


APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ



Studijų metu studentai gebėjimus tobulina 6 praktikose: 

- Kūrybinių technologijų praktika (atliekama kolegijoje) – I kursas, 

- Mokomoji kūrybinė-konstravimo praktika (atliekama kolegijoje)- I kursas,    

- Pažintinėje praktikoje įmonėje – II kursas, 

- Lengvųjų ir viršutinių drabužių siuvimo praktika (atliekama kolegijoje) – II kursas, 

- Gamybinėje praktika (įmonėje) – III kursas

- Baigiamoji praktika (įmonėje) – III kursas.

APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ

Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine forma



Alternatyviai pasirenkami moduliai (specializacijos):

- Individualizuota aprangos gamyba;

- Masinė aprangos gamyba.

Studijų metu mokosi kurti eskizus įvairiomis kompiuterinio dizaino
programomis, konstruoti drabužius Gerber programa.

Studijų programos draugai: AB „Utenos trikotažas“, UAB „Grosso moda“
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• Studijų programos tradicijos: seminarai/kūrybinės dirbtuvės su Lietuvoje ir užsienyje gerai
žinomais dizaineriais, stilistais; įvairūs konkursai ir parodos; tradicinis studentų kūrybinių darbų
pristatymas-šou „Mados improvizacijos“; mokomosios išvykos į Lietuvos tekstilės ir aprangos
gamybos įmones ir pan.

• Studijos užsienyje: pagal ERASMUS+ studentų mainų programą sudaroma galimybė studijuoti 
arba atlikti praktiką Taline, Estijoje, Latvijoje.

• Šios studijų programos studentai gebės savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus 
sprendimus šiose veiklos srityse:

• drabužių projektavimas,
• medžiagų paruošimas ir sukirpimas,
• technologinių siuvimo procesų organizavimas,
• technologinių siuvimo srautų projektavimas.

• Facebook paskyra: https://www.facebook.com/adtutena
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https://www.facebook.com/adtutena


PASKAITOS IR SUSITIKIMAI 
SU ŽYMIAIS APRANGOS KŪRĖJAIS, STILISTAIS

Vilma Marė

Aleksandras Pogrebnojus
Eugenijus Skerstonas

Olesia Les

Kristina Kruopienytė



KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
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STUDENTŲ KOLEKCIJOS

Studenčių sukurtos drabužių 
kolekcijos, kurias galima prakalbinti 
išmaniuoju įrenginiu nuskaičius ant 
drabužių esančias aplikacijas - QR 

kodus, kurie prabyla eilėraščiais apie 
Lietuvą.
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STUDENTŲ KOLEKCIJOS

Kolekcija ,,Sėkmės raktas“.

Kolekcijos autorės: Nora Širvienė, Laura Kirilova, Kristina 

Katauskienė, Rasa Leleikienė, Milda Povilaitienė, Rasa 

Gražienė, Evita Novikevičiūtė, Gintarė 

Kvedarienė, Guoda Leiputė, Viktorija Tumėnaitė,

Utenos kolegijos Aprangos technologijų studijų programos 

I ir II kurso studentės



STUDENTŲ KOLEKCIJOS

Kolekcija „Lino kelias’’.

Kolekcijos autorė Eglė Bergienė, 

Utenos kolegijos Aprangos dizaino ir technologijų studijų 

programos IV kurso studentė. Suknelėse atsispindi moteriškumas, 

natūralumas, saikingas požiūris į šiandieninę madą.



STUDENTŲ KOLEKCIJOS

Kolekcija ,,Minčių stichija”.

Kolekcijos autorės: Aurelija 

Jančauskaitė-Karvelienė, Rasa 

Dubrienė, Jekaterina

Gasparavičienė,

Utenos kolegijos Aprangos 

technologijų studijų programos 

II kurso studentės



TRADICINIS RENGINYS 
„MADOS IMPROVIZACIJOS: SĖKMĖS FORMULĖ“

2020 m. lapkričio 18 d. jau 26-tą kartą Utenos kolegijos Verslo ir technologijų 

fakulteto Aprangos technologijos studijų programos studentės ir dėstytojai 

sukvietė visus pasigrožėti studenčių ir absolvenčių sukurtomis drabužių 

kolekcijomis. 

Šiais metais renginys netradicinis savo forma, drabužių kolekcijų pristatymai 

vyko virtualiai.

Renginyje dalyvavo Vilniaus, Utenos kolegijos studentės, Utenos regioninio 

profesinio mokymo centro absolventė.

Kolekcijų pristatymo vaizdo įrašas.

https://youtu.be/N9rHE_zhGmc


AČIŪ!
UTENOS KOLEGIJA
https://www.utenos-kolegija.lt/


