS DARBAS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifi-
kacija
 

Socialinio darbo profesinio bakalauro laipsnis, socialinio darbuo-
tojo kvalifikacija.

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai moduliais
Studijų moduliai:
Įvadas į studijas: studijų įvadas, bendroji psichologija, filosofija, teisės pagrindai.

Komunikacija: užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, informacinės technologijos bei duomenų apdorojimas.

Socialinio darbuotojo profesinė veikla: bendravimo psichologija, socialinio darbuotojo saviugda, socialinio darbo 
teorija ir metodikos, sociologija socialiniame darbe.

Vaiko ir šeimos gerovė: socialinis darbas su individu ir šeima, socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas, šeimos ir vaiko 
teisė.

Sveikata ir gerovė: sveikatos psichologija, socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje, žmogaus sauga.

Socialinė politika: socialinė politika ir ekonomika, socialinių paslaugų teikimo organizavimas, andragogika, socialinė 
ir žmogaus teisė, socialinė psichologija.

Socialinio darbo vadyba: socialinių sistemų vadyba, socialiniai projektai ir programos, organizacinė psichologija.

Socialinis darbas su senyvo amžiaus žmonėmis: socialinis darbas gerontologijoje,  žmogaus teisės, socialinė senyvo 
amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija. 

Socialinis darbas bendruomenėje: socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas grupėje, socialinių tyrimų me-
todai, socialinė ekologija, socialinė rizikos asmenų reabilitacija ir integracija, asocialaus elgesio psichologija.m
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Laisvai pasirenkamieji dalykai. Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal laisvai pasirenkamų dalykų 
aprašą.
Mokomoji profesinės veiklos praktika.

Baigiamasis modulis: baigiamoji profesinės veiklos praktika, supervizija, baigiamasis darbas.

Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti socialinės apsaugos sistemos, sveikatos 
apsaugos sistemos, švietimo sistemos, teisėsaugos sistemos ir kt. 
institucijose, padėdami asmenims, šeimoms, grupėms, organizaci-
joms, bendruomenėms įveikti socialines problemas bei pasiekti op-
timalaus socialinio funkcionavimo visuomenėje.

Ištęstinės Socialinio darbo studijos iš dalies gali būti vykdomos nuotoliniu būdu.
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SOCIALINĖ PEDAGOGIKA 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifi-
kacija
 

Socialinės pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 
pedagogo profesinė kvalifikacija.

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė 
metais)

180 kreditų, nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės – 4 m.

Studijuojami dalykai moduliai
Studijų moduliai:
Žmogaus ir aplinkos pažinimas: profesinė aplinka, informacinės technologijos, profesinė kalba, alternatyviai pasiren-
kamas dalykas. 

Vaiko ugdymas: vaiko sveikatos ugdymas, edukologija, bendroji ir raidos psichologija.

Vaikas ir šeima: šeimos edukologija, socialinio pedagogo darbas.

Socializacijos rizikos veiksniai: didaktika, alternatyviai pasirenkamas dalykas, pedagoginė praktika.

Prevencinis ugdymas: vaikų prevencinis ugdymas, neformalus vaikų ugdymas, delinkventinė pedagogika, alternaty-
viai pasirenkamas dalykas.

Rizikos grupės vaikas: rizikos grupės vaikų resocializacija, socialiai pažeisti vaikai, baigiamasis pedagogikos darbas.

Socialinės paramos organizavimas: socialinė parama bendruomenėje, andragogika, vaiko teisių apsauga, socialinio 
aprūpinimo teisė, socialinių sistemų vadyba, institucijų vadyba ir bendradarbiavimas, laisvai pasirenkamas dalykas.

Socialinio pedagogo profesinis ir asmeninis tobulėjimas: socialinio pedagogo saviugda, nepilnamečių justicija, pro-
fesinis orientavimas ir konsultavimas, laisvai pasirenkamas dalykas.

Socialinio pedagogo profesiniai tyrimai: socialinių tyrimų metodai, socialiniai projektai ir programos, supervizija.
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Baigiamasis modulis: socialinė pedagoginė praktika, baigiamasis darbas.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.
Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti švietimo ir globos, neformaliojo ugdymo 

įstaigose, taip pat specialios paskirties švietimo ir globos instituci-
jose, socialinių ligų prevencijos ir reabilitacijos srityje ir kitose 
socialinės veiklos organizavimo ir vadybos srityse. 

Ištęstinės Socialinės pedagogikos studijos iš dalies gali būti vykdomos nuotoliniu būdu.
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BŪK ERASMUS+ STUDENTAS

Ar svajoji tapti vienu iš 2 mln. aukštųjų 
mokyklų studentų, 2014–2020 metais pagal 

Erasmus+ programą studijuojančių užsienyje 
ar besistažuojančių užsienio įmonėse? 

Utenos kolegija yra gavusi Erasmus  aukštojo mokslo chartiją 2014–2020 metams. Kiekvienas pažangus kolegijos stu-
dentas turi galimybę vykti studijuoti ar stažuotis užsienyje 3–12 mėnesių, jam mokama ES Erasmus+ stipendija, padėsianti 
padengti su studijomis susijusias kelionės ir gyvenimo užsienyje išlaidas.

Programos Erasmus+ studentai priimančiojoje įstaigoje atleidžiami nuo mokesčių už mokslą ar egzaminus, registracijos, 
laboratorijų ir bibliotekų mokesčių.

Studijuodami arba stažuodamiesi užsienyje žmonės tobulina savo profesinius, socialinius įgūdžius, įgyja žinių apie kitas 
kultūras, padidėja  galimybės įsidarbinti.
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KONTAKTAI BŪSIMIESIEMS STUDENTAMS

Informaciją apie priėmimo procedūras bei datas galima sužinoti Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti tinklalapyje 
http://www.lamabpo.lt bei Utenos kolegijoje.

Daugiau informacijos apie priėmimą:
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Mob. tel. 8 687 82 516
El. paštas priemimas@utenos-kolegija.lt
www.utenos-kolegija.lt

UTENOS KOLEGIJA – VISUOMENEI

Vienas svarbiausių Utenos kolegijos veiklos principų yra atvirumas vi    
s uomenei ir kiekvienam jos nariui. 
Besidominčius akademiniu gyvenimu Utenos kolegijoje, studijų sąlygomis 
ir aplinka bei studentišku laisvalaikiu kolegija kviečia dalyvauti atvirų durų 
renginiuose, viešosiose kolegijos dėstytojų ir svečių iš kitų įstaigų paskaito-
se, bendruose studentų ir mokinių renginiuose.
Kolegija bendradarbiauja su šalies ir užsienio aukštojo mokslo institucijomis, 
socialiniais partneriais iš įvairių įmonių ir organizacijų, vykdant projektinę, 
mokslo taikomąją ir kt. veiklas. Kolegijoje  organizuojami kursai, stažuotės, 
atviri edukaciniai ir kultūriniai renginiai, teikiamos paslaugos visuomenei.
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KARJEROS KONSULTACIJOS

Moksleiviai ir visi besidomintys karjeros planavimu bei galimybėmis studijuoti 
Utenos kolegijoje gali susipažinti su siūlomomis studijų programomis, studijų 
galimybėmis bei sąlygomis.
Atvykę apžiūrėsite mokomąją bazę, turėsite galimybių klausytis paskaitų, gauti 
informaciją ar pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais.

Dėl studentų ir dėstytojų paskaitų, kolegijos komandos vizitų į mokyklas 
arba organizuotų mokinių grupių priėmimo kolegijoje kreiptis į Karjeros centrą 
tel. 8 679 07 743, el. p. karjeroscentras@utenos-kolegija.lt

MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI

Kolegijoje plėtojamos mokslo taikomosios veiklos ir atliekamų tyrimų paskirtis – tenkinti Aukštaitijos 
regiono ir šalies poreikius sprendžiant aktualias socialines, ekonomines problemas, konsultuojant vietos 
valdžios, ūkio subjektus. 

•	 Darbo rinkos ir kolegijos vidaus marketingo tyrimai
•	 Edukologiniai tyrimai
•	 Įmonių veiklos marketingo ir vadybos tyrimai
•	 Teisinių paslaugų teikimo aprėpties, kokybės tyrimai
•	 Oro taršos, vandens kokybės ir kiti tyrimai
•	 Visuomenės sveikatos tyrimai
•	 Visuomenės socialinių problemų įvertinimo tyrimai
•	 Įmonių užsakomieji tyrimai

Dėl užsakomosios veiklos – tyrimų, konsultacijų ir kt. paslaugų įmonėms ir organizacijoms –  
informacija teikiama tel. 8 606 96 894, el. p. vitalija@utenoskolegija.lt.
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NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Kursai:
•	 Lietuvos įmonėms, ieškančioms naujų rinkų, naujų verslo krypčių bei naujų sprendimo būdų
•	 Nevyriausybinėms organizacijoms, besirūpinančioms savo įvaizdžiu, narių kvalifikacija ir kompetencija
•	 Praktikų vadovams įstaigose
•	 Pavieniams asmenims, norintiems tobulintis specifinėse veiklos srityse

Stažuotės:
•	 Dantų technikams
•	 Gydytojo odontologo padėjėjams
•	 Burnos higienistams

Programų kryptys:
•	 Buhalterinė apskaita ir finansai
•	 Slauga
•	 Kineziterapija
•	 Kompiuterinis raštingumas
•	 Odontologija
•	 Socialinis darbas
•	 Kosmetologija
•	 Turizmo ir viešbučių administravimas
•	 Komunikacija ir dokumentų valdymas
•	 Užsienio kalbos
•	 Verslumo ugdymas. Verslo organizavimas
•	 Psichologija
•	 Maisto ruošimas ir serviravimas 

Neformaliojo mokymo dalyviams išduodami Utenos kolegijoje registruoti pažymėjimai.
Kolegija taip pat vykdo Neformaliojo švietimo sistemoje ir savarankiškai mokantis įgytų 

kompetencijų pripažinimą.  

Informacija apie kursus ir stažuotes teikiama tel. 8 677 95 329, el. p. dalia.st@ukolegija.lt.
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KITOS PASLAUGOS

Utenos kolegija seminarams, konferencijoms bei kitiems renginiams nuomoja 
įvairaus dydžio auditorijas ir salę su multimedijos  įranga. 

Taip pat teikiamos apgyvendinimo paslaugos: turistai ar kiti miesto svečiai gali 
apsigyventi šiuolaikiškame Mokomajame svetingumo centre (Maironio g. 18).

Veikia Odontologijos kabinetas (Aušros g. 73). 

KVIEČIAME APSILANKYTI, 
SKAMBINTI IR RAŠYTI

UTENOS KOLEGIJA 
Maironio g. 7, LT-28142 Utena

Tel. / faks.: (8 389) 516 62
 El. p. administracija@utenos-kolegija.lt

www.utenos-kolegija.lt
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