
  

 

Regioninių aukštųjų mokyklų svarba vietos savivaldybėms



  

Studentų skaičiaus kaita universitetuose 
per pastaruosius dešimt metų:

 

  

  

Mykolo Romerio universitetas 15711 5680
Kauno technologijos universitetas 10911 7349
Vilnius TECH universitetas 10684 7862
Vytauto Didžiojo universitetas 8714 8221 
Lietuvos sveikatos mokslų uni 7749 7789
Lietuvos edukologijos universitetas 5608 0 
Klaipėdos universitetas 5409 2266
A. Stulginskio universitetas 4594 0 
Šiaulių universitetas 4391 0 
Lietuvos sporto universitetas 1975 1363
Vilniaus dailės akademija 1821 1665

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra

  



  

Studentų skaičiaus kaita valstybinėse 
kolegijose per pastaruosius dešimt metų:

Kauno kolegija 7255 4610
Vilniaus kolegija 7186 5672
Klaipėdos valstybinė kolegija 3861 2465
VTDK 3121 1714
Šiaulių valstybinė kolegija 2624 1582
Utenos kolegija 1939 1671
Panevėžio kolegija 1794 1264
LAJM 1560 769
Kauno technikos kolegija 1483 975
Kauno miškų ir AI kolegija 1133 875
Marijampolės kolegija 1076 606
Alytaus kolegija 828 762

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra



  

Studentų skaičiaus pokytis

 

Mokslo metai Universitetuose Kolegijose

2003-2004 130245 40472

2008-2009 149017 61383

2014-2015 98872 41485

2018-2019 77321 33938

2021-2022 71566 31807

Sumažėjimas 2,08 karto 1,93 karto 

                             



  

.Jos nunyko:

Rokiškio kolegija

Kėdainių kolegija

Žemaitijos kolegija

Vilniaus kooperacijos 

kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija

Kauno kolegijos Druskininkų skyrius

                                                       

                                                     

  

  

  



  

 

      

Uždarymo pasekmės

Buvusi ilgametė Kėdainių 
rajono merė Nijolė 
Naujokienė:
 „Manau, kad Kolegijos 
užsidarymas yra vienas iš 
skaudžiausių įvykių mūsų 
rajone. Mes praradome be 
galo daug. Suduotas stiprus 
smūgis Kėdainiams kaip 
perspektyviam, jaunėjančiam, 
jaunimą traukiančiam, 
studentiškam miestui. Dėl to 
išgyveno visa Kėdainių krašto 
bendruomenė, aš taip pat.“



  

Miestai, kuriuose nėra nei kolegijų, nei profesinių 
mokyklų

Taip vakare

Adrodo Jurbarkas

                                                            
    

O taip vakare atrodo
Pakruojis           



  

Mažiau gyvasties

Be regioninių kolegijų Lietuvos miestai dar labiau papilkėtų,  
susitrauktų, pasenėtų ir taptų užkampiais. Iš jų dar sparčiau 
važiuotų jaunimas, mažėtų jaunų šeimų. Natūralu, kad ir 
kultūros, ir kitų renginių juose sumažėtų.                                              
              



  

Utenos kolegijos bendruomenės 
žodžiai:

Išeikite šiandien į Utenos centrą, kurioje yra kolegija su     
1,7 tūkst. besimokančių studentų ir į kitą rajono centrą, 
kuriame nėra aukštosios mokyklos ir pamatysite, kad 
skirtumai tarp šių miestų – milžiniški: viename pilna 
šurmulio, gyvasties, renginių ir sėkmingai besisukančių 
verslininkų, o kitame – vienas kitas praeivis ir merdintys 
verslai.                                                          



  

Absolventai

Tikrai daug jaunuolių, baigusių regionines aukštąsias mokyklas, 
lieka gyventi ir dirbti tame regione, nemažai kuria savo verslus. Iš 
Vilniaus ar Kauno į regionus sugrįžta ypatingai mažai aukštųjų 
mokyklų absolventų. Tad nekeista, jog provincijos darbdaviai tikrai 
vertina būtent regionines kolegijas. O šios rengdamos specialistus 
atsižvelgia į darbdavių norus, lūkesčius ir prognozes.                             
                            



  

Neaiškios perspektyvos



  

Taip Lietuvoje vykdomos reformos



  

Plius 20 mln. Eurų =
Minus penkios kolegijos



  

Kurios kolegijos įdeda daugiausiai 
pastangų?

●  



  

 

      

Dvi alternatyvos
Du juridiniai asmenys stambinami gali būti dviem būdais: 
sujungimas, kai sujungiami du panašūs juridiniai asmenys ir 
atsiranda naujas bendras su nauju pavadinimu, nauju teisiniu 
statusu, nauja vizija ir t.t. O antras kelias – tai prijungimas, kai 
prie stambaus prijungiamas mažesnis juridinis asmuo. Ir to 
mažesniojo tiesiog nelieka – nei pavadinimo, nei veiklos 
tęstinumo, nei tradicijų, nei dalies komandos. Būtent šį kelią tektų 
rinktis daliai aukštųjų mokyklų, o tai joms labai nepatinka, todėl 
jos mieliau renkasi status quo, nei kažką keičia.

* 



  

Keliolika tarpusavyje nesuderintų 
reformų ir vienas kitam 

prieštaraujančių reikalavimų.



  

Reformos jaunų žmonių skaičiaus 
nepadidins

 



  

Profesinės mokyklos Lietuvoje 
dirbtinai stiprinamos, o kolegijos 

dirbtinai silpninamos
 

Dalis reformatorių net nėra buvę 
kolegijose ir teigia jų nepažįstantys. 
Taigi, reformuoja tai, ko neišmano.



  

Panevėžio kolegijos pozicijos 
reitinguose

● Pagal darbdavių vertinimus – 
antra tarp dvylikos 
valstybinių kolegijų;

● Pagal absolventų atlyginimus 
– aštunta tarp dvylikos 
valstybinių kolegijų;

● Pagal tarptautiškumo 
rodiklius – penkta tarp 
dvylikos valstybinių kolegijų;

● Pagal studijas nutraukiančių 
studentų dalį – ketvirta tarp 
dvylikos valstybinių kolegijų.

.



  

Galimybė
- Regiono savivaldybių indėlis;

- Regiono savivaldybių ir verslo 
įmonių užsakymai;

- Verslo parama;

- Tauragės pavyzdys;

- Regiono įmonių vadovų atvirai 
pasiųsta žinia centrinei valdžiai, kad 
regionui rekalinga savarankiška 
aukštoji mokykla;

- Nepakeičiamumą įrodančio plano 
parengimas ir pristatymas.



  

Braviūra

Visi gelbėjasi kaip išmano: LAJM, 

KTK, KMAIK, UK, SVAKO pavyzdžiai
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