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UTENOS KOLEGIJOS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 2017-2018 M M. 

Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

Projektai teikėjo teisėmis 

1 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 

09.3.1-ESFA-K-731 

priemonę „Studijų 

kokybės gerinimas“ 

Studentų verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas 

Utenos, Vilniaus ir Panevėžio 

regionuose (IN CORPORE) 

 

 

Utenos kolegijos, Mykolo Romerio universiteto ir Panevėžio 

kolegijos socialinių, biomedicinos ir technologinių studijų programų 

studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas per mokymus 

komandose, dalyvaujant dėstytojams. Pagrindinė projekto veikla – 

interaktyvūs praktiniai verslumo ir kūrybiškumo ugdymo mokymai, 

kurių metu dalyviai įgis pasitikėjimo savimi, komandinio darbo 

įgūdžių, išmoks atrasti savo kūrybiškumo ir verslumo savybes ir jas 

naudoti siekiant įgyvendinti asmeninius ir profesinius tikslus 

veikdami komandose. Praktiniai kūrybiškumo ir verslumo gebėjimai 

bus ugdomi dirbant su Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionuose 

veikiančių realių transporto, apdirbamosios pramonės, turizmo ir 

poilsio, pramogų, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sričių 

įmonių tikromis paslaugomis ir produktais, komandose, orientuojantis 

spręsti šių regionų socialines problemas. Mokymai užbaigiami 

rezultatų pristatymo, apibendrinimo ir apdovanojimo renginiu. 

Projekto rezultatas - UK, MRU ir PK 135 studentai ir 15 dėstytojų 

įgis ir patobulins verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas, išsiugdytas 

mokantis ir veikiant komandose. Projekto dalyviai gebės geriau 

įsidarbinti aukštojo išsilavinimo reikalaujančiose darbo vietose, verslo 

iniciatyvas orientuoti ne tik į savo, bet į visuomenės gerovės kūrimą, 

kūrybiškai spręsdami regiono, vietinės bendruomenės socialines 

problemas. 

Utenos kolegija 

Partneriai: Mykolo Romerio 

universitetas ir Panevėžio kolegija 

Projekto vadovas A. Pelenienė 

Finansininkas J. Banytė 

Vykdytojai: V. Bartuševičienė, Z. 

Ribokienė, R. Kavoliūnienė, T. 

Gasiulis, Ž. Kazakevičienė, N. 

Stankevičienė PK, D. Urbonienė 

PK, Ž. Simonavičienė MRU 
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

2 LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos konkursas 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi 

programoms finansuoti 

2017 m. 

Senjorų tarpkultūrinės ir 

užsienio kalbos kompetencijų 

lavinimas 

 

Ši mokymų programa parengta atsižvelgiant į senjorų poreikius ir 

pritaikyta jų mokymosi tempui. Programa yra orientuota į A1 anglų 

kalbos mokėjimo lygmenį, pasiekiant programoje numatytų temų A2 

lygmenį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Pagrindinis 

programos tikslas - ugdyti ir plėtoti pagyvenusių žmonių anglų kalbos 

ir tarpkultūrinę kompetenciją. Tikslinė grupė - Programa skirta 

senjorams, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, stokojantiems 

užsienio kalbos įgūdžių ir tarpkultūrinės kompetencijos. Dalyviai: 

Utenos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.  

Utenos kolegija 

Projekto koordinatorius Dalia 

Stunžėnienė 

Finansininkė R. Gučiuvienė 

3 LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos konkursas 

Studentų verslumo 

skatinimo renginiams 

2016–2018 metų 

Verslo aveniu Tikslas – skatinti Lietuvos Imitacinių bendrovių veiklą stiprinant 

bendradarbiavimą. Konferencija- diskusija „Verslauju drąsiai 

“.Konferencija skirta verslumo ugdymo formaliajame ir 

neformaliajame švietime aktualijoms nagrinėti. Šioje konferencijoje 

ypatingas dėmesys skiriamas jaunam verslui - startuoliams. 

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitys ir jaunus žmones motyvuos 

kurti verslą sėkmingai veikiančių startuolių įkūrėjai.   

Edukacinė programa „Patyręs verslas - žvilgsnis iš vidaus“. Kailių ir 

odos salonas „Roris“Konferencijos dalyviai susipažins su kailių ir 

odos gaminius gaminančios įmonės „Roris“ gamybos procesais, 

teikiamų paslaugų įvairove. Konferencijos dalyviams bus 

organizuojamos kūrybinės dirbtuvės įmonėje.  

Konkursas studentams ir moksleiviams „Verslo renovacija - naujos 

idėjos“. 

Imitacinių bendrovių vadovų pasitarimas 

Praktinis seminaras Lietuvoje veikiančių Imitacinių bendrovių 

vadovams „Šiuolaikinė lyderystė“ 

Utenos kolegija 

Praktinio mokymo firmų vadovės R. 

Bražulienė, R. Narkūnienė, VTF 

lektorė J. Aksomitienė 
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

4 LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos pilietinių, 

mokslinių, kūrybinių, 

sportinių studentų 

projektų finansavimo 

konkursas 2017 m.  

Tautos tapatybės ženklai 

Projekto vertė 

 (I dalis) 

Tikslas – tęsti kolegijos tradiciją organizuojant „Mados virusą“ 

papildant kitomis veiklomis: Kūrybinių industrijų ir meno, mokslo ir 

mokymo, verslo sektoriaus atstovų diskusija „LIETUVOS 

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ TAPATYBĖS ŽENKLAI IR JŲ 

TAIKYMAS VIZUALINIUOSE SPRENDIMUOSE“; Tarptautinė 

praktinė-kūrybinė konferencija „TAUTOS ŽENKLAI 

ŠIUOLAIKINIUOSE DIZAINO SPRENDIMUOSE“,  

KŪRYBINĖS STUDIJOS: PUOŠMENŲ ETNOGRAFINIAIS 

MOTYVAIS KŪRIMAS: ŠIAUDINIAI SODAI EKSLIBRISAS: 

ASMENYBĖ IR TAUTOS TAPATYBĖS ŽENKLAI  

JUKI SIUVIMO STUDIJA - LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI 

SKIAUTINYJE  

MOČIUTĖS RECEPTAI MODERNIOJE VIRTUVĖJE  

TRADICINIŲ AUDINIŲ RAŠTAIS MARGINTŲ PADĖKLIUKŲ 

GAMYBA NAUDOJANT MOZAIKOS TECHNIKĄ VIRVEVIJIS - 

VIRVĖS VIJIMO PASLAPTYS  

Jaunųjų kūrėjų darbus pristatantis šou „MADOS IMPROVIZACIJOS: 

TAUTOS TAPATYBĖS ŽENKLAI“ 

Utenos kolegija 

Projekto vadovas 

Vaida Bartkutė-Norkūnienė 

Suformuota darbo grupė projekto 

įgyvendinimui 

 

5 Utenos rajono 

savivaldybės  kultūrinės 

veiklos plėtros, 

nusikaltimų  ir 

administracinių 

nusižengimų 

prevencinės veiklos, 

kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo, 

jaunimo užimtumo, 

ekonomikos skatinimo 

ir turizmo plėtros  

projektų konkursas 

Tautos tapatybės ženklai 

 (II dalis) 

6 Švietimo mainų 

paramos fondas (ŠMPF) 

Erasmus+ 2017 m. 

Strateginės partnerystės 

KA2 

Patirtinio mokymosi projektų 

sistemos tobulinimas  

Experiential Live Project 

Enhancement (ELPE) 

 

 

Projekto tikslas - sukurti strateginę partnerystę, teigiamai 

prisidėsiančią prie studentų mokymo programų kokybės stiprinimo ir 

modernizavimo, įtraukiant aukštojo mokslo institucijas, verslo įmones 

ir vietos valdžios institucijas, skatinant studentų kūrybiškumą per 

patirtinį mokymąsi ir inovatyvių metodologijų, susijusių su e-

mokymusi integravimą. 

Projekto uždaviniai: 

-   integruoti akademines ir  patirtines žinias, kurių pagalba būtų 

tobulinamos studentų asmeninės savybės ir įsidarbinimo įgūdžiai 

įmonėse; 

Utenos kolegija 

Projekto partneriai: International 

Centre of Studies on Tourist 

Economics (CISET) (Venecija, 

Italija), Haaga-Helia Porvoo 

Campus (Helsinkis, Suomija), 

Fundacio Universitat Autonoma de 

Barselona (FUAB) (Barselona, 
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

-    mokyti studentus rašyti ir vykdyti realius verslo patirtinio 

mokymosi projektus, kuriuose studentai tobulins problemų 

sprendimo, sprendimų priėmimo, reflektyvumo ir komandinio darbo 

įgūdžius; 

-    sukurti mokymosi platformą, skirtą studentų bendradarbiavimui 

tarp įvairių šalių aukštųjų mokyklų sprendžiant įvairias realias verslo 

problemas. 

 

 

Ispanija) 

Suformuota projekto valdymo 

grupė:Vadovas V. Bartkutė 

Norkūnienė, koordinatorius R. 

Jodienė, finansininkas J. Banytė 

PilkauskienėVykdytojai: R. 

Puidokaitė- Savickeinė,J. 

Urbonienė, A. Pelenienė, V. 

Andrašienė, I. Bataitienė 

7 Švietimo mainų 

paramos fondas (ŠMPF)  

Erasmus + KA1 

pavienių asmenų 

mobilumas  

Utenos kolegijos studentų ir 

darbuotojų judumo projektas 

 

Utenos kolegijos studentų ir dėstytojų judumo skatinimas. Utenos kolegija,  

Tarptautinių ryšių skyrius 

R. Jurgelionienė 

J. Banytė Pilkauskienė 

 

8 LR ŠMM Pilietinių, 

mokslinių ir sportinių 

student projektų 

konkursas 2018 m. 

E studijų ir mokymosi 

situacija aukštosiose 

mokyklose: studijuojančių 

poreikiai ir aukštųjų mokyklų 

teikiamos galimybės 

E studijų ir mokymosi situacija aukštosiose mokyklose: studijuojančių 

poreikiai ir aukštųjų mokyklų teikiamų galimybių tyrimas 

V. Bartuševičienė 

Projektai, kuriuose kolegija dalyvauja partnerio teisėmis 
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

9 2014–2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 

priemonė „Studijų 

prieinamumo 

didinimas“ 

Studijų prieinamumo 

didinimas 

 

Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir 

studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. 

Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas gerins studentų, turinčių 

specialiųjų poreikių, studijų sąlygas: kiekvieną mėnesį teiks tikslinę 

išmoką, kurios dydis nustatytas Finansinės pagalbos priemonių 

teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 

tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 

m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos 

priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kontroliuos šį procesą, 

informuos bei konsultuos išmokos gavimo ir panaudojimo klausimais, 

vertins, kaip aukštųjų mokyklų informacinė ir fizinė aplinka yra 

pritaikyta prie studentų specialiųjų poreikių, ir ieškos būdų jai gerinti, 

skleis informaciją apie studijų prieinamumui didinti skirtas priemones 

bei sukurs sąlygas ją gauti greičiau ir patogiau. Siekiant studijų 

kokybės gerinimo, numatoma organizuoti aukštųjų mokyklų 

darbuotojų mokymus, susitikimus, diskusijas studijų prieinamumo 

didinimo klausimais, analizuoti, kokios aukštųjų mokyklų darbuotojų 

dalykinės kompetencijos turėtų būti ugdomos. Projekte numatytomis 

veiklomis bus siekiama visuotinai prieinamos studijų aplinkos 

sukūrimo, kuri paskatins asmenis, turinčius specialiųjų poreikių, siekti 

aukštojo mokslo. 

Valstybinis studijų fondas 

Partneriai: Utenos kolegija, visos 

aukštosios mokyklos. 

Atsakingi kolegijos padalinių 

darbuotojai  pagal veiklų pobūdį  

R. Karalienė, R. Kavoliūnienė, 

A.Pelenienė 
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

10 LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos pilietinių, 

mokslinių, kūrybinių, 

sportinių studentų 

projektų finansavimo 

konkursas 2018 m. 

XXI amžiaus kompetencijos: 

ko nori studentai, ko tikisi 

darbdaviai ir ką siūlo 

aukštosios mokyklos 

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių: Vilniaus, 

Utenos, Alytaus ir Šiaulių kolegijų studentų mokslinės draugijos kartu 

atliks XXI amžiaus kompetencijų poreikio ir pasiūlos tyrimą. Projekto 

tikslas - ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį 

mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir 

bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Dalyviai – Vilniaus, Utenos, 

Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentai. Projektas 

bus įgyvendinamas Vilniaus, Utenos, Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių 

miestų savivaldybėse. Projekto veiklos:  literatūros ir kitų šaltinių 

kompetencijų tema analizė, tyrimo instrumento parengimas, tyrimo 

atlikimas, tyrimo rezultatų viešinimas ir sklaida. Visos veiklos bus 

įgyvendinamos Vilniaus, Utenos, Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių 

miestuose.  Projektas sustiprins studentų gebėjimus atlikti 

taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti, taip pat padės 

švietimo sistemos vadovams ir darbuotojams priimti tyrimo 

duomenimis pagrįstus sprendimus, įvertinant XXI amžiaus 

kompetencijų poreikį. 

Klaipėdos valstybinė kolegija  

Partneriai: Utenos, Vilniaus, 

Alytaus ir Šiaulių kolegijos. 

Projekto koordinatorius -  Karjeros 

centro vadovė  V. Steponėnienė 

11 Nord Plus Higer 

education 

Studijų kokybė 

tarpkultūriškumo aspektu 

Baltijos šalyse 

 

Tikslas - surinkti geriausią praktiką, susijusią su studijų kokybe 

daugiakultūrėje klasėje, sukurti studijų kokybės modelį 

daugiakultūrėje aplinkoje, parengti brošiūrą / vadovą ir surengti 

konferenciją, kurioje būtų skelbiami visi surinkti duomenys ir 

parengtos medžiagos, pasidalinti i žiniomis ir bendradarbiauti siekiant 

pagerinti studijų kokybę daugiakultūriškumo aspektu Baltijos regione. 

Projekto 

viešinimas:https://www.nooruse.ee/eng/collaboration/projects/study-

quality-multiculturalism/  

Aprašymas. Baltijos tinklas dirbs kartu, kad ištirtų, kaip  

Vykdantysis  projekto 

koordinatorius  

Estijos verslo taikomųjų mokslų 

universitetas/Estonian  

Projekto partneriai: 

Utenos kolegija/Utena University of 

Applied Sciences, Lietuva 

https://www.nooruse.ee/eng/collaboration/projects/study-quality-multiculturalism/
https://www.nooruse.ee/eng/collaboration/projects/study-quality-multiculturalism/
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

internacionalizacija ir imigracija turi įtakos švietimo kokybei. 

Numatomi projekto rezultatai bus pristatyti konferencijoje: modelis, 

kuris padės apibrėžti ir pagerinti kokybę daugiakultūrėje klasėje. 

Netiesiogiai projektas remia visą gyvenimą trunkančio mokymosi 

koncepciją ir skatina ją institucijos Baltijos regione. Kadangi visi 

partneriai iš švietimo įstaigų patiria vis didesnį poreikį remti studentus 

ir mokytojus daugiakultūrėje aplinkoje ir teikia gerą išsilavinimą, jie 

yra atviri bendradarbiavimui ir dalintis patirtimi, kad išmoktų vieni iš 

kitų. Neaišku, ar ir kokia yra studijų kokybė įtakoja visą studijų 

procesą. Todėl labai svarbu išnagrinėti šiandienos studijų procesą 

įvairiose Baltijos šalyse ir Lietuvoje tarpsektorines švietimo įstaigas, 

kad surastų tinkamą modelį studijų kokybei paaiškinti ir įvertinti.   

 

Lääne-Viru kolegija, Estija 

Talino sveikatos priežiūros kolegija, 

Estija , Tartu sveikatos priežiūros 

kolegija, Estija, P.Stradins sveikatos 

ir socialinės priežiūros 

kolegija,Latvija, Turiba 

universitetas,  Latvija , Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo 

centras, Lietuva, Aukštojo mokslo 

Eksporto asociacija, Latvija, 

Integracijos ir migracijos fondas, 

Estija 

Koordinatorius Utenos kolegijoje 

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja 

Rūta Jurgelionienė 

12 Nord Plus Higer 

education 

Kaimo vietovių  vandens 

apsaugos tinklas (II) 

Network Rural Water 

Protection 

 

Projekto tikslas - intensyvių kursų  tinklo partnerinių institucijų 

studentams (Seinajoki taikomųjų mokslų universiteto  Maisto ir  

žemės ūkio mokyklos, Utenos kolegijos ir Latvijos agrarinio 

universiteto) parengimas ir įgyvendinimas, siekiant   studijas 

organizuoti naujoje mokymosi aplinkoje ir naudojant mobilias 

matavimo technologijas. Bus apmokyta 15 studentų, su kuriais dirbs  

3 dėstytojai  (po 1 iš kiekvienos partnerinės institucijos). Taip pat 

skatinimas studentų ir dėstytojų mobilumas, kurio metu bus pasikeista 

gerąja patirtimi apie kaimo vandenų apsaugą Baltijos ir  Šiaurės 

Europos šalyse. Intensyvūs kursai numatyti  2018 m. balandžio mėn. 

ir vyks Latvijos agrariniame universitete, Jelgavoje. 

 

Vykdantysis  projekto 

koordinatorius  

Seinajoki taikomųjų mokslų 

universitetas/Seinajoki University 

of Applied Sciences, Suomija 

Partneriai:  Seinäjoki University of 

Applied Sciences, Suomija; Latvijos 

žemės ūkio universitetas, 

Jelgava,Utenos kolegija, 
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

Projekto viešinimas: 

https://networkruralwaterprotection.wordpress.com/#content     

koordinuoja Tarptautinių ryšių 

skyrius, Atsakinga Rūta 

Jurgelionienė 

13 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 

09.3.1-ESFA-K-731 

priemonę „Studijų 

kokybės gerinimas“ 9.1. 

veikla „Praktikos darbo 

vietose pagal profesiją, 

partnerystė su 

socialiniais partneriais 

ir jų įtraukimas į studijų 

praktikų organizavimo 

tobulinimą ir 

įgyvendinimą“ 

Studijų praktikų 

organizavimo tobulinimas ir 

profesinių praktikų 

įgyvendinimas 

(gerapraktika.lt) 

 

Projekto pagrindinis tikslas – Inovatyvios studentų praktikų 

organizavimo sistemos gerapraktika.lt tobulinimas ir atnaujinimas, 

įdiegiant naujoves. Projekto įgyvendinimo metu ypatingas dėmesys 

bus skiriamas aukštųjų mokyklų praktikų vadovų ir darbdavių 

mentorių bendradarbiavimui projekto įgyvendinimo eigoje vykdomų 

profesinių praktikų metu bei bus įgyvendinami darbdavių mentorių 

mokymai, siekiant jiems suteikti būtinas žinias ir kompetencijas 

reikalingas ne tik praktikantų mokymui, stebėjimui, vertinimui atlikti, 

bet ir didelį dėmesį atkreipiant į bendradarbiavimo su aukštųjų 

mokyklų praktikų vadovais poreikį. Taip bus atnaujinamos LDK 

ankstesnio projekto "Vadybos ir ekonomikos studijų programų 

profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas" 

įgyvendinimo metu parengtos praktikų metodikos ir plačiausiai 

Lietuvoje naudojama praktikų organizavimo sistema gerapraktika.lt. 

Projekte dalyvaus studentai, praktikų vadovai aukštosiose mokyklose 

ir praktikantus priimančių organizacijų/ įmonių mentoriai. Projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriais – aukštosiomis mokyklomis, 

kurios aktyviai įsitrauks į projekto veiklas. 

Lietuvos darbdavių konfederacija 

LDK 

Partneriai: Utenos kolegija ir kt.  

Projekto koordinatorius kolegijoje 

Strateginės plėtros skyriaus vedėja 

Aurelija Pelenienė 

Vykdytojai 

V. Andrašienė, G. Stasiulionienė, J. 

Urbonienė, M. Leikutė 

14 2014–2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

CREAzone – pirmas žingsnis 

link verslumo ir kūrybiškumo 

(CREAzone) 

 

Projekto pagrindinis tikslas – studentų verslumo ir kūrybiškumo 

ugdymas. Projekte yra kompleksiškai integruoti skirtingi verslumo 

skatinimo metodai ir priemonės: paskaitos, dirbtuvės, stovyklos, 

bendravimas su verslininkais, konkursai, verslumo kelionės, 

konsultacijos ir t.t. Planuojama, kad projekte dalyvaus ne mažiau nei 

Lietuvos verslo konfederacija LVK 

Partneriai: Utenos kolegija ir kt.  

Projekto koordinatorius kolegijoje 

https://networkruralwaterprotection.wordpress.com/#content
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Eil. 

Nr. 

Programa ir 

priemonė 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas Teikėjas ir partneriai,  

projekto valdymo grupė 

potencialo didinimas“ 

09.3.1-ESFA-K-731 

priemonę „Studijų 

kokybės gerinimas“ 9.2. 

veikla „Studentų 

verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas“ 

134 dalyviai – studentai ir dėstytojai, kurie atstovaus skirtingas 

studijų sritis. Įgyvendinant projekto veiklas bus ugdomos verslumo ir 

kūrybiškumo kompetencijos bei socialinės verslumo kompetencijos. 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – aukštosiomis 

mokyklomis iš skirtingų Lietuvos regionų, kurios aktyviai įsitrauks į 

projekto veiklas. 

Strateginės plėtros skyriaus vedėja 

Aurelija Pelenienė 

Vykdytojai R. Kavoliūnienė 

15 2014–2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 pr. 

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 

09.3.1-ESFA-K-731 

priemonę „Studijų 

kokybės gerinimas“ 9.2. 

veikla „Studentų 

verslumo ir 

kūrybiškumo ugdymas“ 

Septynios jūros - verslumo ir 

kūrybiškumo startas“ 

(Septynių jūrų kapitonai) 

 

Projekto pagrindinis tikslas – studentų verslumo ir kūrybiškumo 

ugdymas. Projekte yra kompleksiškai integruoti skirtingi verslumo 

skatinimo metodai ir priemonės: paskaitos, dirbtuvės, stovyklos, 

bendravimas su verslininkais, konkursai, verslumo kelionės, 

konsultacijos ir t.t. Įgyvendinant projekto veiklas bus ugdomos 

verslumo ir kūrybiškumo kompetencijos bei socialinės verslumo 

kompetencijos. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – 

aukštosiomis mokyklomis iš skirtingų Lietuvos regionų, kurios 

aktyviai įsitrauks į projekto veiklas. 

Lietuvos darbdavių konfederacija 

LDK 

Partneriai: Utenos kolegija ir kt.  

Projekto koordinatorius kolegijoje 

Strateginės plėtros skyriaus vedėja 

A.Pelenienė, Vykdytojai 

R. Kavoliūnienė 

 

Parengė  Strateginės plėtros skyriaus vedėja  Aurelija Pelenienė 


