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2021 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 2021 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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APIE ORGANIZACIJĄ
▪ Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) yra valstybinė
aukštoji mokykla, veikianti kaip viešoji įstaiga, vykdanti pirmos pakopos
kolegines studijas. Kolegija turi sukaupusi ilgalaikę patirtį – ji įsteigta
2002 m., reorganizavus aukštesniąsias technikos ir medicinos mokyklas.
Kolegija veikia pagal Statutą, kolegialūs Kolegijos valdymo
organai yra Kolegijos taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis
valdymo organas – direktorius. Statutu reglamentuoti veiklos tikslai,
pagrindinės mokslo ir studijų organizavimo nuostatos, studentų ir
darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.
▪ Veiklos tikslai įtvirtinti Šiaulių valstybinės kolegijos 2019–2021
m. strateginiame veiklos plane, o 2021 m. balandžio 29 d. vykusiame
posėdyje Šiaulių valstybinės kolegijos taryba patvirtino ilgalaikę
aukštosios mokyklos plėtros strategiją. Šiaulių valstybinės kolegijos
plėtros strategijoje 2021–2030 m. (ŠVK 2030) įvertintas Kolegijos plėtros
potencialas, įtvirtintos ilgalaikėje perspektyvoje aktualios strateginės
atramos ir veiklos kryptys, siekiant Kolegijos vizijos ir įgyvendinant misiją
besikeičiančios aplinkos sąlygomis. Strategija atskleidžia požiūrį į
Kolegijos plėtrą, grindžiamą studijų programų tvarumu, mokslo ir studijų
integracija, darnia sąveika su visomis suinteresuotomis grupėmis, veiklą
pagal socialinės atsakomybės principus.
▪ Kolegijoje suformuota organizacinė struktūra, kuri leidžia
planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Kolegijos

veiklą, racionaliai

paskirstyti išteklius, pareigas ir atsakomybę už atskirų veiklos sričių
įgyvendinimą, užtikrinti studijų kiekvienoje studijų krypčių grupėje
valdymo kokybę.
▪ Kolegijoje veikia Sveikatos priežiūros (3 katedros), Verslo ir
technologijų (5 katedros) fakultetai, Studijų ir mokslo koordinavimo
tarnyba, Veiklos planavimo tarnyba, Žinių ir technologijų perdavimo
centras.
▪ 2020–2021 m. m. Kolegijoje studijavo arti 1500 studentų,
dirbo 169 darbuotojai.
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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, 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.
motyvaciją,

plėtoti

Kolegijoje
akademinės

siekiama

sužadinti

bendruomenės

narių

studentų
kūrybinį

potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.
▪ Atvirumas. Kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira
naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.

4

2021 M. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA
▪ 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 Šiaulių valstybinės kolegijos 2019–2021 m.
strateginiu veiklos planu, o 2021 m. – su ilgalaike plėtros strategija ŠVK
2030.

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
PRINCIPAI IR PRIORITETAI
ŽMOGAUS TEISĖS
Žmogaus

teisės sudaro

vieną

svarbiausių konstitucinės

teisės institutų. Teisė į mokslą įtvirtinta daugelyje tarptautinių ir
nacionalinių teisės aktų. Šia teise pasinaudojo ir savo lūkesčius
Kolegijoje 2021 m. įgyvendino 385 asmenys.
▪ Pirmieji šių metų diplomai buvo įteikti jau sausio mėnesį –
juos gavo 40 Bendrosios praktikos slaugos programos studentų.
▪ Sveikatos priežiūros fakultetą 2021 metais baigė 149, Verslo
ir technologijų fakultetą – 236 studentai.
▪ Diplomus su pagyrimu šiemet gavo 25 absolventai, 13 iš jų
iš Sveikatos priežiūros fakulteto, 12 – iš Verslo ir technologijų fakulteto.
▪ Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai džiaugiasi, kad šių metų
studentai buvo atkaklūs, tikslingai ėjo savo svajonės link. Paskutiniai
studijų metai nebuvo patys lengviausi – teko derinti nuotolinį darbą su
įprastais

kontaktiniais

užsiėmimais,

atlaikyti

nelengvą

karantino

išbandymą ne tik kalbant apie studijas, bet ir asmeniniuose reikaluose,
siekiant maksimaliai suderinti visas gyvenimo ir kasdienių rūpesčių sritis.
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Studijos baigtos, absolventams įteikti profesinio bakalauro diplomai,
žymintys žingsnį į naują gyvenimo etapą ir platesnes veiklos galimybes.
▪ Šių metų Šiaulių valstybinės kolegijos absolventai buvo
įvertinti

įvairiomis

vardinėmis

stipendijomis:

Radviliškio

rajono

savivaldybės (Informacinių sistemų technologijos, Transporto logistikos
technologijų, Informacijos valdymo programų studentai), Kelmės
rajono savivaldybės (dvi Informacijos valdymo programos studentės),
Šiaulių rajono savivaldybės (Automobilių techninio eksploatavimo
programos studentas), Pakruojo rajono savivaldybės (Kosmetologijos
programos studentė). Pasinaudota paramos Šiaulių mieste galimybe
(Bendrosios praktikos slaugos programos studentas), du studentai
(Informacinių sistemų technologijos ir Autotransporto elektronikos
programų) įsitraukė į Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą
programą INOSTART. Kosmetologijos programos studentei buvo skirta
LR prezidento Kazio Griniaus stipendija, Multimedijos technologijų
studentė įvertinta Alvydo Stulpino stipendija.
▪ Iš šios laidos studentų vardinę stipendiją gavo 12 asmenų, iš
viso vardinė stipendija mokėta 17 kartų: trys studentai ją gavo po 2
kartus, vienas studentas – 3 kartus.
▪ Kelioms dešimtims studijas baigiančių studentų įteiktos
padėkos už aktyvią veiklą, kolegijos viešinimą, akademinius ir sportinius
pasiekimus.
▪ 2021–2022 m. m. studijas Kolegijoje pradėjo per 370
asmenų, iš kurių net 77 proc. Bendrojo priėmimo sistemoje pasirinko ŠVK
pirmuoju pageidavimu. Iš pirmo kurso studentų apie 50 proc. vidurinį
išsilavinimą įgijo anksčiau nei 2021 metais, o 47 proc. jų jau turi aukštąjį
(31 asmuo) arba profesinį (85 asmenys) išsilavinimą.
▪ Kolegija pandemijos iššūkius priėmė perorganizuodama
darbą, įgyvendindama įvairius pokyčius. Tiek administracijos, tiek
katedrų lygiu organizuotos apklausos atskleidė pakankamai gerus
studentų ir dėstytojų prisitaikymo prie darbo karantino sąlygomis
rezultatus. Pavyzdžiui, tiriant jų požiūrį į virtualias ir / ar mišrias studijas,
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paaiškėjo, kad net 33 proc. studentų virtualus būdas patiko net labiau
nei auditorinis, 18 proc. studentų teigė, kad jie studijavo beveik taip
kaip auditorijoje, o apie 20 proc. studentų, iš pradžių turėję sunkumų,
paskui tvirtino juos įveikę. Dėstytojų pasisakymuose aiški mintis, kad
nesėkmės faktorių darbe pajuto tik 2,2 proc. apklaustųjų. 50 proc. ir
daugiau respondentų mato nuotolinio mokymosi būdą aktualų ir
ateityje. Šiame kontekste ryškią prasmę įgauna savivaldaus mokymosi
kompetencija, kai laisvės ir atsakomybės aspektų sąveika virsta iššūkiu
ir tikslu. Šis ir kiti tyrimai tik patvirtino nuotolinio mokymosi formos poreikį,
poreikį tobulinti naujas kompetencijas, tokių mokymų techninę bazę.
▪ Verslo ir technologijų fakultete nuotoliniu būdu įvyko
tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos
technologijos ir sumani visuomenė“. Konferencijos, kuri organizuota
kartu su Chuano Karloso universitetu (Ispanija), Apskaitos ir finansų
koledžu (Latvija), Porto politechnikos institutu (Portugalija), Kaukazo
tarptautiniu universitetu (Gruzija), Didžlės universitetu (Turkija), dalyviai
galėjo susipažinti su keliomis dešimtimis pranešimų verslo, apskaitos,
komunikacijos, informacinių technologijų ir inžinerinių sprendimų
temomis.
▪ Konferencijoje nagrinėtos mokslinių pranešimų kryptys:
Naujosios technologijos inžinerijos moksluose; Verslas, ekonomika ir
vadyba: problemos ir galimybės; Apskaita, auditas, finansai: teorija ir
praktika;

Informacijos

ir

komunikacijos

raiška

informacinėje

visuomenėje. Konferencijoje pranešimus skaitė per 100 dalyvių iš 7 šalių:
Baltarusijos, Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Turkijos ir Ukrainos.
▪ Kvidzyno

Povislanska

universiteto

(Lenkija)

kvietimu

Kolegijos dėstytojai nuotoliniu būdu dalyvavo kartu su Šiaulių valstybine
kolegija,

kitais

užsienio

partneriais

organizuotoje

tarptautinėje

mokslinėje konferencijoje „The Health Care Sector in the Face of the
SARS - CoV-2 Coronavirus Pandemic“ ir tarptautinėje studentų
konferencijoje „Healthcare Sector Facing the SARS-CoV-2 Coronavirus
Pandemic“.
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▪ Šiais metais Šiaulių valstybinė kolegija gavo atsakymą į
Europos Komisijai pateiktą paraišką „Erasmus+“ aukštojo mokslo
chartijai 2021–2027 metų laikotarpiui gauti. Paraiška buvo įvertinta
maksimaliai! Toks pripažinimas neabejotinai atveria naujų veiklos
krypčių ir galimybių.
▪

„Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina

kokybišką „Erasmus+“ veiklų įgyvendinimą mokslo ir studijų institucijose.
Chartijos suteikimas patvirtina, kad „Erasmus+“ tikslai yra ir pačios
institucijos modernizavimo bei tarptautiškumo strategijos dalis. Aukštoji
mokykla įsipareigoja laikytis visų keliamų „Erasmus+“ įgyvendinimo
reikalavimų ir Europos bendradarbiavimo principų.
▪ „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartijoje nustatyta bendra
Europos ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią vykdo
programoje dalyvaujanti Šiaulių valstybinė kolegija, kokybės sistema.
ECHE yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą,
taip pat vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus ar kitus
„Erasmus+“ daugiašalius projektus.
▪

Naują etapą Kolegija pasitinka su geru įdirbiu: 2014–2020

m. mainų programos

„Erasmus+“ etapas buvo reikšmingas Šiaulių

valstybinei kolegijai: bendradarbiauta su 171 užsienio organizacija 35
šalyse; daugiau nei 600 Kolegijos studentų / absolventų įgijo
tarptautinės dalinių studijų ir praktikos patirties; Kolegijos dėstytojai /
administracijos darbuotojai dalyvavo 266 „Erasmus+“ vizituose. Per šį
programos etapą Kolegija priėmė 320 užsienio studentų, savo patirtimi
su Kolegijos bendruomene dalijosi 349 dėstytojai / administracijos
darbuotojai iš užsienio aukštųjų mokyklų.
▪ 2021 m. prasidedančiam „Erasmus+“ etapui įgyvendinti
Europos Komisija skiria daugiau nei 26 mlrd. Eur. Didžioji programos dalis
bus skirta mobilumo, institucijų bendradarbiavimo ir politikos kūrimo
projektams švietimo srityje remti. Siekiama, kad naujoji 2021–2027 m.
programa būtų dar įtraukesnė, prieinamesnė ir tvaresnė. Tarp
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svarbiausių jos tikslų – siekis remti skaitmeninę Europos švietimo
pertvarką ir prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo.
▪ Šiais mokslo metais, kad ir sudėtingomis sąlygomis, Kolegija
tęsė akademinio mobilumo vizitų organizavimą.
▪ Liveta Šidlauskaitė, Socialinio darbo programos studentė
atliko dviejų mėnesių praktiką Latvijos samariečių asociacijoje.
Pirmosios pažintinės praktikos metu Šiaulių valstybinės kolegijos
studentė turėjo galimybę susipažinti su svečios šalies socialine sistema.
Liveta patikina, kad Latvijos socialinė sistema labai skiriasi nuo mūsiškės,
nors ir esame šalys kaimynės. Visiems studentams Liveta rekomenduoja
dalyvauti mainų programoje „Erasmus+“, kad jie galėtų iš arčiau
pamatyti būsimą specialybę kitoje šalyje.
▪ Gamybos

ir

logistikos

vadybos programos

studentas

Domantas Žiogas sako, kad, vos pradėjęs studijuoti aukštojoje
mokykloje,

žinojęs,

jog

būtinai

pasinaudos

mainų

programos

„Erasmus+“ siūlomomis galimybėmis. Nepaisant sunkios situacijos
pasaulyje dėl COVID-19 pandemijos, studentas išvyko į Čekiją.
▪ Pirmieji Informacijos valdymo studentai išvyko studijuoti į
Porto politechnikos institutą pagal dvigubo diplomo sutartį.
▪ Semestro pabaigoje vykdytoje studentų apklausoje apie
dalyvavimą tarptautinėse programose studentai paminėjo gerą
patirtį, ketinimą dalyvauti ir kitais metais: „Erasmus mobilumo
programa supažindino su studijų kokybe užsienyje, padėjo susipažinti
su studentais iš kitų Europos valstybių“.
▪ Sausio mėnesį Prahoje (Čekija) buvo pasirašyta Europos
universitetų

tinklo

NEOLAiA

ir

Šiaulių

valstybinės

kolegijos

bendradarbiavimo sutartis. NEOLAiA (graikiškai – jaunystė) yra glaudus
šešių jaunų, greitai besivystančių aukštojo mokslo institucijų, įsikūrusių
mažuose ir vidutinio dydžio miestuose, aljansas.
▪ Vadovaujantis „Direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu
organizavimo tvarkos aprašu“ ir kitais teisės aktais, Kolegijoje naujais
studijų metais ilgametę vadovę dr. Nataliją Šedžiuvienę pakeitė
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anksčiau pavaduotojos strateginei plėtrai pareigas vykdžiusi dr. Lina
Tamutienė.
▪ Imtasi veiklos efektyvumą didinančių strateginių pokyčių.
Sudaryta nauja organizacinė struktūra, 2021 rugpjūčio 31 d. patvirtinta
Kolegijos tarybos nutarimu Nr. KTN-10. Sustiprinti sprendimų priėmimo
įgaliojimai vidurinės grandies vadovų lygmeniu. Studijas vykdo du
akademiniai

padaliniai

(vadovai

–

dekanai).

Kiti

du

veiklą

administruojantys ir pagalbą teikiantys struktūriniai padaliniai yra du:
Studijų ir mokslo koordinavimo tarnyba įgyvendina misijoje užsibrėžtą
mokslo

ir

studijų

integraciją

ir

pagalbą

studijoms;

Kolegiją

administruojantis padalinys yra Veiklos planavimo ir valdymo tarnyba.
▪ 2021 m. Šiaulių valstybinės kolegijos taryba patvirtino
ilgalaikę aukštosios mokyklos plėtros strategiją (2021 m. balandžio 29 d.
nutarimas KTN-6 ). Šiaulių valstybinės kolegijos plėtros strategijoje 2021–
2030 m. (ŠVK 2030) įvertintas Kolegijos plėtros potencialas, įtvirtintos
ilgalaikėje perspektyvoje aktualios strateginės atramos ir veiklos
kryptys, siekiant Kolegijos vizijos ir įgyvendinant misiją besikeičiančios
aplinkos sąlygomis.
▪ Strategija atskleidžia požiūrį į Kolegijos plėtrą, grindžiamą
studijų programų tvarumu, mokslo ir studijų integracija, darnia sąveika
su visomis suinteresuotomis grupėmis. Kolegija atvira naujoms idėjoms,
greitai ir lanksčiai reaguoja į aplinkoje vykstančius pokyčius – o tai ir yra
Kolegijos ateities garantas. Pagrindinės strategijos įgyvendinimo
prielaidos – sutelktas visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas,
gebėjimas veikti komandoje, nuolatinė veiklos rezultatų stebėsena ir jų
analizė, atitinkami strateginiai sprendimai.
▪ Kolegijoje aktyvios socialinės akcijos: Šiaulių valstybinėje
kolegijoje Socialinį darbą studijuojanti Agnė yra viena iš aktyviai
savanoriaujančių studenčių. Jos kelias į savanorystę prasidėjo jau
mokykloje – teko prisidėti prie nedidelių gerumo akcijų, savanoriauti
„Maisto banke“. Dabar Agnė padeda vaikų dienos centro vaikams
atlikti namų darbus, kartu žaidžia stalo žaidimus. Retkarčiais tenka
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pagelbėti pasirengti kokiai nors nedidelei šventei, pavyzdžiui, vaikų
gimtadieniams.

Savanorystė

padeda

geriau

pažinti

būsimą

specialybę, pamatyti viską ne studento, o darbuotojo akimis, įvertinti
problemines šeimų situacijas ir bandyti ieškoti sprendimų. Be to, malonu
yra jausti, kad tavo veikla padeda tiems, kuriems pagalbos reikia.
▪ Kolegija aktyviai ruošiasi vienam didžiausių renginių Šiaulių
miesto jaunimui – „Galimybių festivaliui TAVO PIN KODAS“. Renginys
organizuojamas ketvirtą kartą, tikimasi, kad jis bus toks sėkmingas kaip
pernai.
▪ Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie Sausio 13-osios rytą
visoje Lietuvoje tradiciškai vykstančios pilietinės vienybės ir vilties akcijos
„Atmintis gyva, nes liudija“. Kolegijos bendruomenė rinkosi į nuotoliniu
būdu organizuotą popietę Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečiui
paminėti „Atminti. Branginti. Tikėti“. Renginį vedė

Organizacijos

komunikacijos ir rinkodaros programos pirmo kurso studentės.
▪ Švenčiant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną
Lietuvos Respublikos Seime pagerbti 2021-ųjų metų Kalbos premijos
kandidatai, tarp kurių – Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir
komunikacijos katedros docentė dr. Jurgita Macienė. Dėstytoja
Kalbos premijai nominuota už reikšmingą lituanistinę veiklą tiek
asmeniniu ir instituciniu, tiek regiono ir nacionaliniu lygmenimis.
▪ Šiaulių valstybinė kolegija tradiciškai įsitraukė į visoje
Lietuvoje ir užsienyje nuo vasario vidurio vykstančius Lietuvių kalbos
dienų renginius. Kolegijos bendruomenės nariai ir visi, kuriems įdomi
kalba, vasario 24 d. buvo kviečiami į humanitarinių mokslų daktarės
Rūtos Kazlauskaitės paskaitą „Įdomūs lietuvių kalbos faktai“. Nuotoliniu
būdu vykusi paskaita sulaukė didžiulio susidomėjimo. Į ją susirinko
daugiau nei 80 klausytojų iš visos Lietuvos.
▪ Kaip ir kasmet, Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie
iniciatyvos ir kvietė paminėti Europos dieną dalyvavimu tradiciniame
žinių konkurse.
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▪ Šiaulių valstybinė kolegija buvo pakviesta į susitikimą su
Prezidentu Gitanu Nausėda, kuriame dalyvavo Šiaulių miesto meras
Artūras Visockas, kitų aukštųjų mokyklų vadovai, miesto akademinės
bendruomenės nariai. Susitikimo metu aptartos Šiaulių regiono
aukštojo mokslo perspektyvos ir aukštųjų mokyklų indėlis siekiant kurti
įtraukią visuomenę. Susitikime Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
dekanė kalbėjo ir apie įtraukios visuomenės iššūkius, neįgaliųjų
integraciją.

Pašnekovai

įgyvendinamos

aptarė

komunikacijos

geranoriškos,

būtinybę

studijų

atviros

ir

laiku

procese.

Buvo

konstatuota, kad labai svarbu neįgalių studentų poreikius sužinoti jau
studijų pradžioje, nes taip aukštosios mokyklos dėstytojams ir
administracijai būtų galima pasirengti, padėti, skirti daugiau dėmesio.
Su Prezidentu aptartos Kolegijos raidos perspektyvos, reikšmė Šiaulių
regione.
▪ Gegužės 14 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų
generalinėje asamblėjoje Šiaulių valstybinė kolegija gavo dar vieną
regiono

verslininkų pripažinimo

ženklą.

Aukštoji

mokykla

buvo

nominuota „Už sėkmingą aukštosios mokyklos misijos įgyvendinimą ir
verslo partnerystės plėtrą 2020 metais“.
▪ Kolegijoje studijuoja / dirba žmonės, kurių veikla yra
pastebėta ir įvertinta: už Biržų krašto dvasinio, kultūrinio, istorinio ir
archeologinio paveldo saugojimą, puoselėjimą ir viešinimą Šiaulių
valstybinės kolegijos Informacijos valdymo studijų programos antro
kurso studentas Evaldas Timukas pasiūlytas į vieną iš Biržų krašto
laikraščio „Šiaurės rytai“ organizuojamo tradicinio Metų biržiečio
konkurso nominacijų. Evaldas Timukas – ne tik Šiaulių valstybinės
kolegijos studentas, bet ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio
viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas, Nemunėlio Radviliškio
mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ vadovas ir muziejininkas,
kraštotyrininkas, archeologas entuziastas ir mėgėjų dramos kolektyvo
narys, diplomuotas floristas, dar rašantis ir eiles.
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▪ Statybos studijų programos studentams atiteko profesinio
meistriškumo konkurso laurai. Šiaulių valstybinei kolegijai šiame
konkurse atstovavo Statybos studijų programos studentų komanda
„Auksinis šalmas“. Laimėtojų laukia įspūdingas konkurso rėmėjų prizas:
tris dienas truksiantys Tekla Structures mokymai.
▪ Šiaulių valstybinės kolegijos studentų komanda ir vėl
iškovojo pirmąją vietą tarptautiniame tiksliųjų mokslų konkurse
„Sužinok-Apskaičiuok-Įsimink 2021“. Kolegijai šiame konkurse atstovavo
inžinerijos ir informatikos mokslų pirmo kurso studentai, Šiaulių valstybinė
kolegija konkurse nugali jau antrus metus iš eilės.
▪ Kolegija įgyvendina savo pareigą šviesti visuomenę. Minint
tarptautinę šeimos dieną Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo
katedros

lektorė

ir

Telšių

socialinių

paslaugų

centro

Globos

koordinatorė Jurgita Venclovienė surengė paskaitą apie įvaikinimo
proceso esmę. Taip siekta paneigti mitus, stabdančius šeimas, kurios vis
pagalvoja apie įvaikinimą, bet taip ir nepasiryžta jo pradėti. Aišku,
sprendimas globoti arba įsivaikinti yra labai reikšmingas tiek pačiam
vaikui, tiek jo įtėviams ar globėjams, todėl turi būti įvertinti visi svarbūs
faktoriai. Lietuvoje apie 1500 įvairaus amžiaus vaikų yra prižiūrimi
globos institucijų – norinčių suteikti jiems namus ir galimybę būti šeimos
nariais vis dar neatsiranda.
▪ Kolegija teikia duomenis ir pasilygina su kitomis aukštosiomis
mokyklomis. Žurnalo REITINGAI spaudos konferencijoje pristatyti
Lietuvoje veikiančių valstybinių ir privačių švietimo įstaigų vertinimai.
2021 metų kolegijų reitinge – pokyčiai. Šiaulių valstybinė kolegija iš
pernykštės septintos vietos pakilo per dvi pozicijas ir dabar patenka į
geriausių Lietuvos valstybinių kolegijų penketuką.
▪ Šiemet reitinguojant kolegijas ir universitetus dar daugiau
dėmesio

skirta

priimamų

studentų

pasirengimui,

studijų

vietos

pasirinkimui pirmuoju pageidavimu, studentų nubyrėjimui, absolventų
įsidarbinamumui, nuo studijų praėjus vieneriems metams gaunamam
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atlyginimui ir darbdavių nuomonei apie absolventų parengimo
kokybę.
▪ Gegužės 31 d. nuotoliniu būdu vyko Marijampolės kolegijos
organizuotas Socialinio darbuotojo meistriškumo konkursas 2021.
Šiaulių

valstybinei

kolegijai

atstovavo 3

Socialinio

darbo studijų

programos studentės, jos laimėjo pirmąją vietą ir pereinamąjį prizą.
Merginų komandos pavadinimas („Ubuntu“) atspindi Afrikos filosofiją,
kurios prasmė – „žmoniškumas kitų atžvilgiu“. Ubuntu – tai gyvenimo
būdas, nukreiptas į pagarbą, lojalumą ir rūpinimąsi žmonėmis, jų
santykiais su bendruomene.
▪ Šiaulių valstybinę kolegiją pasiekė puiki žinia – Gamybos
inžinerijos studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės
ženklas. Užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“
vykdomo projekto „Investors‘ Spotlight“ esmė – aukštojo mokslo studijų
programų peržiūra pagal užsienio investuotojų poreikius. Užsienio ir
lietuviško

kapitalo

peržiūroje,

investuotojų,

vertinimu

Šiaulių

dalyvavusių

studijų

programų

valstybinės

kolegijos Gamybos

inžinerijos studijų programos atstovai geba efektyviai bendradarbiauti
su verslu. Vertinimo metu verslo atstovų išsakyti lūkesčiai atsispindėjo
parengtuose

rekomendacijų

įgyvendinimo

planuose

ir

jau

įgyvendintuose studijų programos, studijų proceso pokyčiuose.
Tikimasi, kad „Investors‘ Spotlight“ ženklas taps kokybės indikatoriumi
besirenkantiems studijas, paskatins didesnį susidomėjimą regionui
būtinus specialistus rengiančia programa.
▪ Baigiantis mokslo metams Šiaulių valstybinės kolegijos
bendruomenė pasveikino daugiausia per 2020–2021 studijų metus
nuveikusius dėstytojus ir studentus.
▪ Abu Šiaulių valstybinės kolegijos fakultetai ir Studentų
atstovybė metų rezultatus apibendrinančiam renginiui „S.V.A.K.O.
apdovanojimai 2021: metų ryškiausieji!“ išrinko penkių nominacijų –
METŲ

PROVERŽIO,

METŲ

INICIATYVOS,

METŲ

PROTO,

METŲ

TARPTAUTINĖS SĖKMĖS IR METŲ ŽVAIGŽDĖS – laureatus dėstytojų ir
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studentų kategorijose. Kolegijos darbuotojams skirta METŲ ENERGIJOS
nominacija. S.V.A.K.O. apdovanojimai organizuojami jau septintus
metus iš eilės. Šiemetiniai apdovanojimai išsiskyrė tuo, kad jie pirmą
kartą vyko nuotoliniu būdu – platformoje ZOOM organizuotas renginys
sulaukė daugiau kaip 100 dalyvių.
▪ Šiaulių valstybinė kolegija kasmet kviečia tapti Dofe
bendruomenės dalimi. Tarptautinė DofE apdovanojimų (angl. The
Duke of Edinburgh’s International Award) programa – tai daugiau nei
140 pasaulio šalių įgyvendinama programa, skirta jauniems žmonėms
(nuo 14 iki 24 metų), kuriems svarbu nuolat tobulėti, mokytis, realizuoti
save ir daryti pozityvius pokyčius ne tik savo gyvenime, bet ir
bendruomenėje. Šiaulių valstybinėje kolegijoje DofE apdovanojimų
programa pradėta vykdyti 2015 metais.

DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ TEISĖS
„Pasaulinio

susitarimo“

dokumente

išsamiai

aptariamos

darbuotojų ir studentų teisės. Pabrėžiama siekiamybė panaikinti
diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ar profesija. Šiaulių valstybinė
kolegija yra atvira, priimanti naujoves, iškelianti talentus ir susitelkusi
teikti bendruomenei tinkamą finansinę, akademinę, socialinę paramą.
▪ Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus,
siekiant tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią
tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, darbas
Šiaulių valstybinėje kolegijoje visą pusmetį organizuotas taip: studijų
procesas vykdytas nuotoliniu būdu; dėstytojai dirbo nuotoliniu būdu (iš
namų); darbuotojai (išskyrus ūkio darbuotojus bei Bibliotekos ir
savarankiškų studijų centro darbuotojus) dirbo ir klientus aptarnavo
nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti
darbo vietoje kolegijoje; praktiniai užsiėmimai, kurių negalima vykdyti
nuotoliniu būdu, galėjo būti vykdomi kolegijos patalpose pagal
fakultetų dekanų patvirtintus grafikus, laikantis rekomenduojamų
higienos reikalavimų ir vengiant didesnių susibūrimų; buvo ribojamas
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bibliotekos darbo laikas ir jos teikiamos paslaugos; bibliotekoje
reikalauta laikytis saugos reikalavimų. Mokymus studentams biblioteka
organizavo nuotoliniu būdu.
▪ Šiemet,
organizuotas

kaip

įprasta,

dėstytojų

Šiaulių

kvalifikacijos

valstybinėje
atitikties

kolegijoje

nustatytiems

reikalavimams patikrinimas. Nuotoliniu būdu vyko Šiaulių valstybinės
kolegijos dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis. Atestacijai
dokumentus pateikė ir sėkmingai atestuoti 7 Kolegijos dėstytojai.
▪ Šiaulių

valstybinė

kolegija

dalyvauja

tarptautiniame

moksliniame projekte GUESS. Studentai kviečiami užpildyti apklausą,
kuria siekiama sužinoti jaunimo ateities planus ir su jais susijusią veiklą.
GUESSS yra didžiausias studentų verslumo tendencijų tyrimas (Global
University Entrepreneurial

Spirit

Survey, www.guesssurvey.org),
metų bendradarbiaudamas

Students’

kurį

su

aukštosiomis

nuo

2003

mokyklomis

visame

pasaulyje organizuoja Šveicarijos Šv. Galleno universitetas. Oficialus
tyrimo

organizatorius

Lietuvoje:

ISM

Vadybos

ir

ekonomikos

universitetas. Šiaulių valstybinėje kolegijoje skatiname studentus
atsakyti į anketos klausimus, juolab, kad visi apklausos dalyviai galės
dalyvauti loterijoje, kurioje galima laimėti tyrimo rėmėjo VDU
įsteigtą 500 eurų prizą.
▪ Šiaulių pramonininkų asociacijos atskiru apdovanojimu
įvertinta Šiaulių valstybinės kolegijos Inžinerijos mokslų katedros vedėjo
Sauliaus

Palepšaičio

veikla.

Jis

„Darbo

žvaigždės

medaliu“

apdovanotas už reikšmingą administracinį, pedagoginį, mokslinį
darbą,

vertingą

indėlį

rengiant

inžinerijos

specialistus.

Saulius

Palepšaitis du dešimtmečius vadovavo Verslo ir technologijų fakultetui:
rūpinosi fakulteto studijų programoms reikalingos materialiosios bazės
plėtra, buvo vienas iš tų, kurie prisidėjo rengiant naujas studijų
programas. Kolegijai, miestui ir regionui nuveikti darbai įvertinti
„Profesijos riterio“ nominacija.
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▪ Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
prodekanės darbas įvertintas nacionaliniu mastu. Prodekanei Laimai
Leščinskienei įteiktas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministrės Jurgitos Šiugždinienės pasirašytas padėkos raštas. Fakulteto
prodekanei, Socialinio darbo katedros lektorei skirta padėka už
kūrybingą ir inovatyvią veiklą bei reikšmingą vadybinį ir akademinį
darbą sveikatos priežiūros specialistų rengimo srityje. Priimdama
padėką Laima Leščinskienės pabrėžė, kad svarbiausia administracinio
ir pedagoginio darbo sąsaja yra studentai.
▪ Šiaulių

pramonininkų

asociacijos

organizuotoje

konferencijoje „Lyderystė pokyčių laikais. Ko išmokome?“ pagerbti
pasižymėję Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai. Beveik
du dešimtmečius kolegijai vadovavusi dr. Natalija Šedžiuvienė įvertinta
garbės ženklu už prasmingą ir nuoširdų darbą vystant Šiaulių regiono
švietimą ir mokslą. Informatikos mokslų katedros lektorius Donatas
Daugirdas ir Informacinių sistemų technologijos studijų programos
absolventas Kazimieras Babrauskas pagerbti už mokymosi ir mokslo
pasiekimus. „Profesijos riterio“ apdovanojimas atiteko net dviem Šiaulių
valstybinės kolegijos dėstytojoms – Socialinio darbo katedros lektorei
Laimai Leščinskienei bei Vadybos ir komunikacijos katedros lektorei
Neringai Trinkaitei. „Profesijos riterio“ sertifikatai iš viso jau yra įteikti
dviem dešimtims Šiaulių valstybinės kolegijos atstovų.
▪ Po rudens semestro dėl įvairių priežasčių atsiradusioms
laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti skelbtas
konkursas į 33 vietas 11 studijų programų. Per metus tokia rotacija
vykdoma du kartus. Iš viso šia galimybe pasinaudojo ir į valstybės
finansuojamas vietas perėjo 92 studentai.
▪ Priėmimas į laisvas pirmo kurso studijų vietas, priėmimas į
aukštesnius kursus su ankstesnių studijų dalykų įskaitymu, priėmimas po
pertraukos moksle, baigiamajam darbui parengti ir kt. vykdytas Šiaulių
valstybinės kolegijos fakultetų dekanatuose.
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▪ Vieną iš geriausiems Lietuvos studentams skiriamų vardinių
Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijų šiais studijų metais gaus ir
Šiaulių

valstybinės

kolegijos

studentė.

Kosmetologiją studijuojančiai Karinai Vlasovaitei paskirta Prezidento
Kazio Griniaus stipendija, kuri skiriama gyvybės mokslų, sveikatos
mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ir sporto studijų krypčių
studijas pasirinkusiems studentams.
▪ Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią,
teikia įvairias finansinės pagalbos priemones. Taip pat studentai gali
gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis
studijų fondas (VSF). Šiaulių valstybinė kolegija aktyviai viešina
informaciją ir pasirūpina, kad pagalba pasinaudotų visi, kam jos reikia.
▪ Matematika, inžinerija ir informatika – tos sritys, kurių
specialistų Lietuvoje trūksta labiausiai. Ne išimtis ir Šiaulių regionas.
Todėl Šiaulių verslininkai pasiryžę patys investuoti į jaunus būsimuosius
specialistus, kad tik jie liktų Šiaulių regione ir rinktųsi vietines įmones.
Viena

priemonių

–

vardinių

stipendijų

steigimas

geriausiems

studentams.
▪

Rugpjūčio 26 d. Šiauliuose viešint ekonomikos ir inovacijų

ministrei Aušrinei Armonaitei Šiaulių valstybinėje kolegijoje buvo
surengta diskusija „Talentų ugdymas ir pritraukimas – strateginis
Lietuvos tikslas“. Diskusijoje kartu su Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų
atstovais dalyvavo Šiaulių meras Artūras Visockas, miesto verslo
atstovai, buvo aptartos talentų ugdymo ir pritraukimo į Šiaulių regioną
problemos bei galimybės. Šiam tikslui pasiekti ministrė akcentavo vieną
pagrindinių priemonių – toliau mokėti tikslines skatinamąsias 200 eurų
dydžio

stipendijas

studentams,

pasirinkusiems

informatikos,

matematikos ir inžinerijos sričių studijas. Šiaulių valstybinėje kolegijoje
tokių stipendininkų 2020–2021 m. m. buvo 48, o naujais mokslo metais
– jau 96.
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▪ Džiugu konstatuoti, kad 2021–2022 studijų metais minėta
finansinė parama aukštojo mokslo siekiantiems asmenims bus skiriama
net septynių Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomų programų
studentams, studijuosiantiems valstybės finansuojamose vietose.
Tikslines stipendijas visą studijų laikotarpį gaus Informacinių sistemų
technologijos,

Multimedijos

sistemų, Automatikos

ir

elektros

technologijų, Programų

inžinerijos, Automobilių techninio

eksploatavimo, Autotransporto

elektronikos ir Gamybos

inžinerijos programų studentai.
▪ Studentai

gali

gauti

finansinę

paramą,

skiriamą

iš

Valstybinio studijų fondo. 2020 m. pavasario semestre socialinę
stipendiją gavo 56 studentai; skatinamąją – 227; paskolą studijų kainai
kompensuoti – 12; paskolą gyvenimo išlaidoms – 5. Kolegijos iniciatyva
iš mecenatų vienkartinę paramą gavo 10 studentų, vardinė stipendija
skirta 8 studentams.
▪ Kolegijoje įvairiais kanalais nuolat viešinama informacija
apie priėmimą į laisvas pirmo kurso studijų vietas, priėmimą į
aukštesnius kursus su ankstesnių studijų dalykų įskaitymu, priėmimą po
pertraukos moksle, baigiamajam darbui parengti ir kt. Visa tai
vykdoma Šiaulių valstybinės kolegijos fakultetų dekanatuose. 2021 m.
pavasarį, atlikus vidiniais teisės aktais apibrėžtas procedūras, priimtas
31 asmuo.
▪ Kolegijoje vis plečiamos informacinės ir palaikančios veiklos
pirmakursiams. Atnaujintas „Pirmakursio gidas“, organizuota pažintinė
diena pirmo kurso studentams „Pirmakursių meet`as“, dar aktyvesnė
veikla socialiniuose tinkluose.
▪ Vasario mėn. visi Šiaulių valstybinės kolegijos pirmakursiai
buvo pakviesti susitikti online! Jiems pristatytos „Erasmus+“ galimybės;
parama

studentams,

organizuojamų

renginių

galimybė
planavimo

prisijungti
ir

prie

įgyvendinimo;

Kolegijoje
Studentų

atstovybė, Karjeros centras, popaskaitinės veiklos įvairovė ir kt.
Administracijos atstovai atsakinėjo į pirmakursiams rūpimus klausimus.
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▪ Kolegija

tęsia

sėkmingą

bendradarbiavimą

su

savo

strateginiais partneriais. Šiaulių valstybinė kolegija nuo šiol turi
komercinio transporto kabinetą. Jo atsiradimą parėmė įmonė
JUPOJOS TECHNIKA. JUPOJOS TECHNIKA priskiriama prie didžiausių
įmonių

Lietuvoje,

užsiimančių

krovininių

automobilių,

autobusų,

priekabų ir puspriekabių atsarginių detalių didmenine bei mažmenine
prekyba. Ši įmonė, atstovaujanti grupei NexusTruck Lietuva, padeda
visoms kolegijoms, rengiančioms transporto inžinerijos specialistus.
▪ Artėjant brandos egzaminams, Kolegija kviečia moksleivius
dalyvauti

jiems

skirtuose

užsiėmimuose.

Dėstytojų

pagalba

puoselėjama jau ne vienerius metus. Buvo vedami nemokami
matematikos ir fizikos užsiėmimai. Papildomai mokytis į šiuos užsiėmimus
šiais metais atvyko nedaug moksleivių (tik 4), tačiau jų pasirengimas
buvo rezultatyvus.
▪ Kolegijoje yra studentų, kurie studijuodami tęsia savo
sportinę

karjerą.

Šiaulių

valstybinės

kolegijos

Tarptautinio

verslo programos studentė ir Šiaulių moterų krepšinio komandos
„Šiauliai“ žaidėja Enrika Matiukaitė aktyviu sportu užsiima jau 10 metų.
Sportininkei patogu siekti išsilavinimo gimtajame mieste, be to, iš
pažįstamų žmonių, studijuojančių šioje aukštojoje mokykloje, ji išgirdo
daug gerų atsiliepimų. Enrika nusiteikusi žaisti krepšinį tiek, kiek jai leis
sveikata, o ateityje, baigusi mokslus, ji norėtų įkurti savo verslą.
▪ Kolegija

pradeda

naują

projektą

„SVAKO

verslumo

laboratorija“. Idėja subrandinta atsižvelgiant į darbo rinkos situaciją ir
jos sąlygotą kompetencijų poreikį, įvairių apklausų metu išsakytą
studentų lūkestį studijų metu aktyviau įsitraukti į veiklas, orientuotas į
probleminį mokymą(si) ir kūrybinį mąstymą. Projekto veiklos, kuriose
dalyvauja apie 300 (apie pusę – iš užsienio šalių) studentų, tęsis 3 mėn.
Tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, padidės Šiaulių valstybinės
kolegijos studentų susidomėjimas antrepreneryste, t. y. verslo idėjų
kūrimu, naujų įmonių steigimu, studentai įgis naujo turinio žinių apie
verslumo raišką šiuolaikiniame gyvenime.
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▪ Kolegijoje dirbantys dėstytojai sėkmingai plėtoja veiklas
pagal savo mokslinių interesų sritį. Tarp Biomedicinos mokslų katedros
profesorės habil. dr. Vidos Motiekaitytės mokslinių interesų – augaluose
esančių vaistinių medžiagų tyrimai. Šių metų pradžioje tarptautiniame
mokslo žurnale „Journal of berry research“, atitinkančiame mokslinei
produkcijai keliamus aukštus reikalavimus, kartu su nuolatiniais
partneriais iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Farmacijos
fakulteto paskelbtas naujas profesorės straipsnis „UPLC-PDA metodo
sukūrimas,
Vaccinium

patvirtinimas
L.

uogose“

ir

taikymas

profiliuojant

(angl. Development,

antocianinus

validation,

and

application of UPLC-PDA method for anthocyanins profiling in
Vaccinium

L.

berries).

Žurnalas

yra

referuojamas

duomenų

bazėje Clarivate Analytics Web of Science. 2017–2020 metais
profesorė V. Motiekaitytė su bendraautoriais paskelbė 4 farmacijos
mokslų straipsnius žurnaluose, referuojamuose šioje duomenų bazėje.
▪ Pasauliui kovojant su COVID-19 pandemija ir jos sukeltais
padariniais, psichikos sveikatos raštingumo klausimas tapo ypatingai
aktualus, nes prie sudėtingų aplinkybių turintys prisitaikyti studentai
patiria didelę įtampą ir susiduria su ilgalaikes psichikos sveikatos
problemas sukeliančiais veiksniais.
▪ Psichologinių

paslaugų

ir

prevencijos

priemonių

prieinamumas yra neatsiejama emociškai palankios studijų aplinkos
dalis, daranti reikšmingą įtaką studentų akademiniams rezultatams,
gebėjimui realizuoti save ir aukštosios mokyklos gebėjimui užtikrinti
kokybišką studijų proceso įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, LSS, VU SA,
LURK ir LKDK, pasirašydamos susitarimą „Dėl psichikos

sveikatos

stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose“, įtvirtina siekį dėti bendras
pastangas stiprinant studentų psichikos sveikatą Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Apie Šiaulių valstybinės kolegijos studentams teikiamą
psichologinę pagalbą skelbiama www.svako.lt
▪ SPF ir šiais mokslo metais išlaikė tradiciją įvertinti savo
studentų geriausius pasiekimus. Nuotoliniame renginyje pasidžiaugta
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studentų

vienybe,

aktyvumu,

sėkmingu

bendradarbiavimu.

„Didžiuojamės studentais, kurie geba puikiai derinti skirtingas veiklas,
mokslus, skiria dėmesio ir visuomeninei veiklai, savanorystei“, – kalbėjo
fakulteto atstovai. Pažymėti pažangiausi 14 studentų.
▪ Jau ne pirmus metus Šiaulių valstybinę kolegiją garsina
Transporto inžinerijos ir Inžinerijos mokslų katedrų studentų baigiamieji
projektai – kasmet konstruojamos vis naujos transporto priemonės.
Šiemet džiaugiamės galėdami išmėginti elektra varomus triračius
dviračius.

Elektra

varomų

triračių

dviračių

kūrybinė

komanda

– Autotransporto elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis,
Ernestas Urbietis ir dėstytojas Tomas Kalinauskis.
▪ Kasmet kviečiame Kolegijos studentus dalyvauti apklausoje
ir išreikšti nuomonę apie studijų kokybę. Po 2021 m. pavasario semestro
reikšmingai patobulinome anketos klausimyną. Naujo turinio anketą
davėme užpildyti 5 skirtingų studijų programų studentams, kviesdami
tapti anketos turinio ekspertais. Išanalizavę atsakymus, parašėme
atsakiusiems, kaip jų pastabos bus įgyvendintos. Į naująją anketą iš viso
atsakė 567 respondentų, t. y. 40,5 proc. visų studentų.
▪ Kolegijoje
studijuoti

sukurta

laisvai

sistema,

kurioje

studentai

pasirenkamus

renkasi
dalykus.

Svetainėje (http://lpdes.manosvako.lt ) studentai gali registruotis į
pageidaujamas LPD grupes.
▪ Kolegija pavasarį rengia tradicinį renginį „SVAKO DIENOS
ONLINE“. Šiemetinis renginys įvyko nuotoliniu būdu, daliai žmonių toks
formatas yra patogus ir tinkamas – tai įrodo ir šis renginių ciklas, sulaukęs
itin didelio susidomėjimo. Aukštosios mokyklos organizuotas renginių
ciklas „SVAKO dienos online: susipažink, atrask, pasirink!“ startavo
vasario 24 dieną ir tęsėsi tris savaites. Organizatoriai skaičiuoja, kad į 28
nuotolinius susitikimus prisijungė daugiau nei tūkstantis dalyvių.
▪ Džiaugiamasi,

kad

renginiuose

online

labai

aktyviai

dalyvavo moksleiviai: sulaukta dėmesio ne tik iš Šiaulių miesto ir rajono,
bet ir iš kitų Lietuvos vietovių. Dalis renginių buvo aktualūs konkrečioms
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asmenų grupėms, karjeros specialistams ir kitiems žmonėms, kurie
domisi asmeniniu tobulėjimu, saviugda, studijų ir darbo Šiauliuose
galimybėmis.
▪ Renginių ciklo organizatoriai plačiajai visuomenei pasiūlė
įvairių susitikimų temų ir formų: organizuotos atviros paskaitos, diskusijos,
įtraukiantys pokalbiai, praktinių žinių suteikė seminarai. Pristatytos visos
Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos studijų programos, apie
studijas plačiau papasakojo abu – Verslo ir technologijų bei Sveikatos
priežiūros – ŠVK fakultetai, organizuotos nuotolinės konsultacijos
stojantiesiems.

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.
▪ ŠVK visuomenei nuolat teikia informaciją apie švaraus
vandens naudojimo svarbą. Informuojama dėl kenksmingo poveikio
žmogaus organizmui nitratų ir nitritų kiekio vandenyje. Ar vanduo, kurį
geriate, yra kokybiškas, galima sužinoti tik atlikus laboratorinius tyrimus.
Šiaulių valstybinė kolegija siūlo nitratų ir nitritų kiekio nustatymo
paslaugą.
▪ Kolegijos studentai rengia baigiamuosius darbus / projektus
temomis, kurios siejamos su aplinkos apsauga. 2021 m. jie ėmėsi
konstruoti elektra varomus triračius dviračius. Naujas ŠVK studentų
projektas – elektros variklį turintis „DRIFT TRIKE“. Ir tokių transporto
priemonių – net dvi! Kūrybinė šio projekto komanda – Autotransporto
elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis ir Ernestas Urbietis,
vadovaujami ir padedami Transporto inžinerijos katedros dėstytojo
Tomo Kalinauskio. Transporto priemonės skirtos pramogauti ir dalyvauti
varžybose.
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▪ Kitas baigiamasis darbas – Multimedijos technologijų
studento Viliaus Vitkausko sukurtas „Interaktyvus informacinis Žemaitijos
apžvalgos bokštų žemėlapis“.
▪ Aplinkos apsaugos studijų programos studentai 2021 m.
įvykusioje

mokslinių

TECHNOLOGIJOS.

darbų

konferencijoje

VISUOMENĖ

VERSLAS.

sekcijoje

NAUJOS

IŠMANIOSIOS

TECHNOLOGIJOS IR APLINKA skaitė pranešimus šiomis temomis:
„Geriamo vandens kokybė Šiaulių mieste“;

„Paviršinio vandens

kokybės vertinimas“; „Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos
šaltiniai“; „Gamybinių nuotekų tvarkymas AB „Orlen Lietuva“; „Buitinių
atliekų

rūšiavimas

Gruzdžiuose“;

„Buitinių

atliekų

tvarkymo

technologijos“; „Stambiagabaričių atliekų tvarkymo situacija Plungės
rajone“; „Inovatyvūs sprendimai aplinkosaugos problemoms spręsti“.
▪ Visuomenės susirūpinimas Lietuvos (ir ne tik) aplinkos
puoselėjimu ir saugojimu niekaip neatsispindi priėmimo į ŠVK
rezultatuose. Dėl praeitais metais surinktos mažos studijuojančių grupės
2021 m. į Aplinkos apsaugos studijų programą priėmimas neskelbtas.
▪ Kolegijoje, kaip ir kasmet, 2021 metais vykdyti žalieji pirkimai
per Centrinę perkančiąją organizaciją perkant kompiuterinę techniką,
spausdintuvus, daugiafunkcinius įrenginius ir kitą biuro įrangą, biuro
popierių, higienos popierių, švaros prekes, kanceliarines prekes. 2021
m. tokių pirkimų jau įvykdyta daugiau nei už 233 tūkst. Eur, t. y. apie 52
proc. visų pirkimų.
▪ Kolegijos viduje rūšiuojamos smulkios atliekos, kieme
pastatyti dideli rūšiavimo konteineriai. Panaudotas biuro popierius
atiduodami perdirbti; nebetinkama biuro technika rūšiuojama ir
parengiama utilizuoti. Tokioms procedūroms direktoriaus įsakymu
paskirti likvidatoriai.

KOVA SU KORUPCIJA
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente konstatuojama, kad
organizacija turi kovoti su visomis korupcijos formomis. Siekiant
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įgyvendinti šį principą, Kolegijoje iki 2020 m. pabaigos yra vykdoma
Korupcijos prevencijos programa (2015).
▪ Per 2021 m. atvejų, susietų su korupcijos apraiškomis,
neužfiksuota.
▪ Kolegijos Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos
studentė Ilona Šadauskienė

tarptautinėje

studentų

mokslinėje-

praktinėje konferencijoje „Verslas, naujos technologijos ir sumani
visuomenė“ pristatė pranešimą tema „Įmonių socialinės atsakomybės
koncepcijos įgyvendinimas UAB „Tomega“. Mokslinė pranešimo kryptis
– informacijos ir komunikacijos raiška informacinėje visuomenėje.
▪ Porą metų vykdyto bendrakolegijinio projekto „Studijų
darbų

pirkimo-pardavimo

prevencija

plėtojant

akademinį

sąžiningumą: studentų požiūris“ apibendrinimas neparodė gerų
rezultatų, todėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje ta tema tęsiama
situacijos

analizė.

Vadovaujamos

doc. dr. Ligitos

Šalkauskienės,

studentės Erika Giedrikaitė, Beata Šakūnaitė, Augustina Norkutė toliau
tyrė studentų požiūrį. Apibendrinant kolegijų vidaus dokumentų,
reglamentuojančių studijas, analizę galima teigti, kad darbų pirkimas
ir pardavimas dažniausiai minimi akademinės etikos, akademinio
sąžiningumo kontekste ir / ar intelektinės nuosavybės užtikrinimo
kontekste.
▪ Nustatyta, kad studijų darbų pardavimas ir pirkimas vidaus
dokumentuose yra suvokiami kaip akademinio sąžiningumo ir etikos
pažeidimai. Kolegijos vidaus dokumentuose daugiausia dėmesio
skiriama akademinio sąžiningumo skatinimui ir darbų pirkimo ir / ar
pardavimo prevencijai. Taip pat nustatyta prievolė dėstytojams ir
galimybė

studentams

pranešti

apie

identifikuotus

akademinio

nesąžiningumo atvejus.
▪ 2021 m. rudenį Kolegijoje įgyvendinamas mokslinis tyrimas
„Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo
įstaigose“. Darbo grupę sudaro mokslinė vadovė, Vadybos ir
komunikacijos katedros docentė dr. Ligita Šalkauskienė, penki
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Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros bei Gamybos logistikos ir
vadybos programų antrakursiai. Projekto rezultatai bendruomenei bus
pristatyti iki metų pabaigos.
▪ 2021 m. peržiūrėti ir atnaujinti ŠVK teisės aktai: Akademinės
etikos kodeksas ir Akademinės etikos komiteto veiklos aprašas.
▪ 2021

metų

ekstremalios

situacijos

sąlygomis,

taikant

nuotolinio darbo ir nuotolinių studijų metodus, vykdytos rizikų dėl
akademinės etikos, akademinio sąžiningumo ir korupcijos prevencijos
apklausos.
▪ Studentų teigimu, Kolegijoje užtikrinta akademinė etika
(tolerancija, nediskriminavimas ir akademinė etika), tai patvirtina 76
procentai respondentų; 20 proc. – neturi nuomonės, teiginiui nepritaria
4 proc. apklaustųjų.
▪ 70 proc. apklaustų studentų mano, kad nepakantumas
korupcijai Kolegijoje yra aukšto lygio, teiginiu abejoja 28, o neigiamą
nuomonę turi 3 proc. apklaustųjų.
▪ Direktorate

pristatyti

nauji

nacionalinių

teisės

aktų

pakeitimai dėl korupcijos prevencijos. Jų ir aplinkos analizės pagrindu
šiais metais patvirtinti nauji Kolegijos vidiniai teisės aktai: Korupcijos
prevencijos

programa

2021–2023

m.

ir

Korupcijos

prevencijos

programos priemonių planas 2021–2023 m.
Nepaisant to, kad nacionaliniu lygiu vykdyta analizė atskleidė
teigiamą

korupcinės

aplinkos

suvokimo

dinamiką,

korupcijos

problema išlieka aktuali ir, galimai, įgauna naujų formų. Todėl švietimo
organizacijoms tenka svarbus ugdymo vaidmuo. Kolegija prisiima
įsipareigojimą plėtoti antikorupcinį švietimą studentams: per socialines
ir studijų veiklas; darbuotojams – per informavimą ir specialiųjų
kompetencijų ugdymą.
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