
 

• Studentai kuria socialines inovacijas: kūrybinių gebėjimų ugdymas taikant „Creative Platform“ 

metodiką. Projekto tikslas – ugdyti praktinius studentų kūrybiškumo gebėjimus kurti socialines 

inovacijas naudojant „Creative Platform“ metodiką. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos 

fakultetas. Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, 

Lietuvos aklųjų biblioteka. Projekto pradžia – 2022 m. balandžio 25 d., pabaiga – 2022 m. gruodžio 1 

d. Projektą finansavo Valstybinis studijų fondas. 

 

• Tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija „Jaunimas besikeičiančioje 

visuomenėje“. Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų mokslinius 

gebėjimus atlikti tyrimus, rengti pranešimus ir straipsnius jaunimui aktualiomis temomis, stiprinti 

tarpkultūrinės komunikacijos, vadybinius gebėjimus organizuojant tarptautinę studentų konferenciją. 

Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD). Projekto 

partneriai: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Šiaulių valstybinė kolegija, Mykolo Romerio 

universitetas, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija. Projekto pradžia – 2022 m. balandžio 

4 d., pabaiga – 2022m. gruodžio 1 d. Projektą finansavo Valstybinis studijų fondas. 

 

• Esu pilietiškas: atsakingas turinio vartojimas internete. Projekto tikslas – ugdyti studentų 

pilietiškumo kompetencijas bei skatinti atsakingą turinio vartojimą internete per intelektinės 

nuosavybės apsaugos problematikos analizę. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. 

Projekto partneriai: Lietuvos verslo kolegija, Panevėžio kolegija. Projekto pradžia – 2022 m. balandžio 

1 d., pabaiga – 2022 m. gruodžio 1 d. Projektą finansavo Valstybinis studijų fondas. 

 

• Nestandartinių sprendimų paieška tobulinant užsienio studentams palankią aplinką. Projekto 

tikslas – atlikti užsienio studentų, atvykstančių studijuoti į Vilniaus kolegiją ir Šiaulių valstybinę 

kolegiją, grupines apklausas (angl. Focus group), siekiant nustatyti iššūkius, su kuriais susiduria 

užsienio studentai, ir jų priežastis. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto 

partneriai – Šiaulių valstybinė kolegija. Projekto pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2022 m. 

gruodžio 1 d. Projektą finansavo Valstybinis studijų fondas. 

 

• Sportuok ir tobulėk virtualioje realybėje. Projekto tikslas – didinti studentų fizinį aktyvumą 

organizuojant virtualios realybės edukacines fizinio aktyvumo pratybas ir sportinius turnyrus. Projektą 

koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto partneriai – Šiaulių valstybinė kolegija. 

Projekto pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2022 m. gruodžio 1 d. Projektą finansavo 

Valstybinis studijų fondas. 

 

• Asmenys, turintys tatuiruotes, tarp diskriminacijos ir lygių galimybių darbo rinkoje. Projekto 

tikslas – ištirti asmenų, turinčių tatuiruotes, lygiavertę įtrauktį į darbo rinką. Projektą koordinavo 

VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2022 m. birželio 

1 d. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. 

 

• Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą. Projekto 

tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, 

gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant kokybinį 

tyrimą „Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“. Projekto 

pagrindinis vykdytojas – Klaipėdos valstybinė kolegija. Projekto pradžia – 2020 m. birželio 1 d., 

pabaiga – 2020 m. gruodžio 15 d. Projektą finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

 



• Naujų erdvių fiziniam aktyvumui Vilniaus kolegijoje sukūrimas. Projekto tikslas – skatinti 

Vilniaus miesto aukštųjų mokyklų bendruomenių, senjorų ir vietos bendruomenių narių fizinį 

aktyvumą ir jų sąmoningumą, sudarant sąlygas sportuoti šiuolaikišku sporto inventoriumi ir įranga 

aprūpintose Kolegijos sporto erdvėse. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto 

pradžia – 2020 m. gegužės 4 d., pabaiga – 2022 m. sausio 1 d. Projektą finansavo Sporto rėmimo 

fondas (administravo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas). 

 

• 9-oji tarptautinė studentų konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Projekto 

tikslas – skatinti studentų mokslines kompetencijas ir sudominti juos taikomųjų mokslinių tyrimų 

atlikimo galimybėmis bei teikiamomis naudomis visuomenei. Projektą koordinavo VIKO Verslo 

vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD). Projekto partneriai: Kauno technologijos 

universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Utenos kolegija, 

Panevėžio kolegija, Lietuvos verslo kolegija. Projekto pradžia – 2020 m. rugpjūčio 20 d., pabaiga – 

2020 m. gruodžio 15 d. Projektą finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

 

• Darbo ir studijų derinimas: kolegijų atvejis. Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentus 

mokslinės ir tiriamosios veiklos gebėjimus bei bendradarbiauti šalies mastu atliekant tyrimą darbo ir 

studijų derinimo tema. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto partneriai: 

Klaipėdos valstybinė kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija. Projekto pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., 

pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Projektą finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

 

• Kūrybinių gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas. Projekto tikslas – skatinti 

jaunų žmonių kūrybiškumo, bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimus sprendžiant realias verslo 

bei organizacijų problemas bei iššūkius. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. 

Projekto partneriai: Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, paramos ir labdaros fondas 

„Mamų unija“. Projekto pradžia – 2020 m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio 15 d. Projektą 

finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

 

• Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva. Projekto tikslas – skatinti jaunus 

Lietuvos ir Ukrainos asmenis dalyvauti socialinės antreprenerystės veikloje. Projektą koordinavo 

VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2019 m. spalio 

31 d. Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

• Akademinis sąžiningumas, kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis. Klaipėdos 

valstybinės, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių valstybinės ir Utenos kolegijų studentų mokslinių draugijų 

įgyvendinto projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, 

kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir 

bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant akademinio sąžiningumo kaip korupcijos prevencijos 

kolegijose priemonės tyrimą. Projekto dalyviai – Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos kolegijų 

studentai. Iš viso numatyta apklausti ne mažiau kaip 1000 studentų, 300 absolventų bei 100 dėstytojų. 

Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 31 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 15 d. Projekto pagrindinis 

vykdytojas – Klaipėdos valstybinė kolegija. Projektą finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

valstybės biudžeto lėšomis.  

 

• Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi. Vilniaus kolegijos, 

Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų mokslinių draugijų (SMD) nariai įgyvendinto projekto tikslas 

– ugdyti Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentų gebėjimus sustiprinant 

tiriamosios veiklos gebėjimus, atlikti tiriamąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu 

atliekant bandomąjį (pilotinį) tyrimą studentų pasitenkinimo studijomis tema. Projekto dalyviai – po 

1 dėstytoją – Studentų mokslinių draugijų kuratorių po 6 studentus iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių 

kolegijų Studentų mokslinių draugijų. Projekto pradžia - 2019 m. gegužės 2 d., pabaiga – 2019 m. 

gruodžio 15 d. Projekto pagrindinis vykdytojas – Vilniaus kolegija. Projekto partneriai – Klaipėdos ir 



Šiaulių valstybinės kolegijos. Projektą finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija valstybės 

biudžeto lėšomis. 

 

• Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo 

problemas. Projekto tikslas – verslo įmonių ir socialinių organizacijų pateiktų realių problemų bei 

iššūkių pagalba ugdyti studentų kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimus bei suteikti 

studentams reikiamų žinių ir įgūdžių tolesniam savarankiškam kūrybiškumo ugdymui. Projektą 

koordinavo VIKO Verslo vadybos fakulteto. Projekto pradžia – 2019 m. liepos 1 d., pabaiga – 2019 

m. spalio 30 d. Projektą finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija valstybės biudžeto lėšomis.  

 

• Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų 

planas „Žingsnis link verslumo“. Projekto tikslas – įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų 

Ukrainos karių verslumo mokymams. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakultetas. Projekto 

pradžia – 2018 m. sausio 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. Projektą finansavo Lietuvos mokslo 

taryba. 

 

• Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas. Įgyvendinant projektą, atliktas 

taikomojo pobūdžio tyrimas, parengtos mokslinės produkcijos iniciatyva (konferencija, straipsniai). 

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę 

veiklą, bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo 

studijomis tyrimą. Projektą koordinavo VIKO Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija 

(SMD). Projekto pradžia – 2018 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d. Projektą finansavo 

Švietimo ir mokslo ministerija valstybės biudžeto lėšomis.  

 

• Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės. 

Įgyvendinant šį projektą, buvo atliktas „Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir 

jos prevencijos galimybės tyrimas“. Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, 

kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir 

bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Projekto pagrindinis vykdytojas – Klaipėdos valstybinė kolegija, 

partneriai – Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Šiaulių kolegijos. Projekto pradžia – 2018 m. gegužės 1 d., 

pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d. Projektą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija valstybės biudžeto 

lėšomis.  

 

• Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui. Įgyvendinant 

projektą, atliktas taikomojo pobūdžio tyrimas, parengtos mokslinės produkcijos iniciatyva 

(konferencija, straipsniai). Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus 

atlikti taikomąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant neformaliojo švietimo 

ir savanorystės įtakos studijų ir karjeros pasirinkimui tyrimą. Projektą koordinavo VIKO Verslo 

vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD). Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 1 d., 

pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d. Projektą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija valstybės biudžeto 

lėšomis.  

 

• XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios 

mokyklos. Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį 

mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu 

mastu, atliekant XXI amžiuje reikalingų kompetencijų tyrimą. Projekto pagrindinis vykdytojas – 

Klaipėdos valstybinė kolegija, partneriai – Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Šiaulių kolegijos. Projekto 

pradžia – 2017 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d. Projektą finansavo Švietimo ir 

mokslo ministerija valstybės biudžeto lėšomis. 

 


