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pirmąjį žingsnį aukštojoje mokykloje tu jau žengei –
tapai Šiaulių valstybinės kolegijos studentu. Kad ir
visi kiti tavo žingsniai kolegijoje būtų drąsūs, teiktų
kuo daugiau džiaugsmo ir vestų tiesiai link tikslo,
reikia patikimo kelrodžio. Į šią atmintinę mes
sudėjome tą informaciją, kurios, manome, prireiks
norint kuo greičiau įsitraukti į aktyvų Šiaulių
valstybinės kolegijos studentų gyvenimą.

Pradėjus studijuoti, tavo žodynas neišvengiamai
pasipildys naujais žodžiais. Kad suprastum, apie ką
kalbama, ir būtum suprastas, perskaityk mūsų
parengtą trumpą žodynėlį.
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STUDENTUI
SVARBIAUSIOS SĄVOKOS
Valstybės finansuojamos studijos – studijos, už kurias sumoka valstybė.

Valstybės nefinansuojamos studijos – studijos, už kurias moka pats studijuojantis
žmogus. Galimybių (arba būtinybė) pereiti iš valstybės nefinansuojamų studijų į
valstybės finansuojamas (ir atvirkščiai) atsiranda po rotacijos.

Rotacija – pasibaigus studijų metams, po pavasario semestro egzaminų laikymo
vykdomas studentų įvertinimo procesas, po kurio prastesnių rezultatų pasiekęs ir
valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis asmuo gali būti perkeltas į valstybės
nefinansuojamą vietą, o už studijas iki šiol mokėjęs, bet gerai egzaminus išlaikęs gali
tikėtis valstybės finansuojamos vietos. Rotacijos rezultatus lemia visų atitinkamo
kurso studentų studijų pasiekimų lygis.

Nuolatinės studijos – tokios studijos, kai teoriniai ir praktiniai dalykai studijuojami
nuolat konsultuojant dėstytojams ir savarankiškai. Nuolatinių studijų studentams
paskaitos vyksta visomis darbo dienomis pagal patvirtintus studijų grafikus ir
tvarkaraščius. 

Ištęstinės studijos – tokios studijos, kai teoriniai ir praktiniai dalykai studijuojami
savarankiškai ir dėstytojams konsultuojant mažesniu intensyvumu. Ištęstinių studijų
studentams paskaitos vyksta pagal specialiai sudarytą grafiką ir studijų tvarkaraščius.

Individualus studijų grafikas – tai leidimas studentui dėl pagrįstų priežasčių laikinai
studijuoti kitu nei jo akademinė grupė laiku. Tokiam studijų grafikui yra būtinas
dekano leidimas.

Kreditas – studijų apimties vienetas. Per kiekvieną semestrą ir visus studijų metus
studentas turi surinkti atitinkamą skaičių kreditų, t. y. išklausyti numatytos apimties
kursą ir už jį atsiskaityti. Vieno kredito studijavimo laikas 25–30 val.

Paskaita – studijų medžiagos pateikimo forma, kurios metu dėstytojas informaciją
pateikia žodžiu.

Praktikumai ir laboratoriniai darbai – užsiėmimai, kurių metu daugiausia dėmesio
sutelkiama į praktinių įgūdžių formavimą. Atkreipk dėmesį, kad šių užsiėmimų
lankymas yra privalomas.

MOODLE – virtuali mokymosi aplinka, leidžianti bet kuriuo metu prisijungti prie
nuotolinio kurso ir, dėstytojui paskyrus laiką, atsiskaityti už jį.
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Praktika – dalykas, kurio metu studentas priimančioje organizacijoje įgyja
praktiniam darbui reikalingos patirties.

Semestras – šiuo žodžiu vadinama pusė studijų metų aukštosiose mokyklose. Vieni
studijų metai turi du semestrus. Semestras baigiamas sesija.

Sesija – egzaminams skirtas laikas aukštosiose mokyklose.

Egzaminas – studentų pasiekimų vertinimas remiantis laukiamais studijų rezultatais
ir iš anksto aptartais pasiekimų vertinimo kriterijais. 

Kaupiamasis vertinimas – vertinimas, atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos
metu, padedantis jau iki egzamino turėti užsitikrinus dalį pažymio.

Akademinė skola – neišlaikytas egzaminas, neapgintas darbas, neatlikta praktika
arba tie atvejai, kai galutinis dalyko įvertinimas yra 4 ir mažiau (įsidėmėk, kad
aukštojoje mokykloje 4 jau yra neigiamas pažymys). Neturintis akademinių skolų
studentas laikomas gerai besimokančiu.

Akademinės atostogos – ne ilgesnės kaip 1 metai atostogos, suteikiamos studentui
pateikus motyvuotą prašymą ir prašyme nurodytą svarbią priežastį pagrindžiantį
dokumentą. Studentas išleidžiamas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar
gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko
priežiūros, privalomosios pradinės karo tarnybos, taip pat kartą per visą studijų
laikotarpį dėl asmeninių priežasčių, įvykus nelaimei šeimoje.

Studijų pertrauka – galima pertraukti studijas dėl svarbių priežasčių, pateikus
motyvuotą rašytinį prašymą ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, per visą
studijų laiką – ne daugiau kaip 2 kartus, neprarandant studento statuso ir teisės po
pertraukos studijose tęsti studijas valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, jeigu
joje studijavo iki pertraukos studijose. Atkreipkite dėmesį, kad, nebaigus pirmojo
studijų semestro, studentams studijų pertrauka nesuteikiama. 

Dekanas – aukštosios mokyklos fakulteto vadovas. Jis ir fakultetų prodekanai dirba
dekanate. Dekanato darbuotojai bendrauja su studentais, konsultuoja juos įvairiais
su studijomis susijusiais klausimais, rengia ir išduoda akademines pažymas,
studentų kvietimus į sesijas, pažymas apie studentų studijas. Dekanate studentai
rašo įvairius su studijomis susijusius prašymus.

Svarbiausius dokumentus studentams skelbiame ČIA.  

Kiekvienas studentas turi savo asmeninį SVAKO el. paštą
(vardas.pavarde@stud.svako.lt), apie jį informacija atsiunčiama el. paštu, kuris buvo
nurodytas pildant priėmimo dokumentus. 
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1. 8.00–9.30 val.

2. 9.45–11.15 val.

3. 11.30–13.00 val.

Pietų pertrauka studentams 13.00–14.00 val. 

Administracijos darbuotojų ir katedrų

administratorių pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

4. 14.00–15.30 val.

5. 15.45–17.15 val.

6. 17.30–19.00 val.

7. 19.15–20.45 val.

PASKAITŲ LAIKAS ŠIAULIŲ
VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE
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SUSIPAŽINK 
SU STUDIJŲ
TVARKA

Visus svarbiausius reikalingus
kolegijos darbuotojų kontaktus

rasi ČIA. 

FAKULTETAI
Šiaulių valstybinė kolegija turi du fakultetus – Sveikatos priežiūros bei
Verslo ir technologijų. 

Šiaulių valstybinei kolegijai vadovauja direktorius. Kiekvienas
fakultetas turi savo valdžią – dekanus, prodekanus.   

https://www.svako.lt/lt/kontaktai


SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
FAKULTETAS (SPF)

M. K. Čiurlionio g. 16A, LT-76228 Šiauliai
Telefonas (8 41) 52 41 66, 8 615 97 116
El. paštas dekanatas.spf@svako.lt

1. Biomedicinos mokslų katedra 
(Bendrosios praktikos slauga, Odontologinė priežiūra).
2. Reabilitacijos katedra (Kineziterapija, Kosmetologija). 
3. Socialinio darbo katedra (Socialinis darbas). 

2022–2023 studijų metais 
Sveikatos priežiūros 
fakultete veikia 3 katedros. 
Skliausteliuose prie katedrų nurodytos 
jose vykdomos studijų programos.

Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai
Aušros al. 40, LT-76241 Šiauliai

Telefonas (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115
El. paštas dekanatas.vtf@svako.lt 

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS (VTF)

Verslo ir technologijų fakulteto II rūmai
Vilniaus g. 137, LT-76353 Šiauliai
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1. Inžinerijos mokslų katedra 
(Automatikos ir elektros inžinerija, Autotransporto elektronika, Gamybos
inžinerija, Statyba).
2. Informatikos mokslų katedra (Informacinių sistemų technologija,
Multimedijos technologijos, Programų sistemos).
3. Transporto inžinerijos katedra (Automobilių techninis eksploatavimas,
Transporto logistikos technologijos). 
4. Vadybos ir komunikacijos katedra (Įmonių ir įstaigų vadyba,
Informacijos valdymas, Organizacijos komunikacija ir rinkodara,
Gamybos ir logistikos vadyba)
5. Verslo ir apskaitos katedra (Buhalterinė apskaita, Tarptautinis
verslas).

2022–2023 studijų metais 
Verslo ir technologijų fakultete veikia 5 katedros. 

Skliausteliuose prie katedrų nurodytos jose vykdomos studijų programos.

https://svako.lt/lt/sveikatos-prieziuros-fakultetas
https://svako.lt/lt/sveikatos-prieziuros-fakultetas
https://svako.lt/lt/sveikatos-prieziuros-fakultetas
mailto:dekanatas.spf@svako.lt
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/bendrosios-praktikos-slauga
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/burnos-higiena
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/odontologine-prieziura
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/kineziterapija
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/kosmetologija
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/kosmetologija
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/socialinis-darbas
mailto:dekanatas.vtf@svako.lt
https://svako.lt/lt/verslo-ir-technologiju-fakultetas
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/automatikos-ir-elektros-inzinerija
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/autotransporto-elektronika
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/autotransporto-elektronika
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/gamybos-inzinerija
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/gamybos-inzinerija
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/statyba
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/informaciniu-sistemu-technologija
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/multimedijos-technologijos
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/programu-sistemos
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/programu-sistemos
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/automobiliu-techninis-eksploatavimas
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/transporto-logistikos-technologijos
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/imoniu-ir-istaigu-administravimas
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/informacijos-valdymas
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/organizacijos-komunikacija-ir-rinkodara
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/organizacijos-komunikacija-ir-rinkodara
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/gamybos-ir-logistikos-vadyba
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/buhalterine-apskaita
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/finansai
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/tarptautinis-verslas


STUDIJŲ PROGRAMŲ
SANTRUMPOS
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Automatikos ir
elektros inžinerija –

AEI

Informacinių sistemų
technologija – IST

Socialinis darbas –
SD

Statyba – SĮmonių ir įstaigų
vadyba – AD

Automobilių techninis
eksploatavimas – ATE

Autotransporto
elektronika – AE

Kineziterapija –
KNZ

Tarptautinis 
verslas – TAV

Transporto logistikos
technologijos – TLTKosmetologija – KBendrosios praktikos

slauga – BPS

Informacijos
valdymas – IV

Programų sistemos –
PS

kontaktinis (auditorinis / nuotolinis) darbas (paskaitos, praktiniai
darbai, seminarai, laboratoriniai darbai, projektavimas, konsultacijos,
atsiskaitymai, vertinimas ir kt.); 
savarankiškos studijos, numatytos kiekvieno studijų dalyko apraše,
vadovaujamos dėstytojo;
praktika, kuriai vadovauja dėstytojas ir organizacijos praktikos
vadovas.

 Sveikatos priežiūros fakulteto paskaitų tvarkaraščiai skelbiami ČIA.

Verslo ir technologijų fakulteto paskaitų tvarkaraščiai skelbiami ČIA.

Pagrindiniai studijų organizavimo būdai: 

Praktinių, laboratorinių darbų lankymas, praktikų atlikimas privalomas
visiems studentams.

Šiaulių valstybinės kolegijos 2022–2023 studijų metų kalendorių rasi ČIA.
  

https://svako.lt/lt/studentams/studentams/studiju-grafikai-ir-tvarkarasciai/sveikatos-prieziuros-fakulteto-studentams
https://svako.lt/lt/studentams/studentams/studiju-grafikai-ir-tvarkarasciai/verslo-ir-technologiju-fakulteto-studentams
https://www.svako.lt/lt/studentams/studijos/studiju-organizavimas


LSP
Lietuvos studento pažymėjimas

(LSP) – oficialus dokumentas,
įrodantis, kad asmuo studijuoja

aukštojoje mokykloje.
Pažymėjimo reikia naudojantis
aukštosios mokyklos biblioteka,
laikant egzaminus, jis suteikia

teisę naudotis viešojo transporto
lengvatomis, kitomis

nuolaidomis. Dokumentą
užsisakyti galima interneto

svetainėje www.lsp.lt.

ISIC (angl. International
Student Identity Card) –

tarptautinis studento
pažymėjimas, galiojantis

daugiau kaip 130 pasaulio šalių
ir suteikiantis teisę gauti daug

nuolaidų. Norint gauti ISIC,
reikia kreiptis ČIA.

ISIC 

GAUK LIETUVOS
STUDENTO
PAŽYMĖJIMĄ
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ATEIK Į
STUDENTŲ
ATSTOVYBĘ
Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų
atstovybė – aktyvių visų kursų ir studijų
programų studentų organizacija, kurios
nariai prisideda prie studijų sąlygų
gerinimo, padeda studentams spręsti
įvairias problemas ir Šiaulių valstybinėje
kolegijoje kuria malonią atmosferą
(organizuoja renginius, padeda užsienio
studentams). Studentų atstovybė visada
laukia naujų narių!
Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų
atstovybei rašyk, skambink arba tiesiog
ateik pasikalbėti!

Studentų atstovybės prezidentė Skaistė Kairytė
El. p. skaiste.kairyte@stud.svako.lt, tel. 8 658 03 718

Verslo ir technologijų fakulteto (VTF) Studentų atstovybės pirmininkė
Gustė Grigaitytė
El. p. guste.grigaityte@stud.svako.lt, tel. 8 690 96 317
Verslo ir technologijų fakulteto Studentų atstovybė įsikūrusi pirmuosiuose
VTF rūmuose, Aušros al. 40, 202 kabinete.

Sveikatos priežiūros fakulteto (SPF) Studentų atstovybės pirmininkė Laura
Jankovskytė
El. p. laura.jankovskyte@stud.svako.lt, tel. 8 638 10 881
Sveikatos priežiūros fakulteto Studentų atstovybė įsikūrusi M. K. Čiurlionio g.
16A, 116 kabinete.

Studentų interesams nacionaliniu mastu atstovauja Lietuvos studentų
sąjunga, jų naujienas gali sekti ČIA.
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https://www.svako.lt/lt/studentams/laisvalaikis/studentu-atstovybe
https://www.svako.lt/lt/studentams/laisvalaikis/studentu-atstovybe
mailto:skaiste.kairyte@stud.svako.lt
mailto:guste.grigaityte@stud.svako.lt
http://laura.jankovskyte@stud.svako.lt/
https://www.facebook.com/lss.lt


UŽSUK Į BIBLIOTEKĄ
Šiaulių valstybinės kolegijos biblioteka ir savarankiškų studijų centras –
vieta, kur gali pasiimti studijoms reikalingos literatūros, pasinaudoti įvairiais
tradiciniais ir elektroniniais ištekliais, išsispausdinti ar nusikopijuoti tekstą,
kartu su draugais pasinaudoti grupinio darbo kambariais. 

Verslo ir technologijų fakulteto biblioteka
Aušros al. 40, III aukštas, Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai, tel. (8 41) 52
50 51, el. paštas biblioteka@svako.lt    
Darbo laikas: I–IV: 8.00–18.00 val. V: 8.00–16.00 val., švaros diena: paskutinį
kiekvieno mėnesio penktadienį skaitytojai aptarnaujami 10.00–12.00 val.

Sveikatos priežiūros fakulteto biblioteka
M. K. Čiurlionio g. 16A, tel. (8 41) 52 41 66, el. paštas biblioteka.spf@svako.lt              
Darbo laikas: I–V: 8.00–17.00 val., švaros diena: paskutinį kiekvieno mėnesio
penktadienį skaitytojai aptarnaujami 10.00–12.00 val. 

Studentų savarankiškų studijų centras, Aušros al. 40, I–IV: 8.00–18.00 val.; 
V: 8.00–16.00 val. 
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Studentai nuolat domisi, kokias galimybes siūlo Šiaulių valstybinė kolegija
norintiems gauti lengvatų studijoms, kokios sąlygos ir kur kreiptis dėl finansinės
bei socialinės paramos.

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali pretenduoti į įvairias stipendijas,
paskolas, jiems skirtos ir kitos finansinio skatinimo formos. Daugiau informacijos
apie finansinę paramą ir skatinimą ieškok ČIA. 

Išsamią informaciją apie finansinę paramą (socialines stipendijas, valstybės
remiamas paskolas, finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijų stipendijas, studijų
kainos kompensavimą ir kitas valstybės paramos formas) teikia Studijų apskaitos
ir paramos studentams skyrius
Šiaulių valstybinės kolegijos centriniai rūmai (Aušros al. 40), 209 kabinetas
Tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958
El. paštas studijuskyrius@svako.lt

Informacija apie įvairias paramos studentams formas pateikta ir Valstybinio studijų
fondo interneto svetainėje.

Stipendijų skyrimą – skatinamųjų už studijų rezultatus ir vienkartinių –
administruoja fakultetų dekanatų administracija – Verslo ir technologijų fakulteto,
Sveikatos priežiūros fakulteto.

 Aušros al. 40, LT-76241 Šiauliai
Verslo ir technologijų fakulteto 
I rūmai
Tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115
El. paštas dekanatas.vtf@svako.lt 

M. K. Čiurlionio g. 16A, LT-76228
Šiauliai
Telefonas, faksas (8 41) 52 41 66, 8
615 97 116
El. paštas dekanatas.spf@svako.lt

Verslo ir technologijų
fakulteto dekanatasSveikatos priežiūros

fakulteto dekanatas

Dėl stipendijų kreipkis:

FINANSINĖ PARAMA
IR SKATINIMAS
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Visą informaciją apie galimybes studijuoti ir atlikti
praktiką užsienio šalyse teikia Tarptautinių ryšių skyrius.

BŪK TARPTAUTIŠKAS!

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Guoda Kačinskaitė
(8 41) 43 37 93, 8 671 94 392
g.kacinskaite@svako.lt
Šiaulių valstybinės kolegijos
centriniai rūmai (Aušros al. 40),
206 kabinetas

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Raminta Kudrickaitė
(8 41) 43 37 93, 8 629 34 951
r.kudrickaite@svako.lt
Šiaulių valstybinės kolegijos
centriniai rūmai (Aušros al. 40),
206 kabinetas

Šiaulių valstybinė kolegija, remiantis 2022 m.
birželio mėnesio duomenimis, turi 157
partnerystės sutartis su 33 šalyse veikiančiomis
aukštosiomis mokyklomis. 

Visi Kolegijos nuolatinių studijų antro kurso
studentai turi galimybę išvykti į užsienio šalį
dalinėms studijoms. 

Visi Kolegijos studentai turi galimybę išvykti
praktikai arba absolvento praktikai. 

Studijuojama 3–5 mėnesius, 2–3 mėnesius trunka
praktika ar absolvento (jau turint rankose profesinio
bakalauro diplomą) praktika. 

Pagrindiniai atrankos kriterijai: studento
akademiniai pasiekimai, anglų kalbos mokėjimo
lygis, studento motyvacija, bendravimo gebėjimai ir
pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai, aktyvus
studento įsitraukimas į visuomeninę veiklą. 

Tarptautinių ryšių skyrius kviečia Kolegijos
studentus tapti Erasmus+ mentoriais į Kolegiją
atvykusiems studentams iš užsienio. 
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ĮMOKOS
Kolegijos studentai moka įvairius mokesčius: už studijas, bendrabutį,
kursus, registracijos įmokas, delspinigius, leidinius, archyvines
pažymas. 
Visi tau studijuojant Šiaulių valstybinėje kolegijoje galintys praversti
įmokų rekvizitai pateikti ČIA.
Kasininkė-buhalterė
Elvyra Česnakienė
(8 41) 52 37 65
e.cesnakiene@svako.lt 

Kursai, mokymai ir seminarai
Šiaulių valstybinėje kolegijoje
organizuojami Žinių ir
technologijų perdavimo centre.

KURSAI,
MOKYMAI,
SEMINARAI

Žinių ir technologijų perdavimo
centro vedėja
dr. Ligita Šalkauskienė
Tel. 8 618 68 997
211-1 kab. (Aušros al. 40)
El. p. vlc@svako.lt
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Neformalaus ugdymo
koordinatorė
Sigita Damanskienė
Tel.: (8 41) 52 41 66, 8 659 79 485
119 kab. (M. K. Čiurlionio g. 16A)
El. p. nuc@svako.lt
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Šiaulių valstybinė kolegija turi du
bendrabučius – M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K.
Čiurlionio g. 20. Vienas bendrabutis
atnaujintas 2015-aisiais, antrasis renovuotas
2017 metais. Kiekviename aukšte yra
virtuvės ir dušai. Kambariai dviviečiai ir
triviečiai, visuose kambariuose yra
šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia
nemokama skalbykla, visi studentai gali
sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo
tenisą, biliardą. Lauke studentų patogumui
įrengta erdvi automobilių stovėjimo
aikštelė.

Galimybė gyventi bendrabučiuose
suteikiama visiems pageidaujantiems!
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Gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo kontrolės
sistemos. Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 studentai.
Bendrabučių gyventojai privalo laikytis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių.

Mėnesio mokestis už vietą bendrabutyje (dviviečiame arba triviečiame kambaryje)
– 55 Eur.

Mėnesio mokestis už vietą bendrabutyje vienviečiame kambaryje – 90 Eur.

Pasirašius bendrabučio nuomos sutartį, pirmąją įmoką (už rugsėjo–gruodžio
mėn.) reikia sumokėti per 5 darbo dienas, antrąją įmoką (už sausio–gegužės mėn.)
– iki sausio 5 d. Jei nėra galimybės sumokėti iškart už visą semestrą, sudaromos
sąlygos mokėti dalimis kas mėnesį, mokama už būsimą mėnesį.

Ištęstinių studijų studentams paros mokestis dviviečiame arba triviečiame
kambaryje – 5,50 Eur, vienviečiame kambaryje – 10 Eur.

Kolegijos studentai, turintys 0–25 proc. darbingumo lygį, atleidžiami nuo
mokesčio už bendrabutį. Kolegijos studentams, turintiems 30–55 proc.
darbingumo lygį, mokestis už bendrabutį mažinamas 50 proc.

Iškilus klausimams, kreipkitės į bendrabučio valdytoją Paulių Ščipoką
M. K. Čiurlionio g. 20, Šiauliai
Mob. 8 611 15 057
El. p. bendrabutis@svako.lt 

https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/bendrabuciai
mailto:bendrabutis@svako.lt


PO PASKAITŲ
NENUOBODŽIAUK:
SPORTUOK,
TOBULĖK
Kolegijos studentai kviečiami
įsitraukti į įvairių sporto šakų veiklas
ir dalyvauti sporto renginiuose,
varžybose, rungtynėse, varžytis
Lietuvos kolegijų studentų
žaidynėse.  
Vadovas – sportinės veiklos
organizatorius Vytautas
Padgureckas 
Tel. 8 650 88 318
el. paštas v.padgureckas@svako.lt 

Tarptautinė DofE apdovanojimų (angl. The Duke of Edinburgh’s
International Award) programa – jaunuoliams nuo 14 iki 24 metų skirta
savęs tobulinimo programa, įgyvendinama daugiau nei 140 pasaulio šalių.
Jauni žmonės išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir siekia jų
laisvalaikiu, kaupia praktinius įgūdžius, kurie papildo mokykloje ar
universitete gaunamas teorines žinias.
Dalyvavimas DofE apdovanojimų programoje yra įdomi patirtis ir puikus
įrašas gyvenimo aprašyme, ženklas, kad žmogus geba motyvuoti save,
mokosi iš patirties ir efektyviai planuoja veiklą. 

Dofe apdovanojimų programos kontaktinis asmuo Šiaulių valstybinėje
kolegijoje: 
Rasa Pocevičienė 
Aušros al. 40, centriniai rūmai, 201 kabinetas. 
Tel.: (8 41) 52 37 69, el. paštas rasa.poceviciene@svako.lt
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KURK KARJERĄ
Šiaulių valstybinės kolegijos Karjeros centras siūlo karjeros
paslaugas: individualias konsultacijas su karjera susijusiais
klausimais, praktinius mokymus, pagalbą, rengiant CV ir
motyvacinius laiškus. 
 
Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja
Skaistė Buivytė
(8 41) 52 37 69, 8 615 60 180
karjera@svako.lt
Šiaulių valstybinės kolegijos centriniai rūmai (Aušros al. 40),
202 kabinetas. 

Karjeros centro naujienas gali sekti socialiniame tinkle
„Facebook“!

Prisijunk prie ŠVK pirmakursių grupės socialiniame tinkle „Facebook“ (ŠVK
pirmakursiai 2022), pamėk savo aukštąją mokyklą socialiniuose tinkluose
„Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“. Dalyvauk Kolegijos renginiuose! Kolegijos
naujienas kviečiame sekti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt. 

KAD KOLEGIJOJE JAUSTUMEISI
KAIP NAMIE…
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Jeigu Šiauliai nėra tavo gimtasis miestas, linkime per trejus ar
ketverius studijų metus su juo gerai susipažinti. 

Eksponatų turtinga Ch. Frenkelio vila, Valstybinis Šiaulių dramos
teatras, Fotografijos muziejus, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka, Auksinis berniukas, „Rūtos“ šokolado muziejus, vandens
sporto ir pramogų parkas FoxSpot ir daugybė kitų įdomių vietų, kurias
tiesiog privalu aplankyti studijuojant Šiaulių valstybinėje kolegijoje!

O gal tu jau svarstai apie nuosavo verslo kūrimą? Drąsiai kreipkis į
bendradarbystės centrą „Spiečius“ arba Šiaulių verslo inkubatorių, kad
įgyvendintum savo svajones čia, Šiauliuose.

Šiaulių miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio susisiekimo autobusų
maršrutus, informaciją apie e. transporto bilietą (keliavimą viešuoju
transportu) rasi UAB „Busturas“ interneto svetainėje.  

Šiaulių miesto naujienas gali sekti Šiaulių miesto savivaldybės
interneto svetainėje www.siauliai.lt.  

TU NE ŠIAULIETIS?

Studentų priėmimo specialistė Rasa
Bražienė konsultuoja telefonais 8 615

97 114, (8 41) 52 37 69, el. paštu
priemimas@svako.lt arba Kolegijos

centriniuose rūmuose (Aušros al. 40,
211 kabinetas), darbo laikas: I–IV 8.00–

17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų
pertrauka 12.00–12.45 val.

PAKVIESK 
Į ŠVK 
DRAUGUS!
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Jeigu šiame dokumente radai klaidų ar netikslumų, norėtum kažko
paklausti, susisiekime el. paštu vrs@svako.lt. 

Jeigu norėtum prisijungti prie renginių Šiaulių valstybinėje
kolegijoje organizavimo, domina savanorystė, kita aktyvi
visuomeninė ar kultūrinė veikla – tavo žinutės laukia ŠVK
Komunikacijos ir rinkodaros skyrius, el. p. vrs@svako.lt. 

RADAI KLAIDĄ? PRANEŠK :)

SĖKMĖS STUDIJUOJANT IR
STUDENTAUJANT ŠIAULIŲ

VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE!
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