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            PATVIRTINTA  

       Utenos kolegijos Akademinės tarybos  

              2020 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. AT-5 

 

UTENOS KOLEGIJOS TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATAI 2018-2019 M. 

IR KRYPTYS 2020 M. 

ATASKAITA  

Eil. 

Nr.  

Mokslo 

kryptis, 

kodas 

Pagal LR 

Mokslo 

krypčių 

klasifikatorių
1
 

Kolegijos taikomųjų 

tyrimų kryptis 

Taikomųjų tyrimų 

temos 

Atlikti tyrimai 

2018-2019 m.  

Numatomi tyrimai 

2020 m.  

Taikomųjų tyrimų 

kryptį vykdanti 

katedra 

Medicinos ir sveikatos mokslai M 000 

1. Odontologija, 

M 002 
Burnos priežiūros ir 

dantų restauravimo 

klausimai 

Skaitmeninių 

technologijų taikymas 

dantų restauracijų 

gamyboje; 

 

 

Dantų protezų 

gamyba, ieškant 

palankiausio gamybos 

sprendimo, 

atsižvelgiant į 

Dantų protezų gamyba 

naudojant IPS e.max Press 

presuotą keramiką. 

Odontologų rūmų žinios. 

2018:4 (52). A. Stoškienė 

 

 

- 

 

Ortodontinių greito plėtimo 

aparatų gamyba, naudojant 

skaitmenines technologijas 

(publikacija, A. Stoškienė); 

 

 

 

3D skaitmeninių 

technologijų taikymas dantų 

protezavime (publikacija,  

R. Mameniškis 

J. Mickus) 

Slaugos ir burnos 

priežiūros katedra 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mokslo krypčių klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 (Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-156 redakcija).  

Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/064e79a22a4f11e9a505bd13c24940c9/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/064e79a22a4f11e9a505bd13c24940c9/asr
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paciento poreikius. 

Burnos priežiūros 

problemos 

2018-2019 m. m. 110 MF 

odontologinių konsultacijų, 

J. Pukaitė 

Asistavimas vaikų 

odontologijoje (publikacija, 

R. Kepalienė) 

Slaugos ir burnos 

priežiūros katedra  

2. Slauga M 005 Slaugos praktikos 

problemos 

Įrodymais pagrįsta 

slaugos praktika 

studijų ir praktinės 

veiklos kontekste 

Applying evidence-based 

practice to improve quality 

of the social health of the 

community. Starptautiski 

zinātniskās konferences 

„Preventivais sociali 

pedagogiskais un socialais 

darbs mūsdienas: 

izaicinajumi, risinajumi, 

praktiska pieredze“  

materiali. 2018  gada 30 – 

31 oktobris. Rezekne: 

materiali (p.  53-57),  

D. Šakalytė 

 

Evaluation of competence 

realisation in clinical 

practice of nurses working in 

university hospital. Вестник 

медицинского института 

им. Меграбяна = Bulletin of 

the Medical Institute after 

Mehrabyan 2018:8; 51-56,  

D. Kriukelytė  

D. Šakalytė  

J. Barčienė  

R. Jurgelionienė  

 

Įsijungta į COST mokslinį 

tinklą rengiant projektinę 

paraišką ReduCing health 

inequalities of People with 

intellectual disabilities 

through building nursing 

Capacity),  Parengta ir 

pateikta vertinimui projekto 

Įrodymais grįsta slaugos 

praktika (publikacija, D. 

Šakalytė) 

 

Slaugos ir burnos 

priežiūros katedra 
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paraiška The COST „Action 

Proposal OC-2018-2-23498,  

D. Šakalytė  

Paliatyvios slaugos 

pacientų priežiūros 

klausimai 

Pagyvenusių pacientų 

griuvimų rizikos vertinimas 

geriatrinėje slaugoje. Slauga 

mokslas ir praktika. 2018:7-

8 (259-260), p. 8-10, G. 

Bagdonaitė G., Dr.Ž. 

Valiulienė 

Paliatyvios priežiūros 

pacientų slauga (publikacija, 

Dr. Ž. Valiulienė) 

Slaugos ir burnos 

priežiūros katedra,  

 

 

 

 

 

3. Visuomenės 

sveikata M 

004 

Fizinė sveikata ir 

gyvenimo kokybė 

Fizinio aktyvumo 

įtaka asmens 

gyvenimo kokybei 

The assessment of the 

functionality of public health 

specialists‘ activities in 

schools. 12 th. European 

Public Health Conferences 

thesis, 23 Nov 

J. Barkauskienė 

Kineziterapijos taikymas 

vaikų/moterų sveikatos 

gerinime (publikacija, V. 

Kerulienė 

M. Padlipskienė); 

 

Organizuoti seminarą 

kineziterapeutams ir 

socialiniams darbuotojams 

„Darbas su raidos 

sutrikimais, proto ir /ar 

psichikos  negalią turinčiais 

vaikais ir jų šeimos nariais“, 

V. Kerulienė 

 Ž. Kuprėnaitė 

J. Lubienė 

Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos katedra 

 

 

 

 

Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos katedra ir  

Socialinės gerovės 

katedra 

 

 

   Mitybos įpročių 

tendencijos 

Skaitė  pranešimą „Jaunimo 

mitybos įpročių ypatumai“ 

studentų mokslinėje 

praktinėje konferencijoje 

"Šiuolaikinės technologijos 

darniai aplinkai" Vilniaus 

kolegijoje 2019-04-17, 

MPT studijų programos 

studentai L. Gražys, V. 

Lisunov, vadovė G. 

Stasiulionienė 

- Inžinerijos ir 

technologijų katedra 

 

4. 

 Kosmetologinių 

procedūrų ir 

priemonių taikymo 

Kosmetologinių 

procedūrų ir gaminių 

poveikis odos būklei ir 

Vesti seminarai tema: 

Aromaterapija peršalimo 

ligoms įveikti. Eterinių 

aliejų panaudojimas, 2018 - 

Organizuoti Aromaterapijos 

seminarą kosmetologams 

praktikams,  

R. Malakauskienė; 

Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos katedra 
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probleminiai aspektai priežiūrai 2019 m.m. Utenos 

mokyklos- vaikų darželyje 

„Šaltinėlis“, Utenos 

kolegijos dėstytojams ir 

studentams, Utenos r. 

neįgaliųjų draugijos nariams,  

R. Malakauskienė 

 

Pristatytas stendinis 

pranešimas tema: ,,The 

effect of massage with 

honey and a vacuum cup on 

the cellulite-affected thigh 

skin” Tarptautinėje 

konferencijoje 2019-04-04 

P. Stradins medicinos 

koledže (Jūrmala, Latvija), 

R. Malakauskienė 

Z. Zajančkauskienė 

 

„Akių spalvinės gamos 

išryškinimas atliekant 

proginį makiažą“. 

Publikuotas mokslo darbų 

žurnale „Įžvalgos“ 2019 Nr. 

1, K. Paulauskaitė-Žalėnė 

A. Gražinė 

 

Odos senėjimo prevencijos 

galimybės naudojant 

retinolio procedūras 

(publikacija, J. 

Prakapavičienė); 

 

Organizuoti teorinį – 

praktinį seminarą manikiūro 

pedikiūro meistrams,  

D. Bičiūnaitė - Tubelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai mokslai S 000 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

Sociologija  

S 005 
Socialinio darbuotojo 

profesinės 

savirealizacijos 

kryptys, problemos, 

perspektyvos; 

 

Socialinių problemų 

sprendimas darnaus 

vystymosi 

darbotvarkės 

Vaikų ir jaunimo 

socialinio ugdymo 

problemos, sprendimo 

būdų analizė ir 

vertinimas 

Žmogaus laikysena kančios 

akivaizdoje. Socialinė 

sveikata 2019:1 (9), p. 38–

53. e. adresas: 

www.socialinisdarbas.lt/soci

alhealth 

Z. Ruzgienė 

 

„Riziką patiriančių šeimų 

socialinių įgūdžių ugdymas 

– prielaida socialinei 

reabilitacijai“//Sveikatos 

Pagalbos ypatumai vaikui po 

atskyrimo nuo biologinės 

šeimos (publikacija,  

Ž. Kuprėnaitė  

J. Lubienė); 

 

Socialinė parama 

bendruomenėje (publikacija, 

L. Kondrašovienė); 

 

Profesinio perdegimo 

socialiniame darbe aktualijos 

Socialinės gerovės 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialinisdarbas.lt/socialhealth
http://www.socialinisdarbas.lt/socialhealth
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kontekste. 
 

mokslai/Health sciences, 

2019, 29 t., nr. 3, p. 105-

109. 

Ž. Kuprėnaitė  J. Lubienė  

L. Janaudytė 

 

Parengtos ir publikuotos 

studento taikomojo tyrimo 

tezės “Preventional Social 

Work Trends: a Research 

Aspect”, Rezeknės aukštoji 

technologijų  mokykla, 

2018.  

SD-16 gr. studentės: 

K. Raščiūtė I. Vaitkūnaitė  

Vadovės:Ž. Kuprėnaitė 

J. Lubienė R. Ubeikienė. 

(publikacija, R. Ubeikienė); 

 

Vesti Asertyvaus 

bendravimo įgūdžių 

seminarus socialiniams 

darbuotojams bei socialinių 

darbuotojų padėjėjams  

Z. Ribokienė; 

 

Vesti Pozityvios tėvystės 

seminarus Anykščių vaikų ir 

jaunimo užimtumo centre Z. 

Ribokienė; 

 

Vesti supervizijos seminarus 

Utenos regiono socialiniams 

darbuotojams  

I. Gaigalaitė. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Darbo rinkos situacija 

ir pokyčiai 

Moterų situacija darbo 

rinkoje 

- Moterys informacinių ir 

ryšių technologijų sektoriuje 

(publikacija, G. Sliaustienė) 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra 

Aukštasis mokslas ir 

darbo rinka 

- Aukštojo mokslo poveikis 

užimtumui darbo rinkoje 

(publikacija, Prof.dr. D. 

Bernatonyte, J. Aksomtienė) 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra  

   Darbuotojų 

tinkamumo darbo 

rinkai problemos 

Darbuotojų kompetencijų 

atitiktis darbdavių 

lūkesčiams transporto ir 

logistikos įmonėse.  Studijos 

kintančioje verslo aplinkoje. 

2019, psl. 144-50. ISSN 

2029-2805, eISSN 2029-

2813.  

http://www.leda.lt/Studijos_

kintancioje_verslo_aplinkoje

_2019.pdf 

J. Aksomitienė 

D. Puodžiukienė 

- Verslo ir viešosios 

vadybos katedra 

8. Edukologija  

S 007 
Specialistų rengimo 

klausimai 

Inovatyvios mokymo 

sistemos ir metodai 

Applying evidence based 

practice to improve the 

quality of the health and 

IT taikymas sveikatos 

priežiūros specialistų 

rengime (publikacija, P. 

Slaugos ir burnos 

priežiūros katedra  

 

http://www.leda.lt/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2019.pdf
http://www.leda.lt/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2019.pdf
http://www.leda.lt/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2019.pdf
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 social care specialists‘ 

training. In  IX International, 

scientific and practical 

conference of young 

scientists and students 

„Time of challlenges and 

opportunities: problems, 

solutions and prospects“. 

17-18 May, 2019. Riga: 

Baltijas tarptautiskā 

akadēmija (p. 372-375), 

D. Šakalytė 

 

Atliktas ŠMSM 

finansuojamas tyrimas E. 

studijų ir mokymosi situacija 

aukštosiose mokyklose: 

studijuojančiųjų poreikiai ir 

aukštųjų mokyklų teikiamos 

galimybės, 2018-10 -  2018-

12 mėn. Parengta tyrimo 

ataskaita ir pateikti ŠMM. 

Tyrimo rezultatai pristatyti 

konferencijoje ir seminare. 

Tyrimo rezultatų pagrindu 

parengtas ir publikuotas 

straipsnis žurnale  

„Įžvalgos“, 2019 Nr. 1. 

 

Tarptautinėje konferencijoje 

„Darnaus vystymosi 

aspektai: teorija ir prakika 

2019“ skaitytas pranešimas 

„Students' Needs for E-

studies in Higher Education 

Institutions of Lithuania“. 

Utenos kolegija, 2019-03-28 

dr. J. Urbonienė 

Dr. V. Bartuševičienė 

R.Puidokaitė-Savickienė; 

 

Šakalis); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentų nuomonės apie 

studijas nuotoliniu būdu 

tyrimas;  

Dr. J. Urbonienė, dr. V. 

Bartkutė-Norkūnienė 

 

SCRUM metodologijos 

taikymo galimybės rengiant 

Utenos kolegijos 

Informatikos inžinerijos 

studijų krypties studentų 

baigiamųjų darbų praktinę 

dalį (tyrimas ir publikacija  

dr. J. Urbonienė  

G. Ivanickienė  

D. Bukelis  

A. Pranaitis); 

 

Žalioji IT Utenos kolegijoje 

(tyrimas ir publikacija, I. 

Dabkutė) 

 

Konceptualus studentų 

suvokimas apie probleminį 

mokymąsi aukštosiose 

mokyklose (publikacija, 

 dr. R. Meištė 

A. Lankauskienė); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC, Inžinerijos ir 

technologijų katedra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra, 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra 
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Skaitytas pranešimas 

"Mokymas ir mokymasis 

skaitmeninėje visuomenėje, 

atviri švietimo ištekliai" 

seminare-diskusijoje 

"Skaitmeninis mokymasis: 

galimybės, iššūkiai, 

perspektyvos" ir, 2018-12-

11 d. Pažymėjimas Nr.15685 

Inžinerijos ir technologijų 

katedra, 

dr. V. Bartkutė-Norkūnienė 

 

LEAN metodologijos 

taikymas identifikuojant 

sprendimus Utenos kolegijos 

IT studentų baigiamųjų 

darbų analitinės dalies 

kokybei gerinti. Publikuotas 

Utenos kolegijos mokslo 

darbų žurnale „Įžvalgos“, 

2019 Nr. 1.  

dr. J. Urbonienė 

D. Bukelis 

 

Skaitytas pranešimas  

„Probleminio mokymo 

taikymas Utenos kolegijoje“ 

Stavropolio valstybinio 

agrarinio universiteto 

tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje, 2019-04-20 

d. dr. R. Meištė 

A. Lankauskienė 

 

Pateiktas straipsnis 

Rezeknės technologijų 

akademijai Conceptual 

students’ perception of 

problem-based and project-

based learning in higher 

 

Patirtinio mokymosi 

projektų sistemos 

tobulinimas,  

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė 

(projekto tęsinys) 
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education institution, 2019 

gegužės mėn. 

dr. R. Meištė 

A. Lankauskienė 

 

Tarptautinėje konferencijoje 

„Live Projects: Experiential 

Learning and University-

Industry Cooperation“ 

skaitytas pranešimas 

„Solving the Problems of a 

Business Enterprise through 

the Application of Problem-

Based Learning in the Study 

Process and in Cooperation 

with the Enterprise itself: a 

Case of Utena University of 

Applied Sciences“. Utenos 

kolegija, 2018-10-19 d. dr. 

J. Urbonienė 

R. Puidokaitė-Savickienė; 

 

Tarptautinėje konferencijoje 

„Live Projects: Experiential 

Learning and University-

Industry 

CooperationLearning 

Innovation: Live Projects, 

Creativity and New 

Approaches for a Changing 

Labour Market“ 

intearktyviose dirbtuvėse 

skaitytas pranešimas 

„Collaborating in a live 

project“. Barcelona, 

Ispanija, 2019-06-07 d. 

dr. J. Urbonienė 

R. Puidokaitė-Savickienė 

 

Skaitytas pranešimas 

,,Studentų profesinės 
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užsienio kalbos įgūdžių 

stiprinimas derinant 

tradicines kalbos mokymosi 

strategijas su 

informacinėmis ir ryšio 

technologijomis (IRT)‘‘. 

Pažymėjimas Nr. V8-1710 

R. Jodienė 

D. Stunžėnienė; A. Ruzgas 

   Praktinio studentų 

mokymo problemos 

- Supervizijos taikymas  

Socialinio darbo studijų 

procese (publikacija, I. 

Gaigalaitė) 

Socialinės gerovės 

katedra 

Studentų įgytų 

kompetencijų 

pritaikomumas darbo 

rinkoje 

 

Atliktas tyrimas Maisto 

produktų technologijos 

studijų programos studentų 

įgytų kompetencijų 

pritaikomumas darbo 

rinkoje,  

G. Stasiulionienė 

R. Žarskutė 

Maisto produktų 

technologijos studijų 

programos studentų įgytų 

kompetencijų 

pritaikomumas darbo rinkoje 

(publikacija, G. 

Stasiulionienė 

R. Žarskutė) 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra 

 

 

  Pasirengimo studijuoti 

aukštojoje mokykloje 

problemos 

Skaitytas pranešimas 

"Studentų mokymosi 

motyvacijos tyrimas" 

tarptautinėje studentų 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje "Ekonomika. 

Verslas. Vadyba-2019“, 

Vilniaus kolegijoje, 2019-

04-17 

V. Kalašinskaitė 

(absolventė), vadovė R. 

Bražulienė 

Matematinis nerimas kaip 

vienas iš veiksnių, lemiančių 

būsimų studentų 

pasirengimą inžinerinėms 

studijoms (tyrimas ir 

publikacija, dr. V. Bartkutė-

Norkūnienė, Z.Ribokienė) 

 

 

 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra,  

Socialinės gerovės 

katedra 

 

 

9.  Visuomenės bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas 

Jaunimo verslumo 

ugdymas  

„Jaunimo socialinio 

verslumo ugdymas kaip 

regiono bendruomenės 

socialinių problemų 

sprendimo perspektyva“, 

straipsnis publikuotas 

tarptautinės mokslinės – 

praktinės konferencijos 

Jaunimo socialinio verslumo 

ugdymo galimybės 

aukštojoje mokykloje 

(publikacija dr. V. 

Bartuševičienė) 

 

Planuojamas jaunimo 

verslumo kompetencijas 

Socialinės gerovės 

katedra, Verslo ir 

viešosios vadybos 

katedra 

 

 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra  
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„Iššūkiai ir socialinė 

atsakomybė versle“, 

vykusios Kolpingo 

kolegijoje 2019-03-21, 

pranešimų medžiagoje, 2019 

p. 12-26.  

dr. V. Bartuševičienė 

A. Pelenienė dr. R. Čepukas 

ugdantis renginys, 

J.Aksomitienė, R.Puidokaitė-

Savickienė 

Jaunimo 

nusikalstamumo 

prevencija 

- Jaunimo prevencinis 

ugdymas (publikacija V. 

Ragauskas) 

Socialinės gerovės 

katedra 

10. Vadyba S 003 ES investicijų 

efektyvumo 

vertinimas  

ES struktūrinių fondų 

investicijų 

efektyvumo 

vertinimas 

- Taikomieji tyrimai atliekami 

studentų baigiamuosiuose 

darbuose 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra 

11. Lietuvos ir kitų ES 

šalių ūkio ekonominė 

raida 

Lietuvos ir kitų ES 

šalių ekonominių 

rodiklių vertinimas 

Skaitytas pranešimas 

„Economy of Republic of 

Belarus" tarptautinėje 

studentų mokslinėje-

praktinėje konferencijoje 

"Ekonomika. Verslas. 

Vadyba-2019“, Vilniaus 

kolegijoje, 2019-04-17 ir 

studentų tiriamųjų darbų 

konferencijoje „Mokslo 

šaknys 2019“, Panevėžio 

kolegijoje 2019-04-18 

Studentas I. Volkov 

(Erasmus+), vadovė R. 

Bražulienė 

Baltijos šalių eksporto 

produktyvumo ir 

specializacijos modelių 

vertinimas (publikacija, 

Prof.dr. D.Bernatonytė, 

J.Aksomtienė); 

 

Žemės ūkio sektoriaus 

dinamika ir jos poveikis 

gamybos apimčiai 

skirtingais ekonominio ciklo 

laikotarpiais Lietuvoje 

(publikacija, dr. S. 

Jakštienė, dr. R. Meištė) 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra 

 

 

 

 

 

12. Verslo kūrimo ir 

vystymo problemos  

Verslo mentorių 

sistema 

LR Verslo konsultantų tinkle 

suteikta 31 vnt. konsultacijų 

pradedantiems ir 

plėtojantiems verslą,  

V. Satkauskienė; 

 

 

Mokslinės monografijos 

dalis vykdant projekto 

“Komunikacinių 

kompetencijų modelio verslo 

mentorių tinklo tobulinimui 

ir palaikymui vystymas ir 

pristatymas“ veiklas 

(publikuota bendraautorinė 

mokslinė monografija, Dr. 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra 

Socialinės gerovės 

katedra 
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V. Bartkutė-Norkūnienė 

Dr. V. Bartuševičienė 

R. Jodienė); 

 

Mokslinė – praktinė 

konferencija „Verslo ir 

mokslo sinergija 

inovatyviems sprendimams“ 

(kartu su Vilniaus kolegija) 

J. Aksomitienė 

 

 

 

 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedros  

 

13.  Turizmo plėtros 

klausimai 

Darnaus turizmo 

plėtra 

Sustainability aspect of 

tourism development in the 

East Aukštaitija region, in 

Lithuania. Society. 

Integration. Education. 

2019, Vol. 6, psl. 420-429. 

ISSN 1691-5887, eISSN 

2256-0629. 

http://journals.ru.lv/index.ph

p/SIE/article/view/3923/392

1 R. Narkūnienė 

 

Lietuvos atvykstamojo 

turizmo plėtros aspektai. 

Studijos kintančioje verslo 

aplinkoje. 2019, psl. 31-36. 

ISSN 2029-2805, eISSN 

2029-2813.  

http://www.leda.lt/Studijos_

kintancioje_verslo_aplinkoje

_2019.pdf 

R. Narkūnienė 

 

Skaitytas pranešimas 

„Turizmo plėtra Lietuvos 

savivaldybėse“ 6-ojoje 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Viešųjų 

paslaugų teikimo 

tobulinimas:  

nevyriausybinių organizacijų 

Darnaus turizmo plėtra 

Lietuvos regionuose 

(publikacija, R. 

Narkūnienė); 

 

Svečių pasitenkinimas 

Molėtų rajone teikiamomis 

turizmo paslaugomis 

(užsakomasis tyrimas) 

Dr. V. Bartuševičienė 

R. Jodienė 

R. Puidokaitė-Savickienė 

Verslo ir viešosios 

vadybos katedra 

 

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3923/3921
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3923/3921
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3923/3921
http://www.leda.lt/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2019.pdf
http://www.leda.lt/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2019.pdf
http://www.leda.lt/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2019.pdf
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dalyvavimo praktikos“, 

VDU, Politikos mokslų ir  

diplomatijos fakultetas, 

2018-11-26 d. Pažymėjimas 

Nr. 2018-9 

R. Narkūnienė 

 

Skaitytas pranešimas 

„Tvaraus turizmo plėtra 

Rytų Aukštaitijos regione“ 

6-ojoje tarptautinėje viešojo 

valdymo pokyčių 

konferencijoje „Tarp 

efektyvumo ir socialinio 

poveikio“, MRU, 2019-03-

13 d. 

R. Narkūnienė 

 

Skaitytas pranešimas „Darni 

turizmo plėtra Rytų 

Aukštaitijos regione“ 6-ojoje 

tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje 

„Darnaus vystymosi 

aspektai: teorija ir praktika“, 

Utenos kolegija, 2019-03-

28. Pažymėjimas Nr. 2019-

122 R. Narkūnienė 

 

Skaitytas pranešimas 

„Lietuvos atvykstamojo 

turizmo plėtros aspektai“ 1-

ojoje tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje 

„Studijos kintančioje verslo 

aplinkoje“ metu, Alytaus 

kolegija, 2019-03-29 d. 

Pažymėjimas Nr. V8-998 

R. Narkūnienė 

 

Skaitytas pranešimas 
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„Sustainable Tourism 

Development in the Eastern 

Aukštaitija Region, in 

Lithuania“ nuotoliniu būdu 

VII tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje 

„Innovative aspects of the 

development service and 

tourism“ metu, Stavropolio 

agrarinis universitetas, 

Rusija, 2019-04-11 d. 

R. Narkūnienė 

 

Skaitytas pranešimas 

„Sustainability aspect of 

tourism development by in 

the East Aukštaitija region, 

in Lithuania“ tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje 

''Society. Integration. 

Education'', Rezeknės 

technologijų akademija, 

Latvija, 2019-05-24 d. 

Pažymėjimas Nr. 1430 

R. Narkūnienė 

 

Elements of Attractiveness 

of Kaunas as a Smart City 

for Tourists. Taikomieji 

tyrimai studijose ir 

praktikoje – Applied 

Research in Studies and 

Practice, psl. 39-46, 2018, 

14.  ISSN 2029-1280. 

https://ojs.panko.lt/index.ph

p/ARSP/article/view/52/39 

dr. R. Meištė 

bendrarautorės; 

R. Navickienė, G. 

Skiecevičiūtė 

 

https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/52/39
https://ojs.panko.lt/index.php/ARSP/article/view/52/39
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Skaitytas pranešimas 

„Tourism in Daugavpils: 

Opportunities and 

solutions“, tarptautinėje 

studentų mokslinėje 

praktinėje konferencijoje 

„Theory and Practice: 

Student Insights“ Kolpingo 

kolegijoje 2018-11-15 d. 

http://www.kolpingokolegija

.lt/2018/11/20/tarptautine-

studentu-konferencija-

sulauke-rekordinio-

skaiciaus-dalyviu/ 

Studentas  

R. Malnacs (Erasmus+) 

Vadovė  

R. Bražulienė 

14. Teisė S 001 Teisėkūros ir teisės 

praktinio taikymo 

klausimai 

Lytinio identiteto 

teisinis reguliavimas 

Skaitytas pranešimas 

„Gender Identity and 

Problems of Legalization“ 6-

ojoje tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Darnaus 

vystymosi aspektai: teorija ir 

praktika“, Utenos kolegija, 

2019-03-28 

D. Petrėnaitė 

 

Skaitytas pranešimas „Issues 

of Right to Change Gender“ 

Tarptautinėje konferencijoje 

„Aktualnyje problemy i 

perspektivy razvitija 

jurisprudenciji na 

sovremennom etape“, 

Rusijos tarptautinėje turizmo 

akademijoje (Maskva), 

2018-12-13 

D. Petrėnaitė 

Tos pačios lyties santuokos 

su užsieniečiu pripažinimo 

problematika: Lietuvos 

atvejo analizė (publikacija, 

D. Petrėnaitė) 

 

Teisės katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolpingokolegija.lt/2018/11/20/tarptautine-studentu-konferencija-sulauke-rekordinio-skaiciaus-dalyviu/
http://www.kolpingokolegija.lt/2018/11/20/tarptautine-studentu-konferencija-sulauke-rekordinio-skaiciaus-dalyviu/
http://www.kolpingokolegija.lt/2018/11/20/tarptautine-studentu-konferencija-sulauke-rekordinio-skaiciaus-dalyviu/
http://www.kolpingokolegija.lt/2018/11/20/tarptautine-studentu-konferencija-sulauke-rekordinio-skaiciaus-dalyviu/
http://www.kolpingokolegija.lt/2018/11/20/tarptautine-studentu-konferencija-sulauke-rekordinio-skaiciaus-dalyviu/
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Verslo teisės 

klausimai 

- 

 

Verslo teisės subjektai.  I ir 

II dalis (rengiama  mokomoji 

priemonė, Prof. dr. G. 

Bužinskas) 

Teisės katedra 

 

   Konstitucinės teisės 

klausimai 

Vestas seminaras „Lietuvos 

konstitucijos istorinėje 

perspektyvoje“ suaugusiųjų 

savaitės metu, 2018-11-20  

D. Petrėnaitė 

 

Skaityti pranešimai 6-ojoje 

tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje 

„Darnaus vystymosi 

aspektai: teorija ir praktika“, 

Utenos kolegija, 2019-03-

28: 

„LR Konstitucijos reikšmė ir 

savybės“ 

„Teisės į privatų gyvenimą 

problemos: Facebook“ 

Teisinės žmogaus teisių 

garantijos 

Rinkimų teisė LR 

Konstitucijoje  

Teisės į gyvybę 

problematika 

Konstitucinio Teismo teisėjų 

teisinis statusas 

T-19 gr. studentai, vadovė 

D. Petrėnaitė 

A. Žemčiugovas  

V. Belyškinaitė 

V. Mirauskaitė  

G. Rudzinaitė  

I. Baliukevičiūtė  

D. Dubinovič 

- Teisės katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamtos mokslai N 000 

15. 

 

Ekologija ir 

aplinkotyra N 
Aplinkos apsaugos 

problemos 

Ekologinių ir 

antropogeninių 

„Pagrindinių ekologinių ir 

antropogeninių rodiklių kaita 

 

 

Socialinės gerovės 

katedra 



16 
 

012 rodikliš analizė 

 

1992 – 2017 metų 

laikotarpyje“, 

publikuotas straipsnis 

žurnale  „Įžvalgos“, 2019 

Nr. 1. 

Dr. R. Čepukas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų rūšiavimas ir 

tvarkymas 

Atliktas tyrimas Atliekų 

rūšiavimas ir tvarkymas 

Utenos rajone: gyventojų 

nuomonės tyrimas, 2018-06-

26 iki 2018-12-13 d. 

Tyrimas atliktas ir 

pristatytas Utenos  rajono 

savivaldybėje. Parengtas ir 

publikuotas straipsnis 

žurnale  „Įžvalgos“, 2019 

Nr. 1. 

Dr. I. Jakštonienė 

N. Rukštelienė 

Dr. V.Bartkutė-Norkūnienė 

 

Skaitė pranešimą „Atliekų 

rūšiavimas ir tvarkymas 

Utenos rajone: gyventojų 

nuomonės tyrimas“  

studentų mokslinėje 

praktinėje konferencijoje 

"Šiuolaikinės technologijos 

darniai aplinkai" Vilniaus 

kolegijoje 2019-04-17  

AAI -17 gr. studentas  

A. Vilimas, vadovė dr. I. 

Jakštonienė 

 

Parengtas leidinys „Atliekų 

tvarkymas ir dirvožemio 

apsauga“. Laboratoriniai 

darbai parengtas, bus 

teikiamas katedros 

svarstymui 

Dr. I. Pliopaitė Bataitienė 

Utenos miesto gyventojų 

požiūrio į maisto švaistymą 

ir pasirengimo rūšiuoti 

maisto atliekas tyrimas 

(publikacija, dr. I. Pliopaitė 

Bataitienė 

dr. I. Jakštonienė 

N. Rukštelienė) 

 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra 
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Utenos miesto 

vandens telkinių 

kokybė  

Atlikti fizikinių rodiklių, 

maistingųjų medžiagų, 

organinių medžiagų, 

prisotinimo deguonimi 

tyrimai 5 Krašuonos, Viešos 

ir Vyžuonos upių taškuose, 

2019-01-13; 2019-04-29; 

2019-08-27 d. Parengta 

rezultatų suvestinė. 

N. Rukštelienė 

Viešos, Krašuonos, 

Vyžuonos upių fizikinių 

cheminių kokybės elementų 

rodiklių monitoringas 

(tyrimas, N. Rukštelienė ) 

 

 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra 

 

   Maisto kokybės 

problemos 

The effect of different flour 

extraction rates on 

physiochemical and 

rheological characteristics. 
Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 25 (No 

3) 2019, psl. 581–588. ISSN 

0310-0351 (Scopus SJR for 

2017 – 0.262, Web of 

Science) 

https://www.agrojournal.org/

25/03-24.html  

Dr. V. Bartkutė-Norkūnienė, 

Taha Rababah, Muhammad 

Al-U’datt, Majdi Al-

Mahasneh, Sana Gammoh, 

Mustafa Al-Obaidy, Tha’er 

Ajouly 

 

Skaitytas pranešimas 

„Analysis of the 

Composition of Glazed Curd 

Cheese“(Glaistytų varškės 

sūrelių sudėties analizė), 6-

ojoje tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Darnaus 

vystymosi aspektai: teorija ir 

praktika“, Utenos kolegija, 

2019-03-28. 

Pažymėjimas Reg. Nr. 2019-

Medžio pelenų, naudojamų 

dirvos kondicionavimui, 

įtaka maisto radioaktyviai 

taršai (publikacija,  

dr. I. Pliopaitė Bataitienė, R. 

Mikalauskienė, G. 

Stasiulionienė ); 

 

Organizuoti seminarą 

viešojo maitinimo įmonių 

specialistams "Sveikatai 

palanki mityba: iššūkiai ir 

būtinybe“ 

G. Stasiulionienė 

 

Trijų šalių tyrimas 

(Bialystoko technologijos 

universitetas (Lenkija), 

Rezeknės akademija 

(Latvija) ir Utenos kolegija 

(Lietuva)) „Vietinio maisto 

vartojimas”  

G. Stasiulionienė 

 

 

 

 

 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra  

 

 

 

https://www.agrojournal.org/25/03-24.html
https://www.agrojournal.org/25/03-24.html
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139 

I. Kepalaitė 

Oro kokybės 

klausimai 

Atliktas tyrimas 

Ekovairavimo pritaikymo 

galimybių ir potencialios 

aplinkosauginės naudos 

vertinimas. Tyrimo 

rezultatai pristatyti Vilniaus 

kolegijos organizuotoje 

konferencijoje ir straipsnyje, 

pateiktame publikuoti 

Vilniaus kolegijos 

konferencijos leidinyje 

dr. I. Pliopaitė Bataitienė 

 

Skaitė pranešimą 

„Ekovairavimo pritaikymo 

galimybės ir potencialios 

aplinkosauginės naudos 

vertinimas“ studentų 

mokslinėje praktinėje 

konferencijoje "Šiuolaikinės 

technologijos darniai 

aplinkai" Vilniaus kolegijoje 

2019-04-17  

V. Valančiūtė-Tonkevičienė, 

AAI-16 gr. studentė, vadovė 

dr. I. Pliopaitė-Bataitienė 

Organizuoti seminarą 

įmonėms "ES direktyvos dėl 

teršalų, išmetamų į orą iš 

vidutinio dydžio kurą 

deginančių įrenginių, kiekio 

apribojimo taikymo" 

G. Stasiulionienė 

 

 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologijos mokslai T 000 

16. Informatikos 

inžinerija 

T 007 

Praktiniai IT 

sprendimai ir 

taikymas 

Informacinių sistemų 

automatizuoto darbo 

valdymo ir 

monitoringo sistemų 

kūrimas; 

 

Mobilių aplikacijų 

kūrimas; 

 

Atlikti taikomieji tyrimai 

ISI, IST studentų 

baigiamuosiuose darbuose, 

kurių temos suderintos su 

socialiniais partneriais (ISI ir 

IST SPK posėdžio 

protokolas 2018-12-18 Nr. 

14 (VT22-40); 2019-04-11 

Nr. 15 (VT22-21):  

 

AB „Utenos trikotažas“ 

Suorganizuoti  mokslo 

populiarinimo kūrybines 

dirbtuves regiono vaikams, 

jaunimui, šeimoms 

„Pasidaryk pats. Elektronika, 

Robotika“ 

Dr. L. Kairiūkštis; 

 

Konkursas Rytų Aukštaitijos 

regiono vyresniųjų klasių 

mokiniams „UKTech@s 

Inžinerijos ir 

technologijų katedra  
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Interneto svetainių, 

elektroninių 

parduotuvių kūrimas 

ir modernizavimas 

 

Robotikos, 

Elektronikos mokslų 

populiarinimas 

medžiagų gamybos procesų 

valdymo sistema;  

Utenos daugiafunkcio sporto 

centro sportininkų dienynas;  

Rokiškio rajono 

savivaldybės atliktų darbų 

apskaitos sistema;  

 

G. Antanavičiaus fotografijų 

portfolio;  

Restorano Liūtas ir Avelė 

internetinė svetainė;  

Asociacijos „Visagino 

Country muzikos fanų 

klubas“ interneto svetainė;  

UAB „IT plasta“ elektroninė 

parduotuvė;  

UAB „Ainsta“ interneto 

svetainė;  

VšĮ „Sveikatą į namus“ 

interneto svetainė;  

 

Keliautojų būrelio „Užpalių 

žygeiviai“ interneto 

svetainė; 

Grožio salono „Maestro“ 

interneto svetainė 

Koordinavo dr. J. 

Urbonienė, 

2019 “ 

G. Stasiulionienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizduojamieji menai V 000 

17. Dailė V 002 Tapyba ir asmens 

saviraiška 

 Sukurtos 6 iliustracijos 

monografijų ciklui Aisčių 

tema, bendradarbiaujant su 

akad. prof. dr. E. Jovaiša 

L. Kriukelienė 

 

Publikuotas meno 

populiarinimo  straipsnis 

„Menas – priešnuodis 

dvasiniam nuosmukiui“ // 

- Socialinės gerovės 

katedra 
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Utenos apskrities žinios, 

Utena. 2019, Nr. 34, p. 6.  

L. Kriukelienė 

 

Parengė dr. V. Bartuševičienė 

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui 

_______________________________________ 


