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„VEIK TAIP, TARSI VISKAS 

PRIKLAUSYTŲ NUO TAVĘS; 

TIKĖK TAIP, TARSI VISKAS

PRIKLAUSYTŲ NUO DIEVO.“

Šv. Ignacas Lojola





Patvirtinta Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. posėdyje Nr. 4/17





➢Kolegijos filosofijos formavimas.

➢Mokslo ir verslo idėjų integravimas į studijų
procesą.

➢Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

➢Kolegijos finansų valdymas.

➢Komunikavimo kultūros formavimas.
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STUDIJŲ PROGRAMOS 2020 M. M.
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SĖKMINGOS KARJEROS LINK 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje įkurtas Ateities profesijų centras. 

Tai profesionalių konsultantų, verslo ir jaunimo lyderių tinklas, kurio pagrindinis  siekis – padėti 

jauniems žmonėms apibrėžti savo ateities tikslus ir priimti tinkamus karjeros sprendimus. 

Veiklos:

❑mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas; 

❑ studentų verslumo, užimtumo ir savanorystės projektai; 

❑ jaunimo stovyklos.





KOMUNIKACIJĄ UŽTIKRINANČIOS 

PRIEMONĖS 
VIDINĖ KOMUNIKACIJA

•El. paštas;

•Facebook socialinis tinklas („Šv. Ignaco Lojolos kolegija“, „Kulinarinis Menas/Culinary 
arts“);

•Internetinė svetainė www.ilk.lt

•Moodle.

IŠORINĖ KOMUNIKACIJA

•Socialiniai tinklai: Youtube, Facebook;
•Internetinė svetainė;
•Specializuoti leidiniai: „Kur stoti“, „Kuo būti“ (spausdinta reklama);
•Reklama tiksliniuose interneto portaluose: www.kurstoti.lt („baneris“, reklaminiai 
straipsniai, forumas“);
•Netiesioginė reklama/straipsniai populiariausiuose interneto portaluose (www.delfi.lt , 
www.15min.lt );
•Reklama partnerių socialiniuose tinkluose renginių metu, bendrų projektų metu ir kt.;
•Dalyvavimas renginiuose 

http://www.ilk.lt/
http://www.kurstoti.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.15min.lt/
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DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE:
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DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE:
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➢ Bendruomenei organizuoti susikaupimą ir apmąstymą skatinantys
renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, piligriminės išvykos,
realizuotos bendros socialinės iniciatyvos.

➢ Skatinama studentų savanorystė, pilietiškumo ir tautinio tapatumo
iniciatyvos.

➢ Kolegijos bendruomenei rengiami dvasinio ugdymo/si seminarai,
renginiai, konferencijos, seminarai krikščioniškos pasaulėžiūros ir
istorijos klausimais, vyksta asmeniniai pokalbiai, dalinimasis
patirtimi.



➢ 2019 metais Kolegija vykdė tris Erasmus+ projektus:

➢ Erasmus+ mainų projektas Nr. 2018-1-LT01-KA103-046657 (2018 
m. birželio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d.).

➢ Erasmus+ mainų projektas Nr. 2019-1-LT01-KA103-060227 (2019 
m. birželio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.).

➢ Erasmus+ mainų projektas Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003-SU-
49/01 (2019 m. birželio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.).

➢ Strateginės partnerystės projektas SPOTTED Nr. 2019-1-ES01-
KA201 -064365 (2019 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.).



➢ 2019 metais įgyvendintas 44.840,00 Eur vertės Erasmus+
mainų projektas pagal dotacijos sutartį Nr. 2018-1-LT01-
KA103-046657.

➢ Tai didžiausias gautas finansavimas nuo kolegijos veiklos
pradžios, leidžiantis pasinaudoti studijų/
praktikos/dėstymo galimybe 30 asmenų (2
finansuojamos studijos, 17 praktikų, 3 dėstymo vizitai ir 8
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo vizitai). Dotacijos lėšos
buvo panaudotos 100 procentų, ir projekto ataskaita
Švietimo mainų paramos fondo buvo įvertinta 95 balais.



2019 metais įgyvendintos 9 studentų praktikos aukštojo 
mokslo institucijose sutartys:
➢2 sutartys į Thomas More taikomųjų mokslų 

universitetą Belgijoje (Ortopedijos technologijos 
studijų programa);

➢2 sutartys į Sofijos medicinos universitetą Bulgarijoje 
(Grožio terapijos studijų programa);

➢1 sutartis į Latvijos universiteto P. Stradins medicinos 
kolegiją (Grožio terapijos studijų programa);

➢4 sutartys į Latvijos krikščionišką akademiją 
(Socialinio darbo ir Sielovadinės rūpybos studijų 
programos).



2019 metais įgyvendintos 8 studentų praktikos verslo ir 
viešojo sektoriaus institucijose:

➢ 4 sutartys į Villa Mele R.S.S.A. slaugos namus Italijoje 
(Grožio terapijos ir Socialinio darbo studijų programos);

➢ 2 sutartys į senelių dienos centrą "URIA", Carpino, Italijoje 
(priimančioji organizacija Cooperativa Sociale New Service
ONLUS);

➢ 1 sutartis į South Place Hotel „Angler“ restoraną Londone, 
Didžioji Britanija (Kulinarinio meno studijų programa);

➢ 1 sutartis į „Pura Brasa Arenas“ restoraną Barselonoje, 
Ispanijoje (Kulinarinio meno studijų programa).



2019 metais įvyko 2 dėstymo vizitai:
➢ Prof. habil dr. Vilmos Žydžiūnaitės vizitas į Pizos 

Universitetą (Italija);
➢ Dr. Aivaro Anužio dėstymo vizitas į Latvijos krikščionišką 

akademiją.
➢ Dėstytojai ir administracijos darbuotojai dalyvavo ir 

mokymosi vizituose:
➢ Į Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegiją (2 

asmenys);
➢ Į Kardinal König Haus organizacijos mokymus Vienoje, 

Austrijoje (1 asmuo);
➢ Į „ShipCon Limassol Limited“ organizacijos mokymus 

Italijoje, Palerme.



➢ Erasmus+ mainų programos projekto Nr. 2019-1-LT01-
KA103-060227 lėšomis Italijos grožio salone praktiką
atliko dvi Grožio terapijos studijų programos studentės
(tarpininkaujant „Euroform RFS“), administracijos
darbuotoja ir Kulinarinio meno studijų programos
dėstytoja išvyko mokymams atitinkamai į Italiją ir
Prancūziją.



➢ Tarptautinės patirties sklaida. Kolegijoje laikomasi tradicijos,
kad įgyvendinusieji Erasmus+ mobilumo veiklas dalytųsi savo
patirtimis ir įspūdžiais. Tokiu būdu Erasmus+ programų dalyviai
pasakoja savo istorijas motyvacinių renginių metu, dalijasi
nuotraukomis ir glaustais pasakojimais kolegijos internetinėje
svetainėje ir Facebook puslapyje.

➢ Tarptautiniai dėstytojai. 2019 m. spalio 7-23 dienomis
Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje lankėsi ir „Specializuotos
reanimacijos“ teorinius ir praktinius užsiėmimus trečio kurso
Skubios medicinos pagalbos studijų programos studentams vedė
Ternopilio I. Y. Gorbačiovskio valstybinio medicinos universiteto
(Ukraina) Simuliacinio centro vadovė, Katastrofų ir karo
medicinos katedros asistentė, skubios medicinos pagalbos
gydytoja Halyna Tsymbalyuk. Vizitas buvo finansuotas Švietimo
mainų paramos fondo ir Kolegijos lėšomis.



Studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų vizitai sąlygojo
naujų bendradarbiavimo sutarčių (iš viso penkios) pasirašymą –
institucijos, su kuriomis pasirašytos sutartys, apima:
➢ universitetus (Pizos universitetas Italijoje),
➢ institutus (Leiria politechnikos institutas Portugalijoje),
➢ verslo organizacijas ("Angler" restoranas Didžiojoje Britanijoje,

Londone Kulinarinio meno studijų programos studentų
praktikoms) bei Euroform RFS Italijoje (konsultavimo ir
įdarbinimo agentūra),

➢ viešąsias institucijas (New Service Societa Cooperativa Sociale
Onlus Italijoje, organizuojanti dienos centrus vaikams ir senyvo
amžiaus ligotiems žmonėms, Socialinio darbo ir Sielovadinės
rūpybos studijų programų studentų praktikoms).



Ačiū už dėmesį.


