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2019 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 2019 m. dešimties 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 savo 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.


Šiaulių aukštesniosios medicinos mokyklos istorija prasidėjo 1946 m. liepos

1 d., įkūrus medicinos seserų mokyklą. 1991 m. medicinos mokykla tapo
aukštesniąja medicinos mokykla, o 2002 m. rugsėjo 1 d. – Šiaulių kolegijos Sveikatos
priežiūros fakultetu.


1961–1991 m. Šiauliuose veikė politechnikumas, 1991 m. jis 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;
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ugdyti

kūrybingą,

išsilavinusią,

orią,

etiškai

atsakingą,

pilietišką,

savarankišką ir verslią asmenybę.
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, 2019 m. jos patvirtintos kartu
su strateginiu 2019–2020 metų veiklos planu.
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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI IR
PRIORITETAI
ŽMOGAUS TEISĖS


Įgyvendindama tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus,

kurie užtikrina laisvą judėjimą ir išsilavinimo pripažinimą tarptautinėje erdvėje,
Kolegija 2019 m. išleido gausią absolventų laidą. Dar pavasarį profesinio bakalauro
diplomai įteikti Elektros energetikos ir Transporto logistikos technologijų su gretutine
vadybos kryptimi studentams. Absolventai gavo dvigubo kvalifikacinio laipsnio
diplomus. 47 diplomai įteikti Bendrosios praktikos slaugos studijų programos
absolventams. Iš viso Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2019 m. buvo įteikta 440
profesinio bakalauro diplomų. Dviem dešimtims absolventų įteikti diplomai su
pagyrimu. Šiemet studijas baigė 287 nuolatinių ir 153 ištęstinių studijų studentai.
Sveikatos priežiūros fakultetas parengė 174 diplomuotus specialistus, iš jų 15 studijas
baigė su pagyrimu. Verslo ir technologijų fakultetas išleido 266 absolventus, įteikti 5
diplomai su pagyrimu. Tarp šio fakulteto absolventų – ir 7 studentai iš Ukrainos,
baigę Statybos studijų programą. Šiaulių valstybinės kolegijos diplomus gavo 25
asmenys, studijavę Mažeikių ir Telšių mokymo centruose.


Šiemet Kolegijoje studijuoja per 1500 studentų. Jų amžius, emocinis ir

socialinis pasirengimas studijomis labai skirtingi. Sudėtinga ir nelengva pirmakursių
adaptacija, todėl studentai džiaugiasi, kad gali kreiptis psichologinės pagalbos.
Lietuvos studentų sąjungos laimėtame projekte, kuris finansiškai remiamas iš
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir administruojamas Lietuvos
Respublikos

sveikatos

apsaugos

ministerijos,

sudaryta

galimybė

aukštojoje

mokykloje nuolat dirbti psichologui. Dėl psichologo konsultacijų galima kreiptis ne
tik asmeniniais klausimais, bet ir klausimais, susijusiais su studijomis: laiko planavimu,
efektyviu mokymusi, motyvacijos stoka, viešu kalbėjimu. Konsultacijos nemokamos,
skelbiama ir kviečiama į konfidencialias psichologo konsultacijas.


Nuo 2018 m. 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. 2019 m. spalį vadovybinės vertinamosios analizės susirinkime
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Kolegijos duomenų apsaugos specialistė direktorato nariams pristatė išskirtinius šio
dokumento reikalavimus ir analizavo, į ką reikia atkreipti dėmesį norint išvengti
pažeidimų. Bendruomenei išdėstyti svarbūs akcentai apie duomenų teikimą
trečiosioms šalims – asmenims ir įstaigoms, organizacijoms. Iš viso atliktas poveikio
duomenų apsaugai vertinimas daugiau nei 50 skirtingų situacijų, priimti sprendimai
yra dokumentuoti. Įprasta tvarka Kolegija per metus pateikė daugiau nei 50
pažymų apie personalą, studentams parengta per 600 pažymų apie studijas.
Tikimasi, kad tokių pažymų rengimo apimtys turėtų mažėti, nes tobulėja įvairūs
valstybės valdomi registrai.


Kolegija prisijungia prie miesto pilietiškumą pažyminčių renginių. Sausio

13-oji – Laisvės gynėjų diena. Šiaulių valstybinė kolegija simboliškai pagerbė Sausio
13-osios aukas – dešimčiai minučių įstaigos languose uždegė vienybės ir atminimo
žvakutes. Šalies gyventojus suvienijo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.


Ginti Tėvynę – visų mūsų pareiga. Šiaulių valstybinėje kolegijoje lankėsi

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Šiaulių regioninio
karo prievolės ir komplektavimo skyriaus atstovai, kurie pristatė tarnybos Lietuvos
kariuomenėje būdus, galimybes tapti profesinės karo tarnybos kariu. Paskaitoje
„Valia priešintis. Ką privalo žinoti kiekvienas pilietis?“ kalbėta apie tai, ką kiekvienas
pilietis jau šiandien gali padaryti vardan savo ir šalies saugumo, buvo informuota,
ko reikėtų imtis prasidėjus neramumams. Susitikimo metu paaiškinta, kaip reikėtų
reaguoti į propagandą, kokiais būdais kiekvienas iš mūsų gali rūpintis saugumu
informacinėje erdvėje.


Minint Pasaulinę autizmo dieną, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos

priežiūros fakulteto kiemelyje pasodintas medelis – išminties, bendrystės ir vilties
simbolis. Į medelio sodinimo akciją fakulteto kiemelyje susirinko dėstytojai ir
studentai, kiti bendruomenės nariai. Renginio dalyvius pasveikino asociacijos
„Lietaus vaikai“ Šiaulių skyriaus atstovė. Pusvalandis, skirtas šios dienos paminėjimui,
buvo jaukus ir skatinantis susimąstyti.


Kolegijoje ir šiais metais organizuotos kraujo donorystės akcijos.

Nacionalinio kraujo centro atstovai džiaugėsi studentų ir darbuotojų aktyvumu –
norinčių dovanoti kraujo rinkosi abiejuose fakultetuose. Per dvi dienas kraujo
donorais tapo beveik pusšimtis asmenų.
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Minint Europos dieną Šiaulių valstybinė kolegija jungiasi prie iniciatyvos

pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą.


Pažymėdami

Tarptautinę

pagyvenusių

žmonių

dieną,

Sveikatos

priežiūros fakulteto studentai lankėsi Šaukėnuose įsikūrusiuose Socialinės globos
namuose. Studentai praleido su šių namų gyventojais jaukią popietę, skyrė jiems
savo

jaunatvišką

dėmesį.

Kineziterapijos studijų

programos

studentai

atliko

masažus, padėjo pasivaikščioti rudeniškoje gamtoje. Socialinio darbo studijų
programos studentės išklausė gyventojų džiaugsmus ir rūpesčius. Kaip teigė senjorai
ir darbuotojai, dėmesys žmogui – geriausia dovana. Labai svarbu, kai veržli
jaunystė yra šalia išmintingos senatvės.


Šiaulių

valstybinė

kolegija,

siekdama

prisidėti

prie

abiturientų

konkurencingumo didinimo stojant į aukštąsias mokyklas, pakvietė Šiaulių miesto ir
rajono mokyklų dvyliktų klasių mokinius į nemokamas matematikos konsultacijas,
kuriose būsimieji studentai gilino žinias ir galėjo geriau pasirengti valstybiniam
brandos egzaminui. Užsiėmimuose iš viso lankėsi apie 100 mokinių.


Šiaulių valstybinėje kolegijoje organizuojamas konkursas ir vykdomos

atrankos į mainų programas „Erasmus+“. Studentai kviečiami dalyvauti ir
pasinaudoti galimybe išvykti svetur dalinėms studijoms, praktikai ar absolvento
praktikai. Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius ne tik studentus, bet ir
dėstytojus nuolat ragina pasinaudoti galimybe išvykti, studijuoti ar dėstyti, tobulinti
užsienio kalbų įgūdžius, pažinti kitas kultūras naudojantis mainų programa
„Erasmus+“.


Patirtimi

dalinasi

paskutinio

kurso

Organizacijos

komunikacijos

programos studentė, ji savo baigiamąją praktiką atliko Jelgavos (Latvija) verslo
inkubatoriuje: „Manau, kad jos metu turėjau vienus geriausių ir produktyviausių
gyvenimo mėnesių“, – apibendrindama patirtį kaimyninėje šalyje sako mergina.
Vos įžengusi į verslo inkubatorių, ji teigia supratusi, kad veiklos ir iššūkių netrūks,
tačiau organizacijos bendruomenė padėjo merginai susidoroti su visomis kliūtimis.
Studentė pasakojo, kad nuo pirmų akimirkų buvo kiek baisu, nedrąsu, nes į
organizaciją atvyko viena. Visą praktikos laikotarpį teko bendrauti anglų kalba,
todėl kartais kildavo problemų. Tokioje organizacijoje apstu informacijos, sudėtingų
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terminų ir procesų, tačiau studentė stengėsi ir jai pavyko išmokti pagrindinius
dalykus.


Turime gerų dėstytojų dalyvavimo judumo programose pavyzdžių: dvi

Socialinio darbo katedros lektorės lankėsi nevyriausybinėje organizacijoje K.S.D.E.O.
„EDRA“ Atėnuose. Vizito metu ŠVK atstovėms buvo pristatyta nevyriausybinės
organizacijos veikla, pasidalinta praktine patirtimi, kalbėta apie socialinių
darbuotojų veiklą, aptarti metodai, taikomi dirbant su skirtingomis klientų grupėmis.
Aplankytos esamos ir galimos kolegijos studentų praktikos vietos: du pensionai
protinę negalią turintiems asmenims Peristeryje, centras socialiai pažeidžiamiems
asmenims ir vaikų psichopedagoginis centras Ilione, susipažinta su jų veikla,
studentų galimybėmis atlikti praktikas.


Elektros inžinerijos katedros docentė pagal mainų programą „Erasmus+“

lankėsi Jihlavos politechnikos kolegijoje Čekijoje. Ji Kelionių ir turizmo studijų
programos studentams skaitė tiesinės algebros paskaitas.


Šiaulių valstybinės kolegijos Elektros inžinerijos katedros vedėjas ir Mokslo

skyriaus vedėjas stažavosi Vokietijoje, Fraunhoferio intelektualios analizės ir
informacinių sistemų institute (IAIS) Bonoje.


2019 m. mainų programa pasinaudojo ir studijuoti į užsienį jau išvyko 23

studentai, praktikai išvyko 45, suorganizuoti 22 dėstymo ir 10 mokymosi vizitų.


Per

ataskaitinį

laikotarpį

vystant

tarptautinę

tinklaveiką

turėta

užsieniečių vizitų: atvyko 63 studentai studijoms; 8 – praktikai. Atvyko 18 dėstytojų
dėstyti ir 39 administracijos darbuotojai bendradarbiavimo vizitams. Su LR ŠMSM
parama užsieniečiams dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose
mokyklose, atvyko 1 dėstytojas.


Kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vykdomos neformalaus mokymo

programos, kuriose kalbamasi apie specialių poreikių turinčių žmonių teises ir įvairias
situacijas.

Su

socialiniais

partneriais

vykusioje

apskritojo

stalo

diskusijoje

„Neformalaus ugdymo centro veiklos tendencijos“ Šiaulių apskrities sergančiųjų
išsėtine skleroze draugijos pirmininkė Z. Sokolova pastebėjo, kad šiame centre
siūlomos itin aktualios mokymų programos, ji išreiškė pageidavimą dėl galimybės
sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti mokymuose nemokamai kaip laisviesiems
klausytojams. Fakulteto dekanė įsipareigojo apsvarstyti šią iniciatyvą. Diskusijos
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dalyviai dėkojo už sklandų, operatyvų mokymų organizavimą, bendradarbiavimą,
socialiniai partneriai gyrė lektorius už profesionalumą, mokymų naudą ir praktinį
pritaikomumą.
Kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete atidaryta paroda „Neįgaliųjų



jausmų spalvos“. Ši paroda – viešosios įstaigos „Dienos centras sutrikusio intelekto
asmenims“ ir Kuršėnų meno mokyklos įgyvendinto projekto dalis. Projekto tikslas –
siekti sumažinti neįgaliųjų stigmatizaciją per jų socialinį dalyvavimą bendruomenės
gyvenime ir skatinti jaunų žmonių savanorystę.


Studentai rengėsi naujos Akademinės tarybos rinkimams, kėlė savo

kandidatus. Kovo 18 d. įvyko Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės
neeilinė konferencija, jos metu aptarti svarbūs klausimai, numatytos artimiausios
veiklos. Sveikatos priežiūros fakulteto Studentų atstovybės pirmininke išrinkta ir
patvirtinta

Bendrosios

praktikos

slaugos

studijų

programos

pirmakursė.

Prisistatydama ji išreiškė norą, kad atstovybė būtų stipri organizacija, vienijanti
aktyvius ir veiklius aukštosios mokyklos studentus. Atstovybės nariai išsirinko atstovus,
dalyvausiančius Akademinės tarybos narių rinkimuose. Konferencijoje patvirtinta ir
iš 5 narių sudaryta Studentų atstovybės valdyba, joje bus po 2 studentus iš abiejų –
Verslo ir technologijų bei Sveikatos priežiūros – fakultetų ir Studentų atstovybės
prezidentė.


2019 m. spalio 23 d. vykusioje Studentų atstovybės rinkiminėje-

ataskaitinėje

konferencijoje

naująja

Šiaulių

valstybinės

kolegijos

Studentų

atstovybės prezidente tapo Įmonių ir įstaigų administravimo programos antro kurso
studentė.


Šiaulių valstybinės kolegijos studijų veiklos valdymą reglamentuoja ir

prižiūri Akademinė taryba. 2019 m. naujos Akademinės tarybos nariai išsirinko
pirmininką ir pavaduotoją. Šios Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos
kadencija tęsis nuo 2019 iki 2024 metų.
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DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ TEISĖS
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente išsamiai aptariamos darbuotojų ir
studentų teisės. Pabrėžiama siekiamybė panaikinti diskriminaciją, susijusią su
įdarbinimu ir profesija.


Pavasarį Kolegijoje į numatomas laisvas dėstytojų darbo vietas

skelbiamas konkursas. Visiems norintiems sudaromos vienodos galimybės dalyvauti.
Interneto

tinklalapyje

skelbiama

apie

dokumentus,

kuriuos

reikia

pateikti

pageidaujantiems dalyvauti konkurse dėstytojo pareigoms eiti. Pažymima, kad
pretendentai turi atitikti Šiaulių valstybinės kolegijos Dėstytojų ir mokslo darbuotojų
atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašo bei Dėstytojų pareigybių
kvalifikacinių reikalavimų aprašo reikalavimus. Konkurse dalyvavo ir reikalavimus
tenkino 11 asmenų.


Už gerą darbą – garbingi veiklos įvertinimai iš pramonininkų rankų.

Pramonininkų konferencijoje „XXI a. pramonė: ateities lyderystė“ pagerbti trys
Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai. Šiaulių valstybinės kolegijos direktorei
dr. Natalijai Šedžiuvienei skirta Ch. Frenkelio vardo nominacija. Ši nominacija
teikiama Lietuvos ir užsienio piliečiams už asmeninius nuopelnus versle, keliant
Šiaulių regiono ekonomiką, už verslo plėtrą, inovacijas, verslo aplinkos ir kultūros
tobulinimą.

Gerikaitė

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta
bei

Verslo

ir

technologijų

fakulteto

dekanas

Saulius

Palepšaitis

apdovanoti „Profesijos riterio“ nominacija. Jie yra pasižymėję savo profesinėje
veikloje gerais rezultatais, nusipelnę plataus pripažinimo ir pagarbos, išsiskiria
atsidavimu ir ištikimybe profesijai, aukštu profesionalumu, profesinės garbės, etikos
supratimu, visuomeniškumu. „Profesijos riterio“ apdovanojimas įteikiamas žmonėms,
išsikeliantiems aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebantiems telkti
bendram ir kilniam tikslui, pasižymintiems novatorišku kūrybingumu ir tolerancija
nuomonių įvairovei.


Švietimo,

mokslo

ir

sporto

ministerija

paskelbė

informaciją

dėl

gabiausiems šalies studentams skirtų vardinių prezidentų stipendijų. Prezidentų
stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus,
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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. Prezidentų stipendijas šiemet iš viso gaus 26 studentai.
Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Ingai Laurinavičiūtei – Šiaulių valstybinės
kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos profesinio
bakalauro nuolatinių studijų programos III kurso studentei. S.V.A.K.O. 2018
rinkimuose Inga pelnė METŲ INICIATYVOS apdovanojimą.


Šiemet Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros

lektorė, Kolegijos direktorės pavaduotoja strateginei plėtrai Lina Tamutienė Vilniaus
universitete apgynė daktaro disertaciją „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo
mokslo institucijoje“ (komunikacija ir informacija 08 S). Disertacijos vadovė – doc.
dr. Renata Matkevičienė.


Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas surengė

tarptautinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją „Verslas, naujos technologijos
ir sumani visuomenė“. Skelbtos tokios konferencijos mokslinių pranešimų kryptys:


1.

Naujosios technologijos inžinerijos moksluose;

2.

Verslas, ekonomika ir vadyba: realijos, problemos ir galimybės;

3.

Apskaita, auditas, finansai: teorija ir praktika. Šių metų konferencija

išsiskyrė solidžiu dalyvių skaičiumi (84). Savo mokslinių tyrimų rezultatus auditorijai
pristatė pranešėjai iš Latvijos, Lietuvos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos aukštųjų
mokyklų.


Sveikatos priežiūros fakultete vyko jau VI tarptautinė studentų mokslinė-

praktinė konferencija „Studentas. Mokslas. Sveikata 2019“, organizuota kartu su
Talino sveikatos priežiūros koledžu (Estija), Tesalės technikos institutu (Graikija) ir
Latvijos universiteto P. Stradinio medicinos koledžu.


Verslo ir technologijų fakultete įvyko dvi konferencijos: „Verslas, studijos

ir aš“ bei „Pramonė 4.0: Lietuvos įmonėse realizuoti robotizavimo, skaitmenizavimo
sprendimai ir įgyta patirtis“. Iš viso keturiose mokslinėse-praktinėse konferencijose
Kolegijoje dalyvavo per 200 asmenų.


Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2019 m. sukviesta į tradicinį šios aukštosios

mokyklos renginį – Tarptautinę savaitę. Jau penktus metus organizuojama
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tarptautinių veiklų savaitė bendruomenės narius ir miestiečius kvietė pasinerti į
daugybę įdomių dalykų: diskusijas, dirbtuves, atviras paskaitas ir kitus tarptautinius
projektus. Šių metų tarptautinėje savaitėje būta beveik 50 dalyvių iš užsienio
partnerių institucijų. Su programa „Erasmus+“ Šiaulių valstybinė kolegija draugauja
jau penkiolika metų, turi 122 partnerius 26 užsienio šalyse, partnerių vis daugėja.
Tarptautinė savaitė šį kartą buvo orientuota į mentorystę. „Mentorship – a Life-long
Journey“ – taip skambėjo kvietimas kalbėti apie mentorius, t. y. žmones, kurie mus
lydi kasdien ir tampa gyvenimo draugais, palydovais ir mokytojais.


Darbuotojų ir studentų asmeniniam tobulėjimui Kolegijoje siūlomos

įvairių temų paskaitos. Minint Tarptautinę koučingo savaitę surengtos asmeninio
tobulėjimo dirbtuvės. Kviesta susipažinti su koučingu: sužinoti, kas tai yra, kuo
koučingas gali būti naudingas. Dirbtuvių dalyviai išdrįso įvardinti, kokie jų siekiai,
kodėl jie svarbūs, kokiu keliu ir kokį atstumą iki numatomų tikslų ketinama eiti, kaip
šie pasiekimai paveiks kitas gyvenimo sritis. Dirbtuvėse dalyvavo per 30 žmonių.


Šiais metais Kolegijoje vykdomas projektas „KURK: KURIANTI, UNIKALI,

RŪPESTINGA KARTA“. Projekto tikslas – gerinti studijų kokybę tobulinant studentų ir
dėstytojų verslumo bei kūrybiškumo kompetencijas. Mokymuose savo įgūdžius jau
tobulino 30 mūsų kolegijos studentų ir 4 dėstytojai. Kolegijoje vyko mokymai
„Kūrybiškumas versle: Design Thinking įrankiai ir praktika“ ir „MVP – perspektyvesnis
būdas įvertinti verslo idėją“. Iš viso projekte dalyvauja 23 dėstytojai ir 200 studentų iš
keturių aukštųjų mokyklų – Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų
kolegijos, Šiaulių universiteto ir Šiaulių valstybinės kolegijos.


Studentai nuolat dalyvauja profesinių įgūdžių įtvirtinimo renginiuose:

konkursuose, parodose. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentės laimėjo
dvi antrąsias vietas respublikiniuose konkursuose „Apskaita – verslo pagrindas“ ir
„Apskaita kompiuterizuotai“. Jos varžėsi tarp šešių aukštųjų mokyklų komandų.


Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko respublikinis studentų konkursas

„Jaunasis statybininkas 2019“. Konkurse dalyvavo aštuonios Statybos studijų
programos studentų komandos iš Šiaulių valstybinės, Klaipėdos valstybinės,
Panevėžio, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų.


Pavasarį Šiaulių valstybinėje kolegijoje surengtas jau tradiciniu tapęs

konkursas „Geriausias SVAKO vairuotojas“ UAB Automotomokyklos taurei laimėti.
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Šių metų konkurse varžėsi Transporto logistikos technologijų, Autotransporto
elektronikos,

Automobilių

techninio

eksploatavimo,

Bendrosios

praktikos

slaugos programų studentai, tarp dalyvių buvo ir keli kolegijos darbuotojai.
Pogrupiuose išaiškinti nugalėtojai džiaugėsi apdovanojimais. Konkursas rengtas
Saugaus eismo dienai paminėti.


Studentų komanda „SVAKO“ iškovojo pirmąją vietą tarptautiniame

tiksliųjų mokslų konkurse „Sužinok-Apskaičiuok-Įsimink-2019“. Balandžio 11 d.
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyko ketvirtasis tarptautinis matematikos ir fizikos
uždavinių sprendimo konkursas. Jame dalyvavo studentų komandos iš įvairių
Lietuvos ir Latvijos aukštųjų mokyklų.


Kolegijoje vyko tradicinis konkursas „IT mozaika“. Savo teorines ir

praktines kompiuterinių

technologijų žinias pasitikrino aštuoni dalyviai: trys

Panevėžio kolegijos ir penki Šiaulių valstybinės kolegijos studentai. 1 vietą pelnė
ŠVK Informacinių sistemų technologijos pirmakursis.


Studentai Šiaulių valstybinėje kolegijoje turi puikias sąlygas treniruotis ir

sėkmingai rungtyniauja įvairių sporto šakų varžybose. Šiaulių valstybinė kolegija
Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynėse bendroje įskaitoje šiais studijų metais
merginų grupėje užėmė III, vaikinų – IV vietą. Susumavus visų sporto šakų rezultatus,
paaiškėjo, kad mūsų darbuotojų komanda iškovojo IV vietą! Lietuvos kolegijų
direktorių konferencijos Sporto komiteto išskirtine statulėle „Už pasiektus rezultatus
Lietuvos kolegijų studentų XIX sporto žaidynėse“ buvo apdovanotas Šiaulių
valstybinės

kolegijos

kūno kultūros

dėstytojas

Vytautas

Padgureckas, kuris

susirinkimo metu buvo išrinktas LKDK Sporto komiteto pirmininko pavaduotoju.


Kolegijoje aktyviai viešinama informacija apie studentams teikiamą

valstybės finansinę pagalbą. Paskelbus apie prašymų finansinei paramai gauti
priėmimo pradžią, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus darbuotojai
sulaukia daug klausimų, teikia konsultacijas. Kreipiasi studentai, turintys negalią,
jiems išdėstomos visos paramos gavimo sąlygos. Studentams siūloma pasinaudoti
galimybe gauti socialinę stipendiją ir valstybės remiamas paskolas. Pažymima, kad
paramos gavėjas negali turėti akademinių įsiskolinimų.


Šiemet Kolegija, kaip ir pernai, organizavo didžiausią metų renginį

regiono jaunimui – „Galimybių festivalį TAVO PIN KODAS“. Tai – vienas iš 2019 m.
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Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų reprezentacinių miesto renginių, kuris
šiemet sukvietė beveik 4 tūkstančių lankytojų. Nors galimybių festivalis pirmiausiai
orientuotas į jaunus žmones, tačiau čia buvo laukiami įvairaus amžiaus lankytojai.
„TAVO PIN KODAS“ Šiauliuose organizuojamas jau šeštą kartą, į renginį ateina
žmonės, ieškantys įkvėpimo, naujų laisvalaikio idėjų, bendraminčių kompanijos. Šių
metų festivalį atidarė muzikinis rekordas, kurio metu scenoje pasirodė apie 360
dalyvių. Po arenos stogu roko ritmu šėlo didžiulis būrys atlikėjų: dešimtys gitaristų,
būgnininkų, dainininkų ir choristų iš įvairių Šiaulių miesto įstaigų. Maždaug 800
moksleivių turėjo galimybę dalyvauti Šiaulių valstybinės kolegijos organizuotose
kūrybinėse dirbtuvėse. Didžiulio susidomėjimo sulaukė ir Šiaulių arenoje vykusi
STEAM konferencija mokytojams – registracija į ją buvo sustabdyta likus net kelioms
dienoms iki renginio.


2019 m. kovo–birželio mėnesiais Šiaulių valstybinė kolegija kartu su

Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklomis įgyvendino 10 STEAM programų, kurias
finansavo Šiaulių miesto savivaldybė pagal Šiaulių miesto savivaldybės ir jos
teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programą. Kolegijoje
vyko užsiėmimai „Būsto apdailos abėcėlė“, „Fizikos pamoka laboratorijoje“,
„Grafinio dizaino dirbtuvės“, „Karjeros portfelio kūrybinis projektavimas: kaip
svajonę paversti sėkmės istorija“, „Kelionė į Lietuvos žemės gelmių pasaulį“,
„Kompiuterinės garso ir muzikos technologijos“, „Kompiuterinis 3D ir 5D pastato
modeliavimas“, „Kūrybinio dizaino dirbtuvės: kūrybiškumo ir technologijų dermė“,
„Žvilgsnis

į

vandenį“,

„Fotomedžiagos

apdorojimas

naudojant

debesų

kompiuterijos programą“. STEAM veiklose dalyvavo daugiau nei 260 mokinių iš
Didždvario, Lieporių, S. Daukanto, „Santarvės“, „Saulėtekio“, S. Sondeckio menų,
S. Šalkauskio

gimnazijų,

Dainų,

Jovaro,

V. Kudirkos,

„Sandoros“,

Salduvės

progimnazijų ir Šiaulių suaugusiųjų mokyklos.


Kolegijoje

sukurta

informacinė

sistema,

padedanti

studentams

pasirinkti ir sklandžiai registruotis į laisvai pasirenkamųjų dalykų (LPD) užsiėmimus.
Studentai nuolat informuojami apie pasirinkimo etapus. Taip pat nuolat suteikiama
informacijos apie konkursą atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų
vietoms užimti.
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Nuo 2017 metų pabaigos iki šių metų kovo vidurio Šiaulių valstybinėje

kolegijoje vyko didžiuliai studijų infrastruktūros atnaujinimo darbai – buvo
įgyvendinamas daugiau nei 1,5 mln. eurų vertės projektas studijų proceso, studentų
ir darbuotojų poreikiams pagerinti. Iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamas projektas „Šiaulių
valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės
modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“ suplanuotas ir vykdytas
siekiant iš esmės atnaujinti biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazę, labiau
studentų ir darbuotojų poreikiams pritaikyti kitas kolegijos erdves.


Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 2019 m. startavo jau šešioliktą

kartą. Įvairiuose Lietuvos miestuose vyko daugiau nei 300 renginių. Pagrindinė
projekto vykdytoja – Lietuvos mokslų akademija, organizatorė – viešoji įstaiga
„Mokslas ir inovacijos visuomenei“. Jos subūrė jaunuolius į veiklas, ugdančias
mokslinius gebėjimus. Festivalio renginiai vyko ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje,
dalyviai pakviesti į atnaujintas mokslo erdves.


Kolegijoje dirbanti Akademinės etikos komisija šiais metais paklausimų

spręsti negavo.


2019 m. Kolegija, vadovaudamasi Šiaulių valstybinės kolegijos studentų

apeliacijos nuostatais, sukvietė apeliacinę komisiją (sudarytą iš administracijos,
dėstytojų ir studentų atstovų) svarstyti Socialinio darbo studijų programos studentės
pateikto apeliacijos prašymo. Apeliacija pateikta dėl egzamino sąlygų įvertinimo.
Studentės teigimu, egzamino vertinimas atliktas nesiremiant akademiniais kriterijais,
būta administracinių, procedūrinių pažeidimų. Apeliacinė komisija išnagrinėjo visus
apeliantės prašymo teiginius ir nustatė, kad studentės teiginiai neturi argumentuoto
pagrindo, yra pagrįsti vien asmenine subjektyvia nuomone. Apeliacinė komisija,
vadovaudamasi

protokoluotu

kolegialaus

svarstymo

nutarimu,

nusprendė

apeliantei neleisti pakartotinai laikyti egzamino. Apeliantė su sprendimu susipažino
ir savo sutikimą patvirtino parašu.

15

2019 M. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA

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

valstybinės

kolegijos

dėstytojai

dalyvauja

tarptautiniuose

renginiuose, kelia su aplinkosauga susijusias kompetencijas, kurias perteikia studijų
procese. Verslo ir apskaitos katedros bei Vadybos ir komunikacijos katedros
docentės

skaitė

pranešimus

Romoje

vykusioje

tarptautinėje

mokslinėje

konferencijoje „7th International Conference on Sustainable Development“.
Konferencijos organizatoriai – Europos darnaus vystymosi centras ir Kanados
technologijos institutas. Konferencijos temos apėmė įvairius darnaus vystymosi
aspektus: nuo žaliosios ekonomikos plėtros iki skurdo sumažinimo nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmenimis. Į Italijos sostinėje vykusią tarptautinę konferenciją atvyko
daugiau nei 300 dalyvių iš viso pasaulio.


Kovo 22-ąją minima Pasaulinė vandens diena. Šiauliuose prekybos ir

pramogų centre SAULĖS MIESTAS vyko renginys, kurį jau penktą kartą organizuoja
Šiaulių valstybinės kolegijos studentai ir UAB ,,Šiaulių vandenys“. Renginio tikslas –
skatinti sąmoningą vartotojų požiūrį į geriamąjį vandenį ir akcentuoti didžiulę
vandens svarbą. Renginio metu vyko edukacinis žaidimas „Ką žinai apie
vandentiekio vandenį“, kurio metu dalyviai pasitikrino savo žinias apie geriamojo
vandens kokybę, sužinojo, kurios medžiagos geriamajame vandenyje vertingos ir
kuriuos elementus būtina išvalyti. UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų
laboratorijos specialistė papasakojo, kaip išgaunamas požeminis vanduo, kaip jis
paruošiamas, kad būtų tinkamas vartoti. Išsamiai paaiškinta, kaip prižiūrima
vandens kokybė.


Kolegija

įsitraukia

į

aplinkosauginius

ir

sveikatinimosi

projektus.

Aukštosios mokyklos atstovai dalyvavo tradiciniu tapusiame bėgime „Saulės mūšis
2019“. Veiklų zonoje įsikūrusi Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) komanda kvietė
renginio dalyvius atlikti įvairius testus: FMS – kūno judesių stereotipui įvertinti;
modifikuotą žvaigždės testą – dinaminiam kūno stabilumui įvertinti; dinamometrą –
plaštakos ir rankos pirštų raumenų jėgai įvertinti; neurologinį plaktuką – refleksams
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įvertinti; elektroninį kraujospūdžio matuoklį – kraujo spaudimui išmatuoti. Bėgimo
dalyviai galėjo varžytis 1236 m, vaikų bėgimo (500 m) arba 10 km distancijose.
Moterų grupėje greičiausiai atbėgo ir 1 vietą užėmė Kineziterapijos studijų
programos pirmo kurso studentė Eglė Butkienė.
Šiaulių valstybinė kolegija birželį išleido 10 Aplinkos apsaugos studijų



programos absolventų, apie 15 žmonių studijuoja aukštesniuose kursuose. Dėl
sumažėjusios specialistų paklausos 2019 m. Kolegija nevykdė priėmimo į Aplinkos
apsaugos studijų programą.
Visas Kolegijoje vykdomas inžinerijos krypties studijų programas vienija



daug bendrų tikslų. Vienas iš jų – dėmesys aplinkos apsaugai. Kolegijoje veikiančia
Aplinkos tyrimų laboratorija naudojasi studentai atlikdami savo srities tiriamuosius
darbus. Populiariausi aplinkos tyrimai (oro užterštumo, kietųjų dalelių, cheminio
užterštumo ir kt.) atliekami vertinant darbų saugą. Saugos dalykai dėstomi visose
studijų programose.


Vien vandens tyrimų įvairiais kriterijais ne mokymo tikslais išorės klientams

per metus atlikta daugiau nei 300, dirvožemio tyrimai atlikti 70 klientų. Dalyvauta
Šiaulių rajono savivaldybės projekte, kuriame nemokamai buvo atliekami vandens
tyrimai įvairių rajono seniūnijų gyventojams.


Verslo ir technologijų fakultete atlikta situacijos analizė, svarstoma

galimybė šią tyrimų laboratoriją akredituoti.

KOVA SU KORUPCIJA
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente konstatuojama, kad organizacija turi
kovoti su visomis korupcijos formomis. Siekiant įgyvendinti šį principą, Kolegijoje iki
2020 m. yra vykdoma Korupcijos prevencijos programa (2015).
 Per 2019 m. atvejų, susietų su korupcijos apraiškomis, neužfiksuota.
 Kolegijoje vykdomas studentų ir darbuotojų švietimas korupcijos
prevencijos temomis: organizuoti mokymai-kūrybinės dirbtuvės „Korupcija jauno
žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija“. Mokymai skirti 16–29 metų jaunimui.
Mokymuose

išmokta

atpažinti

skirtingas

korupcijos

formas,

sužinota

apie

prevencines priemones ir galimybes, buvo analizuojamos ir modeliuojamos
korupcinės situacijos. Mokymams buvo taikomi inovatyvūs metodai: forumo
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teatras, korupcijos situacijų modeliavimas, analizė. Užsiėmimai kiekvienai dalyvių
grupei vyko po dvi dienas, juose dalyvavo Socialinio darbo, Odontologinės
priežiūros, Buhalterinės apskaitos ir Finansų studijų programų studentai, Studentų
atstovybės, Akademinės etikos komisijos nariai. Iš viso mokymuose dalyvavo per 80
studentų. Renginys buvo viešas, kviečiami visi norintys.


Šiemet vykdomas projektas, tęsiantis praeitais metais aptartą temą:

„Akademinis sąžiningumas, kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis“.
Dėstytoja, lektorė dr. L. Šalkauskienė kartu su Įmonių ir įstaigų administravimo studijų
programų studentais atliko studijų valdymo dokumentavimo tyrimą minėtos rizikos
prevencijos atžvilgiu.


Ugdymas antikorupcine tema ugdo jaunimo vertybines nuostatas ir

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