Agrotechnologijų
fakultetas

Fakulteto istorija – tai visų pirma nuoseklaus, kryptingo visų darbuotojų ir studentų darbo istorija. Per 50 metų nuėjome ilgą kelią. Jame yra
visko: pakilimų ir nesėkmių, į ateitį nukreiptų strateginių sprendimų, kasdienybės ambicijų. 1961 metais plynuose laukuose buvo pastatyti pirmieji
pastatai: mokomasis korpusas, bendrabutis ir aštuonių butų gyvenamasis
namas, likusi teritorija dirbamos žemės ariniai. Neaiškūs buvo praėjimų,

pravažiavimų kontūrai. Sudėtingas susisiekimas su Vilniumi. Nereguliariai, ypač
viduržiemių pūgų metu, kursavo maršrutinis transportas – sunkvežimis. Todėl
kinkydavo arklius į roges ir važiuodavo iki miesto atvežti dėstytojų. Tačiau moksleivių skaičius artėjo prie tūkstančio, buvo rengiami zootechnikai, ichtiologai,
agronomai, sodininkai-daržininkai, veterinarijos felčeriai.
Šiandien mes didžiausios Lietuvoje aukštojo koleginio mokslo institucijos
padalinys – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Studijos fakultete
yra orientuotos į praktinį žinių taikymą, todėl daugiausia dėmesio skiriama
ryšiams su darbo pasauliu. Įgyvendindami Bolonijos proceso nuostatas, savo
programas konstruojame atsižvelgdami į kompetencijas, būtiniausias žmogui
ir specialistui. Šiandien stojantieji gali rinktis vieną ar kelias iš penkių studijų
programų: veterinariją, maisto produktų technologiją, želdynus ir jų dizainą,
cheminės analizės technologiją, agroverslo vadybą. Be pagrindinių studijų siūlome trumpalaikius tobulinimo kursus.
Fakultete dirba kvalifkuoti dėstytojai, darbuotojai. Tai didžiausias mūsų
turtas, nes būtent jų įžvalgumo, kūrybiškumo ir atsakingo darbo dėka per 50
metų paruošėme Lietuvos ūkiui 10788 specialistus.
Žmogaus egzistavimas žemėje neatsiejamas nuo darbo. Darbas, atkaklus
darbas, vadovaujantis sveika logika, sukuria neįkainojamas vertybes.
Nuoširdžiai dėkoju dirbusiems ir dirbantiems fakultete dėstytojams, darbuotojams už idėjas, ryžtą, norą tobulėti, siekti aukščiausių tikslų, lojalumą.
Studijavusiems ir studijuojantiems ačiū, kad savo Alma Mater jūs pasirinkote
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TURINYS
Agrotechnologijų fakultetą ir mums niekada nebuvo gėda pasakyti, kad
jūs mūsų studentai.
Globalizacija ir sparti technologijų raida yra didelis iššūkis ir iš to kylančios galimybės aukštajam mokslui, reiškiantys kitokius teikėjus, kitokius
besimokančiuosius ir naujus mokymosi būdus.
Per pastaruosius penkiasdešimt metų žemės ūkyje įvyko nemažai
pokyčių: pasitelkus informacines technologijas kuriami ūkių autonomiški
kompiuterinės kontrolės ir valdymo tinklai, aprėpiantys visą gamybą - pasėlių būklės stebėjimą, darbų organizavimą, sąnaudų apskaitą, sutrikimų
šalinimą. Kompiuterizuota žemės ūkio technika, modernios technologijos,
naujos augalų ir gyvūnų ligos bei jų gydymo būdai, integruotos kenkėjų
valdymo sistemos, kuriamas modernus verslas.
Siekiant diegti ūkyje naujas technologijas, reikia vadovautis mokslininkų atliktais tyrimais, rekomendacijomis bei naujausiomis žiniomis.
Analizuojant žemės ūkio galimybes ir plėtrą, akivaizdu, kad žemės
ūkį kaip rimtą verslą vertina ne tik žemdirbiai, ekonomikos, finansų analitikai, bet teigiama linkme keičia požiūrį ir visuomenė. Todėl jaunimas gali
drąsiai rinktis su žemės ūkiu susijusias studijas, nepaklusdami šiandieninei
madai būti teisininkais, vadybininkais, administratoriais. Mada – laikinas
dalykas, o gyvenimas reikalauja pastovumo ir praktiškumo.

Fakulteto prioritetai būsimam dešimtmečiui apima mokymosi aplinkos gerinimą, informacijos prieinamumą, jos teikimo kokybę ir skaidrumą,
lanksčius mokymosi būdus, įskaitant anksčiau įgyto išsilavinimo rezultatus
ir profesinę patirtį, tik pažangių žinių, įgūdžių ir gebėjimų, paremtų šiuolaikiškais moksliniais tyrimais, teikimą studentams, studijų programų reformą
kaip nuolatinį procesą, mobilumo skatinimą, siekiant ugdyti tarpkultūrinio
bendravimo gebėjimus.
Fakulteto kasdienybė – studento vaidmenį pabrėžiantis mokymas,
daugiau dėmesio savarankiškam mokymuisi, naujiems mokymo ir mokymosi būdams, veiksmingai paramai ir konsultavimui, dėstytojų glaudžiam
bendradarbiavimui su studentais ir darbdavių atstovais ir išskirtiniam dėmesiui visų studijų programų dalykų dėstymo kokybei.
Tikiu, kad siekdami visapusiško aukštojo mokslo tobulumo, galvodami apie būsimo meto reikalavimus, sugebėsime atsiliepti į sparčiai besivystančios visuomenės kintančius poreikius.
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekanė Nijolė Liepienė
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Antavilių namų ūkio mokykla
1944-07-01

Antavilių namų ūkio
technikumas
1947-08
Žemės ūkio technikumas
1949

Karmėlavos namų
ūkio mokykla
1945

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto ištakos skaičiuojamos
nuo 20 a. pradžios.
1918 m. Vilniuje, Sėlių gatvėje, vaikų prieglaudos vietoje buvo įsteigta
žemesnioji sodininkystės mokykla. Ne kartą pakeitusi pavadinimą, sujungusi aštuonias Vilniaus krašto mokyklas, 1961 m. kovo 1 d. persikėlė į Buivydiškes, kur buvo įkurtas Buivydiškių žemės ūkio technikumas.
Pirmieji į Buivydiškes atsikėlė gyventi dėstytojai: Genutė ir Alfonsas
Dzemydai, Alma ir Jeronimas Vaičiuliai, Antanas Kodikas, Vytauto Matuliausko, Petro Delkaus, Albino Vanago šeimos.

Vilniaus vidurinė sodininkystės mokykla
1945-01-15

Vilniaus sodininkystės
daržininkystės mokykla, vėliau,
1945-09-01 technikumas

Vilniaus gyvulininkystės
technikumas Buivydiškėse
1953

Vilniaus gyvulininkystės
technikumas Verkiuose
1955

BUIVYDIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKUMAS
1961-1965 m.m.

Vaikų prieglaudos vietoje įsteigta
žemesnioji sodininkystės mokykla
1918-09 (lietuvių, vėliau lenkų)

1961-03-01
1962-02

Baltosios Vokės
veterinarijos
technikumas

Buivydiškių žemės ūkio technikumas
1961-03-01
Mokamasis ūkis

1961

„Tarybų Lietuvoss“ ir
„Černiachovskio kolūkiai“

Buivydiškių tarybinis ūkis – technikumas
1965-11-01
Buivydiškių žemės ūkio technikumo gyvenvietė

Dėstytojams naujakuriams, atvykusiems iš vaizdingų Verkių ir Žvėryno
apylinkių, Buivydiškės atrodė nykiai. Technikumo rūmuose dar triūsė darbininkai, aplink plytėjo kalvoti dirbamos žemės plotai. Plyname lauke buvo
pastatytas 300 vietų bendrabutis ir aštuonių butų gyvenamasis namas.
Tokia buvo pradžia. Pamažu darbai įsibėgėjo, iš aplinkinių rajonų suvažiavo būsimieji agronomai, sodininkai- daržininkai, zootechnikai, ichtiologai.
Pirmaisiais metais pradėjo mokytis 675 moksleiviai, dirbo 58 dėstytojai.
Buvo įsteigti du skyriai: agronomijos ir zootechnikos. Pradeda veikti
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neakivaizdinis skyrius ir žemės ūkio specialistų kvalifikavimo kursai.
Po metų, įgyvendinant Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio
aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininko įsakymą, į
Buivydiškes perkeliamas Baltosios Vokės veterinarijos technikumas ir įsteigiamas veterinarijos skyrius, kuriame rengiami veterinarijos felčeriai.
Žemės ūkio specialistų paklausa buvo didelė, todėl didėjo norinčių
mokytis. Buvo mokoma šių specialybių:
• agronomijos;
• sodininkystės – daržininkystės;
• zootechnikos;
• ichtiologijos;
• veterinarijos.

Grupės buvo komplektuojamos lietuvių ir rusų dėstomąja kalba.
Mokslas truko 3,5 – 4 metus.
1962-63 m.m. mokėsi 800 dieninio ir 136 neakivaizdinio skyriaus moksleiviai.
1964-65 m.m. – 939 dieninio ir 499 neakivaizdinio skyriaus moksleiviai.
Mokėsi 30 grupių, trūko auditorijų, laikinai paskaitos vyko bibliotekoje,
dėstytojų kambaryje ir senuosiuose dvaro rūmuose. Per trumpą laikotarpį
buvo įrengti 32 mokomieji kabinetai ir laboratorijos.
Plečiama gamybinė bazė. Sujungus Vilniaus žemės ūkio technikumo
ir Buivydiškių mokomuosius ūkius bei du kaimyninius kolūkius, sukuriamas
daugiau nei 5000 ha mokomasis ūkis. Statomi gamybiniai pastatai, fermos,
120 ha plote auginamos daržovės. Atnaujintas 31 ha tvenkinių ūkis.
1965 m. Buivydiškių žemės ūkio technikumo direktoriaus pareigas
ėjęs Jeronimas Vaičiulis, pasitelkęs landšafto architektą A.Taurą, dėstytojus

bei moksleivius, įkūrė 12 ha parką. Vyksta technikumo teritorijos ir gyvenvietės apželdinimo darbai.
Toliau plečiama gyvenvietė, vykdomos statybos: pastatytas antras
300 vietų bendrabutis, 8 ir 24 butų gyvenamieji namai.
Įrengiamas stadionas, futbolo, krepšinio, tinklinio aikštelės, sporto
salė, šaudykla.
Pirmaisiais technikumo įsikūrimo metais gimė gražios tradicijos: vyko
susitikimai su rašytojais, kultūros veikėjais, aktoriais, kolektyvinis teatrų,
koncertų lankymas, ekskursijos po Lietuvą.
Veikė sporto, saviveiklos, dalykiniai būreliai. Įsteigiamas mergaičių
choras, tautinių šokių kolektyvas, dramos būrelis, vyrų ir moterų ansambliai. Vadovai A. Vaitkus, E. Makutėnaitė – Pajarskienė, H. Bižonas.
1961-1965 m. Buivydiškių žemės ūkio technikumo kūrimosi laikotarpis buvo gan sudėtingas, tačiau įdomus ir kūrybingas.
Jeronimas Vaičiulis 1961 - 1965

Įtemptai ir pasiaukojamai dirbo formuodamas
darnų įvairiapusių gebėjimų dėstytojų ir darbuotojų kolektyvą, rengusį kvalifikuotus specialistus,
garsėjusį meno saviveiklos ir sporto pasiekimais.
Vadovavo Buivydiškių žemės ūkio technikumo teritorijos projektavimui ir želdinimui, sėkmingai pradėjo diegti kabinetinę mokymo sistemą.

Būsimieji agronomai nuima rudens derlių

Tvarkoma technikumo aplinka

Stiebiasi parko medžiai...
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BUIVYDIŠKIŲ TARYBINIS ŪKIS - TECHNIKUMAS
1965-1990 m.m.
1965 m. Buivydiškių žemės ūkio technikumas sujungiamas su mokomuoju ūkiu ir pavadinamas Buivydiškių tarybinu ūkiu – technikumu.
1965 – 1969 m., panaikinus sodininkystės - daržininkystės ir ichtiologijos specialybes, zootechnikos skyriuje pradedami rengti žirginio sporto
jojimo treneriai, įkuriama žirginio sporto bazė. Dėl lėšų stygiaus sportiniams žirgams išlaikyti ir įsidarbinimo problemų ši specialybė gyvavo neilgai – liko tik mėgėjiška šaka.

Buivydiškių žemės ūkio technikumas
1961-03-01
Mokamasis ūkis

Aukštadvario žemės
ūkio technikumo
4 zootechnikų
4 agronomų grupės

1981
1985-1987

Vilniaus žemės ūkio
buhalterinės apskaitos
technikumas

Buivydiškių tarybinis ūkis – technikumas
1965-11-01

1977

„Kalinino „kolūkis
(Čekoniškėse)

Iki 1975 m. įsitvirtino trys specialybės:
• agronomijos;
• zootechnikos;
• veterinarijos.
1968 m. m. Buivydiškių t.ū.t. mokėsi 623 dieninio ir 291 neakivaizdinio
skyriaus moksleiviai.
Šiuo laikotarpiu buvo skiriama daug dėmesio ūkio gamybinės bazės
stiprinimui, daržininkystės ūkio plėtrai. Daržininkystės skyriui (300 ha) daug

Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla
1990 08

Dėstytoja Genutė Dzemydienė su auklėtiniais, būsimaisiais agronomais

Būsimieji veterinarai
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R. Juozapaitis), dūdų orkestras (vadovai dėstytojas V. Mickus ir P. Augulis),
vyrų ansamblis, kaimo kapela ir kiti, trumpiau gyvavavę kolektyvai.
Saviveiklininkai garbingai atstovavo Lietuvos kultūrai užsienyje. Lankėsi Bulgarijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje.
Užmezgami draugiški bendradarbiavimo ryšiai su Latvijos, Estijos, Moldavijos, Gruzijos, Baltarusijos, Lenkijos (Suvalkų) žemės ūkio technikumais.
1981 m. reorganizavus Aukštadvario žemės ūkio technikumą, į Buivydiškių t. ū. t. buvo perkelti 143 moksleiviai.
1985 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas prijungiamas prie Buivydiškių t. ū. t. ir tampa Vilniaus filialu.
1987 m. rugsėjo 1 d. į Buivydiškių t. ū. t. perkeliamos Vilniaus filialo buhalterinės apskaitos specialybės grupės (227 moksleiviai ir 20 dėstytojų).
Įsteigiamas buhalterinės apskaitos skyrius.
Dėstytojų ir darbuotojų išvyka į Azerbaidžaną

Moksleivių ir darbuotojų mišrus choras (vadovas A.Arminas)

Dėstytojų kolektyvas rugsėjo 1-ąją dieną

metų sėkmingai vadovavo žymus daržininkystės, sodininkystės, rožių
auginimo specialistas Leonas Juozelskis.
1965 – 1986 m. laikotarpiu stiprinama mokymo kabinetų materialinė
bazė, gerinamos dėstytojų ir moksleivių buitinės sąlygos. Baigtos statyti
ir įrengtos veterinarijos klinikos, valgykla, vaikų darželis, lauko laboratorija,
pastatyti du 32 butų gyvenamieji namai, 190 vietų bendrabutis, suremontuoti senųjų dvaro rūmų pastatai, suprojektuotas mechanizacijos paviljonas, įrengti kabinetai. Atnaujinta biblioteka, knygų fondas 40613 egz.
Įkurta Žemės ūkio valdymo mokykla, kuri veikė iki 1986 m.
Technikumo saviveiklininkai ir sportininkai, dalyvaudami respublikinėse apžiūrose, konkursuose ir spartakiadose laimi prizines vietas.
Buivydiškes garsino mišrus choras (vadovai A.Arminas, J. Žitkevičius,
Vyrų ansamblis

Dūdų orkestras (vadovai V.Mickus ir P.Augulis)

Choristai lankėsi Vengrijoje
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Klemensas Žilinskas
1965 – 1975
Daugiausia dėmesio skyrė ūkio plėtrai,
gamybinei ir mokomajai bazei turtinti, darbo
drausmei gerinti. Ryškiausi vadovo bruožai –
sąžiningumas ir jautrumas. Jautriai reaguodavo
į ūkio problemas, specialistų darbą, rūpinosi jų
buitimi, socialinėmis sąlygomis, skaudžiai išgyvendavo pasitaikančias nesėkmes.

Jonas Ačas
1965 – 1974
Jonas Ačas, dirbdamas direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams, visus reikalus
spręsdavo neskubėdamas, mėgdavo pašmaikštauti, atkakliai žemaitiškai laikėsi savo
nuomonės, turėjo savitą požiūrį į kolektyvą, į
atskirus jo narius. Nepakantus buvo moksleivių prasižengimams. Daug sumanumo ir pastangų paskyrė toliau puoselėdamas aplinkos
„žaliąjį rūbą“.

Tomas Mickevičius
1975 – 1986
Reiklus sau ir kitiems, humaniškas ir
kūrybingas, mokėjęs uždegti ne tik darbui,
bet ir šventei. Spręsdamas painias ir svarbias darbo problemas, rasdavo laiko meno
saviveiklai, dainai, kultūriniams renginiams.
Jam visada rūpėjo, kad dėstytojai domėtųsi
naujovėmis, skatintų jaunuolius plėsti savo
akiratį, ugdyti meilę savo kraštui. Ir šiandien
Tomui Mickevičiui, kultūros ir gražių tradicijų
puoselėtojui,teberūpi mokyklos istorija, jos
ateitis.

Pranas Malinauskas
1974 – 1988
Pranas Malinauskas visą savo energiją
skyrė mokomojo – auklėjamojo darbo tobulinimui. Reiklus sau ir kitiems, kruopštus, sąžiningas, visapusiškai išprusęs. Dirbo negailėdamas savęs, ilgai negesdavo šviesa jo darbo
kabinete.

Remigijus Bružis
1986 – 1990
Daug dėmesio skyrė aplinkos gražinimui,
patalpų remontui, turėjo gražių sumanymų,
įvedė kai kurias reformas, visuomet domėjosi besimokančiu jaunimu, rūpinosi ūkio darbuotojų reikalais. Ir šiandien jam nesvetimas
mokyklos gyvenimas – jis dažnas svečias ir
visuomenininkas mūsų bendruomenėje.
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BUIVYDIŠKIŲ AUKŠTESNIOJI ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
1990 – 2001

Buivydiškių tarybinis ūkis – technikumas
1965-11-01

Pertvarkos pažadinta bunda Lietuva. Pirmieji gūsiai pasiekė ir technikumą.
1990 m. įkuriama Sąjūdžio grupė, stengiamasi išsprūsti iš 50 metų senumo gniaužtų, įpročių, mąstysenos.
Vykstant profesinio mokslo reformai, 1990 m. Buivydiškių tarybinis
ūkis technikumas reorganizuojamas į Buivydiškių aukštesniąją žemės ūkio
mokyklą, kurioje įsteigti trys skyriai ir juose rengiami šie specialistai:
1. Aukštesniųjų studijų skyriuje:
• buhalterinės apskaitos;

Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla
1990 08

Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla
1992-05-18

13 žemės ūkio bendrovių
1992-05-18

• žemės ūkio komercijos;
• veterinarijos;
• įstaigų administravimo;
• želdinių ir jų dizaino.
2. Profesinio mokymo skyriuje:
• namų ūkio ekonomės;
• biuro komersanto.
3. Neakivaizdiniame skyriuje:
• buhalterinės apskaitos.
1992 m. Buivydiškių mokomasis ūkis buvo privatizuotas ir išsiskirstė
į 13 bendrovių. Mokykla tapo atskiru juridiniu vienetu su 100 ha žemės,
reikiamu inventoriumi ir žemės ūkio technika studentų ir moksleivių gamybinei - praktinei veiklai vykdyti.
Prasidėjus privatizacijai, likvidavus kolūkius ir tarybinius ūkius, nebelieka darbo vietų, tuštėja auditorijos, žymiai sumažėja stojančiųjų skaičius.
1993 m. dieniniame skyriuje mokėsi 365, o neakivaizdiniame 41
moksleivis.
Nepaisant ekonominio nuosmukio ir mažėjančio finansavimo, kuriami nauji kabinetai, konferencijų ir posėdžių salės, įrengiamos kompiuterių
klasės, atnaujinama sporto salė, įrengtas treniruoklių - atletikos centras.
Rinkos poreikiams pritaikomos naujos programos, vyksta valdymo
struktūrų pokyčiai.
Įkuriamos metodinės komisijos, kurios vėliau pertvarkomos į katedras.

Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio
studijų centras
2001-09-01

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas
2005-01-01

Drauge su Lietuva Baltijos kelyje
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Mokykloje dirba 106 dėstytojai. Dėstytojai tobulina kvalifikaciją, lanko
kursus, seminarus, rengia mokymo ir mokymosi priemones. Plečiamas suaugusiųjų mokymas.
1998 m. mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Užmezgami ryšiai su Anglijos Brimbury koledžu, Austrijos Schon – brunn želdinių ir jų dizaino aukštesniąja mokykla, Švedijos Rottvik Naturbruks mokykla. Tarpininkaujant „Conkordijos“ firmai, į Angliją kasmet išvyksta dirbti
po 40 – 60 studentų.
Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla nuo pat aukštojo mokslo
reformos pradžios aktyviai dalyvavo kolegijų steigime.
1999 m. mokyklos vadovybės ir dėstytojų pastangos buvo įvertintos.
Aukštesniųjų studijų kokybės atrankoje mokykla pateko tarp dešimties
Lietuvos geriausių aukštesniųjų mokyklų ir buvo pakviesta dalyvauti steiBūsimieji veterinarijos felčeriai su dėstytojais (K.Jazukevičius, F.Lošakevičius,
D.Varkavičienė)

giant regionines kolegijas.
2000 m. pradėjus įgyvendinti naująjį Aukštojo mokslo įstatymą, įteisinantį Lietuvoje binarinę aukštojo mokslo sistemą, buvo įkurta Vilniaus
kolegija.
2000 m. mokykla pateikė prašymą tapti kolegija.
Mokyklos bendruomenės siekis geriau tenkinti studijuojančiųjų poreikius, nuoseklus ir sutelktas darbas siekiant studijų kokybės, aukštųjų
neuniversitetinių studijų programų rengimas, naujų studijų metodų taikymas buvo teigiamai įvertintas nepriklausomų nacionalinių ekspertų.
2001 m. Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla įgijo teisę organizuoti aukštąsias neuniversitetines studijas.
Iki 2001 m. mokykla parengė ir išleido 8546 specialistus.
2001 m. mokykla pažymėjo garbingą 40-ties metų sukaktį.

Dėstytojų kolektyvas 1995 m.

Gausus želdinių ir jų dizaino specialybės studentų būrys su dėstytojomis

Grupė dėstytojų lankosi Anglijos Brimbury koledže

Austrijos Schon – brunn želdinių ir jų dizaino aukštesniojoje mokykloje
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Ekspertai vertina mokyklos studijų programas 2001 m.

Ekspertų vertinimo rezultatų paskelbimas

Rimvaldas Giedraitis
1990 – 1992
Buvęs Buivydiškių tarybinio ūkio – technikumo
moksleivis, po studijų Žemės ūkio akademijoje dirbęs
gamyboje. Stengėsi suprasti sudėtingą darbo ritmą,
spręsti ekonominius ūkio reikalus. Dėstė agronomijos
pagrindus.

Mokykla švenčia garbingą 40-ties metų jubiliejų

Vytautas Mickus
1992 – 2001 (2001 - 2003 vadovavo Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centrui)
Socialinių mokslų daktaras, ilgus metus dirbęs
ekonomikos dėstytoju, pučiamųjų orkestro vadovu.
Mokyklos direktoriumi pradėjo dirbti sudėtingu Lietuvos ūkio pertvarkymo ir privatizavimo laikotarpiu.
Sugebėjo išsaugoti mokymui reikalingus statinius,
sukurti stiprią mokymo bazę, suburti kūrybingą dirbančiųjų kolektyvą, studijų kryptį priderinti prie kintančių rinkos sąlygų. Mokykla tapo pripažinta Lietuvoje, užmegzti platūs tarptautiniai ryšiai, sėkmingai
įveikti kolegijos steigimo etapai.
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Surask mus, kad galėtum atrasti save
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS - VILNIAUS KOLEGIJOS PADALINYS
2001 - 2011
2001 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras išleido įsakymą Nr. 1230 „Dėl Buivydiškių aukštesniosios žemės
ūkio mokyklos reorganizavimo į Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio
studijų centrą“.
2001 – 2002 mokslo metus mokykla pradeda įgijusi kolegijos
statusą.
2005 m. sausio 1 d. Buivydiškių žemės ūkio studijų centras tapo
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijos fakultetu, naujo tipo aukštosios
mokyklos padaliniu, teikiančiu aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
Fakulteto misija:
• rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius Lietuvos
žemės ūkio, kitų ūkio šakų reikmes ir naujausių technologijų
bei mokslo lygį;
• plėtoti Vilniaus regionui reikalingą taikomąją mokslinę veiklą ir
tyrimus, teikti atitinkamas konsultacijas vietos valdžiai ir ūkio
subjektams;
• sudaryti sąlygas tęstiniam žemdirbių mokymuisi, talkinti ūkio
subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos
kėlimą ir perkvalifikavimą;
• ugdyti švietimui ir kultūrai imlius specialistus, gebančius
dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis, pasirengusius
integruotis į Lietuvos ir tarptautinę bendriją.

Svarbiausius strateginius fakulteto veiklos klausimus svarsto
ir sprendžia Fakulteto taryba. Tai aukščiausia fakulteto savivaldos
institucija, kuriai priklauso visi fakulteto dėstytojai ir Studentų atstovybės
deleguoti nariai. Fakulteto tarybai vadovauja pirmininkė Ramunė
Vanagaitė.

Dėstytojai ir darbuotojai prie fakulteto 2011 m. rudenį
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Svarbi fakulteto institucija, atliekanti patariamąją funkciją,
yra dekanatas. Dekanatas tiesiogiai rūpinasi studijų organizavimu,
koordinuoja fakulteto padalinių darbą, teikia siūlymus Akademinei tarybai
ir Kolegijos direktoratui. Fakultetui vadovauja dekanė Nijolė Liepienė,
prodekanė Nemira Dirmontaitė ir 3 studijų skyriai:
• Studijų organizavimo skyrius (vedėja Ramunė Vanagaitė);
• Nuolatinių studijų skyrius (vedėja Rasa Miakinkovienė);
• Ištęstinių studijų skyrius (vedėja Laimutė Milašienė).
Studijų organizavimo skyrius rūpinasi paskaitų, egzaminų sesijų,
profesinės veiklos praktikų, konsultacijų tvarkaraščiais, sudaro ir teikia
tvirtinti dėstytojų etatų ir darbo užmokesčio suvestines, atlieka studijų
organizavimo klausimais tyrimus.
Nuolatinių studijų skyrius dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su

grupių seniūnais, rengia ir analizuoja pažangumo suvestines, konsultuoja
studentus su studijomis susijusiais klausimais, rūpinasi naujai priimtų
studentų adaptacija, skirsto stipendijas, pašalpas, teikia siūlymus ir
rekomendacijas dėl studentų paskatinimo ar nuobaudų.
Ištęstinių studijų skyrius organizuoja ištęstines studijas ir neformalųjį
suaugusiųjų švietimą (ūkininkavimo pradmenų kursai, bedarbių mokymas,
regioninis žemdirbių tęstinis mokymas).
Agrotechnologijų fakultete (2011 m. rugsėjo 1 d. duomenys):
• studijuoja 672 studentai, iš jų 445 nuolatine studijų forma ir
227 ištęstine studijų forma;
• dirba 65 dėstytojai;
• yra 195 vietų studentų bendrabutis;
• veikia 100 vietų valgykla;

Studentų bendrabutis

... ir valgykla

•

•

veikia kompiuterių centras, kuriam vadovauja centro
vedėjas Viktoras Preikša. Centro paskirtis – užtikrinti fakulteto
kompiuterių, vidinio tinklo bei interneto nepertraukiamą darbą,
konsultuoti dėstytojus, teikti įvairias kompiuterines paslaugas
studentams. Šiandien centras prižiūri 4 kompiuterines klases
- per 150 kompiuterių. Fakultete veikia plačiajuostis interneto
ryšys, visi kompiuteriai sujungti į vietinį kompiuterių tinklą.
Studentai turi galimybę naudotis plačiajuosčiu interneto ryšiu
bendrabutyje;
fakulteto bibliotekoje yra 45 darbo vietos, iš jų 10 prie
kompiuterių. Bibliotekos fondus sudaro 39886 fiz. vnt. ir 11719
pavadinimų dokumentai. Kaupiama mokomoji literatūra, skirta
studijoms, dėstytojų parengti metodiniai darbai, kompaktiniai

Studentai fakulteto skaitykloje

diskai, garso įrašai. Biblioteka kasmet užsako per 38 pavadinimų
leidinius lietuvių ir rusų kalbomis, prenumeruojamos
duomenų bazės, įregistruota 832 skaitytojai. Bibliotekoje dirba
trys darbuotojos: vedėja Rasa Mečelienė ir dvi bibliotekininkės
– Vilma Musteikytė – Ališauskienė, Ingrida Bukelienė.

... ir bibliotekoje

24

25

STUDIJŲ PROGRAMOS
Agrotechnologijų fakultete vykdomos šios nuosekliųjų studijų
programos:
VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES:
• Agroverslo vadyba, 3 metų nuolatinės ir 4 metų ištęstinės
studijos (specializacijos: žemės ūkio veiklos apskaita, prekyba
ekologiškais produktais).
Agroverslo vadybos studijų programa suteikia galimybę įgyti
vadybos profesinio bakalauro laipsnį.
Studijų tikslai:
• gebėti planuoti ir valdyti žemės ūkio ar kitų kaimo verslų

CHEMIJOS IR PROCESŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES:

aprūpinimo, gamybos ir produkcijos pardavimo procesus,
priimti sprendimus, analizuojant ir vertinant veiklos rezultatus
bei kintančios aplinkos poveikį;
• kūrybingai bei kritiškai mąstyti, nuolat tobulėti asmeninėje ir
profesinėje srityje.
Rengiami specialistai, gebantys žinias ir įgūdžius sėkmingai taikyti
žemės ūkio ar kaimo versle, kurti pažangų verslą, taikant šiuolaikiškas
ir modernias technologijas bei naujus vadybos metodus žemės ūkio
įmonėse ar ūkiuose.
Karjeros galimybės. Baigę studijas absolventai galės dirbti
didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, žemės ūkio aprūpinimo
padaliniuose, steigti įmonę ir vadovauti jos darbui.

Studentai atlieka praktinius darbus Instrumentinių analizės metodų laboratorijoje

Būsimieji agroverslo vadybininkai

Danijos ūkininkai verslo praktinio mokymo firmoje

Cheminės analizės technologija, 3 metų nuolatinės
studijos (specializacijos: cheminių bandymų technologija,
biocheminės analizės technologija, polimerų technologija,
cheminio valymo, skalbimo technologija).
Cheminės analizės technologijos studijų programa suteikia
galimybę įgyti chemijos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį.
Studijų tikslas - parengti chemijos inžinerijos profesinius
bakalaurus, gebančius atlikti cheminę ir/ar biocheminę analizę, kontroliuoti
technologinius procesus ir valdyti jų kokybę.
Rengiami specialistai, mokantys analizuoti verslo aplinką ir
rinkos būklę, parinkti cheminei analizei reikalingas medžiagas, planuoti
cheminį technologinį procesą, aptikti ir nustatyti analitę; gebantys atlikti
aplinkos užterštumo tyrimus, tirti ir įvertinti maisto produktų, chemijos
pramonės žaliavų bei gaminių kokybę, kontroliuoti pramonės cheminių
ir technologinių procesų kokybę, dirbti su laboratorijų įranga ir aparatūra,
taip pat parinkti ir pritaikyti efektyviausius analizės ir sintezės metodus,
organizuoti chemijos laboratorijos veiklą.
Karjeros galimybės. Baigę studijas absolventai galės dirbti
valstybinių ir privačių įmonių – maisto pramonės, aprangos ir chemijos
pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų,
visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens
tiekimo įmonių, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose, plastiko
perdirbimo įmonėse, tekstilės gaminių cheminio valymo, skalbimo
paslaugų įmonėse, biotechnologijos pramonės įmonėse.
•

Trečio kurso studentas atlieka laboratorinį darbą su FT-IR spektrometru
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MAISTO TECHNOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTIES:
Maisto produktų technologija, 3 metų nuolatinės ir 4
metų ištęstinės studijos (specializacijos: duonos kepimo
technologija, mėsos produktų technologija, vaisių, uogų
ir daržovių laikymo ir perdirbimo technologija, maitinimo
įmonių gamybos technologija).
Maisto produktų technologijos studijų programa suteikia
galimybę įgyti maisto produktų technologijų profesinio bakalauro
laipsnį.
Tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius
projektuoti, organizuoti, vykdyti ir valdyti visų maisto produktų grupių
technologinius procesus maisto tvarkymo subjektuose.
•

INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES:

Rengiami specialistai, gebantys maisto produktų gamybos
ir pardavimo
įmonėms organizuoti maisto produktų gamybos
technologinius procesus, kvalifikuotai valdyti gamybinį procesą, gaminti
kokybišką produkciją; išmanyti maisto saugos bei maisto kokybės
normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Karjeros galimybės. Baigę studijas absolventai galės dirbti maisto
pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonėse.

Dekoratyvinių augalų mokomoji praktika

Maisto chemijos dalyko praktiniai darbai

Katedros dėstytojos su studentais lankosi AB „Nordic Sugar Kėdainiai”

Želdynai ir jų dizainas, 3 metų nuolatinės ir 4 metų ištęstinės
studijos (specializacijos: mažoji želdynų architektūra,
dekoratyviųjų ir sodo augalų sodmenų verslas, sausažiedžiai ir
gamtinė medžiaga floristikoje, lauko gėlininkystės verslas).
Želdynų ir jų dizaino studijų programa suteikia galimybę įgyti
kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro laipsnį.
Studijų tikslas - parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius
vykdyti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių
veisimo ir dekoratyvinių augalų auginimo veiklas.
Rengiami specialistai, gebantys vadovauti projektų įgyvendinimui,
projektuoti įvairius želdynų komponentus, apželdinti ir sutvarkyti įvairius
želdynus, parinkti dekoratyviuosius ir sumedėjusius augalus, įrengti
vejas, gėlynus, takus, mažosios architektūros objektus, taikyti naujausias
dekoratyvinių augalų auginimo technologijas, kurti fitokompozicijas.
Karjeros galimybės. Baigę studijas absolventai galės dirbti
apželdinimo įmonėse, dekoratyvinių augalų medelynuose, gėlininkystės
ūkiuose, nacionaliniuose parkuose, botanikos soduose, gėlių komponavimo
ir interjero apipavidalinimo augalais srityse, vystyti fitokomercinę veiklą
teikiant paslaugas.
•

Inžinerinės grafikos praktiniai darbai (dėstytoja A. Mačiulytė)
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IKIKLINIKINĖS VETERINARINĖS MEDICINOS STUDIJŲ KRYPTIES:
Veterinarija, 3 metų nuolatinės studijos (specializacijos:
smulkiųjų gyvūnų slauga, laboratorinė diagnostika).
Veterinarijos studijų programa suteikia galimybę įgyti
ikiklinikinės veterinarinės medicinos profesinio bakalauro laipsnį ir
veterinarijos felčerio kvalifikaciją.
Studijų tikslas - parengti kvalifikuotus veterinarijos felčerius,
žinančius gyvūnų morfologiją, išmanančius fiziologinius ir patologinius
procesus, gebančius rūpintis gyvūnų priežiūra, apsauga, slauga ir gydymu,
mokančius atlikti veterinarinę sanitarinę ekspertizę, gebančius užsiimti
farmacine veikla ir organizuoti paslaugų verslą.
Rengiami veterinarijos felčeriai, gebantys konsultuoti gyvūnų
laikytojus gyvūnų gerovės ir apsaugos klausimais, pažinti ir skirti ligų
pagrindinius požymius bei slaugyti sergančius gyvūnus, parinkti gyvulių
•

Būsimieji veterinarai mokosi anatomiją

auginimo ir laikymo technologijas, asistuoti veterinarijos gydytojui
operacijos metu, planuoti ir organizuoti veterinarinių paslaugų įmonės
veiklą.
Karjeros galimybės. Įgiję veterinarijos felčerio kvalifikaciją
absolventai galės dirbti veterinarijos klinikose, gyvulių ūkiuose, bitynuose,
privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, maisto ir veterinarijos
laboratorijose, įkurti paslaugų verslo įmonę.

Svečiai iš Jungtinės Karalystės įdiegia naujus operavimo metodus

KATEDRŲ VEIKLA
Katedros užtikrina kuruojamų studijų programų ir dalykų
programų kokybę, organizuoja ir atlieka katedros veiklos kryptį atitinkančius
mokslinius taikomuosius ir studijų kokybės tyrimus, analizuoja ir tobulina
praktinio mokymo efektyvumą, skleidžia taikomosios mokslinės veiklos
rezultatus, kūrybingai bendrauja su socialiniais dalininkais, dalyvauja
tarptautinių projektų veikloje, organizuoja studijų kryptį atitinkančias
konferencijas, seminarus ir kitus renginius, rūpinasi mokslo ir mokomosios
literatūros leidyba ir užsakymais, vienija vienos ar panašių mokslo krypčių
dėstytojus.

Dėstytoja D. Zablockienė su studentais

Humanitarinius dalykus, užsienio kalbas, ekonomiką, informacines
technologijas bei tiksliuosius mokslus kuruoja
kituose Kolegijos
fakultetuose veikiančios katedros.
FAKULTETE VEIKIA 5 KATEDROS:
Agroverslo vadybos katedra kuruoja agroverslo vadybos studijų
programą.
Katedra įsteigta 2006 m. Katedrai vadovavo A.Kukujevas,
R.Stragienė, I.Čebrovienė. 2011-2012 m.m. katedrai vadovauja dr. Jūratė
Svičiulienė.
Įgyvendinant BPD priemonę 2.4 „Inovatyvių praktinio mokymo
formų diegimas Vilniaus kolegijoje“ (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0015)
2007 m. studijų programa buvo atnaujinta.
2010 - 2012 m. Agroverslo vadybos studijų programa atnaujinama
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės
„Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ finansuojamą
projektą „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų
atnaujinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K01-030). Įtvirtinant šiuolaikines aukštojo
mokslo didaktikos metodų naudojimą, restruktūrizuojant studijų programos
kompetencijas pagal Nacionalinės kvalifikacijų sąrangos metodinių
dokumentų rekomendacijas, studijų programos dalykai pertvarkyti pagal
studijų modulinės sistemos reikalavimus, įdiegta Europinė kreditų kaupimo
ir perkėlimo sistema (ECTS), pritaikytos užsienio aukštojo mokslo institucijų
patirtis vykdant studijas. Atnaujintos studijų programos moduliams sukurti
vertinimo aplankai.
Agroverslo vadybos studijų programos studentai atlieka profesinės
veiklos praktiką VPMF „Egzotikos sala“ (vadovas A.Kukujevas) ir verslo
įmonėse. Nuo 2007 m. studentai dalyvauja tarptautinėse VPMF mugėse.
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Katedra organizuoja tradicinius studentų renginius: Idėjų mugė,
Karjeros diena. Į šiuos renginius kviečiami absolventai, socialiniai dalininkai.
Katedros dėstytojai teikia konsultacijas verslo kūrimo, verslo
subjektų apmokestinimo, rinkos tyrimų, rinkodaros, verslo etikos, įmonių
statistikos, personalo vadybos, kompiuterizuoto verslo valdymo klausimais.
Agroverslo vadybos katedra, organizuodama studijų procesą,
aktyviai bendradarbiauja su verslo įmonėmis , organizacijomis ir socialiniais
dalininkais: Vš.Į. EKOAGROS, UAB „Reenergija“, Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras, Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų
asociacija, Lietuvos žemės ūkio konsultacijos tarnyba bei žurnalo „Mano
ūkis“ redakcija, koncernas „Litagra“, Žemės ūkio rūmai, Žemės ūkio
ministerija.
Leidiniai
KAURYNIENĖ, Edita Kristina. Fachtexte für Veterinärmediziner.
Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2010. ISBN 978-608-436-002-2.

Tarptautinio projekto „Verslo kompetencijų plėtra darbo vietoje“ dalyviai Reikjavike
(2011 m., Islandija)

Užsakomieji tyrimai
Užsakomasis UAB ,,Virsala”rinkos tyrimas (2007 m., R. Miakinkovienė).
Ekspertavimas
Profesinio mokymo ir metodikos centras Profesinio mokymo
programų vertinimas (2006 – 2007 m., R. Miakinkovienė).
Profesinio mokymo ir metodikos centras mokymo programų
ekspertavimas (2007 – 2010 m., R. Miakinkovienė).
Dalyvavimas struktūriniuose ir tarptautiniuose projektuose
Leonardo da Vinči programos projektas „Rekreacinė vandens
resursų vadyba“ LT/06/EX/1/0998 (2006 m., Estija, Lenkija, Graikija).
ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas/Grundtvig
kvalifikacijos kėlimas „Are leaders born or made? Soft skills in management
in the field of adult education“ (2006 m., R. Miakinkovienė).
Leonardo da Vinči programos tarptautinis projektas „ValidAID: Verslo

Studentai pristato verslo idėjas

kompetencijų plėtra darbo vietoje“ (Nr. 2010-1-BG1-LEO025-03085). Projekte
dalyvauja šalys: Bulgarija, Portugalija, Islandija, Prancūzija, Austrija, Lietuva
(2010 – 2012 m.).
ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas/Grundtvig
kvalifikacijos kėlimas (2006 m., Vengrija, Danija, M. Balkevičius).
Daugiašalis Grundtvig centralizuotos veiklos projektas „Šeimos
kompetencijų ugdymas ir pripažinimas“ (2009 – 2011 m., M. Balkevičius).
Švietimo mainų ir paramos fondo projektas „Etinė kompetencija
kaip ugdymo komponentas suaugusiųjų mokyme“ Nr. LLP-GRU-MP-2009LT-00010 (2009 – 2011 m., M. Balkevičius).
Stažuotės

• UAB „Voratinklių perlai“. Užtikrinti ir tobulinti praktinio darbo
patirties rinkodaros ir rinkodaros tyrimų dalykų srityje
kompetencijas (2008 m., R. Miakinkovienė);
• UAB „Rait“. Užtikrinti ir tobulinti praktinio darbo patirties
rinkodaros tyrimų dalyko srityje kompetencijas (2008 m., R.
Miakinkovienė);
• UAB „Vingės terminalas“. Užtikrinti ir tobulinti praktinio darbo
patirties rinkodaros, vadybos ir logistikos dalykų srityse
kompetencijas (2009 m., R. Miakinkovienė).
Įsimintiniausios, didžiausios konferencijos, seminarai:
• seminaras „Rekreacinių paslaugų vadyba Europos šalyse“ (2006
m., Buivydiškės);
• mokslinė – praktinė konferencija „Rekreacinių resursų vadyba:
praeitis, dabartis ir ateitis“ (2007 m., Buivydiškės);
• seminaras „Ekologiškas vaistažolių auginimas Lietuvoje“ (2009
m., Buivydiškės);
• praktinis seminaras „Kiekybiniai tyrimai: planavimas ir vykdymas“
(2009 m., Buivydiškės);
• mokslinė konferencija „Būk verslus!“ (2011 m., Buivydiškės).

Chemijos katedra kuruoja cheminės analizės technologijos studijų
programą.
Katedrai vadovauja Irena Čerčikienė.
2009 m. Cheminės analizės technologijos studijų programa iš
Dizaino ir technologijų fakulteto perkelta į Agrotechnologijų fakultetą.
Įrengtos trys šiuolaikiškos laboratorijos, įdiegta moderni patalpų vėdinimo,
oro kondicionavimo ir šildymo oru sistema.
2003 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp Vilniaus kolegijos
ir UAB ,,Fermentas”, pareiškusios pageidavimą rengti aukštos kvalifikacijos
viduriniosios grandies specialistus, įsteigta biocheminės analizės
technologijos specializacija ir nuo 2004 metų pradėti rengti specialistai.
2007 m. katedros vedėjos Irenos Čerčikienė ir dėstytojų Dalės
Židonytės ir Nijolės Ružienės iniciatyva parengta galimybių studija
Vilniaus kolegijai dalyvauti Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinėje
kompleksinėje programoje. Vėliau ši programa, perėjusi derinimo etapus,
tapo 2 nacionaliniais BIOTEFA (A ir C/D) projektais. Pagal A veiklą atnaujintas
studijų programos Cheminės analizės technologija turinys, pagal C/D veiklą
sustiprinta chemijos laboratorijos materialinė bazė.
2008 m. Chemijos katedros dėstytojos Irena Čerčikienė, Dalė
Židonytė ir Gitana Zaleskienė dalyvavo rengiant penkto lygio profesinio
išsilavinimo standartus:
• Cheminių procesų technologo rengimo standartas;
• Buitinių švaros paslaugų rengimo standartas.
• 2009 m. įsteigta Mokslo taikomosios veiklos laboratorija (vedėja
lekt. Nijolė Ružienė). Laboratorijos veiklos kryptys: geriamojo
vandens ir dirvožemio tyrimai.
2010 m. įsteigtos vardinės UAB „Fermentas” stipendijos, kurios
skiriamos cheminės analizės technologijos studijų programos kiekvieno
kurso pažangiausiam studentui.
Kasmet
organizuojama Respublikinė studentų ir dėstytojų
konferencija „Chemijos technologijų raida ir perspektyvos“, išleidžiama
konferencijos pranešimų medžiaga.
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Chemijos katedra bendradarbiauja su mokslo įstaigomis ir socialiniais
dalininkais: VU Chemijos fakultetas, VDU Gamtos mokslų fakultetas, VPU
Gamtos mokslų fakultetas, VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas, KTU
Cheminės technologijos fakultetas, M. Romerio universitetas; Thermo Fisher
Scientific Lietuvos padalinys UAB „Fermentas“, Nacionalinis veterinarijos
ir maisto rizikos vertinimo institutas, Nacionalinė visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija, UAB ,,Vilniaus vandenys”, M.Romerio universiteto
Teismo medicinos institutas, Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos
ir Puslaidininkių fizikos institutai, Higienos institutas, UAB „Labtarna” ir kt.
Katedros dėstytojai yra tarptautinių asociacijų ir organizacijų nariai:
Eurachem – Lietuva, ūkio šakos „Chemijos ir naftos pramonė“, ūkio šakos
„Namų ūkio ir buitinių paslaugų“.

vertinimas (lekt. N. Ružienė, 2007 m.).
Projektas „Nacionalinės profesinio rengimo standartų sistemos
plėtra“ Cheminės analizės laboranto rengimo standarto ekspertizė (lekt. N.
Ružienė, 2007 m.).
Mažeikių politechnikos mokyklos Cheminės analizės laboranto
mokymo programos ekspertinis vertinimas (lekt. I. Čerčikienė, 2010 m.).
COSS, Melinda. Rankų darbo muilas: medžiagos, receptai. Recenzavo
G. Zaleskienė. Vilnius: Mintis, 2009, p. 84. ISBN 978-5-417-00992-1.

Ekspertavimas
UAB „Sabelija“ pasirengimo vykdyti Naftos ir jos produktų įrenginių
eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo mokymo programos

Straipsniai periodiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose
ČERČIKIENĖ, Irena; JURKEVIČIŪTĖ, Jolanta; ŽIDONYTĖ, Dalė. Chemijos
laboratorijos materialinės bazės modernizavimas Vilniaus kolegijoje.
Gamtamokslinis ugdymas, 2009, p. 55-60. Nr. 1 (24). ISSN 1648-939X;
ŠVEDIENĖ, Sigita; ALIŠAUSKIENĖ, Tatjana. Kai kurie aplinkos kontrolės
ir saugos dalykų dėstymo Vilniaus kolegijoje aspektai. Gamtamokslinis
ugdymas, 2009, p. 43-45. Nr. 1 (24). ISSN 1648-939X;

Studentai su katedros vedėja I. Čerčikiene

Chemijos mokytojai susipažįsta su nauja laboratorine įranga

ČERČIKIENĖ, Irena; ŽIDONYTĖ, Dalė. Problemų ir perspektyvų
įžvalga Vilniaus kolegijos chemijos katedros studentų kursiniuose darbuose.
Gamtamokslinis ugdymas, 2010, p. 25-28. Nr. 1 (27). ISSN 1648-939X;
ŠVEDIENĖ, Sigita. Gamtamoksliniam švietimui tinkami įvairūs
informaciniai šaltiniai. Gamtamokslinis ugdymas, 2010, p. 38-41. Nr. 1 (27). ISSN
1648-939X;
ČERČIKIENĖ, Irena; JURKEVIČIŪTĖ, Jolanta; ŽIDONYTĖ, Dalė. Studijų
programos „Cheminės analizės technologija“ turinio ir materialinės bazės
darna. Gamtamokslinis ugdymas, 2011, p. 38-43. Nr. 1 (30). ISSN 1648-939X;
ŠVEDIENĖ, Sigita; ŠVEDAITĖ, Ramunė. Narkotikų pavilioti auditorijos
suole nesėdi. Gamtamokslinis ugdymas, 2011, p. 30-37. Nr. 1 (30). ISSN 1648939X;
RUŽIENĖ, Nijolė; ZALESKIENĖ, Gitana. Savarankiško studentų
darbo organizavimo aspektai: Vilniaus kolegijos chemijos katedros patirtis.
Gamtamokslinis ugdymas, 2011, p. 74-80. ISBN 978-609-95219-1-6.

Dalyvavimas struktūriniuose ir tarptautiniuose projektuose
Nuo 2006 m. katedros dėstytojai ir studentai dalyvauja LLP /
Erasmus programos IP „Instrumentų ir metodų įteisinimas“ (VALIM); 2006
m. Plantyjnhogeschool (Antverpenas, Belgija, dalyvavo dr. T. Ališauskienė
ir CH03, CH04 grupės studentai); 2007 m. – Avans Hogeschool (Breda,
Olandija, dalyvavo J. Gagilas ir CH04, CH05A grupių studentai); 2008 m. –
Polytechnic (Turku, Suomija, dalyvavo J. Gagilas ir CH05 grupės studentai);
LLP pažintinių vizitų programos „Profesinio mokymo patrauklumas“
projektas „Laboratorijų mokslas – sparčiai besivystanti sritis“ (2008 m., Danija,
Kopenhaga, Multidisciplinarinio universiteto kolegija, N. Ružienė);
IMC Fachhochschule (Krems, Austrija) vyko IP projektas „Naujos
medžiagos ir technologijos chemijoje ir biotechnologijoje“ (2009 m., J.
Gagilas ir CH06A ir CH07A grupių studentai).
IP „Nanochem“ (2010 m., Antverpenas, Belgija, dr. T. Ališauskienė ir
CH07A studentai).
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės

Viešnia iš Turku universiteto (Suomija) veda praktinius darbus

Chemijos katedros dėstytojos tobulino kvalifikaciją didžiausioje Baltijos šalyse Valstybinės
augalų tarnybos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje
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koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais
grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas (2009 – 2011
m., N. Ružienė).
„Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų
tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (2011 m., N. Ružienė, S.
Švedienė).
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų
atnaujinimas, (2011 m., I. Čerčikienė, J. Jurkevičiūtė, V. Ratautaitė, N. Ružienė,
D. Židonytė).
Paskaitos užsienyje
Laboratorijoje naudojamos kokybės valdymo sistemos; PGR
pagrindai; GLP molekulinėje biologijoje (Olandija, Breda, Avans aukštoji
mokykla, J. Gagilas, 2007 m.).
GLP ir kitos vadybos sistemos (Suomija, Turku, Taikomųjų mokslų
universitetas, J. Gagilas, 2008 m.).
Baltymų chromatografija ir baltymų nustatymo metodai (Austrija,
Krems, Taikomųjų mokslų universitetas, J. Gagilas, 2009 m.).
Radical copolymerization. Copolymerization of Methacrylonitrile
(MAN) with Methacrylic acid (MAA) in solution of Lewis basis and water
(Belgija, Antverpenas, dr. T. Ališauskienė, 2009 m.).
Organinių junginių panaudojimas kosmetikoje (Suomija, Turku,
Taikomųjų mokslų universitetas, N. Ružienė, 2010 m.).
Organiniai junginiai kosmetikoje: grožis ir sveikata (Portugalija, Beža,
Politechnikos institutas, N. Ružienė, 2011 m.).
Stažuotės
• Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
(2007 m., N. Ružienė);
• Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

(2008 m., J. Jurkevičiūtė);
Ekspedicija į Irano augalų distiliavimo ūkius „Hidrolatų
distiliavimo technologija“ (2009 m., Meimandas, Niasaras,
Iranas, G. Zaleskienė);
• Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
(2010 m., N. Ružienė).
Katedros dėstytojai nuolat kelia dalykinę kvalifikaciją lankydamiesi
chemijos bei maisto pramonės įmonių laboratorijose: 2007 m. AB„Snaigė“, AB
„Alita“, Muitinės laboratorija, UAB „Audėjas“, 2008 m. AB „Mažeikių nafta“, UAB
„Labtarna“, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
2009 m. UAB „Rokiškio sūris“, UAB „Anykščių vynas“, 2010 m. AB „Grigiškės“,
Valstybinės apsaugos tarnybos fitosanitarinių tyrimų laboratorija ir kt.
•

Maisto produktų technologijos katedra kuruoja maisto produktų
technologijos studijų programą.
Katedrai vadovauja Laimutė Milašienė.
Katedra įsteigta 2006 m. Studijų programai vykdyti buvo įkurtos
maisto chemijos, bendrosios maisto produktų technologijos, duonos ir
kitų konditerijos gaminių kepimo laboratorijos, kur studentai gilina teorines
žinias ir lavina praktinius įgūdžius.
2007 m. studijų programa buvo atnaujinta įgyvendinant BPD
priemonę 2.4 „Inovatyvių praktinio mokymo formų diegimas Vilniaus
kolegijoje“ (SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0015).
2009 m. atlikus studijų programos maitinimo įmonių gamybos
technologijos specializacijos poreikio analizę, darbdavių, studentų apklausas,
2010 - 2012 m. Maisto produktų technologijos studijų programa papildyta
nauja specializacija ir atnaujinama pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2ŠMM-07-K priemonės„Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“
finansuojamą projektą „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų

Katedros vedėja L. Milašienė su studentais maisto chemijos laboratorijoje

AB Vilniaus paukštynas su vyr. technologu H. Ragausku

Katedros dėstytojos Nitros žemės ūkio universiteto mėsos produktų gamybos
laboratorijoje (Slovakija)

programų atnaujinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K01-030). Studijų programos
dalykai pertvarkyti pagal studijų modulinės sistemos reikalavimus, įdiegta
Europinė kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema (ECTS). Atnaujintos studijų
programos moduliams sukurti vertinimo aplankai.
Katedros dėstytojai ir studentai dalyvauja tarptautinėse studentų
ir dėstytojų mainų programose (LLP/Erasmus, Leonardo da Vinči), palaiko
ryšius su Nitros žemės ūkio universitetu (Slovakija), Bejos politechnikos
institutu (Portugalija), Afyon Kocatepe universitetu (Turkija), Adnan Menderes
universitetu (Turkija). Maisto produktų technologijos studijų programos
studentai, dėstytojos J. Lazdauskienės vadovaujami, dalyvavo tarptautinėje
„Meduolio dienos“ meduolių marginimo šventėje bei labdaros mugėje.
Katedra bendradarbiauja su mokslo įstaigomis ir socialiniais
dalininkais: Kauno technologijos universitetas, Nacionalinis maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institutas, AB „Krekenavos agrofirma“,
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MAXIMA LT, UAB, AB „Vilniaus degtinė“, Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba, UAB „Vilniaus duona“, UAB „Tagatis“, UAB „Elguva“, IĮ „Saldenė“,
UAB „Dzūkija“, UAB „Vilniaus mėsa“, AB „Vilniaus pergalė“, UAB „Cesta“, AB
Vilniaus paukštynas, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, UAB „Dagemos
konditerija“, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, UAB „Arvi kalakutai“ ir kt.

Dalyvavimas struktūriniuose ir tarptautiniuose projektuose
ES Socrates programos koordinavimo paramos fondą Socrates/
Grundtvig kelta kvalifikacija pagal programą „Learning via Internet” (2006
m., Barselona, Ispanija, L. Milašienė).
6 FRAMEWORK programa, tema „Lietuvos maisto kokybės ir
kontrolės tinklas“ pažintinis vizitas į Biochemijos institutas, Nitros žemės
ūkio universitetas, Slovakija (2006 m., L. Milašienė, J. Lazdauskienė).
Leonardo da Vinci programą maisto produktų technologijos studijų
programos studentai tobulino praktinius įgūdžius Olaines mechanikos

ir technologijos koledžo praktinio mokymo centre pagal vykdomą
Kauno kolegijos projektą „Maisto pramonės technologų įsidarbinimo ir
integracijos galimybių gerinimas Europos Sąjungoje“ Nr. LT/05/PL/2/0933
(2006 m., Latvija).
Straipsniai periodiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose
LAZDAUSKIENĖ, Jurgita. Kviečių sėlenų įtaka pyrago kepinių kokybei,
išeigai ir biologinei vertei. Kaunas: Maisto chemija ir technologija, 2009, T.43,
Nr.1. ISSN 1392-0227.
Leidiniai
LAZDAUSKIENĖ, Jurgita; LIUTKEVIČIUS, Algirdas. Viskas apie pieną ir iš
pieno. Kaunas: UAB „Rovilnė”, AB „
„Aušra”, 2005. ISBN 9955 -9586-8-5
PELENYTĖ, Margarita. Bendroji mikrobiologija / Maisto produktų
mikrobiologija. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2011. 155 p. ISBN 978-609-436-007-7.
Užsakomieji tyrimai
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užsakomasis tyrimas
„Priedai konditerijos gaminiuose“. 2007-12-01 parengta ir pateikta
užsakovams galutinė tyrimo ataskaita (N. Dirmontaitė, G. Žibėnienė, S.
Giedraitienė, L. Milašienė, VK ATF dėstytojai, studentai, darbuotojai, NVL
darbuotojai).
Katedros iniciatyva vykdomas tyrimas „Fizikinių cheminių rodiklių
nustatymas kepiniuose ir gaminiuose“ (L. Milašienė, S. Giedraitienė).

Užsakomojo tyrimo „Priedai konditerijos gaminiuose“ juslinis vertinimas

Ekspertavimas
Lietuvos pramonininkų konfederacijos atrankos konkursas „Lietuvos
metų gaminys“ (2009 – 2011, L. Milašienė).

KVTK chemijos inžinerijos studijų krypties programos Maisto
produktų technologija šakų Viešojo maitinimo technologija ir Maisto sauga
ekspertavimas (2009 m., J. Lazdauskienė).
Įsimintiniausios, didžiausios konferencijos:
Organizuojamos mokslinės - praktinės konferencijos tapo tradiciniais
katedros renginiais. Per 5 katedros veiklos metus buvo suorganizuotos 3
mokslinės - praktinės konferencijos, kuriose dalyvavo ir pranešimus skaitė
VMVT, ŽŪM, KTU, KTU Maisto instituto, KVA, ŽŪU, Kauno, Utenos, Klaipėdos ir
Vilniaus kolegijų atstovai, studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai.
• mokslinė - praktinė konferencija „Naujausios maisto saugos ir
kokybės tendencijos“, (Buivydiškės, 2008 m.);
• respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Maisto produktai –
sauga ir kokybė“, (Buivydiškės, 2010 m.);
• respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Maisto produktai –
sauga ir kokybė“, (Buivydiškės, 2011 m.).
Veterinarinės medicinos katedra kuruoja veterinarijos studijų
programą.
Katedra įsteigta 2001 m. Katedrai vadovavo Vlada Lukauskienė,
Edita Kristina Kaurynienė, Dalia Babonienė, Rūta Karalienė. 2011 – 2012 m.m.
katedros vedėja dr. Virginija Jarulė.
Pirminius praktinius įgūdžius studentai įgyja praktinėje mokymo
bazėje: veterinarijos klinikose, smulkiųjų gyvūnų operacinėje, gyvulių fermoje,
mokomajame bityne, laboratorijose (vidaus neužkrečiamų ligų, organinės
chemijos, mikrobiologijos). Atlikdami praktinius darbus ir profesinės veiklos
praktikas socialinių dalininkų bazėje, studentai įgyja daugiau darbinės
patirties.
2009 m. katedra užmezgė ryšius su tarptautine organizacija „Europos
veterinarijos slaugytojų švietimo ir mokymo transnacionalinis tinklas“

(VETNNET, Veterinary European Transnational Network for Nursing Education
and Training), todėl veterinarijos studijų programa 2010 - 2012 m. atnaujinama
pagal tarptautinį profesinį standartą ir 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“
finansuojamą projektą „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų
programų atnaujinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K01-030).
Studentai aktyviai dalyvauja LLP/Erasmus mainų programoje, atlieka
praktikas ir renkasi studijas Adnan Menderes universitete (Turkija), Katalikiškoje
Kempen aukštojoje mokykloje (Belgija), Writtle kolegijoje (Anglija).
Katedros dėstytojai teikia konsultacijas gyvūnų gydymo, jų priežiūros,
bitininkavimo klausimais, rašo straipsnius ūkininkams, veterinarijos ir
gyvulininkystės specialistams skirtuose leidiniuose, dalyvauja įvairiose
televizijos laidose.
Katedros dėstytojai yra tarptautinių asociacijų, Lietuvos draugijų ir
sąjungų nariai: Pasaulinė paukštininkų mokslo asociacija, Lietuvos gyvūnų

Katedros vedėja dr. V. Jarulė su studentais
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globos draugija, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija,
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos bitininkų sąjunga, Lietuvos
kinologų draugija, Lietuvos kurtų savininkų klubas, Žūklės klubas, Lietuvos
medžiotojų draugija.
Katedra bendradarbiauja su mokslo įstaigomis ir socialiniais
dalininkais: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarijos akademija,
Mindaugo Petniūno ūkis, Vš.Į. Gyvūnų globos tarnyba „Pifas“, Vš.Į. „Lesė“, Vš.Į.
Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla ir vaistinė, AB Vilniaus paukštynas,
Lietuvos gyvūnų globos draugija, Juliaus Vereniaus veterinarinių paslaugų
įmonė, UAB ,,Alltech technologijos“, Jakovo veterinarijos centras, UAB
Žvėryno veterinarijos gydykla, Lauros Udraitės ir Oresto Vovk veterinarijos
klinika „TOTO“, LVA Gyvulininkystės institutas, Vš.Į. Buivydiškių veterinarijos
klinikos, „A. Skliaro ūkis, Stručių ferma“, Vš.Į. Indrės veterinarijos gydykla, UAB
„Taira “, „BAFO, veterinarijos klinika“, UAB,, Edlana“, AB „Rokiškio pienas“, filialas
Ukmergės pieninė, UAB „VET-1“, UAB „DeLaval“, Nevyriausybinė organizacija

,,Naturewatch Fundation“, Ūkininkas Andžej Vachoviak, Ūkininkas Sergej
Vachoviak, Lietuvos zoologijos sodas.

Praktika Turkijoje pagal LLP/Erasmus mainų programą

Akcija „Pagauk – Sterilizuok – Paleisk“ (dalyvauja Rumunijos gyvūnų apsaugos organizacija
„Vier Pfoten“)

Leidiniai
PAUKŠTĖ, A; MORKŪNAS, J ir kt. Viskas apie naminius gyvulius. Gyvūnų
augintojo vadovas: mokomoji knyga. Kaunas: Terra Publica, 2010. 204 p. ISBN
978-9955-652-70-0.
Užsakomieji tyrimai
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užsakomasis tyrimas
„Medaus higieninis įvertinimas ir bičių ligų paplitimas Vilniaus apskrities
bitynuose“. 2007-04-31 parengta ir pateikta užsakovams galutinė tyrimo
ataskaita (K. Jazukevičius, N. Dirmontaitė, N. Lepienė, V. Lukauskienė).
Katedros iniciatyva vykdomas tyrimas „UAB Buivydiškių veterinarijos

klinikoje eutanazuotų gyvūnų eutanazijų priežastys ir patalogoanatominiai
tyrimai“.
Lietuvos zoologijos sodo ir ūkininkų užsakomieji kaprologiniai tyrimai
(2009 - 2010, K. Radziulis).
Ekspertavimas
Veterinarinės chirurgijos doktorantūros
ekspertavimas (2006 m., V. Lukauskienė).

studijų

programos

Įsimintiniausios, didžiausios konferencijos, seminarai:
• seminaras „Mikotoksinų poveikis paukščių produktyvumui ir
imuninei sistemai“ su UAB „Alltech technologijos“ ir LVA, (Kaunas,
2008 m.);
• seminaras studentams „Gyvūnų laikymo kultūra“, (Buivydiškės,
2009 – 2010 m.);
• tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija ,,Veterinarijos

Kasmetinis studentų seminaras „Gyvūnų laikymo kultūra“

felčerių ruošimas ES ir Lietuvoje: standartai, mokymo programos,
organizacijos, teisės aktai, perspektyvos“, (Buivydiškės, 2009 m.);
• konferencija ,,Benamių kačių skaičiaus mažinimas ir kontrolė
Lietuvoje: problema ir sprendimai“ su Gyvūnų globos tarnyba
„Pifas”, (Buivydiškės, 2009 m.).
Kraštotvarkos katedra nuo 2010 m. kuruoja želdynų ir jų dizaino
studijų programą (iki 2010 m. želdinių ir jų dizaino).
Katedra gyvuoja jau 10 metų. Jai vadovauja dr. Gražina Palaitytė.
Katedrą sudaro 11 dėstytojų, net 5 iš jų mokslo daktarai. Turėdama tvirtą
mokslo potencialą katedra vykdo šias mokslo taikomosios veiklos kryptis:
• Lietuvos saugomų augalų auginimo kultūroje galimybių
įvertinimas;
• Vartotojo kultūros apraiškos aplinkoje: ekologinis aspektas;
• Visuomenės kultūros dvasingumo bruožai kaimo kraštovaizdyje;
• Miesto aplinkos estetinė kokybė vartotojo kultūroje;
• Edukacinė veikla želdynuose;
• Augalų kolekcijų informacinės sistemos panaudojimas edukaciniu
aspektu;
• Mažosios architektūros statinių medžiaginė raiška kraštovaizdyje.
Praktinius įgūdžius studentai įgyja mokomajame ūkyje, naudojasi
mažagabaritės technikos parko technika, vienmečių ir daugiamečių
augalų kolekciniu augynu. Mokymo bazė atnaujinama ir modernizuojama
įgyvendinant 2007–2013 m. pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-14-V priemonę „Kolegijų infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra“ projektą „Kraštotvarkos studijų krypties praktinio
mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas“ (Nr. VP3-2.2ŠMM-14-V-01-002).
Katedra bendradarbiauja su mokslo įstaigomis ir socialiniais dalininkais:
UAB „Floralita dizainas“, UAB agrofirma „Sėklos“, UAB „HORTUS ET DOMUS“, UAB
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„Sodų harmonija“, UAB ,,IDG Service“, UAB „Rudista“, UAB Lauko gėlininkystės
bandymų stotis, UAB „Stebulė“, UAB „Soltra“, Vilniaus miškų urėdija, Vilniaus
universiteto Botanikos sodas, UAB „Huskvarna Lietuva“, UAB „Sodo bitės“ ir kt.
Katedros dėstytojai teikia konsultacijas aplinkotvarkos, agronomijos,
gėlininkystės, dendrologijos, dekoratyviųjų augalų medelynų kūrimo ir
priežiūros, floristinis interjero dizaino klausimais.
Katedros dėstytojai yra Lietuvos asociacijų, sąjungų, draugijų nariai:
Lietuvos dendrologų draugija, Lietuvos floristų asociacija, Lietuvos gėlininkų
sąjunga, „Pagražinti Lietuvai“ draugija, Aplinkotyros klubas „Medumėlė“,
Lietuvos architektų sąjunga, Kaimo plėtros profesinių mokymo įstaigų
asociacija.
Straipsniai periodiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose
Kievišas, Jonas, Kondratienė, Rimantė, Kievišas, Antanas. Mobility

Katedros vedėja dr. G. Palaitytė su studentais Traupio botanikos darže

Problems in Educating Specialists of Arts in Lithuania. Zinatniskie Raksti
(Scientific Articles) IV, 2004, p. 141-148.
Kondratienė, Rimantė. Paritetinių santykių ypatumai meninio
ugdymo procese. S. Juškienė, J. Kalačiovienė (Sud.). Iš Mokytojo kompetencijų
ir įvaizdžio kaitos tendencijos Rokiškis: Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas,
2004, p. 76-80.
KONDRATIENĖ, Rimantė, KONDRATAS, Rimantas. Želdinių ir jų dizaino
specialistų rengimo bei profesinės veiklos perspektyva. Iš Mokslo taikomieji
tyrimai Lietuvos kolegijose, 2005/2, p. 21-25. ISSN 1822-1068.
KIEVIŠAS, Jonas, KONDRATIENĖ, Rimantė. Edukaciniai kraštotvarkos
aspektai. Pedagogika. Mokslo darbai, 2005 T. 77, p. 132-133. ISSN 1392-0340.
Kondratienė, Rimantė, Gaučaitė Ramutė., Kievišas, Jonas. Būsimo
specialisto brandos ypatybės aukštojoje mokykloje // Jaunųjų mokslininkų
darbai. Šiauliai: Šiaulių universitetas, Nr. 1. (8), 2006, p. 30-34. ISSN 1648- 8776.
KONDRATIENĖ, Rimantė., KIEVIŠAS, Jonas. Būsimo specialisto

Augs absolventų pasodintas ąžuoliukas

profesinės brandos ir kūrybingumo tarpusavio priklausomybė studijų
procese. Pedagogika, Nr. 88, 2007, p. 31-35. ISSN 1392-0340.
KONDRATIENĖ, Rimantė. Asmens kultūros tapsmo koncepcija –
meninio ugdymo rekonstrukcijos veiksnys. Pedagogika, Nr. 87, 2007, p. 170172. ISSN 1392-0340
R.Semaškienė, I. Brazauskienė, R. Lisova, Liepienė, Nijolė, Z.
Maknickienė. The incidence of anthracnose (colletotrichum spp.) on lupine
seed. Žemdirbyste-Agriculture, vol. 95, No. 3, 2008, p. 144-150.
Kievišas, Jonas, Kondratienė, Rimantė. Ugdymo dvasingumo tradicija.
Iš Mokytojų ugdymas. Mokslo darbai. Nr. 10 (1). Šiaulių universitetas: Šiaulių
universiteto leidykla, 2008, p. 182-186. ISSN 1822-119X.
Kondratienė, Rimantė. Šiuolaikiško meninio ugdymo idėjų sklaida.
Iš Acta Paedagogica Vilnensia. Mokslo darbai. T. 21. Vilniaus universitetas:
Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 226-227. ISSN 1392-5016.
Motiejūnaitė, Onutė, J. Varkulevičienė, J. Pakulienė, V. Guseva, I.

Katedros dėstytojai ekspedicijoje

Mažeikienė. Lietuviški bijūnai miestų gėlynams. Iš Miestų želdynų formavimas.
Mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda, 2008, p. 24-28. ISSN 1822-9778.
Motiejūnaitė, Onutė. Profesorės Elenos Šapokienės ekologinio
švietimo koncepcija visuomenės darnaus vystymosi aspektu. Iš Lietuvos
biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga. Mokslo straipsnių rinkinys. III
tomas. Sudarė Ona Motiejūnaitė. Kaunas: Lututė, 2008, p. 8-18. ISSN 1822-2781.
Varkulevičienė J., Motiejūnaitė, Onutė. Vytauto Didžiojo universiteto
Kauno botanikos sodo oranžerijų kūrimo raida ir jose auginamų dekoratyvinių
augalų tyrimai. Iš Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga.
Mokslo straipsnių rinkinys. III tomas. Sudarė Ona Motiejūnaitė. Kaunas:
Lututė, 2008., p. 142-159. ISSN 1822-2781.
Kievišas, Jonas, Kondratienė, Rimantė. The Conditions of a Specialist’s
Vocational Maturity in the Study process. Iš: Baltische Studien zur Erziehungs
– und Sozialwissenschaft. Band 17 / Herausgegeben von Gerd-Bodo von
Carlsburg, Algirdas Gaižutis und Airi Liimets. Frankfurt am Main: Peter Lang,
2009, p. 293–301. Prieiga per internetą: www.peterlang.de
Kievišas, Jonas, Kondratienė, Rimantė. Dvasingumo sklaidos veiksniai
urbanizuotoje aplinkoje. Iš Pedagogika. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus
pedagoginis universitetas, 2009, p. 49-54. ISSN 1392-0340.
Kondratienė, Rimantė, Kondratas, Rimantas. Urbanizuotos aplinkos
estetiškumas – turizmo plėtros prielaida. Iš Taikomieji tyrimai studijose ir
praktikoje. Panevėžys, 2011, p. 48-52. ISSN 2029-1280.
Leidiniai:
Palaitytė G. 2003: Žirnių ir raudonųjų dobilų simbiotinio azoto
fiksavimas priklausomai nuo jų mitybos fosforu ir kaliu. Daktaro disertacijos
santrauka. Vilnius: UAB „Verslo linija“.
Kondratienė R. 2006: The Relationship of Artistic Education and
Vocational Training Modeling Subject Study at an Institution of Higher
Education. Vilnius: UAB Ciklonas, p. 30.
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Želdiniai ir jų dizainas. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė
Kondratienė R. Vilnius: UAB Ciklonas, 2005, p. 162.
Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Kolektyvinė monografija //
Sudarytojai ir rengėjai: Kievišas J., Kondratienė R. Vilnius: VPU leidykla, 2009,
p. 440.
Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Kolektyvinė monografija//
Sudarytojai ir rengėjai: J. Kievišas,
R. Kondratienė. 2-asis, papild., leid.
Vilnius: VPU leidykla, 2011, p. 468.
Ekspertavimas
Kėdainių profesinio rengimo centro Lančiūnavos skyriaus Profesinio
mokymo programos ekspertavimas (2005 m. A. Čečys).
Profesinio mokymo ir metodikos centras mokymo programų
ekspertavimas (2007 m., N. Liepienė).
Profesinio mokymo ir metodikos centras Vidinio kokybės valdymo
sistemos diegimas profesinio mokymo institucijose mokymo programos
vertinimas (2007 m., N. Liepienė).
Profesinio mokymo ir metodikos centras Profesinio mokymo
programų vertinimas (2008 m., N. Liepienė).
Lietuvos floristų asociacija, Lietuvos parodų centras Litexpo, Vilniaus
savivaldybė Floristinių kompozicijų parodos ir konkurso „Žiemos puokštė
2008“ moksleivių konkurso B grupės vertinimo komisijos pirmininkė (2008
m., D. Zablockienė).
Žemės ūkio ministerijos Tradicinių gaminių, tradicinių veislių
augalų, gyvūnų ir jų produktų, tradicinių paslaugų, mugių, amatų
mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir
atestavimo ekspertų komisijos narys (2010 m., dr. D. Ryliškis).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Geriausiai
tvarkomos mokyklų aplinkos apžiūros - konkurso 2011 m. šalies vertinimo
komisijos narės (2011 m., dr. G. Palaitytė, dr. R. Kondratienė).

Įsimintiniausios, didžiausios konferencijos ir seminarai:
• respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Želdiniai ir jų dizainas:
tradicija ir novatoriškumas“ (Vilnius, 2005 m.);
• respublikinė mokslinė konferencija „Lietuvos saugomų augalų
auginimas kultūroje: dabartis ir perspektyvos“ (Vilnius, 2006 m.);
• praktinis seminaras „Lenkijos patirtis tvarkant rekreacines teritorijas,
botanikos sodų biologinė įvairovė, edukacinės veiklos galimybės
aplinkoje“ (Varšuva – Krokuva - Zakopane, 2008 m.);
• praktinis seminaras „Berlyno ir Potsdamo botanikos sodų augalų
įvairovė, sodų ir parkų želdinių pritaikymas rekreaciniai ir edukaciniai
veiklai“ (Berlynas - Potsdamas, 2008 m.);
• respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Želdynų edukaciniai ir
rekreaciniai aspektai“ (Širvintos, 2008 m.);
• respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Vilniaus vakariniai
paribiai. Gamtos ir kultūros paveldas. Teritorijos vystymo gairės“
(Vilnius, 2009 m.);
• tarptautinė mokslinė konferencija „Dvasingumo sklaida ugdymo
realybėje – 4 Tema: gamtos ir kultūros paveldas – erdvė dvasingumo
sklaidai“ (Širvintos, 2010 m.);
• mokslinė praktinė konferencija „Augalų įvairovė želdynuose“ (Vilnius,
2010 m.);
• mokslinė praktinė konferencija skirta Tarptautinės įvairovės metams
„Botanikos sodai – biologinės įvairovės puoselėtojai“ (Kaunas, 2010 m.).
Dalyvavimas struktūriniuose ir tarptautiniuose projektuose
„Aplinkos ekologija ir ekonominis efektyvumas“, Leonardo da Vinči
programa. Švedija 2001-2002.
„Mokymo programų tobulinimas rengiant želdinių ir jų dizaino
specialistus“ Leonardo da Vinči programa. Austrija, 2001.
Žemaitijos kolegijos projektas „Studentų praktinių įgūdžių

tobulinimas želdynų restruktūrizavime” (LT/05/PL/2/0927) pagal Leonardo
da Vinči programą. Želdinių ir jų dizaino studijų programos studentė tobulino
praktinius įgūdžius FUTURUM (Lenkija).
Ekologinio švietimo projektas „Lietuvos saugomų augalų kolekcijos
kūrimas, jos pritaikymas edukacinei veiklai“ A72-235-(22.25-ADM-13) Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2005-04-13 sprendimas Nr.1-780 „Vilniaus
miesto savivaldybės ekologinio švietimo programos 2005-2007 metų
priemonės“, 2006 m.
„Aplinkos želdinimo ir kraštotvarkos specialistų rengimo kokybės
gerinimas, siekiant skatinti rekreacinės ir edukacinės veiklos plėtrą želdiniuose“
Leonardo da Vinči mobilumo projektas Nr. LT/06/EX/1/0999, Lenkija: Lodzės
botanikos sodas, Vroclavo universiteto botanikos sodas. Vokietija: BerlynoDahlemo botanikos sodas, Drezdeno technikos universiteto botanikos
sodas, Miuncheno botanikos sodas, Mainau botanikos sodas. 2006 – 2007 m.
Arion pažintinis vizitas „Environmental Education development“

Projektinė kelionė

Škotija, Falkirk (2007 m., dr. G. Palaitytė).
„Grundtvig“ kvalifikacijos tobulinimo kursai „Towards an effective
formal and nonformal education for sustainable development“ Constanta,
Rumunija (2006 m., dr. G. Palaitytė).
Stažuotė švietimo mainų ir paramos fondo Europos Komisijos
administruojamoje „Comenius/Grundtvig” kvalifikacijos tobulinimo veiklos
programoje tema „Komunikacija verslo pasaulyje” Sliema, Malta (2007 m., dr.
R. Kondratienė).
Stažuotė švietimo mainų ir paramos fondo Europos Komisijos
administruojamoje „CEDEFOP” profesinio rengimo tobulinimo programoje
tema„Profesinis rengimas žemės ūkio sektoriuje”, kurį organizavo Žmogiškųjų
išteklių plėtros institucija (Human Resources Development authority),
Nicosia, Kipras (2007 m., dr. R. Kondratienė).
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo kursai „Graikija: Europos
kultūros lopšys. Nuo antikos iki šių dienų“, Graikija (2007 m., R. Kondratas).
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo kursai „Etinė kompetencija kaip
ugdymo komponentas suaugusiųjų mokyme“, Palermo, Italija (2010 m., dr.
R. Kondratienė, N. Liepienė).
„Kraštotvarkos studijų krypties praktinio mokymo ir mokslinių
tyrimų infrastruktūros modernizavimas“ 2007 – 2013 m. pagal sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM14-V priemonės „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“.
„Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakulteto
studijų programų tarptautiškumo skatinimas“, įgyvendinamą 2007–2013
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis
visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas,
tarptautiškumo didinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-004).
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Katedros organizuojami užsakomieji seminarai, mokymai:
• ,,Netradicinių žemės ūkio veiklų diegimas pietryčių Lietuvoje“,
Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija;
• „Senjorai – integrali visuomenės dalis: pagyvenusių žmonių
integracija formuojant želdinius, siekiant užtikrinti sveiką,
harmoningą bendruomenių aplinką“, G. Steponavičiaus fondas.
• „Neatrastas Radvilų palikimas Buivydiškėse” Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos;
• „Parkas. Vieta. Praeitis – dabartis“, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija;
• „Ūkininko sodybos želdinimas“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija;
• „Aplinkos vizualinės kokybės optimizavimas ūkininko sodyboje“,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
• „Sodybos želdiniai“, Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga.
• „Aplinkos kompetencijos Lietuvoje: pažink, pajausk, sukurk“,
Švietimo mainų paramos fondas;
• „Dekoratyvinių ir sodo augalų medelynų pradmenys“, Lietuvos
Respublikos darbo birža;
• „Floristinis interjero dizainas”, Lietuvos Respublikos darbo birža.
• ,,Želdynų priežiūra”, Lietuvos Respublikos darbo birža;
• „Lubinų auginimo plėtra nederlingų žemių regionuose“, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija.

Bendrųjų dalykų dėstytojų veikla
Leidiniai
IVANAUSKIENĖ, Aldona. Buhalterinės apskaitos pagrindai: vadovėlis
aukštosioms mokykloms. Vilnius: TEV, 2007. ISBN 9955-680-38-5.
IVANAUSKIENĖ, Aldona. Buhalterinės apskaitos pagrindų užduotys.
Vilnius: TEV, 2008, 2009. ISBN 978-9955-680-91-8.
Patarlės, posakiai ir citatos apie darbą ir verslą. Sudarė I. Čeikauskaitė.
Vilnius: UAB Ciklonas, 2004. ISBN 9955-519-26-6.
TRINKAUSKIENĖ, Stasė. Specialybės kalbos pratimai: mokomoji
knyga. Vilnius: UAB Ciklonas, 2009. ISBN 978-9955-519-91-1.
Stažuotės
UAB „Veikmė“. Darbas su UAB „Sistela“ parengtu informaciniu
programiniu kompleksu „Sąmata“ (2005 m., D. Prūsaitienė).
UAB „Herbela“. Praktinių įgūdžių tobulinimas dirbant su UAB
„Sistela“ programa (2010 m., D. Prūsaitienė).

TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Pagrindinės tarptautinės veiklos kryptys:
• dvipusis studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų
mobilumas;
• Vilniaus kolegijoje realizuojamų studijų programų tarptautiškumo
didinimas;
• tarptautinių projektų rengimas ir dalyvavimas juose.
Agrotechnologijų fakultetas aktyviai dalyvauja studentų ir dėstytojų
tarptautinių mainų LLP/ERSMUS mainų programoje. Dalyvaudami
tarptautinėse programose studentai ir dėstytojai įgyja daugiau profesijos
žinių, tobulina bendrąsias kompetencijas: gebėjimą bendrauti užsienio
kalba, spręsti įvairias problemas, suprasti kitų kultūrų tradicijas, įgyja
gebėjimą prisitaikyti ir veikti multikultūrinėje erdvėje.
Agrotechnologijų fakulteto studentai ir dėstytojai turi galimybę
išvykti stažuotis ir dėstyti į Turkiją, Suomiją, Lenkiją, Portugaliją, Slovakiją,
Slovėniją, Belgiją ir kt.

Dalyvavimas struktūriniuose ir tarptautiniuose projektuose
Leonardo da Vinči programos projektas „CLIL“ - Integruotas turinio ir
kalbos mokymas (2007 m., Škotija, I. Čeikauskaitė).

Projektų vadovas M. Balkevičius su dėstytojais iš Turkijos Adanan Menderes universiteto

Agrotechnologijų fakulteto projektinės veiklos komanda

Fakultete aktyviai vykdoma projektinė veikla. Sėkmingai vykdomi
tarptautiniai Leonardo Da Vinci Naujovių perkėlimo, Grundtvig partnerysčių
programos projektai, seminarai, pažintiniai vizitai, suteikiantys galimybę
dėstytojams ir administracijos darbuotojams reguliariai kelti kvalifikaciją
užsienyje.
Įvykdyta daugiau kaip 20 mobilumų pagal Grundtvig kvalifikacijos
kėlimo programą.
Užsienio kalbos dėstytoja Irena Čeikauskaitė ir projektų vadovas
Mikas Balkevičius 2008 m. buvo apdovanoti už kokybišką 2004-2007 m.
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veiklos įgyvendinimą.
Planuojami nauji tarptautiniai projektai, susiję su neformalioje
aplinkoje kompetencijų vertinimu ir pripažinimu bei bedarbių motyvacijos
kėlimu.
Įgyvendinami struktūrinių fondų 2007-2013 m. programos projektai,
skirti programoms atnaujinti, tarptautiškumui didinti bei fakulteto studijų
infrastruktūrai tobulinti.
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STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Studentams atstovauja ir jų teises gina ATF studentų atstovybė.
Nuo ATF įkūrimo pradžios Studentų atstovybės pirmininko pareigas ėjo
Ieva Lapinskaitė, Diana Virvičiūtė, Julius Jancevičius, Agnė Dranseikaitė,
Donata Dunauskaitė. Šiuo metu atstovybei vadovauja pirmininkė Nemira
Zamblauskaitė, agroverslo vadybos studijų programos antro kurso studentė.
Studentų atstovybė palaiko glaudų ryšį su grupių seniūnais, dalyvauja
fakulteto akademinėje ir socialinėje veikloje bei jos planavime, organizuoja
studentams ir fakulteto bendruomenei skirtus renginius, bendradarbiauja su
kitų fakultetų SA.
Svarbiausi Studentų atstovybės kasmetiniai tradiciniai renginiai:
pirmakursių krikštynos, Mokytojų dienos minėjimas, kalėdiniai renginiai,

Linksmos studentiškos dienos

Užgavėnės

šv. Valentino diena, valstybinių švenčių minėjimai, Užgavėnės, aplinkos
tvarkymo akcija ,,Apsišvarinkim“, ,,Olimpinė diena“ ir kt.
1993 m. buvo įkurtas sporto klubas ,,Vilnis“. Klubo pirmininkas –
kūno kultūros dėstytojas Vladas Pajarskas, nariai – studentai. Veikia šios
sporto sekcijos:
• krepšinis;
• lengvoji atletika;
• atletinė gimnastika;
• stalo tenisas;
• tinklinis.
Fakulteto studentai dalyvauja ir iškovoja prizines vietas
respublikinėse tarpkoleginėse varžybose, daugelį metų lengvosios
atletikos varžybose laimi 1-ąsias vietas. Klubas toliau tęsia sporto tradicijas,
susiklosčiusias per pusšimtį metų.

Fakulteto sportininkai su kūno kultūros dėstytoju V. Pajarsku
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STUDENTAI, ABSOLVENTAI:
NUOMONĖS, REFLEKSIJOS, PATIRTYS
Jonas Balčiūnas, agroverslo studijų programos antro kurso studentas
Esu agroverslo studijų programos antro kurso studentas. Pasirinkau šią studijų
programą, nes noriu pratęsti savo tėvų verslą. Norėčiau, kad programa būtų daugiau
orientuota į ūkininkavimą, bet čia tik mano nuomonė, nes su tuo ketinu sieti savo ateitį.
Dabar atrodo, kad vadyba sudaro apie 70 proc. visos studijų programos. Antra vertus,
studijos dar net neįpusėjo, likusieji metai viską parodys.
Dėstytojai pasirodė labai draugiški ir paslaugūs, tačiau norėtųsi, kad
bendraudami su studentais daugiau remtųsi realia ir praktine patirtimi, ne vien tik
teorinėmis žiniomis. Džiaugiuosi tomis paskaitomis, kuriose informacija pateikiama
įdomiai ir suprantamai. Reikėtų daugiau susitikimų su agroverslo vadybininkais, kurie
dirba pagal specialybę. Studijomis nesu nusivylęs, manau, kad įgytas žinias galėsiu
pritaikyti praktiškai
Radvilė Marija Kuprevičiūtė, agroverslo vadybos studijų programos antro
kurso studentė
Prieš pusantrų metų buvau neapsisprendusi ir iš 12 galimybių 50 proc. sudarė
svajonės. Pildydama konkurso dokumentus, jaukiai pasijutau VIKO centrinių rūmų
fakultete ir vidinis balsas tarsi man pakuždėjo pasirinkti studijų programą, tinkančią
mano būdui – vadybą. Agroverslo vadyba sąraše buvo dvylikta.
Įstojau į Agrotechnologijų fakultetą, baigiau pirmą kursą, pagilinau bendrųjų
dalykų žinias, o dabar pradedu suvokti, kad kažkas iš aukščiau parinko man teisingą
kelią, kuris leidžia išbandyti save darbo rinkoje ir užtikrina galimybę gyventi laimingai
ir prasmingai.
Asta Kaušaitė-Minkštimienė, Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto
lektorė, VMTI Inovatyvios medicinos centro, Imunologijos departamento mokslo
darbuotoja, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos katedros
absolventė (studijas baigė 1997 m.)

Vilniaus aukštesnioji technologijos mokykla visuomet sukelia tik malonius
prisiminimus, nes studijos šioje mokykloje pakeitė mano gyvenimo tikslus ir siekius,
tapo pirmuoju mano sėkmingo profesinio kelio etapu. Čia įgyta cheminės analizės
technologijos specialybė bei sukauptos žinios paskatino tęsti studijas Vilniaus
universiteto Chemijos fakultete, kur 2007 m. įgijau fizinių mokslų daktaro laipsnį.
Visi dėstomi dalykai man buvo labai įdomūs ir reikalingi. Paskaitos pasižymėjo
glaudžiu teorijos ir praktikos sąryšiu. Paskaitų ir praktinių darbų metu įgytos žinios
buvo labai naudingos tolimesnėms studijoms. Apie dėstytojus galiu pasakyti tik pačius
geriausius žodžius: išmanantys savo darbą ir geranoriški.
Dr. Erika Pudžiuvelytė - Jonutė, Aukštųjų technologijų įmonės „Thermo
Fisher Scientific“ Lietuvos padalinio UAB „Fermentas“ organinės sintezės padalinio
chemikė, Vilniaus aukštesniosios technologijos mokyklos cheminės analizės
technologijos absolventė (studijas baigė 2001 m.)
Baigdama vidurinę nemaniau, kad savo darbinę veiklą susiesiu su chemijos
mokslu, tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad pirmoji mokymo įstaiga buvo Vilniaus
aukštesnioji technologijos mokykla, kurioje pasirinkau cheminės analizės technologijos
studijas. Ir tuo labai džiaugiuosi, nes čia žengiau pirmuosius žingsnius į chemijos
pasaulį, kupiną iki tol nežinomų ir įdomių faktų, leidžiančių suprasti, atrasti ir plėtoti
su chemija susijusią veiklą. Už tai turiu padėkoti aukštesniosios mokyklos dėstytojams,
kurie įskiepijo manyje norą toliau domėtis chemijos mokslu ir tobulėti kaip šios srities
specialistei. Pajutau didelį stimulą siekti aukštojo universitetinio išsilavinimo, o tai lėmė,
kad praėjus beveik dešimtmečiui po aukštesniosios mokyklos baigimo įgijau chemijos
mokslo daktaro laipsnį.
Svarbu, kad daug dėmesio buvo skiriama praktiniams darbams, kurie padėjo
įtvirtinti išmoktas teorines žinias. Be specialybės dalykų įgyti ekonomikos, vadybos,
teisės, prekybos išsilavinimo pagrindai, darbo bei darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymų išmanymas pravertė ieškant darbo. Nors esu chemijos specialistė, tačiau
šios žinios yra naudingos priimant sprendimus, bendradarbiaujant su kolegomis,
planuojant darbus ir pan.
Baigus studijas, ryšiai nenutrūko, visada malonu užsukti, pabendrauti su
buvusiais dėstytojais ir pasidalinti dabartine patirtimi.
Dėstytojoms - I. Čerčikienei, D. Židonytei, E. Beinoravičienei ir O. Zdanavičienei
esu labai dėkinga už suteiktas dalykines žinias, už išugdytą poreikį domėtis chemijos

mokslu; dėstytojai R. Venclovienei – už tai, kad ji padėjo suprasti ekonomikos ir vadybos
teorijos pagrindus, dėstytojai N. Žukauskienei – už suteiktą galimybę dalyvauti
įvairiuose renginiuose ir deklamuoti eilėraščius, padėjusius įveikti scenos baimę.
Agnė Krulikaitė, Pavel Brodovskij, maisto produktų technologijos studijų
programos trečio kurso studentai
Mes, dabartiniai Agrotechnologijų fakulteto trečiakursiai, esame patenkinti
savo pasirinkimu studijuoti maisto produktų technologiją. Per trejus studijų metus
įgijome nemažai teorinių žinių, kurias sėkmingai galėsime taikyti praktikoje.
Norintiems įgyti daugiau patirties, sudaromos galimybės išvykti į kitas šalis
pagal mainų programas. Studijuodami šiame fakultete įgavome pasitikėjimo savimi
– tai leidžia pasijusti svarbiems ir reikalingiems. Fakulteto jubiliejaus proga sveikiname
dėstytojus ir darbuotojus, dėkojame už nuolatinį rūpestį ir nuoširdų bendravimą.
Ilgiausių metų, gerų studentų.
Milda Žiupsnytė, maisto produktų technologijos studijų programos
absolventė
Į Vilniaus kolegijos Agrootechnologijų fakultetą įstojau 2006, baigiau 2009
metais. Studijavau maisto produktų technologiją, pasirinkau duonos ir pyrago gaminių
šaką. Labai džiaugiuosi, kad baigiau šią specialybę. 2006-2009 metu maistininkų laida
buvo pati didžiausia, triukšmingiausia, bet mieliausia. Buvau šios grupės seniūnė –
tarpininkė tarp dėstytojų ir maištingų grupiokų. Per pačias pirmąsias paskaitas supratau,
kad esu savo ,,rogėse”, nes tai, ką studijavau, man labai patiko. Patiko dėstytojai ir jų
dėstomi dalykai, atliktos praktikos, kurių metu pamačiau ir sužinojau daugiau apie savo
specialybę.
Baigusi kolegiją įstojau į KTU išlyginamąsias studijas. Po dvejų metų pagaliau
esu pirmo kurso magistrantė. Studijas sėkmingai derinu su darbu – esu vienos
kepyklėlės konditerė. Manau, kad čia tik gera pradžia, kaip sakoma: ,,gera pradžia –
pusė darbo“.
Roberta Žukauskaitė, maisto produktų technologijos studijų programos
absolventė
2005 metais įstojau į Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto maisto
produktų technologijos studijų programą. Studijų metai prabėgo sėkmingai. Puikiai

Roberta Žukauskaitė

sutariau su dėstytojais ir grupės draugais. Studijuojama programa patiko, nesigailėjau,
kad įstojau, nors iš pradžių nelabai supratau programos esmę. Jau antraisiais studijų
metais pradėjau mąstyti, kaip pratęsti studijas ir įgyti šios specialybės ne tik bakalauro,
bet ir magistro laipsnį. Vėliau buvo sudaryta galimybė studijuoti pagal LLP/Erasmus
mainų programą. Žinoma, to negalėjau atsisakyti. Parašiau prašymą, perėjau atranką
ir žiemos semestrą studijavau Nitros žemės ūkio universitete (Slovakija). Paskaitos
buvo dėstomos anglų kalba. Pusmetis prabėgo labai greitai, tačiau įgyta gyvenimiška
patirtis, profesinės žinios ir praktika išliks visam gyvenimui. Studijos tame universitete
mane tarsi užbūrė ir pasižadėjau čia dar sugrįžti. Paskutinieji, sunkiausi studijų metai,
asmeniškai man buvo patys geriausi, nes buvo dėstomos paskaitas, susijusios su mūsų
studijuojama specialybe ir pasirinkta šaka. Pasirinkau mėsos produktų technologiją,
nes maniau, kad turėsiu didesnių galimybių įsidarbinti. Studijų metais įgijau daug
dalykinių ir praktinių žinių, kurios pravertė ateityje.
2008 metais sėkmingai baigiau Vilniaus kolegiją ir įgijau neuniversitetinio
bakalauro laipsnį. Buvau viena pakopa arčiau tikslo. Nutariau tęsti studijas ir įgyti
magistro laipsnį. Pasirinkau magistrantūros studijas tame pačiame Nitros universitete.
Vienerius metus tobulinau slovakų kalbos žinias, o 2009 metais įstojau į dieninę
maisto produktų technologijos studijų programą. Studijų trukmė - dveji metai. 2011
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metais baigiau universitetą ir įgijau inžinieriaus kvalifikaciją (atitinkantį magistro laipsnį
Lietuvoje). Šiuo metu gyvenu ir dirbu Slovakijoje. Artimiausi planai - tęsti doktorantūros
studijas tame pačiame universitete.
Julius Jancevičius, maisto produktų technologijos studijų programos
absolventas
2004 m. įstojęs į Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą ir pasirinkęs
maisto produktų technologijos studijas jaučiausi motyvuotas studentas. Noras gaminti
ir daugiau išmanyti maisto gaminimo technologijas jau formavosi anksčiau. Galiausiai
svajonė pradėjo pildytis. Studijuodamas stengiausi įgyti kuo daugiau žinių, praktinės
patirties. Džiugu, kad dėstytojai pastebėjo mano iniciatyvą, padėjo įveikti iššūkius,
suteikė progų lavinti įvairius įgūdžius. Taip pat malonu prisiminti šaunius kolegijos ir
fakulteto renginius, veiklą bendrabučio taryboje, studentų atstovybėje ir kt.
Pasirinkęs duonos kepimo technologijos šaką, toliau kaupiau žinias ir 2007
metais baigiau studijas. Iškart po studijų įsidarbinau UAB „Vilniaus duona“ pamainos
vadovu. Noras tobulėti, įgyti daugiau patirties, draugiškas kolektyvas lemia sėkmingą
darbą šioje įmonėje. Studijų metu įgytos žinios ir visuomeninė veikla padėjo sėkmingai
pradėti karjerą ir siekti jos aukštumų.

Rima Čiurlytė, želdinių ir jų dizaino studijų programos trečio kurso studentė
Jau nuo 15 metų žinojau, kuo noriu tapti. Tad vis ieškodavau galimybių susirasti
geriausią vietą studijuoti. Ieškojau ilgai, labai daug kartų keičiau nuomonę, bet galiausiai
nusprendžiau studijuoti čia, Vilniaus kolegijoje, Agrotechnologijų fakultete. Ir dabar, grįžusi
iš LLP/Erasmus studentų mainų programos Slovakijoje, Nitros universitete, supratau, kiek
daug pliusų turi studijos kolegijoje. Želdinių ir jų dizaino studijoms reikalinga praktika, o čia
jos daug. Ir žmonės čia visai kitokie: dėstytojai rūpestingi, mėgsta savo dėstomus dalykus.
Ir studentų darbai čia visą laiką įvertinami. Studentai turi galimybę atskleisti savo gabumus
per visą semestrą, ne tik egzamino metu. Manau, man labiausiai ir patinka pagarba rodoma
studentui ir studijoms.
Renata Mikailionytė, želdinių ir jų dizaino studijų programos trečio kurso studentė
Ši profesija neįmanoma be didelės meilės ir stiprios motyvacijos. Visada džiaugiuosi
gaudama informacijos, patarimų ir profesionalių žinių iš dėstytojų, kurie mane verčia tobulėti
ir dar giliau domėtis šios profesijos daugiabriauniškumu. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų
fakultetas yra atspirties taškas žinioms įgyti, o toliau reikia labai daug domėtis, keliauti ir t.t.
Manau, esu savo kelyje, kuriame turiu dar daug ką sužinoti. Dirbdama aplinkotvarkos srityje
galiu išreikšti savo jausmus ir vidinį pasaulį.
Živilė Savickaitė, želdinių ir jų dizaino studijų programos absolventė
Įstojau į Agrotechnologijų fakultetą neatsitiktinai. Dar mokykloje septynerius metus
lankiau fitodizaino būrelį, paskui nusprendžiau plėsti akiratį ir pasirinkau šias studijas. Baigusi
želdinių ir jų dizaino studijų programą nusprendžiau tęsti studijas Klaipėdos universitete.
Studijavau rekreacinę architektūrą ir kraštotvarką. Baigusi dirbau Kairėnų kapinių vyr.
apželdintoja, UAB ,,Floralitos dizainas“. Šiuo metu dirbu Sigitos Kairienės gėlių ūkyje ir laisvu
laiku užsiimu želdinimo darbais.
Dabartiniams Želdynų ir jų dizaino studijų programos studentams linkiu tvirtai siekti
savo užsibrėžto tikslo ir nesijaudinti, jei kartais pritrūksta žinių. Žinias, įgytas studijų metu,
dirbdama paverčiu praktiniais įgūdžiais. Nuoširdžiai dėkoju visiems katedros dėstytojams,
maloniai prisimenu šaunius grupės draugus.

Julius Jancevičius

Inga Gaidelytė, želdinių ir jų dizaino studijų programos absolventė
Dirbu IĮ „Alenis“ sumedėjusių augalų globos tarnybos „ArborVita“ skyriaus
vadove - arboriste. Prižiūrime Lietuvos gamtos paveldo objektus - paminklinius medžius:
Penkiolikakamienę liepą, liepą motinėlę, storąją Klaipėdos liepą, Stelmužės ąžuolą, Adamavo

Inga Gaidelytė

ąžuolą, Mingėlos ąžuolą ir kt. Studijuojant Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio
studijų cente visi dėstomi dalykai buvo naudingi ir įdomūs. Dabartiniams želdynų ir
jų dizaino studijų programos studentams linkiu atrasti savo mėgiamą sritį, tobulėti ir
daug pasiekti.
Daiva Juodelytė – Gylienė, želdinių ir jų dizaino studijų programos
absolventė
Baigusi studijas Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centre galiu
pasakyti, kad tikrai nesigailiu pasirinkus šią specialybę. Šiuo metu dirbu UAB „IDG
service“ (www.idgservice.lt www.jacentras.lt) Dabartiniams ir būsimiems želdynų
ir jų dizaino studijų programos studentams linkiu suvokimo, situacijos matymo,
savikritiškumo, pareigos jausmo, atkaklumo, tikėjimo, kantrybės, atlaidumo.
Ilona Mezenceva, Beglobių gyvūnų organizacijos „SOS gyvūnai“ vadovė,
veterinarijos studijų programos absolventė
1985 m. įstojau mokytis į Buivydiškių tarybinį ūkį – technikumą. Didžiuojuosi,
kad pasirinkau šią mokslo įstaigą ir įgijau veterinarijos felčerio diplomą.
Su didžiausia pagarba ir meile prisimenu savo dėstytojus ir auklėtoją. Tai
žmonės, kurie mus mokė nuoširdžiai ir teisingai.

Ilona Mezenceva

Toliau studijas tęsiu Lietuvos veterinarijos akademijoje. Tai, ką išmokau
technikume, iki šiol naudoju savo darbinėje veikloje. Dar ir dabar puikiai prisimenu
atmintinai iškaltą anatomijos kursą.
Žinau, kad daugelio mano dėstytojų nėra tarp gyvųjų. Lenkiu galvą prieš
juos ir miniu tik geru žodžiu. Manau, kad ir ne vienas mano grupės draugas panašiai
parašytų, nes daugelis pasuko įgytos specialybės keliu.
Rita Žilinskienė – Tamašauskaitė, veterinarijos gydytoja, veterinarijos
studijų programos absolventė
Baigiau technikumą 1985 m. Esu laiminga, kad mokiausi tokioje geroje
mokykloje. 1989 – 1994 m. studijavau Lietuvos veterinarijos akademijoje. Technikume
įgytos žinios ir patirtis labai pravertė. Be didesnių pastangų akademiją baigiau su
pagyrimu. Daugelį žinių taikau kasdieniniame savo darbe. Esu įsteigusi smulkių
gyvūnų veterinarijos kliniką. Nors praėjo 22 metai, su buvusiais dėstytojais palaikau
ryšius, dalijuosi patirtimi. Dvejus metus savo buvusioje mokykloje, dabar jau kolegijoje,
dėsčiau smulkių gyvūnų chirurgiją Teko prisiminti anksčiau išmoktus dalykus ir maloniai
bendradarbiauti.
Linkiu, kad ši įstaiga gyvuotų daugelį metų ir rengtų gerus specialistus.
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ŠVENTĖS IR KASDIENYBĖ

Minimos žymios datos

Lankosi garbingi svečiai

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas

Afganistano Goro provincijos gubernatorius Abdullah Haiwad domisi fakulteto
studijų programomis

Pasitinkame Seimo narį, Aukščiausios Tarybos atkuriamojo Seimo Pirmininką
prof. Vytautą Lansbergį

Kovo 11-ąją minime su prof. A. Bumblausku

Į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-ųjų metinių minėjimą pasikvietėme
prof. B. Genzelį

Mūsų svečias – Seimo narys Kazys Bobelis
Veterinarijos studijų programos absolventas, Medininkų tragedijos liudininkas
Tomas Šernas

Vasario 16-osios minėjimo svečias - prof. E. Gudavičius
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Darbas ir laisvalaikis

Studijų programų pristatymas tradicinėje Žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2011“

Anglų kalbos dėstytoja I. Čeikauskaitė sveikina karalienę Elžbietą II, atvykusią su
vizitu į Lietuvą (2006)

Dūkštų ąžuolyne

Išvyka į Valdovų rūmus

Siauruku pasitikti vasaros...
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