VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KOLPINGO KOLEGIJOS
2018 m. ataskaita
VIZIJA
VšĮ Kolpingo kolegija - aukštoji mokykla, rengianti aukštos kvalifikacijos specialistus, visapusiškai
ugdant jų asmenybę; mokymo procese įgyvendinanti studijų, mokslo ir krikščioniškos pasaulėžiūros
vienovę bei suteikianti galimybes kiekvieno jos nario saviraiškai; turinti stiprią organizacijos kultūrą,
novatoriška, atvira ir greitai reaguojanti į ją supančią aplinką.
MISIJA
Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštos kvalifikacijos specialistus, savo veiklą grindžiančius
krikščioniška morale, gebančius sėkmingai integruotis į regiono, šalies ir Europos darbo rinkas; laiduoti
modernų ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantį studijų procesą, aktyviai
bendradarbiaujant su regiono, šalies ir Europos socialiniais partneriais. Šviesti visuomenę, ugdant jos
dvasingumą, humanitarinę, profesinę ir informacinę kultūrą, solidarumą ir subsidiarumą, puoselėjant
krikščioniškas vertybes, visuotinio gėrio suvokimą, pasinaudojant Tarptautinės Kolpingo draugijos
sielovada, kompetencija ir ryšiais.
2018 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 205 studentai. Kolegijoje vykdomos šios akredituotos
studijos:
 EKOTURIZMAS – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 metai). Verslo vadybos profesinis
bakalauras;
 SOCIALINIO DARBO VADYBA (NL – 3 metai; I – 4 metai). Socialinių mokslų profesinis
bakalauras;
 TEISĖ (NL – 3 metai I – 4 metai). Teisės profesinis bakalauras;
 VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 metai).
Socialinių mokslų profesinis bakalauras;
2018 m. Kolegiją baigė 51 studentas.

Kolpingo kolegijos absolventai 2018 m.

Visuomenės informavimas. Studijų galimybių viešinimas
 Dalyvauta Aukštųjų mokyklų studijų mugėse ir Karjeros dienose Kaune, Domeikavoje, Ukmergėje,
Šilutėje. Aplankytos Garliavos Lukšos gimnazija bei Santaros gimnazija.

Kolpingo kolegija aukštųjų mokyklų studijų mugėje Kaune 2018 m. sausio 17 d.
 Bendradarbiaujant su Kolpingo darželiu ir Kolpingo pradine mokykla, nuo 2018 m. rugsėjo mėn.
pradėtas naujas projektas - Šeimų akademija. Joje kviečiami tėvai (globėjai) dalyvauti seminaruose,
kurių metu nagrinėjami vaikų ugdymo klausimai. Suorganizuoti 4 seminarai. Tėvams skirtų
seminarų metu Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studentės užsiima su jų vaikais, taip
ugdydamos savo praktinius gebėjimus.
 Viso Kolegijoje buvo organizuoti 52 kvalifikacijos tobulinimo renginiai visuomenei, kuriuose
dalyvavo virš 1400 dalyvių. Bendras valandų skaičius – apie 330 akad. valandų.
 Informacija apie Kolpingo kolegijos veiklas nuolat skelbiama kolegijos Facebook paskyroje,
Kolpingo kolegijos ir Kolpingo draugijos puslapiuose, žurnaluose „Kur stoti“ bei „Kuo būti“,
portale www.kurstoti.lt
Žmonių išteklių valdymas
 Dėstytojų skaičius 2018 m. – 29.
 Kolpingo kolegija rūpinasi dėstytojų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Per 2018
m. suorganizuoti 5 mokymai dėstytojams ir administracijos darbuotojams apie aktyvaus
mokymo(si) metodus, dalykų aprašų rengimą, studijų rezultatų ir siekinių dermę, saugų IT
naudojimą, ekomąstymo integravimą studijų procese.
 Kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymai, seminarai, stažuotės - viso virš 50
kvalifikacijos tobulinimo renginių) dalyvavo 27 kolegijos dėstytojai ir administracijos darbuotojai.
Bendras valandų skaičius - virš 700 akad. valandų.

Studentų aktyvumo ir pilietiškumo ugdymas
 Kovo 23 d. organizuotas Socialinio darbuotojo meistriškumo konkursas „Praeitis. Dabartis. Ateitis“,
kuriame dalyvavo Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei Socialinio darbo vadybos studentai bei
socialinio darbo programų studentai ir dėstytojai iš 9 Lietuvos kolegijų. Viso dalyvių - 95.

Socialinio darbuotojo meistriškumo konkurso 2018 m. organizatorių komanda
 Siekdami įrodyti, kad Valentino diena nėra vien tik komercinė šventė, kolegijos I kurso studentai,
padedami dėstytojos J. Meiglaitės, ėmėsi iniciatyvos paminėti Valentino dieną kitaip: buvo
pristatyta Valentino diena, jos istorija, papasakotos žymių lietuvių romantikų gyvenimo istorijos.
Studentai kūrė filmukus, kuriuose buvo apklausti jauni žmonės, kaip jie supranta meilę. Tai buvo
puiki galimybė ugdyti gebėjimą mąstyti kūrybiškai, pasitelkti menines priemones, atskleisti savo
talentus ir sugebėjimus.
 Ekoturizmo programos dėstytoja dr. Regina Navickienė ir studentai dalyvavo konkurse „Septynių
jūrų kapitonai“. Konkurso metu suteikiamos verslumo, komandinio darbo, laiko valdymo,
kūrybiškumo, idėjų generavimo, finansų valdymo žinios. Į 120 atrinktųjų grupę iš visos Lietuvos
studentų pateko 3 Kolpingo kolegijos ekoturizmo specialybės studentai bei į 14 atrinktų dėstytojų
grupę pateko dėstytoja doc. dr. Regina Navickienė. Konkursas tęsiasi.
 Kolegija dalyvavo ir pati organizavo įvairias socialines akcijas. Rugsėjo 27 d., Lietuvos socialinių
darbuotojų dienos proga kolegijos studentai atliko gerus darbus Kauno bendruomenei: benamiams
dalino maisto paketus, pirštines, aplankė Senelių namus bei bendravo su senjorais. Lapkričio 23 d.
Kolegija jungėsi prie socialinės akcijos, siekiant nepritarti juodojo penktadienio masiniam pirkimui.
 Lapkričio 15 d. kolegijoje įvyko rekordinio dalyvių skaičiaus sulaukusi 7-oji tarptautinė studentų
konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“. Konferencijos metu pranešimus socialinių
mokslų ir verslo vadybos srityse skaitė 46 dalyviai. Iš viso konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių iš
6 užsienio ir 7 Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Tarptautinės studentų konferencijos dalyviai 2018 m.
 2018 m. balandžio mėn. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos 2 studentės ir absolventė
dalyvavo Panevėžio kolegijos organizuojamoje studentų tiriamųjų darbų konferencijoje „Mokslo
šaknys 2018“ ir pristatė pranešimus.
 Kolegijoje studijuoja 3 regėjimo negalią turintys studentai Socialinio darbo vadybos studijų
programoje. Tai aktyvūs studentai, kurie dalyvauja ir užima prizines vietas Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių atvirojo lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatuose.

Kolpingo kolegijos studentai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos čempionate
2018 m. kartu su treneriu

Taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimo procesas
 Savo atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus kolegijos dėstytojai pateikė tarptautiniuose ir
nacionaliniuose mokslo renginiuose, publikacijose. Dėstytojai skaitė 9 pranešimus bei parengė 7
publikacijas. Tame tarpe užsienio leidiniuose. Taip pat 2 Socialinės gerovės centro dėstytojos
parengė skyrių „Social Exclusion in Lithuania“ tarptautinėje monografijoje „Soziale Vielfal:
Internationle Soziale Arbeit aus interkultureller und dekolonialer Perspektive“.
 Kolegijos dėstytojai vadovavo studentų mokslinei veiklai: kartu su studentais parengti 24 straipsniai
bei pristatyta 12 pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse studentų konferencijose.
 Per 2018 m. atlikti 2 užsakomieji tyrimai, bendradarbiaujant su Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija bei VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo
informacijos centru.
 Kolegija 2018 m. rudenį tapo LETA (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija) bei EERA (Europos
edukacinių tyrimų asociacijai) nare. Spalio 11-12 d. kolegijos direktorė, lektorė Ramunė
Bagdonaitė-Stelmokienė dalyvavo LETA mokslinėje konferencijoje „Ugdymas ir švietimas
žmogaus gerovei“, kuri vyko Klaipėdos universitete, ir skaitė pranešimą.
 Spalio 18-19 d. kartu su Panevėžio kolegija organizuota mokslinė tarptautinė konferencija „Mokslo
ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis (SCEDU‘ 2018)“. Kolegijos dėstytojai parengė 3
pranešimus ir 2 mokslinius straipsnius moksliniame recenzuojamame žurnale. Konferencijoje buvo
ne tik aptariami mokslinių tyrimų rezultatai, bet ir plačiau diskutuojama praktiškai gilinantis į
globalizacijos fenomeną ir jo keliamus iššūkius modernioje visuomenėje

Akimirkos iš tarptautinės konferencijos Panevėžyje SCEDU‘2018
 Jau treti metai kolegija bendradarbiauja su Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija. Spalio 26
d. kolegija kartu su asociacija organizavo praktinę konferenciją „Gyvenimo pusiaukelė: pokyčiai ir
išgyvenimai“. Susirinkę 72 konferencijos dalyviai diskutavo apie amžiaus vidurio temą, kylančius
iššūkius ir dilemas. Konferencijoje aktyviai dalyvavo ir kolegijos studentai.

Kolegijos tęstiniai leidiniai
 Tarptautinės studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinys „Teorija ir praktika: studentiškos
įžvalgos“ (2018 metais publikuoti 33 straipsniai, 6 iš jų užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentų).
 Kolpingo kolegijos tarptautinės konferencijos leidinys „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“,
indeksuojamas tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje. Leidžiamas kas du metus. Dabar rengiamas
išleisti 2019 m.
Tarptautinis bendradarbiavimas
 2018 m. buvo pasirašytos dvi tarpinstitucinės ERASMUS+ KA1 mainų sutartys su Valstybine Jono
Pauliaus II Palenkės Bialos aukštąja mokykla (Lenkija) bei Erzindžano universitetu (Turkija).
Kolpingo kolegija yra pasirašiusi sutartis su 19 Erasmus+ programoje dalyvaujančių institucijų.
 2018 m. tęsėsi tarptautinio projekto „Tarpkultūrinis socialinis darbas iš individo ir socialinės
perspektyvos įvairiuose kontekstuose“ veiklos. Projekto partneriai: Katalikiškas EichštetoIngolštato universitetas (Vokietija), Antiochijos universitetas (Kolumbija), Costa Rica-Sede de
Occidente universitetas (Kosta Rika), Centrinis “Marta Abreu” de Las Villas universitetas (Kuba),
Bharathidasan universitetas (Indija), LSSS Lojolos koledžas (Indija), Gandhigram kaimiškasis
universitetas (Indija). Projekto tikslai: vykdyti mokslinius tyrimus socialinio darbo srityje,
analizuojant socialinį darbą socialinės įvairovės kontekste iš tarpkultūrinės žmogaus ir visuomenės
perspektyvos švietime, tyrimuose ir profesinėje praktikoje. 2019-ais metais organizuojama
konferencija Kolumbijoje.
 Kartu su Katalikišku Eichšteto-Ingolštato universitetu (Vokietija) vykdytas projektas „Improving
Quality of Social Work Education for Strengthening Community Practic“. Įtraukti socialinio darbo
studentai ir Socialinės gerovės centro dėstytojai. Parengti 4 pranešimai (2 Kolpingo kolegijos ir 2
Vokietijos partnerių) bei 2 straipsniai (po vieną iš šalies-partnerės).
 2018 m. kolegija dalyvavo ŠMF administruojamame ESF projekte „Aukštojo mokslo
tarptautiškumo plėtra“. Projektas skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo
didinimui, studijų Lietuvoje populiarinimui ir studentų mobilumo skatinimui. Taip pat projekte
„Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse“, pagal Erasmus+
programą.
 2018 m. kolegija kartu su Valstybiniu studijų fondu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis dalyvavo
projekte „Studijų prieinamumo didinimas 2014–2020 m.“ Šiuo projektu siekiama užtikrinti aukštojo
mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais.
 2018 m. parengta paraiška ir gautas finansavimas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių dėstymo
vizitui. 2019 m. rugsėjį atvyks dėstytoja iš Lodzės universiteto (Lenkija).
Dėstytojų mobilumas
 Pagal Erasmus+ mobilumo programą 2018 m. buvo organizuoti 6 Kolpingo kolegijos dėstytojų ir
administracijos darbuotojų mobilumai į Vokietiją, Latvija ir Lenkiją; iš jų 2 dėstymo mobilumai ir
4 mokymosi mobilumai. Mobilumuose dalyvavo 2 Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei
Socialinio darbo vadybos dėstytojos, 2 Ekoturizmo studijų programos dėstytojos ir 2
administracijos darbuotojai.
 Kovo 6-8 dienomis kolegijoje paskaitas skaitė dr. Katarina Levická, atvykusi pagal Erasmus+
programą iš Trnavos universiteto (Slovakija). Paskaitų metu docentė skaitė paskaitas tokiomis
temomis kaip „Profesinė etika socialiniame darbe“, „Socialinio darbo tyrimai“, „Socialinis darbas
su žmonėmis sergančiais dimensija“.

Studentų mobilumas
 Pagal Erasmus+ mobilumo programą praktiką Graikijoje atliko 9 Kolpingo kolegijos studentai: 6
Ekoturizmo ir 3 Socialinio darbo vadybos studijų programų studentai.

Studentų praktika Graikijoje 2018 m.
 2018 m. pavasario semestre Kolpingo kolegijoje pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi 2
studentės iš Čekijos. Jos atliko socialinio darbo praktiką pas kolegijos socialinius partnerius ir
dalyvavo paskaitose su kolegijos studentais.
 2018 m. rudens semestre Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programoje studijavo studentė
iš Trnavos universiteto (Slovakija), atvykusi pagal Erasmus+ mainų programą.
Studijų organizavimo ir vykdymo procesas
 2018 m. po tarptautinio ekspertų vertinimo Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programa
akredituota 6 metams.
 Per 2018 m. parengta ir išoriniam vertinimui apteikta nauja studijų programa Tarptautinis verslas
ir logistika.
 Per 2018 m. pasirašytos 7 naujos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais-darbdaviais,
prisidedančiais prie kolegijos studijų programų komitetų veiklos, studijų kokybės gerinimo,
praktikų studentams, bendrų renginių organizavimo, užsakomųjų tyrimų vykdymo.
 Sausio mėn. vyko Kolpingo kolegijos bendruomenės ir socialinių partnerių – darbdavių pusryčiai.
Neformalioje aplinkoje diskutuota apie aktualiausias naujienas švietimo srityje, studijų programų
tobulinimo aspektai, pasidalinta mintimis apie studentų praktiką, jos tobulinimo galimybes.
Aptartos galimybės toliau plėtoti abipusiai naudingus ryšius. Dalyvavo 13 socialinių partnerių.

Kolpingo kolegijos socialinių partnerių-darbdavių pusryčiai 2018 m.
Kolpingo kolegijos lėšos 2018 m., skirtos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, studentų ir
darbuotojų judumui bei infrastruktūrai
Lėšų paskirstymas
Lėšos, skirtos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui
Lėšos, skirtos studentų ir darbuotojų judumui
Lėšos, skirtos bibliotekos fondų atnaujinimui
Lėšos, skirtos technologinių išteklių atnaujinimui
Lėšos, skirtos technologinės įrangos atnaujinimui
Lėšos, skirtos pastatų ir patalpų atnaujinimui
Kolpingo kolegijos direktorė

2018 m.
6786
11360
1687
7192
1933
1149
Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė

