
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KOLPINGO KOLEGIJOS 

2021 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. 

 

VERTYBĖS 

Pagrindinis VšĮ Kolpingo kolegijos kultūros bruožas – didelis dėmesys ir pagarba studento 

asmenybei, bendruomeniškumo puoselėjimui, nuolatinė pagalba formuojant krikščioniškąsias moralines 

nuostatas ir kaupiant vidinį potencialą šalies socialinės ir ekonominės aplinkos humanizavimui. Kolegija 

vadovaujasi Kolpingo mokymo(si) principais, pagrįstais krikščionišku socialiniu mokymu, formuojančiu 

krikščionišką požiūrį į gyvenimo vertybes ir darbinę veiklą. Kolegijos veikla grindžiama darnios plėtros, 

integralios ekologijos, verslo socialinės atsakomybės principais, apimančiais pagrindines sritis: socialinę 

gerovę, aplinkos tvarumą ir ekonominę gerovę. 

Kolegijos moto – „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“ (palaimintasis kun. 

Adolfas Kolpingas). 

 

2021 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 300 studentų (11 proc. daugiau negu 2020 m.; vienas iš jų 

užsienio studentas iš Nigerijos). Kolegijoje vykdomos trys akredituotos studijų kryptys, kuriose 

vykdomos 4 studijų programos:  

✓ Socialinio darbo studijų kryptis: VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA – vienintelė 

studijų programa Lietuvoje (NL – 3 metai; I – 4 metai). Bei SOCIALINIO DARBO VADYBA 

(NL – 3 metai; I – 4 metai). Baigus šias studijų programas, suteikiamas Socialinių mokslų 

profesinis bakalauras. 

✓ Turizmo ir poilsio studijų kryptis: EKOTURIZMAS – vienintelė studijų programa Lietuvoje (NL 

– 3 metai; I – 4 metai). Suteikiamas Verslo vadybos profesinis bakalauras. 

✓ Verslo studijų kryptis – TRANSPORTO LOGISTIKA – pradėta vykdyti Kolegijoje nuo 2020 m. 

rugsėjo mėn. (NL – 3 metai; I – 4 metai). Suteikiamas Verslo vadybos profesinis bakalauras; 

Iš viso 2021 m. Kolegiją baigė 41 studentas. Diplomų įteikimo šventė vyko 2021 m. birželio 18 d. 

Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje.  

 

 



 
 

Kolpingo kolegijos absolventai 2021 m. 

 

 
 

Diplomų įteikimo šventė 2021 m. birželio 23 d. 

 

 

 



Visuomenės informavimas. Studijų galimybių viešinimas 

 

✓ 2021 m. kovo mėn. Kolegija, norėdama padėti abiturientams labiau susipažinti su studijų 

programomis, pristatė iniciatyvą „Paklausk studento“. Ši galimybė leido būsimiems studentams 

konsultuotis tiesiogiai su Kolegijos studentais taip susipažįstant su studijų programomis, 

dėstomais dalykais bei pačia Kolegija. 

✓ Gegužės 3 d. vyko virtuali atvirų durų diena Kolpingo kolegijoje. Jos metu būsimiems studentams 

pristatyta Kolegija, studijų programos, atsakyta į klausimus. 

✓ Gegužės 27-28 d. Kolpingo kolegija dalyvavo tarptautinėje studijų mugėje IEFG (International 

Education Fair Georgia) nuotoliniu būdu. Tarptautinės mugės metu užsienio moksleiviai 

supažindinti su galimybe studijuoti Kolpingo kolegijoje, pristatytos studijų programos, Kolegijos 

studentai dalinosi gerosiomis patirtimis, įgytomis studijų metu.  

✓ Spalio 8 d. „Kauno diena“ portale paskelbtas straipsnis apie Kolpingo kolegiją, jos mokymo(si) 

principų filosofiją bei vykdomas studijų programas (https://bit.ly/3E3w79D). 

✓ Spalio 22 d. Kolegijos komanda dalyvavo Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus 

organizuojamoje karjeros dienoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingo kolegijos atstovai Vilniaus A. Mickevičiaus licėjaus organizuojamoje karjeros dienoje 

2021 m. spalio 22 d. 

 

✓ Lapkričio 17 d. Kolegija taip pat dalyvavo virtualioje tarptautinėje studijų mugėje „Study in LT“ – 

„Begin Central Asia Online Edu Fair“. Jos metu pristatyta Kolegijoje vykdomos studijų 

programos bei studijų galimybės studentams, atvykstantiems iš užsienio. 

 

 
Virtuali tarptautinė studijų mugė 2021 m. lapkričio 17 d. 

https://bit.ly/3E3w79D


✓ Informacija apie Kolegijos veiklas nuolat skelbiama Kolegijos Facebook, Instagram, Linkedin, 

kolegijos ir Kolpingo draugijos puslapiuose, žurnaluose „Kur stoti“ bei „Kuo būti“, portale 

www.kurstoti.lt. Apie renginius informacija teikiama portale www.kaunas.kasvyksta.lt 
 

Renginiai visuomenei ir bendruomenei 
 

✓ Minint Kolpingo kolegijos 25-erius veiklos metus, visus 2021 metus visuomenei buvo skirtos 

įvairios iniciatyvos, akcijos, seminarai. Sausio mėn. Kolegijos personalas vykdė akciją medikams, 

dirbantiems su COVID-19 liga – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės 

Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės medikams įteikta dėžė „Tatico" kavos.  

✓ Kolegija, bendradarbiaudama su „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, prisidėjo prie kovo 

20 d. vykusios Laimės dienos. Jos metu Kolegijos studentai virtualioje aplinkoje vedė laimės 

mankštą.  

✓ Gegužės 24-28 dienomis Kolpingo kolegija prisijungė prie visuomeninės pilietinės akcijos „Šioje 

šalyje nėra vietos šešėliui“.  

✓ Rugsėjo 1 d. vyko Mokslo ir žinių šventė, kuri 2021 m. paminėta kartu visų trijų Kolpingo 

švietimo projektų: Kolpingo darželio, Kolpingo pradinės mokyklos bei Kolpingo kolegijos. Šventė 

prasidėjo Šv. Mišiomis Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, vėliau sveikinimai ir 

šventinis susitikimas vyko Kolpingo kiemelyje. 

✓ Kolpingo kolegija, bendradarbiaudama su Gėtės institutu (vok. Goethe-Institut), 2021 m. toliau 

visuomenę kvietė į Vokiško kino klubą ir rodė du filmus: „Tranzitas“ bei „Gundermanas“. 

✓ Siekiant puoselėti atvirą, krikščioniškomis vertybėmis grįstą akademinę aplinką Kolegijoje, per 

2021 m. buvo suorganizuoti renginiai, telkiantys Kolegijos bendruomenę, bei renginiai, 

plėtojantys Kolegijos bendruomenės eko sąmoningumą ir Kolpingo mokymosi principų suvokimą. 

✓ Lapkričio 6 d. kartu su Kolpingo kolegijos Studentų atstovybe suorganizuota Pyragų diena, 

prisidėta prie kilnaus tikslo – surinktos lėšos skirtos vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis. 

✓ Kolpingo kolegija, vadovaudamasi esminėmis pal. A. Kolpingo požiūrio į mokymosi prasmę 

nuostatomis: skatinti žmones prisiimti atsakomybę visose gyvenimo srityse (asmeninėje, 

visuomeninėje ir globalioje, aplinkosauginėje), atsiliepė į kvietimą ir prisijungė prie „Environment 

Online“ (ENO) medžių sodinimo dienos akcijos ir rugsėjo 21 d. pasodino medelį, kaip taikos 

simbolį, kuris augs ir primins gamtos, klimato bei aplinkos apsaugos svarbą visame pasaulyje.  

✓ Rugsėjo 22 d. paminėta Tarptautinė diena be automobilio. Kolpingo bendruomenė į Kolegiją vyko 

be automobilio ir taip prisidėjo prie darnaus judumo. Šią dieną Kolpingo bendruomenė siekė 

atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai ir prisidėti 

prie švarios aplinkos išsaugojimo.  

✓ Spalio 3 d. Kaune vyko rožinio kaspino paramos bėgimo "Pink Run su Benu" akcija, kurios tikslas 

– palaikyti moteris, sergančias krūtų vėžiu. Kolpingo kolegijos darbuotojai, studentai su šeimos 

nariais prisidėjo prie šios akcijos ir bėgo 5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingo bendruomenė bėgimo akcijoje 2021 m. spalio 3 d.  

http://www.kurstoti.lt/
http://www.kaunas.kasvyksta.lt/


 

✓ Spalio 1 d. Kolpingo kolegija šventė savo veiklos 25-metį kartu su socialiniais partneriais, 

bičiuliais, studentais, d4stytojais, administracijos darbuotojais, absolventais, rėmėjais. 

 

   
 

   
Kolpingo kolegijos 25-mečio paminėjimo šventės akimirkos 2021 m. spalio 1 d. 

 

✓ Gruodžio mėn. minint Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį, Kolpingo 

kolegija prisidėjo prie Lietuvos Kolpingo draugijos, Vokietijos ambasados Lietuvoje bei K. 

Adenauer fondo organizuojamo projekto, kurio tikslas – supažindinti žmones, ką diplomatiniai 

santykiai duoda mūsų šalių piliečiams ir visoms socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms grupėms 

ir parodyti, kodėl svarbu šiuos santykius puoselėti. 

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas 

 

✓ Dėstytojų skaičius 2021 m. – 26. 

✓ Per 2021 metus Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, stažuotėse, 

konferencijose, kurių buvo organizuota virš 70) dalyvavo visi kolegijos dėstytojai ir 

administracijos darbuotojai. Bendras valandų skaičius – sudarė virš 1780 akad. valandų.  

✓ Įsisavinant MTEP lėšas, skirtas skatinti Kolegijos dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje 

plėtroje veikloje, dėstytojams buvo organizuoti 8 tyriminių kompetencijų tobulinimo seminarai (iš 

viso 1320 akad. val. 20 dėstytojų): Taikomojo tyrimo duomenų apdorojimas taikant skaitmeninius 

metodus; Kokybinių tyrimų organizavimas, duomenų rinkimas ir apdorojimas; Reikminių tyrimų 

projektų rengimas; Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai; Komandinio darbo svarba vykdant 

skirtingas MTEP veiklas. 

✓ Dėstytojai dalykines kompetencijas plėtojo individualiai konkrečioje studijų kryptyje 

savarankiškai dalyvaudami įvairiuose mokymuose (per 2021 metus papildomai 11 dėstytojų 

išklausė 300 akad. valandų įvairių mokymų). Pandemijos laikotarpiu didžioji dalis kvalifikacijos 

tobulinimo renginių vyko nuotoliniu būdu, todėl darbuotojams buvo patogiau planuoti laiką ir 

aktyviau juose dalyvauti. 



Studentų aktyvumo ir pilietiškumo ugdymas 

 

✓ Kolegija 2021 m. dalyvavo ir pati organizavo įvairias socialines akcijas, kurios, kol buvo 

leidžiama, vyko kontaktiniu būdu, kitos – nuotoliniu būdu: Kraujo donorystės akcija, paminėta 

Tarptautinė diena be automobilio, Pyragų diena, Nieko nepirkimo diena, „Maisto banko“ akcija. 

✓ 2021 m. pradžioje organizuota socialinė akcija - konkursas, siekiant rūpintis bei stiprinti savo 

sveikatą. Visuomenė buvo kviečiama kiekvieną savaitę bėgti, eiti, važiuoti dviračiu ar kitaip 

įveikti 25 kilometrus. Dalintis savo pasiekimais, o mėnesio pabaigoje, įveikusius daugiausiai 

kilometrų, laukė dovanos bei staigmenos.  

✓ Vasario mėn. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos 2 k. studentės, nepažeidžiant 

karantino reikalavimų, susitiko su Kartų namų gyventojais, savo idėją studentės įgyvendino 

kūrybingai ir gyventojus aplankė laiškais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentai visus sveikino su Šv. Valentino diena savo pačių darytais atvirukais 

 

 
Nuotoliniu būdu pirmo kurso studentų bei dėstytojos J. Meiglaitės organizuotas renginys vasario 

14 d. ir vasario 16 d. paminėti 

 

✓ Kovo 8 d. nuotoliniu būdu organizuotas protmūšis „Mes gimę kovo 11-ąją“. 

✓ Kovo 20 d. paminėt Žemės diena. 

✓ Kovo 21 d. vyko „Spalvotų kojinių“ akcija, skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.  

✓ Balandžio 13 d. Skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga" kolegijos bendruomenei organizavo 

paskaitą nuotoliniu būdu „Pasitikėjimas versle – nuo ko pradėti?" 

✓ Balandžio 15 d. minėta Kultūros diena, dalijantis mintimis „Kas man yra kultūra“. 

✓ Kolegijos studentai įsitraukė į savanorystę Kolpingo pradinėje mokykloje: įsipareigojo padėti 

moksleiviams mokytis skaityti, padėjo ankstyvojo skaitymo dirbtuvėse 5-6 m. vaikams. 



✓ Kolpingo bendruomenės gretas nuo rugsėjo mėn. papildė 2 savanorės iš Vokietijos. Viena iš jų 

Kolpingo pradinėje mokykloje mokė mažuosius Kolpingiečius vokiečių kalbos. KOKSA pasiūlė 

savanorei „mainus“ - mūsų studentė padėjo tobulinti savanorės lietuvių k. žinias, mainais į 

vokiečių kalbos pamokas. 

✓ Rugsėjo mėn. KOKSA įsitraukė į Kauno miesto neįgaliųjų draugijos įgyvendinamą projektą 

"Vyresnio amžiaus žmonių gebėjimų naudotis informacinėmis technologijomis stiprinimas 

pasitelkiant jaunimą". 

✓ Minėdami Lietuvos socialinių darbuotojų dieną SGC studentai rugsėjo mėnesį vykdė įvairias 

edukacines ir pramogines veikas neįgaliųjų centre „Likimo draugai“, senjorų bei neįgaliųjų globos 

namuose „Gerumo namai“ (edukacinis užsiėmimas „Praeities piešiniai“), bendravo su vaikais ir 

darbuotojais LPF „Nemuno krašto vaikai“ ir Ilgakiemio mokykloje – darželyje. Taip pat aplankė 

šunų prieglaudą „Penkta koja“. 

 

 
 

Akimirkos iš įvairių studentų organizuotų socialinių akcijų 2021 m. 

 

Taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimo procesas 

   

✓ Kovo 18 d. vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Eko mąstymo svarba šiuolaikinėje 

visuomenėje“. Konferencija sulaukė ypatingo dėmesio. Joje dalyvavo apie 120 Lietuvos ir 

užsienio įvairių mokslo sričių tyrėjų, mokslininkų, praktikų, klausytojų iš 25 skirtingų mokslo, 

verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų, kuriems eko mąstymas ir tvarus vystymasis šių dienų 

pasaulyje yra prioritetas. 

 

 
2021 m. kovo 18 d. tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 



✓ Dėstytojai ne tik aktyviai skaitė pranešimus konferencijose, bet ir publikavo savo mokslo darbus. 

Nuo 2021 m. Kolegijų mokslo sklaidos vienetų (darbų) teikimas ir vertinimas vyksta Mokslo 

(meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“. 2021 m. šioje sistemoje patalpinti 

vertinimui 9 moksliniai straipsniai, kurie buvo įvertinti 21 tašku (buvo vertintos 2020 m. 

publikacijos).  

✓ 2022 m. dėstytojai skaitė 7 pranešimus kitų aukštųjų mokyklų organizuotose tarptautinėse 

konferencijose, publikuoti 2 straipsniai. 

✓ Lapkričio 25 d. Kolegijoje vyko 10-oji Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: 

studentiškos įžvalgos 2021“. Konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių, iš jų – 13 studentų, tyrėjų, 

doktorantų iš užsienio šalių. Antrus metus iš eilės konferencija vyko nuotoliniu būdu – dėl 

pasikeitusio konferencijos formato dalyviai galėjo įgyti naujų įgūdžių. 

 

 
 

Tarptautinė nuotolinė studentų konferencija 2021 m. lapkričio 25 d. 

 

✓ Ataskaitiniu laikotarpiu Kolegijos dėstytojai vadovavo studentų mokslinei veiklai: kartu su 

studentais parengė 14 straipsnių bei pristatė 15 pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse studentų 

konferencijose. 

✓ 2021 m. laimėti 2 Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai, pagal priemonės 09.3.3-LMT-

K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 

mokslinę veiklą“ (mokslinė vadovė doc. dr. Regina Navickienė): 

1. „Geocaching“ kaip aktyvaus keliavimo būdo kuriama vertė skirtingų amžiaus grupių 

turistams“. 

2. Ornitologinio turizmo skatinimas UNESCO paveldo sąrašo teritorijose“. 

 

Kolegijos tęstiniai leidiniai 

 

✓ Kolegija leidžia tarptautinės konferencijos leidinį „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, 

indeksuojamą tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje. Mokslinis žurnalas išleidžiamas kas metus. 

2021 m. leidinyje publikuoti 19 straipsnių, 6 iš jų anglų kalba. Prieiga internetu: 

https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2021/08/Challenges-and-Social-

Responsibility-in-Business-2021.pdf  

✓ Kolegija taip pat leidžia Tarptautinės studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinį (el. 

formatu) „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“. 2021 metais publikuota 40 straipsnių, 6 iš jų 

užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentų. Prieiga internetu: https://www.kolpingokolegija.lt/wp-

content/uploads/2022/05/LEIDINYS_2021-11-25.pdf  

 

 

https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2021/08/Challenges-and-Social-Responsibility-in-Business-2021.pdf
https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2021/08/Challenges-and-Social-Responsibility-in-Business-2021.pdf
https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2022/05/LEIDINYS_2021-11-25.pdf
https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2022/05/LEIDINYS_2021-11-25.pdf


Mokymosi visą gyvenimą plėtojimas 

 

✓ Per 2021 m. iš viso Patirtinio mokymosi centro suorganizuoti 44 kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai visuomenei. Iš jų 19 seminarų buvo užsakomieji kursai socialiniams partneriams. 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose iš viso dalyvavo apie 1250 asmenų. 

✓ Neformaliojo mokymo renginiuose per 2021 m. dalyvavo apie 1400 dalyvių. 

✓ Įžanginiuose socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos programos mokymuose „Socialinių 

darbuotojų padėjėjų mokymai darbui su vaikais ir jų šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką“ 

per 2021 m dalyvavo 28 dalyviai, kurie įgijo galimybę dirbti socialinio darbuotojo padėjėju. 

✓ Lapkričio 15–21 d. Lietuvoje vyko saugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi-gyveni, gyveni-

mokaisi!“, prie kurios prisijungė ir Kolpingo kolegija. Šia proga, lapkričio 16 d. vyko filmo 

„Gundermanas“ peržiūra ir diskusija bei nuotolinis seminaras „Kibernetinio saugumo pagrindai“. 

✓ Kolegijos paraiška „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo akreditacijai gauti buvo įvertinta teigiamai ir 

2021 m. Kolpingo kolegijai suteikta bei pasirašyta suaugusiųjų švietimo akreditacija 2021-2027 

m. Buvo pasirašyta pirmoji dotacijos sutartis 2021-2022 metams. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

✓ 2021 m. pasirašyta dvi naujas dvišales bendradarbiavimo sutartis: su Stavropolio valstybiniu 

agrariniu universitetu (Rusija) ir su Ostravos universitetu.  

✓ Kolpingo kolegija šiuo metu yra pasirašiusi sutartis su 22 „Erasmus+“ programoje 

dalyvaujančiomis institucijomis. Prasidėjus naujam „Erasmus+“ programos etapui (2021-2027), 

vienas iš pagrindinių prioritetų yra skaitmeninimas. Aukštojo mokslo institucijos turi jungtis prie 

„Erasmus Without Paper“ platformos, prie kurios galima jungtis su „Erasmus Dashboard“ 

nemokama sistema, sukurta „European University Foundation“. Kadangi nuo 2023 m. visi 

popieriniai tarpinstituciniai susitarimai nustos galioti, 2022 m. bus peržiūrimos, vertinamos ir 

derinamos su partneriais visos turimos tarpinstitucinės „Erasmus+“ sutartys perkeliant jas į 

„Erasmus Dashboard“ sistemą.  

✓ Kolegija dalyvauja ŠMPF administruojamame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų 

mobilumas Programos šalyse“ pagal „Erasmus+“ programą 2014-2020 ir 2021-2027 etapuose. 

Nepavykus įsisavinti lėšų dėl su COVID-19 susijusiomis ribotomis fizinio mobilumo 

galimybėmis, KA103 veiklos 2019 ir 2020 m. kvietimo projektų sutartys buvo pratęstos iki 36 

mėn. 2019 metų dotacijos lėšos jau baigiamos įsisavinti. 

✓ 2021 m. Kolegija tęsė dalyvavimą ŠMPF administruojamame ESF projekte „Aukštojo mokslo 

tarptautiškumo plėtra“, kurio pradžia 2016 m. gruodžio 30 d. ir pabaiga 2023 m. rugsėjo 1 d. 

Projektas skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didinimui, studijų Lietuvoje 

populiarinimui ir studentų mobilumo skatinimui. 2021 m. gegužės mėn. 27-28 dienomis Kolegija 

dalyvavo virtualioje „Study in Lithuania“ parodoje „International Education Fair (IEFG 21), 

skirtoje Sakartvelo rinkai. Lapkričio 17 d. dalyvauta virtualioje parodoje „Begin Central Asia“, 

kurios tikslinė auditorija buvo potencialūs studentai iš Kazachstano, Uzbekistano ir Kirgizijos. 

✓ 2021 m. užmegzti kontaktai su Indija ir susitarta dėl paskaitų ciklo rudens semestre apie socialinį 

darbą Lietuvoje ir Indijoje. Pasirinktos 6 temos, aktualios Indijos ir Lietuvos studentams, ir 

įtrauktos į „Tarptautinio socialinio darbo“ dalyką.  

✓ Kolpingo kolegija dalyvavo organizuojant Lietuvos Kolpingo draugijos projekto „Smart 

Development“ tarptautinių partnerių susitikimą „Effective Educational Tools Ensuring Sustainable 

Adult Education”, vykusį 2021 m. rugsėjo 9-12 dienomis. Dalyvavo projekto partneriai iš 

Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Serbijos. 

 

Dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumas 

 

✓ 2021 m. buvo organizuoti 3 Kolegijos darbuotojų mobilumai pagal Erasmus+ programą: 1 

virtualus dėstymo mobilumas Palenkės Bialos Valstybinėje popiežiaus Jono Pauliaus II aukštojoje 

mokykloje (Lenkija), 2 mokymosi mobilumai Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje 



(Prancūzija). Dėl Covid-19 situacijos ir Lenkijos įtampos pasienyje buvo atšauktas 3 dėstytojų 

mobilumas į Lenkiją, kuris buvo numatytas gruodžio mėn. 

✓ 2021 m. įvyko vienas virtualus ir 4 fiziniai atvykstančiųjų darbuotojų mobilumai pagal Erasmus+ 

programą. Ostravos universiteto (Čekija) dėstytoja Pavlina Rabasova skaitė paskaitas Socialinio 

darbo vadybos ir Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programų studentams nuotoliniu būdu. 

Viktorijos tarptautinio universiteto (Vokietija) dėstytoja prof. dr Melike Demirbag Kaplan skaitė 

paskaitas Transporto logistikos ir Ekoturizmo programų studentams. Dėstytojos Alena Kročilova 

ir Martina Cvachova iš VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most (Čekija) atvyko mokymosi vizitui. Dėl Covid-

19 situacijos ir įtampos pasienyje buvo atšauktas 5 dėstytojų iš Lodzės (Lenkija) universiteto 

vizitas, kuris buvo numatytas gruodžio mėn. 

 

  
 

Alena Kročilova ir Martina Cvachova Kolpingo kolegijoje 2021 m. 

 

✓ Įvyko vienas atvykstančiųjų dėstytojų mobilumas pagal ŠMSM programą kviestinių dėstytojų iš 

užsienio šalių vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose finansuoti. Prof. Dr Sigrid Bathke iš 

Landshut taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija) 2021 m. rugsėjo mėn. skaitė paskaitas 

„Taikomieji tyrimai socialinio darbo, vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse“ Vaiko gerovės 

ir socialinės apsaugos bei Socialinio darbo vadybos programų studentams. 

 

 
 

Prof. dr Melike Demirbag Kaplan ir Prof. Dr Sigrid Bathke vizito pas socialinius partnerius VDU 

Botanikos sode metu 2021 m. 



Studentų mobilumas 

 

✓ 2 Socialinio darbo vadybos programos studentai 2021 m. pavasario semestre studijavo Lodzės 

universitete (Lenkija): 1 mobilumas buvo fizinis ir 1 mobilumas buvo virtualus. 

✓ Pagal „Erasmus+“ mobilumo programą 2021 m. vasarą praktiką atliko 5 Kolpingo kolegijos 

studentai: 3 Ekoturizmo programos studentai (iš jų 1 absolventė), 1 Vaiko gerovės ir socialinės 

apsaugos ir 1 Transporto logistikos programų studentai. 3 praktikos vyko Graikijoje, 1 Švedijoje ir 

1 Prancūzijoje. 

 
 

 

Studentų praktika Graikijoje 2021 m. 

 

Apdovanojimai 

 

✓ 2021 m. spalio 7 d. Kolpingo kolegijos Ekoturizmo studijų programos dėstytoja, „Mūsų odisėja" 

direktorė doc. dr. R. Navickienė LR ekonomikos ir inovacijų ministerijoje buvo įteiktas 

apdovanojimas už inovacijų įgyvendinimus Covid-19 laikotarpiu. 

✓ 2021 m. gruodžio 10 d. Kolegijos direktorei dr. Ramunei Bagdonaitei-Stelmokienei įteiktas 

Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos apdovanojimas ir LR Prezidento G. Nausėdos padėkos 

raštas už geriausiai parengtą ir apgintą humanitarinių socialinių mokslų srityje disertacijos darbą. 

 

Pagrindiniai planai 2022 metams 

 

✓ Planuojama vykdyti naujai parengtą socialinių darbuotojų padėjėjų mokymų programą darbui su 

pagyvenusio ir senyvo amžiaus asmenimis. 

✓ Pavasarį laukiamas Turizmo ir poilsio studijų krypties, kurioje vykdoma Ekoturizmo studijų 

programa, ekspertinis tarptautinis vertinimas. 

✓ Kolpingo kolegija yra partneris VšĮ „ Darnaus vystymo projektai“ parengtame projekte „Gift(ed)“. 

Projekto tikslas – sukurti unikalią ir inovatyvią platformą, skatinančią švietimą remti smulkųjį 

tvarų verslą. Dalyvauja institucijos iš Lietuvos, Latvijos, Italijos. Projektas prasideda 2022 m. ir 

truks 24 mėn. 

✓ Kolpingo kolegija yra partneris Lodzės universiteto parengtoje projekto paraiškoje „Egzistenciniai 

pagyvenusių žmonių rūpesčiai – tarptautinė perspektyva (ECOEIN)“. Numatyta projekto trukmė 

2022-2024 m., projekte dalyvautų partneriai iš Lenkijos, Lietuvos, Čekijos, Vokietijos, JK, 

Slovėnijos. Rezultatas paaiškės 2022 gegužės pabaigoje. 

✓ Ir toliau reguliariai vyksta nuotolinės konsultacijos su kolegomis iš Indijos, planuojamos bendros 

veiklos 2022 m.: kovo mėn. vyksiantis bendras simpoziumas, skirtas pažymėti pasaulinę 

socialinių darbuotojų dieną; bendro mokomosios medžiagos leidinio anglų kalba parengimas; 

bendros paskaitos rudens semestre, įtraukiant ir daugiau partnerių iš užsienio šalių. Aptartos 

galimybės studentams parengti bakalauro baigiamąjį darbą atliekant Indijos ir Lietuvos 

lyginamąją analizę pasirinkta tema. 

 

 

Kolpingo kolegijos direktorė   dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė 


