
 

 

 

 

 

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  

KONKURSO „IT MOZAIKA“ 

N U O S T A T A I 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakultetas 2018 m. balandžio 19 d. 

organizuoja tarptautinį aukštųjų mokyklų studentų informatikos žinių ir praktinių gebėjimų  

konkursą „IT mozaika“.  

2. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą, užduočių 

vertinimą, dalyvių apdovanojimą. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS 
 

3. Skatinti domėjimąsi informacinėmis technologijomis, gilinti kompiuterinės grafikos, 

programavimo, kompiuterių tinklų, kompiuterių techninės įrangos žinias, įvairiapusiškai 

tobulinti praktinius šių žinių pritaikymo gebėjimus. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 

4. Konkurse gali dalyvauti informatikos mokslų studijų krypčių grupės studentai.  

5. Konkurso dalyviai registruojasi adresu https://goo.gl/kJG2ho  

 

IV. KONKURSO VIETA, LAIKAS 
 

6. Konkursas vyks 2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienį, Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir 

technologijų fakultete (adresu: Aušros al. 40, Šiauliai) centrinių rūmų 404 a. Pradžia – 10 val. 

 

V. KONKURSO UŽDUOTYS 
 

7. Konkurso metu atliekamos 8 užduotys, kurios susideda iš: teorinių testo klausimų, praktinių 

programavimo (PHP), tinklalapių kūrimo (HTML, CSS), duomenų bazių (SQL), kompiuterinės 

grafikos, kompiuterių tinklų užduočių. 

 Konkurso trukmė – 1,5 val. 

 Konkurso metu leidžiama naudotis internetu. 

 

VI. VERTINIMAS 
 

8. Kiekviena praktinė užduotis ar teorinis klausimas vertinami 1 balu. Detalus konkurso užduočių 

vertinimas pateikiamas prie kiekvienos užduoties. 

 Neatlikus užduoties iki galo arba ją atlikus neteisingai, balai neskiriami. 

 1 – 3 užduočių rezultatas – tolesnės konkurso instrukcijos, todėl jas atlikti privaloma. 

 Atliekant 1 – 3 užduotis, kiekvienoje jų yra galimybė pasinaudoti pagalba, kurios vertė 

-1 balas. 

https://goo.gl/kJG2ho


9. Kiekvienas dalyvis vertinamas individualiai, skaičiuojant surinktus balus. Keliems dalyviams 

surinkus vienodą balų skaičių aukštesnė pozicija skiriama tam, kuris greičiau atliko visas 

užduotis. 

 

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
 

10. Konkurso nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais ir organizatorių bei rėmėjų prizais. Visiems 

dalyviams ir vadovams įteikiami dalyvio pažymėjimai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Konkurso rezultatai skelbiami Šiaulių valstybinės kolegijos svetainėje https://www.svako.lt, 

informatikos inžinerijos katedros svetainėje https://iik.svako.lt/ bei facebook paskyroje. 
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