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Vilniaus kooperacijos kolegijoje – nuo populiarių
specialybių iki kvalifikacijos tobulinimo
Nuo ateinančio rudens Vilniaus kooperacijos kolegijos (VKK) duris varstys
ne tik čia besimokysiantys studentai, bet ir tie, kurie nori pasitobulinti kvalifikaciją.
Indrė Zimblytė

au nuo rugsėjo ši aukštoji mokykla pradeda vykdyti mokymus įgyvendindama projektą „Viešojo sektoriaus ir verslo įmonių
buhalterinės apskaitos specialistų tęstinio
mokymo paslaugų sistemos sukūrimas ir plėtra Vilniaus kooperacijos kolegijoje“ (projekto SFMIS numeris VP1-2.2-ŠMM-04-V-06006). Todėl čia laukiami ir tie, kurie jau turi
darbo patirties.

Svarbiausia – bendradarbiauti!
VKK direktorius Romualdas Pusvaškis
tikina, kad jiems labai svarbu bendrauti ir
bendradarbiauti: studentams ir dėstytojams,
aukštajai mokyklai ir darbo rinkai. „Mūsų
kolegijos pavadinime esantis žodis „kooperacija“ siejasi su bendradarbiavimu ir tiesiog
įpareigoja tam. Todėl organizuodami studijas
bandome pasitelkti kuo daugiau verslo
atstovų, socialinių partnerių ir pan. Juos ne
tik kviečiame dėstyti, bet ir siūlome priimti
mūsų studentus atlikti praktikos, kviečiame į
įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus, konsultuojamės, kurdami naujas studijų programas.
Manau, kad būtent dėl šio bendradarbiavimo
studijų programų turinys derinamas su darbo
rinkos poreikiais. Matome ir rezultatus: pagal
įsidarbinimo rodiklius esame aukštoje vietoje. Mūsų studentai ne tik sėkmingai susiranda, kur atlikti praktiką, – absoliuti dauguma
jų, baigdami studijas, jau turi darbo vietas, ir
jiems nekyla užimtumo problemų“, – tvirtina
R.Pusvaškis.
Taigi tokioje aplinkoje neatsitiktinai ir įgyvendinamas naujasis projektas. Jis pirmiausia
skiriamas buhalterių kvalifikacijai tobulinti,
esminį dėmesį kreipiant jau į darbo patirties
turinčius specialistus. VKK direktoriaus
teigimu, idėja sukurti šį projektą kilo bendradarbiaujant su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija ir apklausus buhalteriais jau
dirbančius žmones bei juos samdančius darbdavius. „Projekto metu pagrindinis dėmesys
bus skiriamas informacinių technologijų
panaudojimui, apskaitos ir mokesčių naujovėms. Šios trys sritys nuolat kinta: informacinės technologijos vis tobulėja, o apskaitos
srityje visada gausu naujų įstatymų, pataisų.
Buhalteriai privalo visa tai labai gerai
išmanyti“, – projekto nauda neabejoja R.Pusvaškis.
Siekiant, kad mokymuose dalyvausiantys
buhalteriai gautų pačią naujausią informaciją, dėstytojams buvo surengti specialūs mokymai Lietuvoje ir stažuotės į stiprias buhalte28
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rinės apskaitos paslaugas teikiančias užsienio
firmas.

labai negąsdina net ekonominės krizės“, – įsitikinęs kolegijos vadovas.

Nepasimetę darbo rinkoje

VKK: kas dar paklausu?

Nors konkretūs užsiėmimai prasidės tik
rugsėjį, projektas vykdomas jau nuo praėjusių
metų gruodžio. Per tą laiką suprojektuota
darbo rinkos poreikius atitinkanti viešojo
sektoriaus ir verslo įmonių buhalterinės
apskaitos specialistų tęstinio mokymo
paslaugų sistema. R.Pusvaškio teigimu, tiek

Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus kooperacijos kolegijoje rengiami ne tik buhalteriai,
– čia platus ir socialinių, technologinių bei
humanitarinių mokslų pasirinkimas.
Didelio dėmesio sulaukia komunikacinės
verslo anglų kalbos studijų programa. O stojantieji į valstybės unikalia pripažintą informacinių sistemų diegimo ir priežiūros studijų
programą gali gauti valstybės finansavimą ir
studijuoti nemokamai. Jaunuoliams taip pat
siūlomos ir jau tradicinėmis tapusios, bet
rinkai priimtinos tokios studijų programos,
kaip verslo vadyba, verslo ekonomika, maitinimo verslo organizavimas, pardavimo valdymas
ir, žinoma, buhalterinė
apskaita.
„Siekiame, kad moksVKK direktorius ▲
lus
baigę absolventai
R.Pusvaškis: „Mūsų
žinotų,
jog prireikus jie
kolegija visada
visada
gali
pas mus grįžti
atsižvelgia į tai, ko
ir
atnaujinti
savo žinias
VKK diplomų teikimo ceremonija ▲
trūksta rinkai“
bei kompetencijas, o mes
kuriant studijų programas, tiek rengiant šio jiems padėsime“, – žada VKK direktorius
projekto medžiagą pirmiausia buvo atsižvel- R.Pusvaškis. ■
giama į tai, kokių žinių trūksta rinkai – šiuo
metu dirbantiems buhalteriams.
„Mokymuose dalyvausiantiems specialistams nusprendėme pasiūlyti dvi programas.
Viena skirta jau įdirbio turintiems buhalteriams, kurie turi aukštąjį buhalterinį išsilaviAPIE PROJEKTĄ
nimą ir ne mažesnę kaip dvejų metų darbo
patirtį. Kita programa skirta tiems, kurie
Buhalterinės apskaitos specialistų mokyneturi specialaus buhalterinio pasirengimo ir
mai vyks nuo 2013 m. rugsėjo iki 2014 m.
didesnės tokio darbo patirties. Jiems sudarygegužės mėn. Vilniaus kooperacijos
ta išsamesnė mokymų programa. Taigi stenkolegijos padaliniuose Vilniuje ir Kaune.
giamės būti lankstūs ir pajusti tą pulsą, kuriuo
gyvenama už aukštosios mokyklos sienų, –
Trukmė – 80 akademinių valandų.
sako kolegijos direktorius.
Sudarytos atskiros programos
R.Pusvaškis tiki, kad jaunimas netruks
patyrusiems ir pradedantiems
atkreipti dėmesio į šią siūlomą galimybę, nes,
buhalteriams.
darbo rinkos tyrimų duomenimis, buhalteMokymai yra nemokami.
rinės apskaitos specialistų trūkumas Lietuvoje yra vienas didžiausių. „Darbo rinkoje
Išduodami kursų išklausymo pažymėjimai.
buhalterių nuolat trūksta, nes tai gana
Projektas vykdomas Vilniaus kooperacijos
sunkus, kruopštus ir labai atsakingas darbas.
kolegijai bendradarbiaujant su Lietuvos
Neabejoju, jaunimas supras, kad tai perspekbuhalterių ir auditorių asociacija bei
tyvi ir visada paklausi darbo vieta, – reikia tik
Lietuvos kooperatyvų sąjunga.
išsiugdyti kompetencijas ir bendrąsias
savybes, ir niekada neteks sukti galvos dėl gaRegistracijos anketos teirautis info@vkk.lt.
limybių įsidarbinti. Tai specialybė, kurios
VKK ARCHYVO NUOTR.
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