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Lenkai nerimsta
Fotodiena.lt/Audriaus Bagdono nuotr.

> Lenkija vis daro spaudimą Lietuvai

> Stojantiesiems Vilniaus kooperacijos kolegija gali pasiūlyti didelę naujų ir jau pripažinimo sulaukusių studijų programų įvairovę

Diplomas nesuteikia teisės netobulėti
Įgytas aukštasis išsilavinimas anaiptol nereiškia, kad padėtas taškas profesinio tobulėjimo kelyje,
o diplomo įteikimo šventė nėra paskutinė proga apsilankyti aukštojoje mokykloje.

T
Lina Šerkovaitė

uo įsitikinusi Vilniaus kooperacijos
kolegija (VKK),
kurios iniciatyva šį
rudenį pradedami
vykdyti buhalterių
kvalifikacijos kėlimo kursai. Pateikiame 10 klausimų VKK direktoriui Romualdui Pusvaškiui apie
mokymų programą, tikslus ir galimybę studijuoti.

Trūksta kvalifikuotų buhalterių
– Kodėl toks dėmesys skiriamas būtent
buhalterio specialybei?

– Įvairūs darbo rinkos tyrimai
atskleidė, kad kvalifikuotų buhalterinės apskaitos specialistų
trūkumas Lietuvoje vis dar jaučiamas. Tai kruopštus ir didelės
atsakomybės reikalaujantis darbas. Be to, buhalteriai neišvengiamai turi žengti koja kojon su
įstatymais, įvairiomis jų pataisomis. Išsiugdžius reikiamas kompetencijas, ši specialybė suteikia
itin daug perspektyvų. Galvos
dėl darbo vietos sukti tikrai nebetektų.
– Kaip kilo idėja rengti mokymus?

– Projekto idėja kolegijai kilo
bendraujant su nuolatiniais partneriais Lietuvos buhalterių ir au-

ditorių asociacija bei kooperatine
bendrove Lietuvos kooperatyvų
sąjunga. Palaikydami ryšius su
verslo įmonėmis ir jas vienijančiomis organizacijomis, nuolat
jaučiame darbo rinkos pulsą. Tai
leidžia suprasti, ko rinkoje labiausiai trūksta ir trūks ateityje.
Mūsų kolegijos studentai dirbti pradeda dar nebaigę studijų,
o pagal įsidarbinimo rodiklius
neužleidžiame lyderio pozicijų. Kolegijos ir verslo sektoriaus
bendradarbiavimas neapsiriboja
konsultacijomis kuriant naujas
studijų programas ar ieškant studentų praktikos vietų. Savo verslo partnerius nuolat kviečiame į
įvairius seminarus, kvalifikacijos
kėlimo kursus. Šie mokymai – tik
vieni iš daugelio.
– Kokioms temoms bus skiriamas
pagrindinis dėmesys mokymų metu?

– Buhalterio specialybė reikalauja sekti visas įstatymų pataisas bei naujienas. Todėl dalis
mokymų bus skirta apskaitos ir
mokesčių naujovėms. Kita plati
mokymų tema – informacinių
technologijų naujienos ir jų panaudojimas tvarkant buhalterinę apskaitą. Kartu su partneriais
buvo nuspręsta, kad tai labiausiai
kintanti ir nuolat gilinti žinias
reikalaujanti dalis. Tik taip bus
išvengiama klaidų, o buhalterių
darbas taps kur kas produktyvesnis, operatyvesnis bei patrauklesnis.
– Kam skirti šie mokymai – ką kviečiate
ir ko laukiate?

Buhalterio specialybė
suteikia itin daug
perspektyvų. Galvos dėl
darbo vietos sukti
nebetektų

– Tikslinę mokymų auditoriją
nusprendėme diferencijuoti atsižvelgdami į dalyvių patirtį. Pirmoji programa bus skirta aukštąjį buhalterinį išsilavinimą ir ne
mažiau kaip dvejų metų darbo
patirtį turintiems buhalteriams.

Antroji – tiems, kurie neturi specialaus buhalterinio išsilavinimo
bei kuriems trūksta darbo patirties. Jiems bus pasiūlyta kur kas
išsamesnė programa.

Mokymai – nemokami
– Kaip yra ruošiamasi studijų pradžiai?

– Projektas vykdomas jau ne
vieną mėnesį. Tačiau tai yra daugiau paruošiamieji darbai: sudaroma programa, ieškoma lektorių
ir t. t. Neseniai dėstysiančius lektorius buvome pakvietę į specialius mokymus, o nemaža jų dalis
net stažavosi užsienyje.
– Kada ir kur pradedami vykdyti
mokymai?

– Kursai prasidės kartu su
mokslo metais – jau ateinantį
rudenį. Ir tęsis iki 2014-ųjų gegužės. Juos vykdysime kolegijos
padaliniuose Vilniuje bei Kaune.
Lygiagrečiai aktualiausios praktinės naujovės bus perteikiamos ir
buhalterinę apskaitą studijuojantiems studentams.
– Kokia bus mokymų kaina?

– Buvo siekiama, kad kuo daugiau žmonių, nežiūrint į jų pačių
ar jų įmonių finansinę situaciją,
galėtų pagilinti savo žinias. Tad
kolegijai visapusiškai prisidedant
savo indėliu buvo surastos galimybės dalyviams padaryti juos
visiškai nemokamus. Šie mokymai finansuojami įgyvendinant
Lietuvos 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis
visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM04-V priemonės „Aukščiausios
kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas”
projektą „Viešojo sektoriaus ir
verslo įmonių buhalterinės apskaitos specialistų tęstinio moky-

„Lenkija tikisi, kad Lietuvos Vyriausybė vykdys savo įsipareigojimus lenkų
mažumai, o dar neišspręstų problemų
sąrašas lieka toks pat – lenkiškų pavardžių ir vietovardžių rašyba, švietimo
reikalai ir žemės grąžinimas“, – pareiškė Lenkijos valstybės sekretoriaus pavaduotoja Henryka Moscicka-Dendys.
Pareigūnė pateikė Seimo užsienio
reikalų komisijos nariams ministerijos
parengtą ataskaitą apie Lenkijos ir
Lietuvos santykių padėtį ir teigė, kad
problemų sąrašas nesikeičia nuo 1994
metų.
balsas.lt

Netikėta problema?
Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko nuotr.

mo paslaugų sistemos sukūrimas
ir plėtra Vilniaus kooperacijos
kolegijoje“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM04-V-06-006). Tad nei vienam
mokymų dalyviui už nieką mokėti nereikės. Taip pat mokymų dalyviams suteiksime ir sertifikatą
liudijantį apie išklausytus kursus.
– Kokia bus mokymų trukmė?

– Visų mokymų trukmė – 80
akademinių valandų. Jos bus išdėstytos į 5 dviejų dienų mokymų
ciklus, kurių laikas netgi derinamas prie buhalterinio darbo specifikos.
– Ar norintiesiems apsilankyti kursuose
yra būtina išankstinė registracija?

– Deja, vietų skaičius kursuose
ribotas. Tad išankstinė registracija yra būtina. Ją vykdome elektroniniu paštu info@vkk.lt.
– Ką dar gali pasiūlyti VKK?

– Stojantiesiems mūsų kolegija gali pasiūlyti didelęE naujų ir
jau pripažinimo sulaukusių studijų programų įvairovę – visų
jų suteikiamos kompetencijos
derinamos su praktiniais verslo poreikiais. Savo auditoriją
jau atrado ne tik buhalterinės
apskaitos studijų programa, bet
ir verslo vadyba, verslo ekonomika, pardavimo valdymas,
maitinimo verslo organizavimas, komunikacinė verslo anglų
kalba bei informacinių sistemų
diegimas ir priežiūra. Pastaroji
studijų programa yra valstybės
pripažinta unikalia, ją studijuojantys asmenys gali gauti valstybės finansavimą.
Užsakymo Nr. 20130731

> Valdininkams pasų žiema atėjo
netikėtai?

Visoje Lietuvoje praėjusią savaitę
ėmė strigti pasų išdavimo sistema.
Tai sukėlė problemų įvairiose srityse,
taip pat – registruojant santuokas.
Migracijos valdybos duomenimis, šiemet baigsis daugiau kaip 400 tūkst.
pasų, išduotų 1993 metais, galiojimo
terminas.
Nors migracijos valdyba dar metų
pradžioje apie tai platino pranešimus
ir dalijo interviu, srautas pasirodė
„netikėtai“ per didelis, kaip paprastai netikėtai, anot liaudies humoro,
ateina žiema. Pasiruošta antplūdžiui
tinkamai nebuvo..
ELTA

Populiariausios naujienos
Skaitytos Spausdintos
1. Lietuviai ruošia dviračių revoliuciją
video
2. Savaitė su „oranžiniais“ dviračiais:
netikėta sėkmė ir bandymai pavogti
3. „Ikea“ Vilniuje duris atvers
vėliau nei planuota
4. Išmanieji nėra mobiliosios
rinkos ateitis
5. Rusiškasis Silicio slėnis: kaip
V. Putinas žlugdo rožines sąlygas
investuotojams (1)
Daugiau naujienų www.ekonomika.lt

