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Direktoriaus žodis 

 

Kauno kolegija – tai socialiai atsakinga, lanksti, inovatyvi ir gebanti prisitaikyti prie šiuolaikinės visuomenės poreikių 

aukštojo mokslo institucija. Dabartiniame pasaulyje ir šalyje vykstantys įvairūs pokyčiai skatina ne tik keistis, bet tuo 

pačiu atveria naujas galimybes, kurias išnaudodami galime pasiekti maksimalių rezultatų. Vykstant įvairiems procesams 

švietimo institucijos viduje, nuolatos tobulinant studijų ir darbo veiklą, aktyviai formuojamos pamatinės kolegijos 

vertybės tokios kaip atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba ir bendruomeniškumas. Kauno kolegija įprasmina 

savo misiją vykdydama kokybiškas aukštojo mokslo studijas, kurios yra orientuotos į praktinę veiklą, besimokančiojo ir 

visuomenės poreikius bei plėtodama mokslo ir meno taikomąją veiklą. 

Centrine figūra Kauno kolegijoje yra studentas, kuris skatina nuolatos keistis aukštąją mokyklą. Šie pokyčiai įamžinti 

2015 metais, kai kolegija minėjo 15 metų gyvavimo ir veiklos sukaktį. Mūsų šūkis „15 metų koja kojon su pokyčiais“ 

atspindi esminį Kauno kolegijos siekį – kurti tokią organizaciją, kuri vadovautųsi darnios plėtros nuostatomis, 

besivystančią drauge su socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais pokyčiais, paliečiančiais mus visus, tiek kartu, tiek 

atskirai, įtraukiant ne tik socialinius partnerius, bet ir visuomenę. Itin svarbiu tikslu tampa siekis suteikti jaunam asmeniui 

įvairiapusių žinių, įtvirtinti pamatines vertybines nuostatas, ugdyti atsakomybę, pilietiškumą, veiklumą ir prisidėti prie 

darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimo. Kauno kolegija užtikrina studentams ir darbuotojams žmogaus ir darbuotojų 

teisias, sudaro sąlygas saugiai ir sveikai darbo aplinkai, vykdo skaidrumu ir atskaitingumu paremtą veiklą, užtikrina 

demokratiškumo principų įgyvendinimą, nuolatos plėtoja bendradarbiavimą su tarptautiniais ir socialiniais partneriais. 

Vienas iš Kauno kolegijos siekių yra stiprinti socialinę atsakomybę tarp studentų ir kolegijos darbuotojų, inicijuojant 

naujoves studijų turinyje, studijų ir darbo aplinkoje, plėtojant modernią materialinę bazę, prisidedant prie žinių 

visuomenės kūrimo, užtikrinant informacijos prieinamumą, nuolatinio dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, įgyvendinant ir 

tobulinant kolegijos veiklos procesus bei užtikrinant administracijos gebėjimus sutelkti visus reikiamus išteklius, 

reikalingus studijų kokybei užtikrinti. Tik nuolatos tobulėdami patys ir skatindami tobulėti visuomenę, mes išpildysime 

savo ateities viziją, tapti modernia, socialiai atsakinga, verslia, tarptautinį pripažinimą pasiekusia aukštojo mokslo 

institucija, puoselėjančia šalies tautinę kultūrą ir tradicijas.  

 

 

Kauno kolegijos direktorius 

Dr. Mindaugas Misiūnas 
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ŽMOGAUS TEISĖS 

 

Kauno kolegija žmogaus teisių srityje įsipareigoja gerbti prigimtines žmogaus teises ne tik institucijoje, bet ir visoje 

savo įtakos sferoje – nepriklausomai nuo rasės, tautybės, įsitikinimų, socialinės kilmės ar statuso. Kauno kolegija gerbia 

žmogaus teises, nustatydama darbuotojų įdarbinimo bei studentų priėmimo ir studijų sąlygas. Nediskriminavimas, 

saviraiška, dalyvavimas valdyme, pagarba vietos kultūrai ir tarpkultūriniam bendravimui – esminiai elementai, sudarantys 

sąlygas asmenybių brandai.  

Kolegija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Lietuvos Respublikos konstitucija, 

Kolegijos Statutu, Kauno kolegijos veiklos dokumentais, KK Etikos kodeksu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Pasaulinio organizacijų tinklo „Global Compact“ 

socialinės atsakomybės principais.  

Visoje savo veikloje, kolegijos bendruomenė yra įsipareigojusi: 

 Savo veikloje vienodai elgtis su kiekvienu Kolegijos bendruomenės nariu, nepaisant jo amžiaus, lyties, lytinės 

orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės, etninės priklausomybės, socialinės padėties, kalbos, religinių ir politinių 

įsitikinimų, nuosavybės, kilmės ar kitais pagrindais; Gerbti kiekvieno Kolegijos bendruomenės nario teises, 

pareigas, orumą; Visuomet elgtis teisingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis; Būti nešališku ir neturėti 

asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus; Netoleruoti atvejų, susijusių su korupcija ir/ar 

akademiniu nesąžiningumu.  

 Kolegijoje konfidenciali informacija apie Kolegijos darbuotojus, partnerius ar studijuojančius, yra saugoma, 

neviešinama, neperduodama naudoti trečiosioms šalims. 

 Iškilusiems ginčams spręsti veikia Ginčų nagrinėjimo komisija. 

 Pedagoginis personalas, vertindamas studijuojančių asmenų studijų rezultatus, negali jų sieti su asmeninėmis 

simpatijomis ar antipatijomis, lytimi, rase, tautybe, amžiumi, negalia, religija, asmens dalyvavimu politinėje, 

visuomeninėje ar kitokioje su studijomis nesusijusioje veikloje ir kitais socialiniais aspektais.  

 Pedagoginiam personalui neleistina akademinių užsiėmimų metu ar kaip nors kitaip viešai akademinėje erdvėje 

naudoti svetimą autorinį kūrinį, komercinę paslaptį sudarančią informaciją arba kitokią informaciją, kurios 

naudojimą nusako autoriaus teises reglamentuojantys teisės aktai. 

 Kolegijoje studijuojantys asmenys įsipareigoja vadovautis akademinio sąžiningumo nuostata, todėl Kolegijoje 

netoleruojamas nusirašinėjimas nuo kitų studijuojančių, „paruoštukių“, specialios įrangos ir kitų neleistinų 

priemonių naudojimas, taip pat naudojimasis kitų studijuojančiųjų darbais ir jų rezultatais, atsiskaitymas už kitą 

asmenį, įvairių, su studijomis susijusių dokumentų padirbimas, skirtų užduočių rezultatų padirbimas, citavimo, 

nenurodant šaltinio, nebuvimas ir kita. Siekiant išvengti akademinio nesąžiningumo atvejų, KK yra 

vadovaujamasi KK Studentų atstovų dalyvavimo studijų stebėjimo procese nuostatais, kurio metu studentai yra 

stebimi atsiskaitymų metu. 

AKADEMINIS PERSONALAS IR DARBUOTOJAI 

 

Kolegijoje itin didelis dėmesys skiriamas darbuotojų teisėms, kurios yra suprantamos kaip akademinės bendruomenės 

– darbuotojų ir studentų – teisės. Bendruomenė skatinama kurti asociacijas ir kitokias organizacijas, vykdoma skaidri ir 

efektyvi akademinių ginčų sprendimo politika. Studijų tvarka, neįgaliųjų darbo/studijų taisyklės, darbo ir 

poilsio/gyvenimo sąlygos, darbo aplinkos, sveikatos ir saugos klausimai sprendžiami atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius ir socialiai atsakingos organizacijos veiklos principus bei yra reglamentuoti Kauno kolegijos dokumentuose. 

Kauno kolegija vadovaujasi sudaryta kolektyvine darbo sutartimi, siekiant sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, 

garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų, darbo užmokesčio, darbo saugos, darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo, darbo 

laiko, atostogų, socialinių garantijų bei kitas sąlygas, apibrėžti profesinių sąjungų ir darbdavio santykius, kurie turi būti 

grįsti demokratiniais, lygiavertės partnerystės, viešumo, laisvų kolektyvinių derybų, realaus ir įsipareigojimų vykdymo, 

objektyvios informacijos suteikimo, šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems savitarpio santykiams. 

Siekiant atstovauti darbuotojų interesus, kolegijoje veikia Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga. 

2015 m. kolegijos personalą sudarė 895 darbuotojai: iš jų 241 administracijos darbuotojai, 477 dėstytojai, 177 ūkio 

darbuotojai. Kauno kolegijos darbuotojų amžiaus vidurkis – 45,82 metai. Kolegijoje netoleruojamas priverstinis 

nepilnamečių darbas, todėl joje neįdarbinti asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus. 

2015 m. kolegijoje dirbo 15 pripažintų menininkų bei 100 dėstytojų  turinčių mokslinį laipsnį, tai sudarė 17  proc. visų 

dėstytojų, o 95,32 proc. dėstytojų turi ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje.  

Kolegijoje sėkmingai užtikrinamas nuolatinis personalo kvalifikacijos kėlimas bei bendrųjų specialiųjų kompetencijų 

tobulinimas. 2015 m. doktorantūroje studijavo 24 dėstytojai, magistrantūroje – 4 dėstytojai, 12 kitų darbuotojų studijavo 

Lietuvos aukštosiose mokyklose. Kolektyvinėje sutartyje (2008) numatyta, kad darbuotojams, kurie studijuoja 

neatsitraukdami nuo darbo, kolegija sudaro reikiamas sąlygas dirbti ir kartu studijuoti; 50 proc. studijų kainos apmoka 
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kolegija; suteikiamos mokamos kūrybinės atostogos daktaro disertacijai rengti. Neformalusis kvalifikacijos kėlimas 

pasireiškia dalyvavimu Lietuvoje ir/arba užsienyje vykusiose konferencijose, seminaruose, kursuose ar stažuotėse. Iš viso 

2015 m. 85 proc. dėstytojų tobulino savo kvalifikaciją, o kvalifikacijos tobulinimui 2015 m. skirta 13 tūkst. eurų. Esant 

naujų dėstytojų poreikiui gauti reikalingas žinias, mokėjimus ir įgūdžius, Kompetencijų ugdymo centras 2015 m. vykdė 

„Kolegijos dėstytojo adaptacijos programą“ (programą baigė 30 dėstytojų), pradėjo kurti ir vykdyti programų sistemą 

dėstytojų kvalifikacijai tobulinti.  

Kolegijos darbuotojų paieška ir atranka vykdoma per Personalo tarnybą, dėstytojai renkami konkurso būdu. Kolegijoje 

darbo sutartys yra neterminuotos ir terminuotos. Apie laisvas darbo vietas Kolegijoje yra pranešama ir esamiems 

darbuotojams. Nauji ir jau esami darbuotojai nediskriminuojami tautybės, rasės, religijos ar kitais pagrindais. Priimant 

naujus darbuotojus, atsižvelgiama į Kolegijos poreikius, vertinamos tik konkrečios dalykinės žinios, įgytas išsilavinimas, 

darbo patirtis bei turimi įgūdžiai. Siekiant užtikrinti veiksminga naujų darbuotojų įsiliejimą į Kauno kolegijos bendruomenę, 2015 

m. parengtas Naujų darbuotojų adaptacijos tvarkos projektas, kuriame detalizuojamas adaptacijos proceso vykdymas bei numatomi 

žinių įgijimo ir įgūdžių mokymai. 2016 m. keliamų veiklos uždavinių yra parengti darbuotojų motyvavimo tvarkos aprašą. 

Kauno kolegijos darbuotojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai, priemokos bei vienkartinės išmokos. 

Kolegijoje netoleruojamas išnaudojimas darbo vietoje ar priverstinio darbo panaudojimas. Darbuotojams nustatyta 40 val. 

darbo savaitė, viršvalandžius yra apmokami įstatymų nustatyta tvarka ir tik darbuotojui savanoriškai sutikus.  

Darbuotojai gali būti skatinami: skiriami priedai ar priemokos už skubių, svarbių ir sudėtingų darbų bei papildomų 

darbų atlikimą; papildomai apmokama už darbą darbo grupėse; skiriamos piniginės išmokos gimus vaikui, vestuvių 

proga, asmeninio jubiliejaus proga; skiriama pašalpa dėl sunkios materialinės padėties; teikiama finansinė parama, 

padengiant dalį mokesčio už mokslą; suteikiamos kūrybinės atostogos disertacijai parengti, mokant vidutinį darbo 

užmokestį. Taip pat Kolegijos darbuotojai nustatyta tvarka gali naudotis Kolegijos teikiamomis paslaugomis lengvatiniais 

įkainiais (baseino, leidybos centro, valgyklų, Kosmetologijos kabineto, Protezavimo klinikos ir pan.). Kauno kolegijoje 

sudarytos palankios darbo sąlygos darbuotojams, auginantiems vaikus ar besilaukiančioms mamoms. Kolegijos 

darbuotojai gali derinti savo darbo grafiką, pasinaudoti teise į tėvystės ar vaiko priežiūros atostogas.  

Kolegijoje yra įkurtas Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius. Parengtos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės bei 

civilinės saugos instrukcijos. Atliekami įvadiniai, pirminiai ir periodiniai darbuotojų instruktavimai, sudarytas ekstremalių 

situacijų valdymo planas. Atliekami darbuotojų mokymai ir atestavimai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, taip pat 

atliekami periodiniai darbuotojų sveikatos patikrinimai.  

Kolegija įsipareigojusi sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, kokybiškai ir laiku instruktuoti apie saugą darbe, 

aprūpinti darbuotojus visomis darbui reikalingomis priemonėmis, reguliariai įpareigoja darbuotojus tikrintis sveikatą, 

numatyta, kad padidintos rizikos darbuotojai gali būti papildomai draudžiami. Savo ruožtu visi darbuotojai įsipareigoja 

laikytis saugaus darbo reikalavimų. Kolegijoje užtikrinama palanki darbo aplinka ir saugumas; darbuotojams suteikiamos 

darbui reikalingos priemonės, užtikrinama higienos normas atitinkanti darbo aplinka; darbuotojai laiku gauna nustatytą 

darbo užmokestį, nustatyta viršvalandžių apmokėjimo tvarka; darbuotojams sudaromos galimybės jungtis į profesines 

sąjungas ir ginti savo teises. 

Kauno kolegijos darbuotojai aktyviai dalyvauja įvairiose visuomeninėse organizacijoje, pvz. Trečiojo amžiaus 

universiteto ar bendruomenių veikloje, savanoriaujant ir kt. Kolegijos dėstytoja A. Alijošiūtė nuo 2013 m. Lietuvoje 

atstovauja Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklą. Darbuotojai taip pat yra aktyvūs regioninėse, nacionalinėse ir 

tarptautinėse organizacijose, vienijančias atitinkamų sričių mokslininkus ir tyrėjus. Kolegijos darbuotojai labiausiai linkę 

įsitraukti įvairių profesinių asociacijų, draugijų, sąjungų veiklą, kurioje jie plėtoja savo profesines kompetencijas, kuria 

bendrą profesinį identitetą. Narystė organizacijų darbo, ekspertų grupėse, buvimas įvairaus pobūdžio komitetų, tarybų, 

komisijų sudėtyje, taip pat ir buvimas sertifikuotais ekspertais leidžia efektyviau analizuoti regionui, šaliai ar tarptautiniu 

lygmeniu aktualius klausimus, pvz. dalyvaujant LR SAM veikloje parengtas strateginis dokumentas „Slaugos politikos 

gairės 2015-2025 metams“, dalyvaujant Finansinio švietimo bendradarbiavimo tinkle, kartu Lietuvos banku 

įgyvendinama Finansinio švietimo koncepcija. 

 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ IR STUDIJOS 

 

Studijos ir studentai. Kauno kolegija, būdama aukštojo mokslo institucija, studijas vykdo remdamasi Valstybės 

pažangos strategija 2030, 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programa, Bolonijos proceso dokumentais. Kauno 

kolegijos strategijoje 2020 numatyti šie strateginiai tikslai, reikalingi užtikrinti kokybišką aukštąjį mokslą, tuo pačiu 

įgyvendinant darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės nuostatas: 1. Vykdyti kokybiškas, konkurencingas kelių 

pakopų aukštojo mokslo studijas. 2. Stiprinti mokslo ir meno taikomosios veiklos, studijų ir verslo sąveiką. 3. Telkti ir 

ugdyti profesionalią bendruomenę. 4. Formuoti modernią infrastruktūrą. 5. Didinti kolegijos valdymo efektyvumą.  

Kolegijoje siūlomos penkios studijų sritys – humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, meno studijos, biomedicinos 

mokslai, technologijos mokslai. Atsižvelgiant į dinamiškus darbo rinko pokyčius, kuriamos ir integruojamos naujos 

studijų programos, pvz. Dietetika, pradėtas priėmimas į Logistikos studijų programą. 2015 m. buvo vykdoma 51 

profesinio bakalauro programa, iš jų 2 su gretutine kryptimi. Studentams buvo siūlomos studijuoti 6 programos užsienio 

kalba, iš kurių vykdytos 3 studijų programos. 2015 m. kolegijoje pradėta vykdyti pirmoji jungtinė studijų programa – 
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Bendrosios praktikos slauga su Mikkeli taikomųjų mokslų universitetu (Suomija). Pagal studentų skaičių Kauno kolegija 2015 

m. buvo didžiausia kolegija Lietuvoje, kurioje studijavo 7152, o pagal 2015 m. priimtųjų studentų skaičių Kauno kolegija 

priimtųjų studentų skaičiumi buvo trečioji po Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos. (Žr. 1 pav.). 

Lyginant su 2014 metais gauta valstybės finansuojamų vietų (kartu su studijų stipendijomis) 1458 (buvo 1379) arba 

5,4 proc. daugiau. Kolegijos populiarumą tarp stojančiųjų atskleidžia ir tai, kad pvz. Kosmetologijos studijų programa 

2015 metais sulaukė didžiausio stojančiųjų pageidavimų skaičiaus iš visų koleginių studijų programų Lietuvoje, o naujai 

vykdoma Logistikos studijų programa pateko į populiariausių koleginių studijų programų Lietuvoje 10-tuką. 2015 m. 

priimta 13 gabiausių abiturientų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė šimtukais bei 75 studentai, kurie brandos 

egzaminus išlaikė 88 ir daugiau balų. 

 

 
1 pav. Studijų programų pasiūla 2015 m. 

 

 

Studijų programos pagal studijų kryptis yra vertinamos reitinguose. Žurnalo „Reitingai“ (2015 m. gruodis Nr. 2) 

Kauno kolegijos studijų programos lyderiavo devyniose studijų kryptyse: 1 pozicija studijų kryptyse: Burnos priežiūra, 

Medicina ir sveikata, Maisto studijos, Žemės ūkio mokslai, Bendroji inžinerija, Informatikos inžinerija, Socialinis darbas, 

Teisė, Vertimas; Maisto technologijos studijų kryptyje 1-2 vietos.  

Kauno kolegija vis daugiau dėmesio skiria grįžtamajam ryšiui – 2015 m. buvo parengta Grįžtamojo ryšio iš 

suinteresuotųjų šalių organizavimo Kauno kolegijoje tvarka, atliktos 9 studentų apklausos apie studijų kokybę, praktikos 

kokybę, bibliotekos teikiamas paslaugas, fizinio aktyvumo užsiėmimus, studijų pasirinkimą Kauno kolegijoje ir 

motyvaciją, adaptaciją, absolventų apklausa apie jų pasirengimą profesinei veiklai bei integracijai į darbo rinką, darbdavių 

apklausa apie specialistų teorinį ir praktinį parengimą, bibliotekos darbuotojų apklausa apie bibliotekos funkcionavimą. 

2015-12-16 surengtas Studentų forumas formalizuotam grįžtamajam ryšiui suteikti apie pokyčius, reaguojant į apklausų 

metu išsakytus pastebėjimus.    

2015 m. vykdytos studentų apklausos (N=1458) rezultatai parodė, kad bendras dėstymo lygis kolegijoje yra geras 

(87,52 proc.), studijų metu teorija siejama su praktika (84,3 proc.), dėstytojų pateikiama medžiaga yra šiuolaikiška ir 

aktuali (84,91 proc.), mokymosi dalykai aktualūs kaip būsimiems specialistams  (85,46 proc.). (Žr. 2 pav.). Taip pat 79,22 

proc. absolventų (N=332) yra patenkinti studijomis Kauno kolegijoje, 67,16 proc. absolventų pritaria, kad dėstymo 

kokybė buvo aukšto lygio, o 62,4 proc. absolventų teigia, kad žinios ir įgūdžiai įgyti studijų metu yra paklausūs darbo 

rinkoje. (Žr. 3 pav.). 

Praktikos apklausoje dalyvavę studentai (N=401) sutiko, kad praktika buvo naudinga jų profesijai (80,3 proc.), jos 

metu skiriamos užduotys buvo susijusios su būsima profesija (77,06 proc.), studentai iš esmės yra patenkinti praktikos 

kokybe (75,6 proc.), o praktikos metu studentams buvo sudarytos sąlygos pritaikyti kolegijoje įgytas teorines žinias 

(69,58 proc.). (Žr. 4 pav.). 
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2 pav. Studentų apklausa apie studijų kokybę, 2015 m. 

(N=1458) 
3 pav. Absolventų apklausa apie studijų kokybę, 2015 m. 

(N=332) 

 
4 pav. Studentų apklausa apie praktikos kokybę, 2015 m. (N=401) 

 

Kolegija, siekdama plėtoti į studentą orientuotas studijas, siekia, kad būtų sudaromos sąlygos studijavimo formų ir 

būdų įvairovės, lanksčios studijų trukmės, studijų individualizavimo, studentų darbo krūvio subalansavimo, išplėtotos 

akademinio konsultavimo sistemos, išplėtotų nuotolinių studijų, studentų mokymosi pasiekimų pažangos.  

Studentams studijų procese buvo teikiama akademinė, materialinė bei socialinė pagalba, kuri yra ilgalaikė, pastovi ir 

nuosekli. Apie paramos galimybes studentai daug informacijos gauna dėstomo studijų dalyko „Įvadas į studijas“ metu. 

Siekiant pagerinti studentų adaptaciją ir padėti jiems studijavimo procese, kolegijoje išplėtota konsultacinė sistema: 

konsultavimas įtrauktas į kontaktinius užsiėmimus, individualiai konsultuojama popaskaitiniu metu bei nuotoliniu būdu. 

Studentams teikiama informacija apie studijas, socialines stipendijas, paskolas, judumą, karjeros galimybes, organizuojamus 

renginius. Kolegijoje didelis dėmesys skiriamas studentų nubyrėjimo prevencijai. Plėtojama laisvai pasirenkamųjų dalykų 

sistema.  

Kolegijos karjeros centro teikiamomis karjeros valdymo paslaugomis 2015 m. pasinaudojo 1170 studentų, dalyvaudami 

seminaruose, mokymuose, individualiose ar grupinėse konsultacijose, „Karjeros dienose‘15“. Seminarai ir mokymai vyko 

gyvenimo aprašymo rengimo, karjeros valdymo, laiko ir veiklos planavimo, streso valdymo, studijų tęstinumo, savanorystės, 

verlumo temomis. Taip pat pradėti organizuoti įmonių atvykstamieji seminarai bei studentų vizitai įmonėse. 

Studentams yra sudaryta galimybė gyventi bendrabutyje. Mokslo metų pradžioje negavusiems vietos bendrabutyje buvo 

pasiūlyta 40 eurų dydžio kompensacija studentų kelionės ar nuomos išlaidoms padengti. Nuo lapkričio mėnesio visų 

pageidaujančių gyventi bendrabutyje prašymai buvo patenkinti. 

Studentams yra sudarytos galimybės saviraiškai, dalyvaujant Studentų atstovybės veikloje, įsitraukiant į atsinaujinusią 

Dramos studiją, tautinio šokių kolektyvo „KauKas“ veiklą, į vienintelį Lietuvoje tarp aukštųjų mokyklų modernaus šokio 

kolektyvą „KauKo“ ar Kauno kolegijos Dainavimo studiją ir Juozo Gruodžio konservatorijos chorą. Kauno kolegijos 

studentams gali rinktis iš plataus spektro sporto šakų – krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, aerobikos, lėkščiasvydžio 

ir kt. 

Studentų skatinimas paremtas stipendijų skyrimu už gerus mokymosi pasiekimus, kurių 2015 m. Kauno kolegijos iš 

valstybės biudžeto lėšų stipendijoms buvo skirta – 484,5 tūkst. eurų, iš tarptautinių projektų lėšų – 511,6 tūkst. eurų, iš 

CarolMartin Gruodis atminimo švietimo fondo paramos lėšų – 2,4 tūkst. eurų, iš įmonių ir įstaigų skirtos paramos lėšų – 

2,1 tūkst. eurų. Kauno kolegija 2015 metais išmokėjo Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas dviems 

studentams, iš viso 3,0 tūkst. Eur. 

Kolegijoje kasmet studijuoja kelios dešimtys studentų su specialiaisiais poreikiais. 2015 m. kolegijoje pavasario 

semestre studijavo 37 studentai su specialiaisiais poreikiais, rudens semestre – 30. 2015 m. finansinės pagalbos išmokoms 

gauta ir panaudota 30,6 tūkst. Eur, iš jų: specialiesiems poreikiams tenkinti – 25,0 tūkst. Eur, tikslinėms išmokoms studijų 

išlaidoms iš dalies kompensuoti – 4,4 tūkst. Eur, taip pat gauti 4 proc. finansinės pagalbos priemonėms administruoti – 

1,2 tūkst. Eur. Kolegijoje laipsniškai plėtojamas mokymosi ir darbo aplinkų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems 

asmenims, pvz. Studijų centre laiptinėse pažymėti dideliais skaitmenimis aukštai, ryškiai paženklintos laiptų pakopos, 

įrengti specialūs neįgaliųjų įvažiavimai, įrengti neįgaliesiems skirti WC. Studentai, turintys regos negalią bibliotekos 

individualaus darbo kambariuose gali naudotis specialiomis klaviatūromis ir programomis. Klausos negalią turintiems 

studentams skirta skaitmeninio koduoto vidinio ryšio FM sistema. Organizuojami seminarai pedagoginiam personalui, 

pvz. „Specialiųjų poreikių turinčių studentų studijavimo ir savarankiško mokymosi ypatumai“, dalyvaujama 
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tarptautiniuose renginiuose, pvz. „European Day of Integrated Sport“ kartu su neįgaliaisiais, kolegijos dėstytojai įgijo 

patirties kaip organizuoti panašaus pobūdžio renginius, rengiant integruotas sveikųjų ir neįgaliųjų varžybas, taip plėtojant 

toleranciją. 

2015 m. studentai dalyvavo visuomeninėje/kultūrinėje veikloje: koordinavo fakultetinių studentų atstovybių veiklą, 

dalyvavo Lietuvos samariečių bendrijos socialiai remtinų šeimų vaikų dienos centro veikloje, socialinėse akcijose, 

socialiniuose projektuose (pvz. VV-3 prisidėjo aukomis prie projekto „Vaikų svajonės“), organizavo ir dalyvavo 

renginiuose, dalyvavo Kolegijos meno kolektyvų veikloje (pvz. kolegijos studentas sukūrė scenarijų spektakliui 

„Išminčiai: toli nuo namų“, kuris pristatytas Kauno kolegijos bendruomenei), žaidė sporto šakų komandose, užėmė 

prizines vietas čempionatuose (pvz. kolegijos studentė laimėjo I vietą Lietuvos ir II vietą Europos Kyokushin 

čempionatuose). 

Absolventai. Nuo 2015 m. absolventų karjeros stebėsena vykdoma naudojant karjeros valdymo informacinės sistemos 

SAIKU
1
 įrankį. Sistemai pateikiami duomenys iš studentų registro, Lietuvos darbo biržos, SODROS, Valstybinės 

mokesčių inspekcijos. 2015 m. Kauno kolegiją baigė 1631 absolventas, iš kurių praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo 

67,71 proc. absolventų  buvo sėkmingai įsitvirtinę darbo rinkoje
2
, t.y. 1,8 proc. daugiau palyginus su visų aukštųjų 

mokyklų pirmos pakopos studijas baigusių dirbančių absolventų dalimi ir 2,8 proc daugiau palyginus su Lietuvos 

kolegijas baigusių dirbančių absolventų dalimi. Remiantis SAIKU sistemos duomenimis, 2015 m. dar nebaigus studijų 

41,93 proc. Kauno kolegijos absolventų jau turėjo darbą.  

Karjeros centras formuoja absolventų duomenų bazę, kurią 2015 m. sudarė 1600 kontaktų, teikia paslaugas 

absolventams, didina bendradarbiavimą tarp kolegijos ir absolventų. Veikia įkurtas KK Alumnų klubas, 2015 m. 

socialiniame tinkle Facebook vienijantis 606 narius. Alumnams ataskaitiniais metais buvo organizuota išvyka – 

plaukimas plaustais Nemunu, „Alumnų boulingas“, „Rugsėjo 1-osios susitikimas“ ir kt.  2015 metais 2 Kauno kolegijos 

absolventės gavo Lietuvos spaudos pramonės apdovanojimus, kuriuos organizavo Lietuvos spaustuvininkų asociacija, 

nominacijose „Sumaniausias jaunasis leidybos specialistas 2015“ ir „Talentingiausias jaunasis produkto dizaineris 2015“. 

Tarptautinė veikla. Kolegija siekdama didinti ir tobulinti tarptautinio atvirumo prielaidas, aktyviai bendradarbiauja 

su užsienio aukštosiomis mokyklomis – kolegijoje yra sudarytos 26 tarptautinio bendradarbiavimo sutartys (3 iš jų 2015 

m.), pagal Erasmus+ programą KK buvo pasirašytos 159 sutartys 33-ose šalyse (2014 metais jų buvo 121, 26 šalyse), 

plėtojamas bendradarbiavimas su tarptautiniais strateginiais partneriais (ypač MF, TKF), Kolegija yra asociacijų tinkle 

narė (EURASHE, UASnet BUSINET, EAEC, EAIE, SPACE, ICEIGATM, ENPHE, UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT), dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje programos NordPlus tinkluose 

(Nordejordemodern, EkoTekNord, Nobanet ir kt.). Per 2015 m.: 

 Bendras išvykstančių studentų skaičius padidėjo 1,8 proc., išvykusių pagal Erasmus+ programą studentų skaičius 

padidėjo 5,3 proc.,  

 Bendras atvykstančių į Kauno kolegiją studijuoti/atlikti praktiką/dalyvauti renginiuose užsienio studentų skaičius 2015 

metais padidėjo 6,5 proc., atvykusių pagal Erasmus mobilumo programą studentų skaičius sumažėjo 28,72 proc.  

 Dėstytojų ir darbuotojų tarptautinių komandiruočių skaičius išaugo 20 proc. Išvykstančių pagal Erasmus+ programą 

(tame tarpe Nordplus)  dėstytojų ir darbuotojų skaičius padidėjo 1 proc.  

 Vykdytos 5 intensyvios programos, iš jų pagal 3 IP išvyko 19 studentų, pagal 1 IP atvyko 60 studentų. 

 2015 m.  Kauno kolegija dalyvavo 21 tarptautiniame projekte. 

 

Mokslo taikomoji veikla. MMTV yra nukreipta į visuomenės raidos problemų sprendimus, aktualių verslo įmonėms 

ir organizacijoms programų kūrimą, studijų proceso kokybės gerinimą, papildomų lėšų pritraukimą, KK pripažinimo 

tarptautiniame lygmenyje siekimą. Šioje veikloje dalyvauja KK akademinis personalas, socialiniai partneriai iš Lietuvos ir 

užsienio šalių, studentai. Kolegijoje plėtojami technologinių, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų sričių bei meno 

taikomosios veiklos tyrimai. Siekiant didesnės studentų ir dėstytojų tiriamosios veiklos integracijos, 2015 m. buvo surengtas 

bendras studentų ir dėstytojų rengtų paraiškų taikomiesiems moksliniams tyrimams finansuoti konkursas „Idėjos praktiškai“, 

kuriam buvo pateikta 14 paraiškų, o finansavimas skirtas 11 paraiškų, iš viso 20539 eurai. 

Stiprinant mokslo ir meno taikomosios veiklos, studijų ir verslo sąveiką, Kolegijoje 2015 m. akcentuotas socialinės 

partnerystės plėtojimas, įgyvendinat užsakomąją veiklą, vykdant veiklas pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūros koordinuojamą priemonę „Inočekiai LT“ programą, rengiant užsakomuosius baigiamuosius darbus, vykdant 

bendrus mokslinius tyrimus, užtikrinant studentų praktikos kokybę. 2015 m. MTV produktyvumas lyginant su praėjusiais 

metais išaugo 29 proc. Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais šaltiniais uždirbant šias lėšas buvo įvairių kursų, 

konsultacijų organizavimas. Vis aktyviau savo veiklą vykdo kolegijos įsteigta pumpurinė įmonė „Telelita“. 

Kolegijoje vykdytų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius 2015 m. siekė 312, o su užsienio partneriais vykdytas 21 

bendras tyrimas. Didžioji dauguma Kauno kolegijoje vykdomų mokslinių tyrimų yra atliekami kolegijos mokslo/tyrimų 

laboratorijose, tačiau naudojamasi ir kitų institucijų mokslo/tyrimų laboratorijomis.  

                                                           
1
 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis, https://karjera.lt/saiku/ 

2
 Absolventų karjeros stebėsenos SAIKU duomenys 
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Siekiant mokslo/meno taikomosios veiklos tarptautiškumo, 2015 m. pagrindinėmis veiklos formomis išliko 

tarptautinių renginių (konferencijų, forumų, simpoziumų, plenerų ir kt.) organizavimas kolegijoje, kviečiant dalyvauti 

socialinius partnerius iš užsienio šalių, taip pat dalyvavimas  tarptautiniuose projektuose, programose, kolegijos dėstytojų 

ir studentų dalyvavimas užsienio šalių renginiuose.  

Kolegijoje 2015 m. parengtos 289 mokslo publikacijos, 20 proc. publikacijų parengta užsienio kalba bei 4,2 proc. 

bendrų publikacijų su užsienio autoriais. Išleistos 42 metodinės priemonės/vadovėliai. 

Kauno kolegijos, kaip aukštojo mokslo institucija, įgyvendindama darnaus vystymosi nuostatas, skatina mokslo 

populiarinimą ir mokslinių tyrimų rezultatų komunikaciją, diegiant atsakingo vartojimo, visuomenės švietimo idėjas, 

vykdo tyrimus taikant technologines inovacijas. Mokslinės veiklos rezultatai viešinama įvairių konferencijų, seminarų 

metu ir yra nukreipti į verslo, pramonės, socialinių ir kultūrinių poreikių tenkinimą. Kolegijos dėstytojai ir mokslininkai 

leidžia straipsnius mokslo taikomosios veiklos tematika, taip pat rengia straipsnius populiariojoje spaudoje, skaito viešas 

paskaitas.  

Kolegijoje 2015 m. buvo surengta 14 konferencijų, iš kurių 7 studentų regioninės, respublikinės ir tarptautinės mokslo 

taikomosios veiklos tematika mokslinės-praktinės, tiriamųjų baigiamųjų darbų konferencijos: „Jaunimo verslumo įgūdžių 

ir iniciatyvų skatinimas“, „Inovacijų taikymas technologijose“, „Kelias meistro link“, „Studijų ir mokslo vienovė“, „Idėjų 

forumas-2015“, „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015“, Ergoterapijos studentų baigiamųjų darbų 

konferencija.  

Kolegija aktyviai dalyvauja konferencijose ar inicijuoja tyrimus, prisidedančius prie inovacijų kūrimo, efektyvaus jų 

pritaikymo verslo ir visuomenės reikmėms, pvz.:  

 dalyvauta tarptautinė konferencijoje „Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional 

Development“, kurios tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie inovatyvias (eko)technologijas bei jų pritaikymo 

versle, pramonėje galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Konferencijoje dalyvavo Baltarusijos, Belgijos, 

Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, 

Rumunijos, Suomijos, Turkijos ir Vokietijos aukštųjų mokyklų bei įmonių atstovai. 

 gavus tikslinį finansavimą iš Kauno kolegijos nebiudžetinių lėšų, 2016 metams numatyta atlikti tyrimą tema 

„Kauno miesto patrauklumo didinimas, plėtojant ekologišką transportą ir propaguojant sveiką gyvenseną“.  

Dauguma kolegijoje parengtų mokslinių straipsnių orientuoti į naujoves, inovacijas, technologijas aktualias jų 

atstovaujamai profesinei krypčiai, tuo pačiu analizuojami ir aukštojo mokslo, verslo, kultūros, visuomenės įtraukimo, 

įvairių technologinių procesų poveikis aplinkai, demokratiškumo ir vertybių įtaką socialinei visuomenės raidai ir kt. 

MTV populiarinimui ir sklaidai visuomenėje, kolegijos dėstytojai rengia mokslo populiarinimo straipsnius, 

aktualiomis temomis, pvz. atliktas ir publikuotas tyrimas „Tyrimas: kuo feisbuke domisi lietuviai?“, „3D spausdintuvo 

panaudojimas maisto pramonėje“, „Mokslo žinios – apie naujausius pasaulio farmacijos mokslo ir praktikos pasiekimus“, 

„Rizikos grupės asmenų integracija į visuomenę per socialinę ir kultūrinę veiklą“. Visuomenei pateikiami ne tik 

moksliniai straipsniai, bet organizuojami seminarai („Ligonio priežiūra namuose“, „Sveikos gyvensenos įgūdžių 

lavinimas“), paskaitos („Įvaizdis. Santykiai. Atsakomybė“, „Pirmoji medicinos pagalba“, „Pasaulinės ir Lietuvos 

ekonomikos aktualijos“), dalyvaujama festivaliuose ir renginiuose („KAUNAS PHOTO 2015“, „Erdvėlaivis – Žemė“, VI 

tarptautinis studentų masažo čempionatas, renginys-konkursas „Grožio metamorfozės 2015“, III respublikinis Ex Librio 

konkursas – paroda, rajoninis konkursas „Mokslas, verslas ir aš“). Tokiu būdu visuomenė supažindinama su naujausiais 

mokslo pasiekimais, taikomomis inovacijomis ir technologijomis atliepiant jų poveikį aplinkai ir žmonėms.  

Kolegijos studentai vis aktyviau dalyvauja profesinėse varžybose, olimpiadose, konkursuose, kur geba varžytis su kitų 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentais bei laimėti prizines vietas: 

 tarptautinėje VPMF mugėje „Klaipėda 2015“, organizuojamoje Švietimo ir mokslo ministerijos bei Simulith 

centro, Kauno kolegijos komandos tapo auksine mugės VPMF „už geriausią gebėjimą reklamuoti savo VPM 

firmą, jos prekes ir paslaugas“, sidabrine mugės VPMF „už geriausią gebėjimą reklamuoti savo VPMF, jos 

prekes ir paslaugas tarp aukštųjų mokyklų“, bronzine VPMF „už geriausią radijo reklamą tarp aukštųjų 

mokyklų“ 

 2015 m. Panevėžyje vyko respublikinis inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkurse užimtos pirmosios vietos 

komandiniame konkurse ir individualiose rungtyse; 

 Nacionalinėse 2015 metų Mechatronikos varžybose, organizuotose Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kartu 

su „Festo“ kompanija, laimėta trečioji vieta; 

 KK TS rajoniniame konkurse „Mokslas, verslas ir aš“ užimta pirma vieta. 

 Atvirame Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų konkurse „Pelenė 2015“ užimta I-oji vieta makiažo rungtyje. 

 Šiuolaikinio meno festivalio VIRUS'20  renginyje  „Virus mada 2015“ Šiauliuose ir laimėta bendradarbiavimo 

sutartį su dizaino namais „Wapsva LT“, Jaunųjų dizainerių konkurse „Dizaino dienos‘15“ laimėta II vieta. 

 Kauno kolegijoje 2015 m. pirmą kartą organizuotas tarptautinis konkursas „Maisto technologas 2015“ / „Food 

Technologist 2015“, Kauno kolegija pirmąkart dalyvavo Lietuvos studentų projektų valdymo čempionate, 

kuriame varžosi komandos iš visų Lietuvos universitetų ir kolegijoje.  

Kolegija aktyviai dalyvauja ne tik regiono ar tarptautiniu mastu rengiamose konkursuose ar profesinio meistriškumo 

konkursuose, tačiau studentai skatinami plėtoti profesines žinias per įvairius konkursus kolegijos viduje, pvz. „R&E&T‘ 
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2015“, Interaktyvių žemėlapių kūrimo konkursas, Dantų technikų profesinio meistriškumo konkursas, 2015 m. pirmą 

kartą organizuotas Jaunųjų inžinierių – išradėjų konkursas „Prototipų Derbis 2015“. Socialiniai partneriai prisideda 

suteikdami studentams prizus, tuo pačiu taip skatinama ilgalaikė socialinė partnerystė rengiant būsimus specialistus. 

 

SOCIALINIAI PARTNERIAI 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais remiasi KK Strategijoje2020 numatytais ir plėtojamais tikslais, tokiais 

kaip socialinių partnerių įtraukimas į naujų studijų programų iniciavimą, rengimą, tobulinimą, veiklos savianalizės 

rengimo procesus, baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacines komisijas, jie kviečiami dėstyti, dalintis gerąja patirtimi, 

bendradarbiauti kultūros, mokslo ir meno veikloje, taip pat bendradarbiauti plėtojant mokymosi visą gyvenimą 

koncepciją, vykdant bendrus projektus. Siekiant stiprinti studijų, mokslo ir meno bei verslo integraciją, į kolegiją kviečiami 

dėstytojai iš universitetų (apie 10 proc.) ir verslo organizacijų (apie 32 proc.), o 2015 m. Kolegijoje dirbo 241 kviestinis 

dėstytojas.  

2015 m. parengti 475 baigiamieji darbai (20 proc. daugiau nei 2014 m.), kuriuose integruoti įmonių užsakymai, inicijuoti 

8 bendri/ integruoti tyrimai, ir 33 bendri mokslo taikomieji tyrimai su įmonėmis, vykdyti įmonėms aktualūs tyrimai (pvz., 

įmonei „Woodbioma“ atliktas tyrimas „Malkų džiovinimo režimų tyrimas ir optimizavimas“, UAB Greenlita „Maisto 

ruošimo atliekų sudėties ir fizikocheminių savybių įtaka saugaus komposto kokybinėms ir kiekybinės charakteristikoms, 

kompostuojant UAB Greenlita įrenginiais“). Užsakomųjų tyrimų temos susijusios su socialinės atsakomybės ir darnaus 

vystymosi principų taikymu, paslaugų ir prekių tobulinimu, siekiant atitikti vartotojų poreikius, o gauti rezultatai buvo 

perteikti verslo įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms ar valstybinėms institucijoms.  

Kartu su socialiniais partneriais įgyvendintos įvairios iniciatyvos (pvz., kartu su Kauno miesto sveikatos biuru ir LR 

Odontologų rūmais įgyvendintas projektas „Šypsena visiems“, kartu su Pikelių priklausomybės ligų reabilitacijos centru 

įgyvendintas socialinis projektas „Rizikos asmenų integracija į visuomenę per kultūrinę ir socialinę veiklą“, su Jonavos 

vaikų globos namais – „Alkoholio vartojimo prevencija“, kartu su VŠĮ „Laiptai į viltį“ „Prekybos žmonėmis prevencija“, 

kartu su VŠĮ „Laisva valia“ priklausomybių ligų moterų reabilitacijos centru „8 laipteliais aukštyn“, kt.).  

Sudaryta 2000 tūkstančių socialinių partnerių duomenų bazė, palaikomas glaudus bendradarbiavimas su 600 socialinių 

partnerių, laipsniškai kyla bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Per 2015m. 

pasirašytos 79 naujos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus atstovais. 

Kolegija vykdydama užsakomąją veiklą, ne tik pritraukia papildomų pajamų, bet ir prisideda prie dialogo tarp kolegijos 

ir veiklos pasaulio intensyvinimo. Dažniausiai užsakomoji finansinė veikla buvo vykdoma per fakultetų rengiamas NSŠP 

(kvalifikacijos tobulinimo, užsienio kalbų kursus ir kt.); lėšos uždirbtos organizuojant mokymus ir kursus, pvz. „Finansų 

valdymo/ buhalterija“, IELTS kursai moksleiviams; teikiant administravimo paslaugas, pvz. projektui „Lazerinių 

technologijų taikymas kūrybinių industrijų sektoriuje teikiant išorinės reklamos paslaugas; atliekant tyrimus, pvz. 

Moksleivių fizinės būklės, laikysenos ir pėdų tyrimas; 

Užsakomoji veikla be finansinio atlygio daugiausiai orientuojasi į tyrimus, apimančius įmonių veiklos tobulinimą ir 

kokybės užtikrinimą, konkurencingumo skatinimą, pardavimų didinimą, naujų produktų įvedimą į rinką, vartotojų 

elgsenos tyrimus, daugelyje tyrimų akcentuojami socialinės atsakomybės principai, reikšmingi visuomenės sveikatos, 

poreikių aspektai, pvz. AB „Kauno grūdai“ socialinės atsakomybės tobulinimas, festivalio „Kaunas Jazz – 2015“  

lankytojų nuomonės tyrimas, 3D spausdinimo medžiagų įvedimo į Lietuvos rinką sprendimai, Rankų mikrobinės taršos 

tyrimas, Patalpų oro mikrobinės taršos tyrimas; 

Kolegijos darbuotojai be finansinio atlygio teikia konsultacijas, pvz. Sodybų želdyno inžinerinių sistemų 

rekonstrukcijos projektai, Ergonominių darbo padėčių svarba įmonės veiklos kokybei; vedami seminarai, mokymai, 

kursai, orientuoti į labiau socialinę atskirtį jaučiančias visuomenės grupes, pvz. pravesti anglų kalbos užsiėmimai 

neįgaliesiems, inicijuoti Lietuvos paraplegikų asociacijos ar asociacijos „Šviesuva“ užsakytas „Sunkių ligonių priežiūros 

namuose“ seminaras. 

Regiono mastu reikšmingi Kauno miesto savivaldybės atlikti tyrimai, pvz. „Kauno miesto aikštelių skirtų sportui 

vertinimas“, „Vartotojų nuomonių apie pradinių klasių mokinių mokyklinių kuprinių vertinimą tyrimas“, „Viešųjų 

dviračių sistemos Kauno mieste perspektyvų tyrimas“, „Elektromobilių nepopuliarumo Lietuvoje tyrimas“, „Elektrinio 

dviračio poreikio Lietuvoje tyrimas“. Tyrimai aktualūs Kauno miesto savivaldybei ir buvo pristatyti Aplinkos apsaugos, 

Transporto ir eismo organizavimo bei Kūno kultūros ir sporto skyrių specialistams. 

Kauno kolegijoje realizuoti Kauno raj., Jonavos, Kaišiadorių savivaldybės socialinių paslaugų centrų, taip pat viešųjų 

įstaigų, įmonių, dienos centrų užsakyti tyrimai, susiję su socialinių paslaugų teikimu rizikos šeimoms, pvz. ,,Socialinių 

paslaugų naudingumas socialinės rizikos šeimoms, gyvenančioms kaimiškose vietovėse“. Aktualus atliktas tyrimas 

„Expression of Playfulness in Pre-School Education“, kurio rezultatai reikšmingi tiek pedagogų rengėjams, 

atnaujinantiems ir tobulinantiems Ikimokyklinio ugdymo programos dalykų turinius, tiek pedagogams praktikams 

atsakingiems už kokybišką ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo/-si realizavimą ir vyksmą, tiek šio amžiaus vaikus 

auginantiems tėvams. 
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ IR VISUOMENĖ 

Kolegijos tikslas – užtikrinti kokybiškas studijas bei įgyvendinti darnaus vystymosi idėjas. Kauno kolegijos 

Strategijoje 2020 akcentuojama pagarba Kolegijos vertybėms, puoselėjama kokybės kultūra, komunikacija su visuomene 

ir aplinka grindžiama etikos principais, yra skaidri, nukreipta į tarnystę visuomenės pažangai, skatinant socialinę 

atsakomybę.  

Kolegijos bendruomenė populiarina darnaus vystymosi idėjas, susijusias su pilietinio aktyvumo skatinimu, socialinės 

atskirties mažinimu, kartų solidarumo didinimu, savanorystės idėjų įgyvendinimu. Šiems tikslams pasiekti pasitelkiamos 

įvairios socialinės iniciatyvos, orientuotos į socialiai remtinų šeimų nepilnamečius vaikus, senjorus, nepilnamečius, esančius 

pataisos namuose, taip pat į sergančiuosius priklausomybės ligomis, įkalinimo įstaigose esančius asmenis. Iniciatyvos, 

orientuotos į socialiai jautrias grupes, reiškiasi įvairiomis formomis. Studentai ir darbuotojai dalyvauja Kolegijos 

organizuojamuose renginiuose, projektuose, jungiasi į kitų organizacijų veiklas, teikia konsultacijas įvairioms visuomenės 

grupėms, aktyviai dalyvaujama savanoriškoje ar labdaringoje veikloje (kartu su Maisto banku organizuojama iniciatyva 

„Studentiška lėkštė šilumos“, dalyvavimas kraujo donorystės akcijose, labdaros akcijų rengimas drauge su Maltiečiais, 

studentų labdaringos iniciatyvos senelių namuose ir kt.).                         

Kauno kolegijoje kasmet įvairiais kultūriniais renginiais pažymimos reikšmingiausi valstybinių švenčių minėjimai, 

tradicinės kolegijos šventės tokios kaip Mokslo ir žinių diena, Diplomų įteikimo šventė, Lyderių apdovanojimai. 

Fakultetuose vyksta su specialybe susijusių švenčių dienų minėjimo renginiai (pvz., Tarptautinė verslo diena, Spaudos 

diena, Pasaulinė sveikatingumo diena, Pasaulinė burnos sveikatos diena, Medicinos darbuotojų diena, Pasaulinės organų 

donorystės diena, Tarptautinės vertėjų diena), skatinama jungtis prie aplinkosauginių akcijų, tokių kaip Pasaulinė vandens 

diena ar Žemės diena, skatinant racionaliai naudoti išteklius ir užtikrinti jų kokybę. 

Didžiausio visuomenės dėmesio sulaukia šie tradiciniai renginiai: tarptautinis profesionalios mados šou „Apkalbos“, 

„Dizaino savaitė“, tarptautinis masažo čempionatas, kosmetologų profesinio meistriškumo konkursas „Grožio 

metamorfozės“, masažo čempionatas, farmakotechnikų profesijos diena, renginys moksleiviams „GIS diena“, kompiuterinių 

žaidimų turnyras ir robotų kovų demonstravimo paroda „R&T&Ediena“, „Turizmo savaitė“, JVMF aktyviai organizuojamos 

įvairios dėstytojų ir studentų personalinės parodos, vykdoma kūrybiškumo akademijos „Menuko“ veikla, ar kasmet 

organizuojami konkursai, pvz. Ex librio konkursas. 

Viena iš prioritetinių veiklos sričių 2015 metais buvo Kauno kolegijos 15 metų sukakties komunikacijos ir renginio 

organizavimas: sukurtas 2015 metų komunikacijos šūkis vykdytas 15 metų sukakties viešinimas žiniasklaidoje ir socialiniuose 

tinkluose; parengtas ir išleistas leidinys „Mes ir pasaulis“, kuriame Kauno kolegija pristatoma kaip darnios plėtros nuostatomis 

besivadovaujanti organizacija, besivystanti kartu su socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais pokyčiais. 2015 m. lapkričio 17 d. 

Kauno kolegijos bendruomenei pristatytas dokumentinis filmas „Keistis Negalima Sustoti“, kuriame video priemonėmis perteikta 

Kauno kolegijos bendruomenės ir ją supančios aplinkos istorinė atmintis, esamos situacijos suvokimas ir ateities perspektyvos, 

nagrinėta pasikeitimų tema. Fakultetai aktyviai prisidėjo prie 15-mečio renginių, pvz. surengtas 15 personalinių parodų ciklas 

„Pokyčiai“ įvairiose miesto meno erdvėse: galerijose, muziejuose, meninio lavinimo centruose, kur 17 dailininkų pristatė 

visuomenei savo kūrybą: tapybą, grafiką, skulptūrą, fotografiją ir kt. 

Plėtojant mokymosi visą gyvenimą paslaugas, be studijų programų yra siūlomos neformalaus suaugusiųjų švietimo 

programos. 2015 m. Kolegijoje parengtos 43 naujos naujos neformalaus suaugusiųjų švietimo programos, iš jų vykdytos  – 

16 programų. Iš viso 2015 m. Kauno kolegijoje vyko mokymai pagal 61 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programą, kurias išklausė 1124 klausytojai. Nemažai kolegijoje vykdomų NSŠP, kursų yra tęstiniai, aktualūs 

regionui, ypač siekiant tobulinti įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją (pvz., TKF vykdomi matininkų ir geodezininkų 

kursai, ūkininkavimo pradmenų kursai, dietistų kvalifikacijos tobulinimo kursai; MF – specialybiniai medicinos srities, 

kvalifikacijos tobulinimo kursai tokie kaip „Imunoprofilaktikos pagrindai“ ar kvalifikacijos tobulinimo kursai-

specializacija „Skubioji medicinos pagalba“, „Operacinės lauga“), gilinti stojančiųjų į tam tikras specialybes žinias 

(pvz., JVMF – kompozija, tapyba, paišyba, siekiant pasiruošti menų srities stojamiesiems egzaminams), tobulinti 

kalbines, pedagogines kompetencijas (pvz., KJRSC – pedagoginių-psichologinių žinių kursai, užsienio kalbų (anglų, 

prancūzų, vokiečių) kalbų kursai).  

Taip pat buvo organizuoti kiti renginiai, skirti visuomenės švietimui: pvz., atviros paskaitos „Keiskimės kartu! Kaip 

motyvuoti mokytis įvairių gebėjimų mokinius“; praktiniai užsiėmimai „Multisensory Work“. Organizuojamos kūrybinės 

ir sporto stovyklos, pvz. „Profesionalaus krepšininko ritmu“, KJRSC vaikų vasaros stovykla „Nuotykių akademija“, 

JVMF Kūrybiškumo akademija „Menukas“, kuriais siekiama plėtoti įvairių amžiaus grupių, pradedant ikimokyklinio, 

baigiant paskutiniųjų klasių moksleivių užimtumą, kultūrinių, socialinių įgūdžių, saviraiškos, kūrybiškumo ugdymą.  

Nuo 2015 metų pavasario Kauno kolegijoje veikia Certiport egzaminavimo centras, kuriame Lietuvos gyventojai gali 

pasitikrinti Microsoft technologijų žinias. Tokio tipo egzaminavimo centras Lietuvoje įregistruotas pirmasis. Artimiausi 

centrai įsikūrę Lenkijoje, Danijoje, Suomijoje. 

2015 m. Kolegija vykdė įvairias socialines iniciatyvas, nukreiptas į jautrias visuomenės grupes, pvz. socialiai remtinų 

šeimų nepilnamečiai vaikai, senjorai, nepilnamečiai, esantys pataisos namuose, sergantieji priklausomybės ligomis, esantieji 

įkalinimo įstaigose. Kolegijos studentai ir darbuotojai aktyviai dalyvavo Kolegijos organizuojamuose renginiuose, 

projektuose, jungėsi į kitų organizacijų veiklas, savanoriavo. Daugelis socialinių iniciatyvų yra plėtojamos jau ne vienerius 
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metus, sulaukė atgarsio regiono ar šalies mastu, taip pat atrandamos ir naujos iniciatyvos ir jų raiškos būdai, pvz., 2015 m. 

surengta fotosesija skirta tarptautinei kovai prieš moterų prievartą. Kolegijos elektroniniame leidinyje „Diktum faktum“ 

kasmet auga publikacijų apie įvairias socialines iniciatyvas, pvz. nuo 2011 m. tokių publikacijų skaičius išaugo daugiau nei 

12 kartų ir 2015 m. siekė 49 publikacijas.  

Jau tradicinėmis tapo socialinės iniciatyvos: „Studentiška lėkštė šilumos“, kurios metu Kartu su „Maisto banku“ 

rengiamos maisto rinkimo akcijos didžiuosiuose prekybos centruose, vaišinimas sriuba ir lėšų rinkimas Laisvės alėjoje 

skurstantiems Lietuvos žmonėms; Labdaros priešpiečiai neišnešiotukams; Labdaros mugė „Baltojo angelo diena“; 

Kraujo donorystės akcijos, organizuojamos kartu su Kauno klinikų kraujo centru; „Ištiesk pagalbos ranką“ – 

bendradarbiaujant su Prienų senelių globos namais, Kauno slaugos namais „Vita Lumina“ skatinamas bendravimas tarp 

skirtingų kartų, senyvų žmonių socialinės mažinimas bei žmogiškųjų vertybių ugdymas; „Patirties link“ – kartu su 

Kauno aklųjų ir silpnaregių centru, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centru, Kauno neįgaliųjų užimtumo centru 

siekiama pažinti negalią turinčius žmones ir formuoti teigiamą požiūrį į juos, išsamiau supažindinti su įvairiomis 

negaliomis; Sporto šventė drauge su Pikelių reabilitacijos centru ir socialiniais partneriais, siekiant socialinės rizikos 

žmonių socialinės atskirties mažinimo. 

 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ IR APLINKOSAUGA 

 

Kauno kolegija, kaip socialiai atsakinga įstaiga, aktyviai dalyvauja bei remia įvairias prevencines programas ir 

iniciatyvas, užtikrinančias aplinkos apsaugą, skatinant mokslo taikomąją veiklą su aplinkai palankių technologijų plėtra. 

Kolegija aplinkos apsaugos srityje įsipareigoja užtikrinti, kad jos veikla nekelia pavojaus žmonėms ir aplinkai bei tausoja 

gamtos ir visuomenės resursus, ieškodama būdų, kaip taikyti efektyvius išteklių vartojimo modelius, vykdyti palankias 

aplinkai transporto, maitinimo paslaugų, atliekų perdirbimo ir kitas taršos mažinimo programas, įgyvendinti „žaliųjų 

pirkimų“ praktiką, tausoti vandens, energijos išteklius, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės 

išsaugojimo. 

Siekiant efektyvaus išteklių naudojimo, kolegija nuolatos vykdo pastatų, šiluminių katilinių atnaujinimo darbus, taip 

mažinant energijos sąnaudas. Elektros energija taupoma įsigyjant elektrą taupančius įrenginius, apšvietimas naudojamas 

atsižvelgiant į jo poreikį, išjungiami prietaisai, jeigu jų tuo metu nereikia. Seni, netinkami elektros ir elektronikos 

prietaisai atiduodami įmonėms, tvarkančioms tokio tipo atliekas. Kolegijoje naudojamas vandentiekio vanduo, o ne 

vandens talpos, kurios didina plastiko atliekas. Kolegija turi savo automobilių parką, tačiau darbuotojai juo naudojasi tik 

vykstant darbo reikalais, Kolegijos vidaus taisyklėse apibrėžta, kad kolegijos transportu turi vykti ne mažiau kaip 3 

asmenys, taip efektyviai išnaudojami automobiliai, mažindami poveikį aplinkai. Kolegija taip pat naudojamasi autobusų 

nuomos paslauga.  

Kauno kolegijoje stengiamasi mažinti popieriaus suvartojimą – mažėja spausdinamų dokumentų skaičiai, vis daugiau 

jų talpinama internetinėje aplinkoje, pvz. Kauno kolegijos metinė veiklos ataskaita, finansinė ataskaita, apklausų 

rezultatai talpinami kolegijos tinklalapyje, vidinius Kolegijos dokumentus galima rasti Kolegijos internete. Nuo 2015 m. 

pradėta naudoti tvarkaraščių informacinė sistema, leidžianti geriau planuoti tvarkaraščius, įvertinti auditorijų ir 

laboratorijų užimtumą ir pagal tai formuoti srautus.  

Kolegijoje, siekiant pagerinti studijų prieinamumą ir tuo pačiu sumažinti popieriaus suvartojimą, dėstytojai skatinami 

kelti mokomąją medžiagą į virtualią Moodle sistemą. Studentai ir dėstytojai skatinami naudotis virtualios bibliotekos 

paslaugomis, siekiant gauti naujausią ir aktualią studijoms medžiagą. Studijų procese pagrindinės naudojamos sistemos: 

 virtuali mokymosi sistema Moodle. 

 Studijų valdymui toliau plėtojam PeopleSoft, o 2015 m. buvo atspausdinti pirmieji diplomai ir priedėliai. 

 Video paskaitoms ir videkonferencijoms Kolegijoje galima naudotis net dvejais LieDM videokonferencijų 

įrankiais: Vidyo (http://kauko.vidyo.liedm.lt)ir Adobe Connect (https://ac.liedm.net/). 2015 m. Technologijų ir 

kraštotvarkos fakultete, Medijų katedroje pradėtas dėstyti paskaitų kursas nuotoliniu būdu. 

 Kolegijoje yra įrengta videokonferencijų studija ir dvi videokonferencijų klasės. Yra mobili videokonferencijų 

sistema (2015 m. buvo testuojama). Videokonferencijų įrankiai galima naudotis ir iš kompiuterizuotų darbo vietų 

aprūpintų videokameromis ir garso įranga. 

 Komunikavimui ir bendradarbiavimui ir toliau naudojama aukštosioms mokykloms nemokama ir „debesų 

kompiuterijos“ technologijomis paremta Google Apps for Education sistema (el. paštas, pokalbiai, kalendorius, 

dokumentų valdymas ir kt. priemonės). 

2015 m. aktyvinta švietėjiška veikla, skatinant atsakingą vartojimą ir rūšiavimo skatinimą – kolegijoje parengtas 

projektas „Rūšiuok atsakingai su Kauno kolegija“, kurio metu: 

 pagaminta 12 vnt. plakatų „Rūšiuok atsakingai su Kauno kolegija“ (Žr. 5 pav.);  

 pagaminti 1200 vnt. lankstinukų iš 100 procentų perdirbo popieriaus su informacija kaip turi būti rūšiuojamos 

popieriaus, stiklo ir plastiko atliekos (Žr. 6 pav.);  

 35 vnt. informaciniai lipdukai su nupieštu kavos puodeliu ir QR kodu su informacija, kur reikia išmesti 

panaudotus puodelius;  

http://kauko.vidyo.liedm.lt/
https://ac.liedm.net/
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 Informacija apie rūšiavimą skleidžiama akademinių padalinių informacinėse lentose, Pramonės pr. esančiuose 

ekranuose, Kolegijos Facebook paskyroje bei KK e. leidinyje „Dictum factum“ skiltyje „Rūšiuojame“, kuriame 

2015 m. patalpino 8-12 informacinių-vizualinių žinučių, kurių kiekviena sulaukė vidutiniškai 1000 peržiūrų. 2015 

m. kovo - balandžio mėn. kurtas videoreportažas apie pagrindines rūšiavimo taisykles.  

 2015 m. atlikta studentų apklausa apie rūšiavimą, sukurta go.kauko.lt e-bendruomenė Kauno kolegija draugiškai 

aplinkai, kurioje nariai gali teikti pasiūlymus dėl įvairių su rūšiavimu susijusių veiklų tobulinimui.  

 2014 m. nupirkta ir išdalinta kolegijos padaliniams 72 vnt. vidaus talpų, skirtų rūšiavimui, 11 vnt. talpų mišrioms 

atliekoms, o 2015 m. nupirkta dar 20 vnt. talpų mišrioms atliekoms. Kolegijos bendruomenės nariams sudaryta 

galimybė atsakingai rūšiuoti ir didesnių gabaritų elektros bei elektronikos įrangą. Du konteineriai pastatyti kolegijos 

Pramonės prospekto pastatų komplekse. 

 

   

5 pav. plakatas „Rūšiuok atsakingai 

su Kauno kolegija“ 

6 pav. lankstinukas „Rūšiuok atsakingai su Kauno kolegija“ 

 

Kolegija trečius metus dalyvauja UAB „Atliekų tvarkymo centro“ inicijuotame aplinkosaugos projekte „Mes 

rūšiuojam“. Vienas iš šio projekto tikslų yra skatinti žmones rūšiuoti nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas.  

KK SA jau antrus metus iniciavo makulatūros rinkimo akciją „MESTELK 2015“, JVMF organizavo senų nurašytų knygų 

dalinimo akciją „Sena knyga nėra bloga knyga“, nuolatos prisidedama prie ekosocialinių iniciatyvų, akcijos „Darom“ ir kt. 

Socialinių iniciatyvų sklaida vykdoma žurnalo „Diktum faktum“ interneto svetainėje. 

Siekiant Kolegijos akademinėje ir ūkinėje veikloje įgyvendinti darnaus vystymosi nuostatas, orientuoti praktinę veiklą į 

darnią plėtrą, tausojant aplinkos ir organizacijos išteklius, dviejose kolegijose padaliniuose 2015 m. pradėti įgyvendinti 

susidarančių atliekų tvarkymo (saugojimo ir likvidavimo) utilizavimo ir išvežimo darbai.  

Aktyviai vykdoma įvairaus pobūdžio švietėjiška veikla, kreipiamas dėmesys į socialinio atsakingumo skatinimą, 

visuomenės informavimą darnaus vystymosi klausimais, ekologinių idėjų sklaidą regione, etinių principų įgyvendinimą. 

Šiems tikslams įgyvendinti Kauno kolegija: 

 skaitė pranešimus ir dalyvavo tokiuose mokslo renginiuose kaip mokslinė diskusija „Darnus šalies aukštojo mokslo 

įvaizdžio formavimas”, tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Challenges and Social Responsibility in 

Business“, tarptautinė  mokslinė  konferencijoje Kolpingo kolegijoje „Darnaus vystymosi iššūkiai švietimui“, 

„Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“, konferencija – diskusija „Gamintojo atsakomybė: kartu, 

atsakingai, kitaip“, Lietuva 2030 Atvirojo pažangos forumo konferencija „Socialiai atsakingas verslas 2015: kur link 

judame?“; 

 atlikti tyrimai „Elektros rinkos modelių darnumo vertinimas“, „Kauno miesto aikštelių skirtų sportui vertinimas“, 

„Vartotojų nuomonių apie pradinių klasių mokinių mokyklinių kuprinių vertinimą tyrimas“, „Viešųjų dviračių 

sistemos Kauno mieste perspektyvų tyrimas“, „Elektromobilių nepopuliarumo Lietuvoje tyrimas“, „Elektrinio 

dviračio poreikio Lietuvoje tyrimas“; 

 atviros paskaitos apie tvarią plėtrą, ekologinę etiką, ekosistemų kūrimą, nenuostolingai išnaudojant dirvožemį, 

vandenį, saulės energiją ir kt. gamtos išteklius, pvz. „Ecological Projects: Sustainable Development”, „Inovatyvių 

technologijų panaudojimas tvarkant organines atliekas žemės ūkyje“, gamtos išsaugojimo, gamtos išteklių ir 

energijos taupymo renginiai, pvz., „ Atliekų tvarkymo svarbą žmogui ir aplinkai“; 

 sveikos gyvensenos propogavimo, sveikatai palankaus maisto gamybos technologijų taikymo renginiai, pvz. 

seminaras „Saugūs ir sveiki maisto produktai“, Baltijos maisto ir gėrimų parodoje BAF‘2015 demonstruoti KK 
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sukurti liofizuoti-džiovinti šalčiu ir prebiotikais praturtinti maisto produktai; organizuoti sveikos gyvensenos 

renginiai, siekiant šviesti visuomenę higienos, sveikatinimo klausimais, pvz., minėjimas Pasaulinė ligonio diena 

„Ištiesk pagalbos ranką“, Pasaulinė burnos sveikatos diena; 

 demokratiškumo ugdymo renginiai, pvz., seminaras „Lygybės link: lyties perspektyva politikoje,  darbo rinkoje ir 

šeimoje“, Konstitucijos egzaminas; 

 dalyvavo arba organizavo susitikimus su žymiais visuomenės nariais, diskutuojant pilietiškumo, patriotizmo 

klausimais, taip pat ir verslumo klausimais; 

 dalyvavo parodose, demonstruojant gaminius iš natūralių produktų, naudojant natūralias medžiagas bei siekiant 

gamybai sunaudoti kuo mažiau energijos, pvz. paroda „Baldai 2015“. 

 

 

KOVA SU KORUPCIJA 

 

Kauno kolegija netoleruoja bet kokių egzistuojančių korupcijos formų (tarp jų ir papirkinėjimo bei kyšininkavimo). 

Kova su korupcija Kolegijoje vykdoma vadovaujantis skaidrumo ir atskaitomybės principais. Organizacijoje 

įgyvendinami šiuos principus atitinkantys sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais, aiškiomis studentų ir darbuotojų 

atrankos ir skatinimo procedūromis. Kauno kolegijoje netoleruojama: neobjektyvūs studijų pasiekimų vertinimai, plagiatų 

ir mokslinių rezultatų falsifikavimas, nusirašinėjimas. Kauno kolegija savo veiklą vykdo laikydamasi Lietuvos įstatymų, 

vidaus taisyklių ir etikos kodekso. 

Kolegijos darbuotojai nesinaudoja asmeniniais tikslais Kolegijos nuosavybe ar valstybės patikėtais materialiniais bei 

finansiniais resursais, nepriima dovanų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų iš asmenų ar organizacijų, nes šie veiksmai gali sukelti 

viešųjų ir privačių interesų konfliktą. 

Kolegija, norėdama išvengti įvairių darbų plagiavimo problemos, pasitelkiant vidinius Bibliotekos išteklius, 

organizavo seminarus ir mokymus apie informacijos paieškos galimybes duomenų bazėse, bibliotekos išteklius ir 

naudojimosi taisykles, informacijos šaltinių naudojimą studijų ir mokslo darbuose, šaltinių citavimo taisykles ir 

galimybes, autorių teises, akademinę etiką ir plagiato prevenciją, kuriuos 2015 m. išklausė visi pirmo kurso studentai bei 

212 kitų kursų studentų. 

Siekiant užtikrinti socialiai atsakingos institucijos funkcionavimą Kauno kolegija pirkimus atlieka laikantis 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei 

nešališkumo reikalavimų. Kolegijoje visi viešieji pirkimai buvo atlikti skaidriai, viešai, remiantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, KK vidaus taisyklėmis, nusakančiomis aiškią nustatytą pirkimo tvarką, kurios turi laikyti Kolegijos ir jos 

padalinių darbuotojai.  

Kolegija, plėtodama antikorupcinę sampratą tarp bendruomenės narių, organizuoti seminarai (pvz. Vadybos ir 

ekonomikos fakultete kartu su Lietuvos antstolių rūmais ir Lietuvos teisininkų draugijos Kauno miesto skyriumi 

seminaras „Teisinė psichologija ir etika“), bendrai su užsienio strateginiais partneriais organizuojami tarptautiniai 

moksliniai-praktiniai seminarai (pvz. drauge su Extremaduros universitetu (Ispanija) organizuotas seminaras „Teisės 

aktualijos 2015“), rengiamos bendros publikacijos. Siekiant geriau susipažinti su pamatiniais Lietuvos įstatymais, kasmet 

organizuojamas Konstitucijos egzaminas, minima Tarptautinė antikorupcijos diena.  

 


