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Vilniaus kooperacijos 
kolegija – Verslo lopšys 

pačiame miesto centre

A n d r i u s  J o v A i š A

Norisi greičiau įgyti 
specialybę ir pradėti dirbti 

ar net įkurti savo įmonę? 
Kodėl nepasirinkus 

kolegijos, juk, čia įgavus 
praktinių žinių ir įgūdžių, 

iš karto galima pradėti 
savo verslą.

P
astaraisiais metais tarp mokyklas 
baigiančių jaunuolių vis labiau 
pastebima tendencija, kad jie sva-

joja ne apie saugią vietą valstybės tar-
nyboje ar didelėje kompanijoje, o apie 
nuosavą verslą. 

Ir, beje, šioms ambicijoms įgyven-
dinti tikrai nebūtina stoti į universite-
tus, nes juose apie 90 proc. viso studijų 
laiko sudaro teorija. Jei norisi daugiau 
praktinių verslo kūrimo įgūdžių, iš-
mintingesnis pasirinkimas yra kolegi-
ja, be to, joje aukštojo mokslo diplomą 
galima gauti per trumpesnį laiką nei 
universitete. 

Svarbu ir tai, kad kolegijoje studen-
tai įgyja daug praktinių žinių ir iš karto 
jas pritaiko. Šią taisyklę puikiai įrodo 
Vilniaus kooperacijos kolegijos (VKK) 
absolventai, sėkmingai kopiantys 
karjeros laiptais lietuviškose ir tarp-
tautinėse įmonėse. Visgi stipriausią 
pasididžiavimo jausmą šiai aukštajai 
mokyklai kelia tie jos studentai, ku-
rie sėkmingai įkūrė savo verslus – jie 
vienbalsiai giria kolegijoje vyraujan-
čią atmosferą ir iniciatyvius dėstyto-
jus, nes tai padėjo jiems daug lengviau 
žengti pirmus žingsnius verslo pasau-
lyje. Tad kuo gi ypatinga ši nedidelė ir 
jauki pačioje miesto širdyje įsikūrusi 
kolegija?

Verslumo laboratorija 

„Kiek teko lankytis Vakarų Europos 
valstybėse – visur vienas svarbiausių 
ekonomikos variklių yra smulkusis 
verslas. Todėl ir mūsų kolegija savo pa-
grindine kryptimi pasirinko studentų 
verslumo ugdymą“, – pasakoja VKK di-
rektorė Evalda Mažeikienė. Jos teigimu, 
vis daugiau studentų save po studijų 
mato ne kaip samdomus darbuotojus 
įmonėse, bet nuosavame versle. Tačiau 
šioms ambicijoms kelią pastoja su vers-
lo kūrimu susijusios baimės, kurias nu-
galėti padeda VKK studijų programos, 
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Vkk direktorė E. Mažeikienė: 

"Mūsų kolegija savo 
pagrindine kryptimi 
pasirinko studentų 
verslumo ugdymą."
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orientuotos būtent į verslo pradžią ir 
plėtojimą.

Regina Jakiūnienė, VKK Socialinių 
mokslų katedros vedėja, Verslo vadybos 
ir Pardavimo valdymo studijų progra-
mų kuratorė, darbą su savo studentais 
pradeda lyg ir nuo mažų dalykų – as-
meninių finansų planavimo, tvarkymo, 
mokesčių mokėjimo.

Na, o geriausias bandymų poligonas 
kolegijos studentams – verslo simulia-
cijos programa, kurioje jie kuria virtua-
lias įmones ir taip išsibando per paskai-
tas įgytas žinias. Susibūrę į komandas 
pirmiausiai jie aptaria ir įvertina savo 
sugalvotas verslo idėjas bei nišas. Išsi-
rinkę geriausią, įkuria verslą virtualio-
joje aplinkoje, kurioje jau veikia daugy-
bė kitų „bandomųjų“ įmonių. „Čia mūsų 
studentų sukurtos įmonės konkuruoja 
su kitomis virtualiomis bendrovėmis“, 
– paaiškina R. Jakiūnienė.

Šiose eksperimentinėse įmonėse 
studentai privalo kurį laiką užimti vi-
sas svarbiausias pareigas – vadovo, fi-
nansų, rinkodaros, pirkimų ar parda-
vimų vadovo. Taip jie perpranta, koks 
kieno vaidmuo įmonėje ir kaip turi 
vykti komunikacija bei sprendimų pri-
ėmimas.

„Būtent simuliacinėje įmonėje prak-
tiškai pamatėme, kas yra rinkodara, 
finansai, dokumentų rengimas, darbų 
paskirstymas. Žinoma, vėliau kurda-
mas savo verslą susidūriau ir su daugiau 
niuansų, tačiau su jais tvarkytis buvo 
daug lengviau, nes pagrindus jau turė-
jau“, – džiaugiasi Dovainis Sinkevičius, 
vienas iš arbatos restorano „LOCAL T“ 
įkūrėjų. 

Studijų pabaigoje šių virtualių įmo-
nių veikla stabdoma arba jos iki to lai-
ko „bankrutuoja“ – studentai kartu su 
dėstytojais aptaria rezultatus ir sėkmių 
bei nesėkmių priežastis. „Šis etapas jau-
nuoliams ypač svarbus, nes jo metu jie 
supranta, kad bankrotas – tai ne prie-
žastis sustoti ieškoti naujų idėjų“, – ak-
centuoja R. Jakiūnienė.

„Daugybę kolegijoje išgirstų ir iš-
bandytų dalykų galėjau realiai pritai-
kyti jau savo mamos versle ar bent pa-
sakyti, kurie procesai vykdomi gerai, o 
kurie – nelabai. Savo praktiką taip pat 
atlikau mamai priklausančioje siuvi-
mo reikmenų parduotuvėje“, – pasa-
koja verslininkė Diana Lucinavičiūtė, 
savo mamos verslą pavertusi Lietuvoje 
ir užsienyje žinomu drabužių dizaino 
ženklu „Adatytė“. Pašnekovės žodžiais, 
VKK įgautos žinios jai leidžia rinkoje 
jaustis daug saugiau ir geriau orientuo-
tis versle nei daugeliui jos srities kolegų, 
baigusių tik drabužių dizaino studijas.

tarsi didelė šeima

VKK yra viena seniausių švietimo įstai-
gų Lietuvoje – ji buvo įkurta 1930-aisiais 
kaip Kauno ekonomikos mokykla ir 
po Antrojo pasaulinio karo perduota 
globoti Lietuvos vartotojų kooperaty-
vų sąjungai. Todėl visai nekeista, kad 

kolegijoje dažnai mokosi net kelios tos 
pačios giminės kartos. „Mūsų šeimoje 
VKK baigiau ne tik aš, bet ir mano bro-
lis, anksčiau ją yra baigę mano dėdė ir 
teta“, – prisimena D. Lucinavičiūtė. Pa-
sak kolegijos direktorės E. Mažeikienės, 

dalis absolventų, pabaigę VKK, grįžta 
plėtoti tėvų, kurie taip pat būna mokę-
si šioje mokykloje, verslo. Būtent jie ir 
rekomenduoja į ją stoti, nors studijos ir 
mokamos.

Ši kolegija yra pačiame Vilniaus cen-
tre, šalia jos labai tvarkingas bendra-
butis, netoliese dangoraižiuose įsikū-
rusių verslo centrų spiečius bei miesto 
savivaldybė – daugumoje kaimynystėje 
esančių įmonių VKK studentai atlieka 
praktiką ir dažnai lieka ten dirbti po 
studijų. Nors tokia vieta gundo „studen-
tauti“, mokyklos bendruomenės dydis 
leidžia dėstytojams labai gerai pažinti 
savo studentus. 

„Visi jaučiasi tarsi šeima – nuolatinis 
ryšys ir artumas sukuria žinojimą, kad 
visada gausi pagalbą, jei kažkas nesise-
ka. Bet kartu tai griežta šeima – geriau 
net nebandyti pabėgti iš paskaitų“, – 
juokiasi D. Lucinavičiūtė. 
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