REIKŠMINGIAUSIŲ PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU REGIONINE PLĖTRA, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Įgyvendinantis padalinys

Reikšmingiausi projektai
1.

NPHE-2015/10060 - Network Rural Water Protection/2015

2015

Tarptautinių ryšių skyrius

2.

Studijų prieinamumo didinimas. Trukmė 2016-2021
https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

2016

Studijų skyrius

3.

Verslo mokymas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas siekiant
darnaus vietos ir regiono vystymosi (BEST). Trukmė 2016-2018.
Business Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social
Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development (BEST)
https://moke.uth.gr/en/activities/programs/item/103-best-business-education-for-sustainabilityteaching-corporate-social-responsibility-and-social-entrepreneurship-for-sustainable-local-andregional-development%E2%80%9D-best

2016

Tarptautinių ryšių skyrius

4.

Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas. Trukmė 2015-2016
http://www.esparama.lt/paraiska?id=39352&order=&page=&pgsz=10

2016

Projektų valdymo skyrius

5.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų partnerystė
http://www.kulturautenoje.lt/images/2016_naujienos/2016_05_14-kolegijos_programa.pdf
https://www.kurstoti.lt/s/4882/utenos-kolegija-dovanojo-svente-miestelenams
https://www.facebook.com/utena.gyvai/photos/utenos-kolegija-turi-naujien%C5%B3-maloniaikvie%C4%8Diame-%C5%A1i%C5%B3-met%C5%B3-gegu%C5%BE%C4%97s-13-14-d%C4%AF-uten/253308771685341/

2016

Verslo ir technologijų fakultetas

6.

2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą.
http://www.lssa.smm.lt/lt/2015-europos-metai-vystymuisi-kvieciame-dalyvauti-ir-isitraukti-ivystomojo-bendradarbiavimo-veikla/
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2015/12/Projekto-aptarimo-renginio-preliminariprograma.pdf

2016

Projektų valdymo skyrius

Eil. Nr.

7.

8.

Projekto pavadinimas
Patirtinio mokymosi projektų sistemos tobulinimas (ELPE). Trukmė 2017 - 2019.
Experiential Live Project Enhancement (ELPE).
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/217-pradedamas-vykdyti-projektas-patirtinio-mokymosiprojektu-sistemos-tobulinimas-elpe-pagal-erasmus-ka2-strateginiu-partnerysciu-programa
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/2020/ELPE%20projekto%20informacija_LT.p
df
Įtraukiantis verslo labirintas
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/284-utenos-kolegijos-itraukiantis-verslo-labirintas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Įgyvendinantis padalinys

2017

Verslo ir technologijų fakultetas

2017

Elektroninio mokymo centras

9.

Tavo ir mano tapatybė
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Igyvendinami%20projektai/TAVO%20IR%20
MANO%20TAPATYB%c4%96.pdf

2017

Verslo ir technologijų fakultetas

10.

Kūrybiškos idėjos kūrybiškam verslui - mokomoji reali rankdarbių elektroninė parduotuvė
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Student%c5%b3%20projektai/Projekto%20AD
T%20aprasymas.pdf

2017

Utenos kolegijos studentų
iniciatyvų skatinimo konkursas
2017, ADT studentai

11.

Darom, Utena!
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Igyvendinami%20projektai/Darom%20Utena.p
df

2017

Projektų valdymo skyrius
Ūkio tarnyba

12.

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Igyvendinami%20projektai/KVK%20projektas.
pdf

2017

Karjeros ir komunikacijos centras

13.

Kaimo vandenų apsaugos tinklas II
https://networkruralwaterprotection.wordpress.com/#content

2017

Tarptautinių ryšių skyrius

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Įgyvendinantis padalinys

https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Igyvendinami%20projektai/KAIMO%20VAN
DEN%c5%b2%20APSAUGOS%20TINKLAS%20II%202017.pdf
14.

Studijų kokybė tarpkultūriškumo aspektu Baltijos šalyse. Trukmė 2017-2018 m.
Study quality in terms of multiculturism in the Baltic countries
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Igyvendinami%20projektai/STUDIJ%c5%b2%
20KOKYB%c4%96%20TARPKULT%c5%aaRI%c5%a0KUMO%20ASPEKTU%20BALTIJOS%20
%c5%a0ALYSE.pdf
https://www.nooruse.ee/en/cooperation/projects/study-quality-multiculturalism

2017

Tarptautinių ryšių skyrius

15.

Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose (IN
CORPORE). Trukmė 2018-2019 m.
https://www.utenos-kolegija.lt/studentu-verslumo-ir-kurybiskumo-ugdymas-utenos-vilniaus-irpanevezio-regionuose-in-corpore

2018

Projektų valdymo skyrius

16.

Verslo degustacija. Trukmė 2018-2020 m.
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/589-verslas-irgi-turi-skoni

2018

Karjeros ir komunikacijos skyrius

17.

Nauji gebėjimai - naujos galimybes. Trukmė 2018-2020 m.
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/587-igyvendinamas-projektas-nauji-gebejimai-naujosgalimybes

2018

Projektų valdymo skyrius

18.

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone). Trukmė 2018-2019 m.
http://fusion.creazone.lt/apie#c-4/t-6

2018

Projektų valdymo bei Karjeros ir
komunikacijos skyriai

19.

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai). Trukmė 2018-2019 m.
http://www.kapitonai.lt/apie

2018

Projektų valdymo bei Karjeros ir
komunikacijos skyriai

20.

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt).
Trukmė 2018-2019 m.
https://www.gerapraktika.lt/apie-projekta/25

2018

Projektų valdymo skyrius
Medicinos fakultetas
Verslo ir technologijų fakultetas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Įgyvendinantis padalinys

https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/Igyvendinami%20projektai/2018%2004%2010
_Pranesimas%20Gera%20Praktika_AKTUALU.pdf
21.

E. studijų ir mokymosi situacija aukštosiose mokyklose: studijuojančiųjų poreikiai ir aukštųjų
mokyklų teikiamos galimybės.

2018

Elektroninio mokymo centras,
Verslo ir technologijų fakultetas

22.

Verslo aveniu.
https://www.utenos-kolegija.lt/renginys/studentu-versluma-skatinantys-renginiai-verslo-aveniukonferencija-diskusija-verslauju-drasiai

2018

Elektroninio mokymo centras,
Verslo ir technologijų fakultetas

23.

NPHE-2018/10290 – Kaimo vandenų apsaugos tinklas 2018.

2018

Tarptautinių ryšių skyrius

24.

Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos
regiono poreikius. Trukmė 2019-2021 m.
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/677-kuriama-moderni-technologiniu-ir-inzineriniu-studijubei-e-mokymo-si-baze

2019

Projektų valdymo skyrius, Juridinis
ir bendrųjų reikalų skyrius,
Buhalterinės apskaitos ir finansų
skyrius,
Kompiuterinių sistemų tarnyba,
Ūkio tarnyba,
Verslo ir technologijų fakultetas.

25.

Kurčiųjų galimybės įgyti slaugos profesiją (ACPD). Trukmė 2019-2020.
Access to caretaking professions for deaf (ACPD)
http://inclusiva.eu/

2019

Medicinos fakultetas

26.

Komunikacinių kompetencijų modelio verslo mentorių tinklo tobulinimui ir palaikymui vystymas ir
pristatymas (DICCMEM). Trukmė 2019-2021 m.
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/Projektai/2020/DICCMEM%20projekto%20aprasymas%
20interneto%20svetrainei[1].pdf

2019

Projektų valdymo skyrius, darbo
grupės.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Įgyvendinantis padalinys

27.

Rezeknės technologijų akademijos studijų programų susiskaidymo mažinimas ir išteklių paskirstymo
stiprinimas studijų kryptyse „Valdymas, administravimas ir nekilnojamojo turto valdymas“ ir
„Mechanika ir metalo apdirbimas, šilumos energijos pramonė, šilumos inžinerija ir mechaninė
inžinerija“. Trukmė 2019-2022 m.
https://www.rta.lv/esf_projects?project_id=146, https://www.rta.lv/news/2259/
https://stiprinam.rta.lv/ https://stiprinam.rta.lv/mod/page/view.php?id=10
https://stiprinam.rta.lv/mod/page/view.php?id=20

2019

Verslo ir technologijų fakultetas

28.

Utenos miesto gyventojų požiūrio į maisto švaistymą ir pasirengimo rūšiuoti maisto atliekas tyrimas
https://www.utenos-kolegija.lt/index.php/naujiena/820-uteniskiu-poziuris-i-maisto-atlieku-rusiavima
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Naujienos/2%20_Koreguota_priedas_Tyrimo%20ataskaita%202019
%2012%2009%20(2).pdf

2019

Verslo ir technologijų fakultetas

29.

Tradicinės vertybės ir kūrybiškumas technologijų pažangos paletėje
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/739-kurybiniai-susitikimai-su-utenos-kolegija-nuo-diskusijuiki-mados-improvizaciju

2019

Elektroninio mokymo centras

30.

Aš profesijų pasaulyje
https://www.utenos-kolegija.lt/index.php/naujiena/578-motyvacinis-projekto-as-profesiju-pasaulyjeseminaras

2019

Karjeros ir komunikacijos skyrius

31.

NPHE-2019/10112 Kaimo vandenų apsauga: principai ir praktika III NPHE

2019

Tarptautinių ryšių skyrius

32.

Verslo revoliucija.
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Naujienos/Verslo%20revoliucija%20Programa%202019%20(000000
03).pdf

2019

Elektroninio mokymo centras,
Verslo ir technologijų fakultetas

33.

Skirtingų kartų sėkmingos komunikacijos įtaka ugdymo procesui
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/976-seminaras-svietimo-istaigu-darbuotojams

2020

Projektų valdymo skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Įgyvendinantis padalinys

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

34.

Y karta miestui. Trukmė 2020-2021
https://www.utenos-kolegija.lt/y-karta-miestui
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Naujienos/2020/Apie%20projekto%20rezultatus%20Utenos%20apskr
ities%20%C5%BEiniose%202020-10-24.pdf

2020

Projektų valdymo skyrius

35.

Geriamo vandens kokybė ir maisto sauga. Trukmė 2020-2021
https://www.utenos-kolegija.lt/geriamo-vandens-kokybe-ir-maisto-sauga

2020

Verslo ir technologijų fakultetas

36.

Utenos miesto ir rajono gyventojų požiūrio į didelių gabaritų ir buityje susidarančių pavojingų atliekų
tvarkymą tyrimas
https://udiena.lt/aktualijos/utenos-rajono-gyventoju-nuomone-apie-dideliu-gabaritu-ir-buityjesusidaranciu-pavojingu-atlieku-tvarkyma/
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Naujienos/2020/_Tyrimo%20ataskaita%2020201.pdf
(Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. http://uratc.lt/wpcontent/uploads/2018/05/Utenos-regiono-atliek%c5%b3-tvarkymo-planas-2014-2020-m..pdf )

2020

Verslo ir technologijų fakultetas

37.

Kodas – sėkmės raktai
https://www.utenos-kolegija.lt/kodas-sekmes-raktai

2020

Verslo ir technologijų fakultetas

38.

Verslo tiltai
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Naujienos/2020/Verslo%20gerastiltai%20Programa%202020.pdf

2020

Verslo ir technologijų fakultetas

39.

Akademinis sąžiningumas, kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis
https://www.utenoskolegija.lt/upload/file_manager/Naujienos/akademinis%20saziningumas%20tyrimo%20santrauka%20
(2019-12-08).pdf

2020

Karjeros ir komunikacijos skyrius

40.

Virtuali parama, ugdymas ir konsultavimas bakalauro studijų tobulinime
Virtual advice, nurture and guidance in undergraduate research and development (VANGUARD)
https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/1004-utenos-kolegija-tarptautinio-projekto-dalyve
https://councilofdeans.org.uk/2020/11/launch-of-the-erasmus-movementformovement-resources/

2020

Medicinos fakultetas

Eil. Nr.
41.

Projekto pavadinimas
Mokslo taikomasis darbas, atliktas Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ – „Mobiliosios programėlės
sukūrimas ir paruošimas eksploatacijai“
https://www.facebook.com/VTfakultetas/posts/1089256718182955
https://konkursas.beti.lt/bendruomene-117/

Sudarė:
Projektų valdymo skyriaus vedėja
Aurelija Pelenienė

Įgyvendinimo
laikotarpis
2020

Įgyvendinantis padalinys
Verslo ir technologijų fakultetas

