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2018 M. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA
Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų
inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė. Kolegija
įgyvendina pagrindinį šio susivienijimo tikslą – laikosi tarptautiniu mastu pripažintų
socialinės atsakomybės principų, rodo etiškos ir atsakingos veiklos, paremtos
aplinkos apsaugos, palankių santykių su darbuotojais ir visuomene, antikorupcijos
principais, pavyzdį.
Šioje ataskaitoje aprašoma dešimties 2018 m. mėnesių Šiaulių valstybinės
kolegijos veikla, svarbi kuriant santykius su visais socialiniais dalininkais: studentais,
darbuotojais, socialiniais partneriais ir visuomene.
Tai yra kasmetinė Šiaulių valstybinės kolegijos socialinės atsakomybės
ataskaita, ji viešinama organizacijos interneto tinklalapyje http://www.svako.lt, taip
pat šį dokumentą galima rasti „Pasaulinio susitarimo“ tinklalapyje.
Šia ataskaita atskleidžiamas Kolegijos įsipareigojimas nuoseklia ir kryptinga
veikla laikytis „Pasauliniame susitarime“ užfiksuotų atsakingos veiklos principų:
nedaryti

žalos

aplinkai,

bendruomenei,

kitoms

organizacijoms,

dalyvauti

sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie visuomenės
raidos ir ekonomikos augimo.
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ORGANIZACIJOS ISTORIJA


Šiaulių kolegija įsteigta 2002 m., reorganizavus aukštesniąsias technikos ir

medicinos mokyklas.


Aukštesniosios mokyklos Šiauliuose turėjo savo istoriją. 1946–1991 m. mieste

veikė medicinos seserų mokykla, 1991 m. ji tapo aukštesniąja medicinos mokykla. 1961–
1991 m. Šiauliuose veikė politechnikumas, jis 1991 m. tapo aukštesniąja technikos mokykla.

2002 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla tapo Šiaulių kolegijos
Verslo ir technologijų fakultetu.


2010 m. liepos 12 d. biudžetinė įstaiga Šiaulių kolegija pertvarkyta į

viešąją įstaigą – Šiaulių valstybinę kolegiją.

VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS
Kolegijos vizija
Šiaulių

valstybinė

kolegija

–

lyderiaujanti

Šiaurės

Lietuvos

regione,

konkurencinga ir pripažinta Lietuvoje ir Europoje valstybinė aukštoji mokykla,
besikeičianti sparčiau nei vyksta pokyčiai jos aplinkoje, užtikrinanti perspektyvių
studijų programų pasiūlą, aukštą studijų kokybę ir žinių bei praktinių gebėjimų
dermę, plėtojanti socialinės partnerystės ryšius, kurianti motyvuojančią akademinę
aplinką ir ugdanti bendražmogiškas vertybes intelektualioji organizacija.
Kolegijos misija:


sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinio

bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją, užtikrinti studijų
kokybę ir Europos Sąjungos (toliau – ES) standartus atitinkantį studijų procesą;


lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti kvalifikuotus

specialistus, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai ir
žinioms imlią visuomenę;


ugdyti

kūrybingą,

išsilavinusią,

savarankišką ir verslią asmenybę.
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Kolegijos vertybės


Sąžiningumas. Kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami

tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.


Veržlumas. Kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti

akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir
ateitį.


Atvirumas. Kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms

idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.


Kokybės kultūra. Kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė

prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę Kolegijoje.


Orientacija į asmenybę. Kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį

mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.
Kolegijos misija, vizija ir vertybės išliko aktualios, 2016 m. jos patvirtintos kartu
su strateginiu 2016–2018 metų veiklos planu.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI IR
PRIORITETAI
ŽMOGAUS TEISĖS


Įgyvendindama tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus,

kurie užtikrina laisvą judėjimą ir išsilavinimo pripažinimą tarptautinėje erdvėje,
Kolegija 2018 m. simboliškai pasveikino savo10000-ąjį absolventą. 72 absolventai
studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje baigė sausio mėnesį: 61 profesinio bakalauro
diplomas įteiktas Bendrosios praktikos slaugos programos studentams ir 11-ai
absolventų, kurie buvo pasirinkę studijas su gretutine kryptimi. Birželio mėnesį
studijas baigė 496 asmenys. Sveikatos priežiūros fakultete diplomus gavo 137,
Verslo ir technologijų fakultete – 359 absolventai, iš jų 16 studentų buvo pasirinkę
gretutinę studijų kryptį. 18 būsimųjų specialistų studijas baigė Kolegijos Telšių
mokymo centre, 27 – Mažeikių mokymo centre.


Iš viso 2018 m. studijas baigė 568 asmenys, 28 iš jų įteikti diplomai su

pagyrimu. Sveikatos priežiūros fakultetas išleido 198 absolventus, Verslo ir
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technologijų fakulteto derlius – 370 absolventų, iš jų 27 asmenys baigė studijas su
gretutine vadybos kryptimi. Darbo rinką papildė motyvuoti specialistai – 8 šių metų
laidos absolventai

studijų metais už įvairius pasiekimus buvo gavę vardines

stipendijas.
 Aktyviai vykdoma studijų Kolegijoje viešinimo programa – Šiaulių
valstybinė kolegija kviečia rinktis iš daugiau nei 20 perspektyvių studijų programų,
kurios vykdomos nuolatine (3 m.) ir ištęstine (4 m.) formomis. Šių metų bendrajam
priėmimui aukštoji mokykla buvo parengusi 3 naujas studijų programas: Gamybos ir
logistikos vadybą, Mechatroniką ir Odontologinę priežiūrą.

 Šiaulių valstybinės kolegijos studentai kasmet aktyviai naudojasi mainų
programos Erasmus+ teikiamomis galimybėmis: 2017–2018 studijų metais studijuoti
svetur buvo išvykę 28 vaikinai ir merginos, praktikas svečiose šalyse atliko 74
studentai. 2018 m. absolvento praktika, į kurią vykstama jau gavus diplomą,
sudomino 13 studentų.
 Vasarą Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus darbuotojai kėlė
kompetencijas, dalyvavo Druskininkuose vykusiame Erasmus+ institucinių koordinatorių
susirinkime. Sesijų metu pranešimą „Trečiųjų šalių piliečių, norinčių studijuoti Lietuvoje,

atvykimo į Lietuvą sąlygos“ skaitė Konsulinio departamento Šengeno skyriaus
patarėjas. Dalyviai susipažino su tyrimo „Erasmus+ tarptautinio mobilumo poveikis
aukštojo mokslo ir profesinio mokymo projektų dalyviams“ rezultatais.
 Tradiciškai

pavasarį

Kolegijoje

organizuota Tarptautinė

savaitė .

Tarptautinė savaitė Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko jau 4-ąjį kartą. Šiemet ji buvo
dedikuota mainų programos ERASMUS+ trisdešimties metų jubiliejui. Sulaukta svečių
iš Ispanijos, Turkijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos ir Graikijos.
 Mainų

programa ERASMUS+ jauniems

žmonėms

suteikia

galimybę

studijuoti ir atlikti praktiką užsienio šalyse, keliauti po pasaulį ir taip pažinti naujas
kultūras, todėl visi pirmosios Tarptautinės savaitės 2018 dienos renginiai buvo
vienaip ar kitaip susiję su tarptautiškumu, tarpkultūrine komunikacija ir siekio
paskatinti jaunus žmones keliauti sklaida.
 Buvo prisiminti pirmieji tarptautiniai projektai, studentų ir dėstytojų išvykos į
svečias šalis. Nuo 2004 metų pagal ERASMUS+ į užsienį buvo išvykę 650 Šiaulių
valstybinės kolegijos studentų. Kolegija turi 114 tarptautinių partnerių.
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 Kolegijoje toliau plėtojama mokslinė-taikomoji veikla, studentai ugdomi
mokslinei veiklai. 2018 m. surengta tarptautinė studentų mokslinė-praktinė
konferencija „Studentų taikomosios-tiriamosios veiklos sklaida“. Verslo ir apskaitos
katedros studentų mokslinė draugija organizavo konferenciją, skirtą Buhalterių
dienai paminėti. Pranešėjai atstovavo 4 šalims, iš viso pristatyta daugiau nei 20
temų ir tyrimų, 3 stendiniai pranešimai. Renginyje, be mūsų Kolegijos, pranešimus
skaitė studentai iš Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Mykolo Romerio
universiteto, savo įžvalgomis dalijosi svečiai iš Turkijos ir Lenkijos.
 Kolegijos bendruomenę ir jos draugus suvienijo bendros veiklos, diskusijos
– organizatoriai džiaugiasi sulaukę pačių geriausių renginio įvertinimų ir tikisi, kad
draugystė su užsienio kolegomis tik stiprės.
 Kolegija teikia duomenis ir dalyvauja tarptautinėje aukštųjų mokyklų
reitingų sistemoje. Vasarą paskelbta penktoji U-Multirank reitingo laida. Šiemet
reitinguojama daugiau nei 1614 aukštųjų mokyklų iš 95 pasaulio šalių, 5153
fakultetai, 12500 studijų programų. Šiaulių valstybinė kolegija gerų įvertinimų
sulaukė mokymo ir mokymosi, poveikio regionui, tarptautiškumo srityse. Daugiausia
balų skirta studijų programų pasiūlos užsieniečiams, studentų mobilumo, praktikų,
absolventų įsidarbinimo regione, strateginių partnerysčių, pajamų iš regioninių
šaltinių rodikliams.
 2018 m. nuo gegužės 25 dienos pradėtas taikyti Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas (BDAR). Šis tarptautinis dokumentas reglamentuoja asmens
duomenų valdymą nepažeidžiant laisvo asmenų judėjimo ir apsaugant asmenines
žmonių teises. Kolegijos bendruomenei skaityta paskaitų apie tai, kam skirtas šis
dokumentas, kaip jis gali pakeisti mūsų kasdienybę ir į ką reikia atkreipti dėmesį
norint išvengti pažeidimų. Pranešimus parengė Kolegijos duomenų apsaugos
specialistas ir Informacinių technologijų centro vedėjas. Bendruomenei išdėstyti
svarbūs akcentai, praversiantys dirbant informacinėse sistemose, atkreiptas
dėmesys į naujai patvirtintą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymą. Tiek reglamente, tiek nacionaliniame dokumente įtvirtintos
teisės ir pareigos žinotinos visiems kaip duomenų valdytojams, tvarkytojams ir
kiekvienam asmeniškai. Kolegija parengė vidinius veiklą reglamentuojančius
dokumentus: Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašą; Duomenų
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subjekto teisių įgyvendinimo taisykles. Atnaujinta privatumo politika, kuri skelbiama
internetinėje svetainėje, parengtos formos, pildomos kreipiantis konsultacijos,
atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ TEISĖS
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente išsamiai aptariamos darbuotojų ir
studentų teisės. Pabrėžiama siekiamybė panaikinti diskriminaciją, susijusią su
įdarbinimu ir profesija.
 2018

m.

Kolegijoje

peržiūrėta

daug

veiklą

reglamentuojančių

dokumentų, pavyzdžiui, atnaujintas Dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos
vertinimo aprašas;

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) reikšmingo

darbo anketos forma; Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų
pareigoms eiti tvarkos aprašas ir jo 30 priedų-formų dėstytojams pagal pareigas ir
kompetencijas.
 Atnaujintas dalyko studijavimo pasiekimų vertinimo aprašas, kuriame
ypatingas dėmesys skiriamas studento asmens duomenų konfidencialumui, studijų
rezultatų konfidencialumui ir maksimaliam galimybių studentų akademiniam
nesąžiningumui atsiskaitymų metu pasireikšti sumažinimui. Pavyzdžiui, dokumente
įtvirtinta nuostata, kad „dėstytojas privalo reaguoti į studentų nesąžiningumo
atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas, egzaminų
ar įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba vertinimo metu,
svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus
kitiems studentams, vieno kurso rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą,
kyšininkavimas ir kt. Pasitvirtinus dėstytojo įtarimams dėl nesąžiningumo, dėstytojas
nutraukia studento tarpinį ar baigiamąjį atsiskaitymą. Jei įmanoma, paimamos
neleistinai naudotos priemonės ar šaltiniai. Dalyko dėstytojas raštu informuoja
fakulteto, kuriame studijuoja studentas, dekaną apie nesąžiningumo atvejį arba
kreipiasi į Akademinės etikos komitetą“.
 Vienas iš svarbių Kolegijos valdymo organų pagal statutą yra Studentų
atstovybė, kuri turi galimybę aktyviai įsitraukti į visas studijų valdymo veiklas. Vasario
mėn. Kolegijoje vyko Studentų atstovybės rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios
metu

išrinkta

ir

naujoji

ŠVK

SA

prezidentė
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administravimo programos pirmo kurso studentė Amanda Jasotytė. Verslo ir
technologijų

fakulteto

Studentų

atstovybės

pirmininke

išrinkta Buhalterinės

apskaitos programos studentė Egidija Šalčiūnaitė, Sveikatos priežiūros fakulteto
Studentų

atstovybei

vadovauja Kineziterapijos programos

studentė

Dovilė

Mačiulytė. Kolegijos studentų prezidentei nutraukus studijas, spalio mėnesį buvo
kviesta nauja Studentų atstovybės rinkiminė-ataskaitinė konferencija, naująja
prezidente išrinkta Buhalterinės apskaitos studijų programos antro kurso studentė
Egidija Šalčiūnaitė.
Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė sąrašą studentų, kuriems 2018–



2019 studijų metams skirtos Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos.
Tarp geriausių beveik trijų dešimčių aukštųjų mokyklų studentų – du Šiaulių
valstybinės kolegijos atstovai. Prezidento Kazio Griniaus (gyvybės, sveikatos,
veterinarijos ir žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupės) stipendija skirta
Monikai Martinaitytei, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos IV kurso studentei. Prezidento Jono
Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių
grupės) stipendija įvertinti Rodžertino Karašo, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir
technologijų fakulteto Statybos studijų programos III kurso studento pasiekimai.
Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus



akademinius pasiekimus, aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą. Kandidatai
stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir
meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės
praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.
Džiugu, kad Kolegijos darbuotojai turi galimybių vykdyti mokslinę veiklą.


Šiaulių

valstybinės

kolegijos

Elektros

inžinerijos

katedros

lektorė

Audronė

Rimkevičienė vasario mėn. Vilniaus universitete sėkmingai apgynė daktaro
disertaciją

„Periodinių

Hurvico

dzeta

funkcijų

asimptotinių

savybių

tyrimai“ (matematika 01 P).


Minėtini puikūs darbuotojų ir studentų pilietiškumo pavyzdžiai, kurie yra

įvairiai skatinami. Pavyzdžiui, Kolegijos darbuotojai be užmokesčio galėjo atnaujinti
savo pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiam asmeniui įgūdžius. Mokymuose (8
val.,

organizuojami

Sveikatos

priežiūros
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nukentėjusiojo būklę, išmokta sustabdyti kraujavimą ir atlikti pradinį gaivinimą.
Mokymus išklausė ir pažymėjimus gavo 17 Kolegijos darbuotojų.


Kolegijoje kelis kartus per metus vyksta kraujo donorystės akcijos.

Nacionalinio kraujo centro atstovai džiaugėsi studentų ir darbuotojų aktyvumu –
pavasarį iš viso kraujo paaukojo 25 žmonės. Kitąkart norinčių dovanoti kraujo buvo
32 – paaiškėjo, kad 7 žmonės dėl vienokių ar kitokių priežasčių prisijungti prie akcijos
negali.


Gegužės 9-ąją minima Europos diena. Pažymint ją jau ne vienerius

metus organizuojamas Europos egzaminas. Egzaminą internetu laikė gausus būrys
Šiaulių valstybinės kolegijos atstovų – studentų ir darbuotojų. Geriausiai egzaminą
Šiaulių valstybinėje kolegijoje išlaikė Darius Astrauskas, Kristina Nesovienė, Violeta
Stasėnaitė, Daiva Valiūnaitė ir Nijolė Litevkienė. D. Astrauskas buvo pakviestas
dalyvauti II egzamino etape, tačiau, deja, į finalą nepateko.


Dėl pradėto taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir

poreikio maksimaliai apsaugoti asmens duomenis atlikti studentų informavimo ir
informacinių sistemų tobulinimo darbai. Visi Kolegijos pirmakursiai gauna ir iki studijų
pabaigos turi bendrą kolegijoje galiojantį prisijungimą prie kolegijos ar trečiųjų šalių
elektroninių sistemų (bevielio ryšio tinklo, išorinių prenumeruojamų duomenų bazių ir
nuotolinių studijų aplinkos Moodle) – SVAKO ID, kuris yra ir elektroninis paštas.


Šiaulių valstybinė kolegija iki rugsėjo 28 d. vykdė priėmimą į naujos

studijų programos Mechatronika ištęstines studijas. Ketvirtoji pramonės revoliucija
jau įsibėgėjo, todėl ne tik Šiaulių regiono, bet ir visos Lietuvos įmonių vadovai
pripažįsta ieškantys specialistų, gebančių dirbti su šiuolaikiniais gamybos įrengimais
ir išmanančių, kaip juos reikia prižiūrėti. Neabejojama, kad specialistai, kuriuos rengs
Šiaulių valstybinė kolegija, bus paklausūs darbo rinkoje, nes mokės naudotis
šiuolaikiniais programiniais projektavimo paketais CAD / CAM / CAE, gebės diegti ir
prižiūrėti CNC stakles, mechatronines sistemas, lazerinius įrenginius, atlikti inžinerinį ir
konsultacinį

skaitmeninės

gamybos

priežiūros

darbą

naujai

kuriamose

ir

modernizuojamose gamybinėse įmonėse, kuriose reikia integruotų žinių.


Kolegija įsitraukė į vaikų / jaunimo kūrybiško / aktyvaus užimtumo idėjų

parodos „Tavo PIN KODAS“ organizavimą. Šių metų naujovė – praktinės-kūrybinės
dirbtuvės, kuriose laukta 9–12 klasių moksleivių. Gimnazistai tobulino savo
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informacinių technologijų, inžinerinių, sveikatos, socialinius ir gamtamokslinius
įgūdžius. Ypač populiarūs buvo motyvuojantys pokalbiai su žinomomis šalies
asmenybėmis

–

dr.

Austėja

Landsbergiene

(pranešimo

tema

„XXI

a.

kompetencijos“), verslininku Ilja Laursu (kalbėta apie veržlumą ir kūrybiškumą
jauname versle), keliautoju Rimvydu Širvinsku-Makaliumi (diskutuota, kaip pomėgį
paversti verslu).


Kitomis renginio dienomis arenoje Šiaulių bendruomenė turėjo progą

susipažinti su naujomis laisvalaikio veiklos kryptimis ir galbūt ką nors pasirinkti. Čia
vyko parodos dalyvių – švietimo, sporto, kultūros, jaunimo organizacijų, verslo
įmonių pri(si)statymai, buvo galima apžiūrėti mobilią inžinerinę laboratoriją ant ratų
– Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Infomobilį“, vyko robotų varžybos, 3D
modeliavimas, virtualios realybės filmo „Skriejam per Šiaulius“ peržiūra, užsiėmimai
3D pieštukais, interaktyvi nuotraukų laboratorija ir daug kitų įdomių veiklų.


Kolegijoje studentui skiriamas didelis dėmesys, jei studijų metu reikalinga

finansinė parama. Išsamiai informuojama dėl prašymų skirti tikslinę išmoką, finansinė
parama teikiama studentams, turintiems negalią ir pan. Šių studijų metų pradžioje
Stipendijų skirstymo komisijos posėdyje buvo atrinkta 14 kandidatų rajonų
savivaldybių ir A. Stulpino vardo stipendijai gauti. Šiaulių m. savivaldybės paramai
gauti dokumentus pateikė 6 Kolegijos studentai. Laukiame rėmėjų sprendimo ir
tikimės, kad jis bus mūsų studentams palankus.


Darbuotojai pasinaudojo teise savo mokslinės veiklos rezultatus pristatyti

užsienyje. Pavyzdžiui,

Kolegijos docentė dr. Ingrida Vaičiulytė dalyvavo 5-oje

tarptautinėje stochastinio modeliavimo metodų ir duomenų analizės konferencijoje
Graikijoje. Viešnagės metu su Kretos technikos universiteto profesoriumi Dimitrios
A. Sotiropoulos buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės pagal Erasmus+
mainų programą.


Pavasarį Informatikos inžinerijos katedros lektorės Vaida Steponavičienė

ir Jovita Urnikienė, pagal Erasmus+ programą vyko dėstymo vizito į Portalegrės
politechnikos

instituto

(port. Instituto

Politecnico

Portalegre)

Technologijų

ir

vadybos fakulteto Technologijų katedrą (port. Escola Superior Tecnologia Gestao,
ESTG). Vizitu rūpinosi projektų koordinatorius, profesorius Carlosas Afonsas.
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Šiaulių valstybinė kolegija laimėjo finansavimą „Nordplus Nordic

Language“ programos projektui „Nordic-Baltic Cooperation for Introduction of
Norwegian Language for Professional Studies“. Projektas vykdomas kartu su Vakarų
Norvegijos atviruoju universitetu (Folkeuniversitetet Vestlandet). Projekto tikslas –
skatinti susidomėjimą, žinias ir supratimą apie norvegų kalbą ir kultūrą Šiaurės
Lietuvoje. Sėkmingai įgyvendinus projektą, Šiaulių valstybinės kolegijos studentams
bus pasiūlyta galimybė įgyti pradinį norvegų kalbos lygį, kuris leis sėkmingiau
konkuruoti

planuojant

atlikti

dalykinę

praktiką

Norvegijoje

ar

įsidarbinant

skandinaviško kapitalo įmonėse Lietuvoje. Norvegų kalbos kursas dėstomas
vadovaujantis

norvegų

kalbos

mokymo

metodika

Norvegijos

aukštosiose

mokyklose, todėl studentai, baigę pradinį norvegų kalbos kursą, sėkmingai galės
toliau gilinti šios kalbos studijas pačioje Norvegijoje.


Kolegijoje atsakingai rengiamasi dėstytojų atestacijai – organizuotas

informacinis atestacijos ir priėmimo į pareigas komisijos posėdis. Posėdyje tartasi dėl
dėstytojų atestacijos ir priėmimo į pareigas komisijos darbo organizavimo tvarkos;
dėl pretendentų į dėstytojo pareigas konkurso; dėl balsavimo rezultatų ir nutarimų
paskelbimo. Įsitikinta, kad procedūra yra skaidri ir aiški.


Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius kviečia Kolegijos dėstytojus

pasinaudoti galimybe vykti į aukštojo mokslo institucijas Erasmus+ dėstymo vizitams
arba mokymo(si) vizitams į užsienyje veikiančias organizacijas visam šių mokslo
metų laikotarpiui. Dėstymo vizitui 2018 metais jau buvo išvykę 11 dėstytojų,
mokymosi – 8.


Kolegijoje skatinama studentų sportinė veikla. Pavasarį Klaipėdos

valstybinėje kolegijoje vyko XVIII Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių finalinės
merginų krepšinio varžybos. Mūsų sportininkės tapo 3 vietos prizininkėmis. Finalinėse
merginų tinklinio varžybose ŠVK komanda užėmė IV vietą. Lengvosios atletikos
finalinėse varžybose įvairiose rungtyse mūsų sportininkai pelnė medalių, o Šiaulių
valstybinės kolegijos komanda bendroje įskaitoje užėmė III vietą. Kovo 13 d. Kauno
technikos kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių zoninės vaikinų
tinklinio varžybos. ŠVK tinklininkai iškovojo II vietą ir kartu su Kauno technikos
kolegijos komanda pateko į finalines varžybas.
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2018 m. Kolegijoje nagrinėta viena etikos normų neatitinkanti situacija.

Studentas K. K. nepagarbiai pasielgė su Kolegijos infrastruktūros darbuotoja. Nors
studentas pasiaiškinime ir apgailestavo dėl savo poelgio, bet darbuotojos
neatsiprašė. Dėl šios priežasties katedros vedėjo pranešimo pagrindu dekanas
kreipėsi į Akademinės etikos komiteto pirmininką prašydamas apsvarstyti studento
elgesį. Akademinės etikos komitetas nustatė akademinės etikos pažeidimą,
vadovaudamasis Akademinės etikos kodeksu priėmė sprendimą: raštu įspėti
studentą ir paskelbti nuasmenintą informaciją apie Akademinės etikos komiteto
sprendimą Kolegijos interneto svetainėje.

APLINKOS APSAUGA
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente išreiškiama nuostata siekti, kad būtų
skatinama aplinkai palankių technologijų raida ir paplitimas. Šiaulių valstybinėje
kolegijoje šis siekis įgyvendinamas remiant prevencines programas, užtikrinančias
aplinkos apsaugą .


Šiaulių

valstybinė

kolegija

jau

ne

pirmus

metus

vykdo Aplinkos

apsaugos studijų programą. Studentų baigiamieji darbai yra praktiškai pritaikomi.
Pavyzdžiui, vieno iš 2018 m. Aplinkos apsaugos programos absolventų darbo
tema – vienos iš Šiaulių m. įmonės (pavadinimas neviešinamas) aplinkosauginių
problemų analizė. Šiame darbe studentas teikia siūlymų, kaip sumažinti taršą iš
mobiliųjų šaltinių.


Po studijų Aplinkos apsaugos programos absolventų laukia aplinkos

inžinierių darbas valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose. Dar
daugiau galimybių turi tie, kurie pasirenka gretutinę vadybos specializaciją –
rinkoje yra vertinamas platesnių kompetencijų specialistas. Be to, norintys gali tęsti
studijas universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities bendrosios
inžinerijos krypties ir fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros studijų krypties
programas.


Inžinerijos krypties studijų programos vienijamos vieno iš bendrų tikslų –

dėmesio aplinkos apsaugai. Pavasarį Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyko
tarptautinis studentų konkursas „Jaunasis statybininkas 2018“. Konkurse dalyvavo
studentai iš Šiaulių valstybinės, Klaipėdos valstybinės, Panevėžio kolegijų, Latvijos
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žemės ūkio universiteto ir Erasmus+ studentai iš Turkijos. Šis konkursas kasmet vis
kitoje kolegijoje organizuojamas jau aštuntus metus. Renginio tikslas – ne tik
populiarinti statybos inžinieriaus specialybę, bet ir pristatyti sektoriaus naujoves,
skatinti studentų tarpusavio bendradarbiavimą, ugdyti kūrybiškumą, gebėjimą
taikyti teorines žinias praktinėje veikloje. Teorinių žinių rungtyje studentai turėjo
pademonstruoti domėjimąsi statybos sektoriaus naujovėmis aplinkosaugos srityje,
darbų sauga, ekonomika, pastatų konstrukcijomis, statybos darbų technologijomis.


Šiaulių valstybinės kolegijos socialinių partnerių ratas plečiasi – 2018 m.

rudenį aukštojoje mokykloje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su įmone „INTUS
Windows“, per ateinančius metus žadančia sukurti daugiau nei 600 naujų darbo
vietų. Ši įmonė – pirmaujanti energiją taupančių polimerinių langų ir durų
gamintoja. Kolegija sutartimi įsipareigoja atlikti šviečiamąją, mokslo taikomąją
veiklą, sutarties šalys tampa lygiateisėmis socialinėmis partnerėmis plėtojant
aplinkosaugos, atsinaujinančios energetikos srities veiklas. Pagal galimybes ir poreikį
įmonės specialistai bus kviečiami recenzuoti studentų baigiamųjų darbų, dėstytojų
parengtų dalykų programų ir metodinių leidinių.


Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2018 m. vyko respublikinė inžinerijos ir

informatikos mokslų studentų konferencija „Naujų technologijų taikymas“. Jos
tikslas – skatinti studentų domėjimąsi naujausiomis technologijomis, pristatyti
kursiniuose projektuose, baigiamuosiuose ir kituose darbuose atrastas naujas idėjas
ir rezultatus, ugdyti kūrybiškai mąstantį specialistą. Konferencijoje docentas
dr. Donatas Dervinis pateikė vandens šildymo saulės energija kolektoriaus tyrimą,
lektorė Sigita Karosienė kalbėjo apie gamtinių išteklių išsaugojimą ir atsakingą
vartojimą, dalyviai diskutavo sekcijoje Išmaniosios technologijos ir aplinka.


Kovo 22 d. švenčiama Pasaulinė vandens diena – taip siekiama atkreipti

dėmesį į didžiulę vandens svarbą žmogaus gyvenime. Šiauliuose jau tradicija
tampa šią dieną paminėti prekybos ir pramogų centre SAULĖS MIESTAS, kur Šiaulių
valstybinės kolegijos studentai drauge su UAB „Šiaulių vandenys“ organizuoja
įvairias veiklas. Studentai, minėdami šią dieną, šiauliečius ir miesto svečius skatino
atkreipti dėmesį į vandens svarbą organizmui, priminė apie geriamojo vandens iš
čiaupo kokybę, išskirtinumą ir naudą. Renginio svečiai degustavo trijų skirtingų rūšių
geriamojo vandens ir turėjo galimybę nuspręsti, kuris – stalo, negazuotas mineralinis
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ar Šiaulių vandentiekio – vanduo yra pats skaniausias. Trumpos apklausos rezultatai
parodė, kad stalo vanduo skaniausias buvo 22 proc., negazuotas mineralinis
vanduo – 34,6 proc., o Šiaulių vandentiekio vanduo labiausiai patiko net 43,4 proc.
degustacijos dalyvių. UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos
specialistė pasakojo apie ragautą visų trijų rūšių vandenį, aiškino apie vandentiekio
vandens naudą, atsakė į degustacijos dalyvius dominusius klausimus apie Šiaulių
miesto ir rajono geriamąjį vandenį.

KOVA SU KORUPCIJA
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente konstatuojama, kad organizacija turi
kovoti su visomis korupcijos formomis. Siekiant įgyvendinti šį principą, Kolegijoje yra
vykdoma Korupcijos prevencijos programa iki 2020 m. (2015).


Per 2018 m. atvejų, susietų su korupcijos apraiškomis, neužfiksuota.



Kolegijoje

vykdomas

darbuotojų

švietimas

korupcijos

prevencijos

temomis. Fakultetuose, tęsiant diskusijas tema „Kokybė. Holistinis požiūris“,
apžvelgtas Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo
vadovas. Nagrinėtos taikomos nuostatos ir reikalavimai Kolegijai, t. y. viešajai
įstaigai, kurios steigėja yra vyriausybė.


Šiaulių valstybinė kolegija

partnerio teisėmis dalyvauja Klaipėdos

valstybinės kolegijos atliekamame moksliniame tyrime „Užslėptos korupcijos
apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės“. Projekte taip pat
dalyvauja Vilniaus kolegija, Panevėžio kolegija, Utenos kolegija. Sudaryta tyrimo
grupė: dr. Ligita Šalkauskienė (mokslinė vadovė, Vadybos ir komunikacijos katedros
docentė), nariai – keturios Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos antro
kurso (AD17) studentės. Jau gruodžio mėnesį tyrimas bus baigtas, paskelbtos ir
aptartos išvados.


Ugdymas antikorupcine tema ugdo jaunimo vertybines nuostatas ir

plėtoja gebėjimus, kurie reikalingi norint suformuoti pilietinę poziciją korupcijos
atžvilgiu.

14

