ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2018 m. sausio 29 d.
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Šiaulių valstybinė kolegija vadovaujasi
misija, vizija ir vertybėmis, kurios yra suformuluotos
Šiaulių valstybinės kolegijos 2011–2020 metų integruotoje plėtros
strategijoje, strateginiame veiklos plane 2016–2018 m.
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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.
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 sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą
profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją,
užtikrinti studijų kokybę ir Europos Sąjungos standartus
atitinkantį studijų procesą;
 lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti
kvalifikuotus specialistus, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį
mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai, žinioms imlią visuomenę;
 ugdyti kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą,
pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę.
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 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.
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ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

2017 M. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO IŠTEKLIAI
Ištekliai
Studentų skaičius (2017-10-01)
Dėstytojų skaičius – asm. / etatai (2017-10-01)
Administracija ir kitas personalas – asm. / etatai (201710-01)
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2017 m.
1977
138 / 95,7
84 / 80,8

Atvykusių dėstytojų ir administracijos darbuotojų iš
užsienio skaičius (per 2017 m.)

11 dėstytojų ir 55 administracijos darbuotojų,
iš viso – 66

Pedagoginių ir mokslo darbuotojų, administracijos
darbuotojų skaičius ir kvalifikacija (2017-10-01)

Administracijos ir kito personalo yra 84,
akademinio personalo –138 (tarp jų – 26,
turintys mokslo daktaro laipsnį, 4
doktorantai); ūkio darbuotojų – 32.

Absolventų skaičius

696

Pagal studijų programas įsidarbinusių absolventų, proc.

59

Studijų programų skaičius (2016–2017 m. m. / 2017–2018
m. m.)
Vienam studentui tenkančios Kolegijos lėšos
Kolegijai skirtos valstybės biudžeto lėšos
Kolegijai skirtos ES paramos (ES projektų) lėšos
Bendras patalpų plotas, tenkantis vienam Kolegijos
studentui
Atliekamų taikomųjų tyrimų veiklos aprėptis

26 / 25
1,9 tūkst. Eur
2644,0 tūkst. Eur
247,9 tūkst. Eur
14,38 kv. m.
34 tyrimai už 7,748 tūkst. Eur.
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VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
 Kolegijoje veiklos kokybė užtikrinama vadovaujantis Bolonijos
proceso dalyvių 2015 m. priimto dokumento – Jerevano
komunikato – nuostatomis, kurios jungia nacionalines aukštojo
mokslo sistemas į bendrą Europos erdvę laikantis vienodų
gairių.
 Kokybės užtikrinimo procesams valdyti įgyvendinama vidinė
Kolegijos kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015
standarto reikalavimus bei apimanti EFQM principus.
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VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
 Kolegijos Akademinė taryba svarstė vidinės kokybės sistemos
įgyvendinimo rezultatus, pritarė jų veiksmingumui.
 Buvo pritarta Kokybės politikos tinkamumui ir patvirtintas
penktasis Kokybės vadovo leidimas (2017 m. birželio 5 d.
nutarimas Nr. ATN-24).
 Planingai ir periodiškai vykdyta studijų proceso, tarptautiškumo,
mokslo taikomosios veikos analizė.
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VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
 Atliktas organizacijos kultūros tyrimas leidžia manyti, kad
darbuotojai supranta organizacijos kontekstą, jaučia stiprią
lyderystę, savo atsakomybę už atliekamas pareigas.
 90 proc. dirbančiųjų yra patenkinti savo darbu, bet tik maža
dalis sutinka, kad jų darbo užmokestis atitinka darbo indėlį.
 Tiriant pirmakursių adaptaciją, matyti, kad jaunuoliams trūksta
patirties prisitaikyti prie naujo kolektyvo.

 Siekiant profesinio bakalauro, studijų procese didelis dėmesys
skiriamas studentų praktikų kokybei. Praktikų organizavimo
tyrimas patvirtino nuostatą, kad reikia stiprinti praktikos eigos
refleksiją. Išvados aptartos su praktikų vadovais katedrose ir
dekanate.

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
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Atlikta absolventų apklausa, kurios tikslas buvo ištirti absolventų pasitenkinimą
studijomis, parodė, kad studijos buvo pasirinktos apgalvotai, studijų
organizavimas kokybiškas, aukštai įvertintos išvykimo pagal mainų programas
galimybės. Studentai išsakė įvairių pageidavimų dėl dėstymo medžiagos,
metodų, savarankiško darbo apimties.

• 65 proc. 2017 m. absolventų
apibendrindami studijas vertina
„gerai“ (8 balai ir daugiau).

• Patenkintų studentų po semestro
konkrečių dalykų dėstymo kokybe
yra apie 80 proc.
• Bendrai vertinant strateginį siekį
matyti, kad bendras rodiklis yra
72,5 proc., žemesnis, nei tikėtasi.

100
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VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
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Vidaus kontrolės įgyvendinimas
• 2017 m. atlikti 5 veiklos vidaus auditai, orientuoti į socialinio bendradarbiavimo
veiksmingumą; praktikų organizavimo efektyvumą; į studijų kokybės gerinimą,
siekiant geresnių studijų rezultatų bei studentų pasitenkinimo studijomis ir kt.
• Atliekant vidaus auditus buvo tikrinama ir vertinama vidaus kontrolės veikla –
procedūros, įdiegtos siekiant valdyti riziką ir įgyvendinti Kolegijos iškeltus
tikslus.
• Patikrinta Kolegijos veiklą reglamentuojančių dokumentų atitiktis išorės teisės
aktams.
• Vertintas studentų praktikų veiksmingumas, studentų pasitenkinimas praktikų
organizavimu; bendradarbiavimo su socialiniais partneriais veiksmingumas ir
abipusė nauda; personalo kvalifikacijos kėlimo rezultatyvumas ir kt.
• Tikrintas praėjusių metų rekomendacijų įgyvendinimas.
• Poauditinė veikla parodė, kad atsakingi asmenys tobulina procedūras ir
stiprina nurodytų veiklų kontrolę. Audituojamiesiems pateiktos rekomendacijos,
skirtos vidaus kontrolei stiprinti, veiklos ir valdymo organizavimui bei
reglamentavimui tobulinti.

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
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Socialinė atsakomybė
Kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio
susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė ir rengia socialinės
atsakomybės Pažangos ataskaitą.
Ši ataskaita apima studijas ir veiklos sritis, susijusias su
aplinkosauga, korupcijos prevencija, santykius su vidiniais ir
išoriniais socialiniais dalininkais.

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
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Korupcijos prevencija
Kolegijos Korupcijos prevencijos programoje iki 2020 m.
nustatytos sritys, kuriose gali atsirasti korupcijos apraiškų.

Visoms galimos rizikos apraiškoms numatytos prevencinės
priemonės, paskirti atsakingi darbuotojai, didelis dėmesys
skiriamas bendruomenės švietimui.
Atsakingi darbuotojai dalyvavo mokymuose, kaip teisingai atlikti
antikorupcinį teisės aktų vertinimą.

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
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Strateginė partnerystė
Vystant socialinių dalininkų partnerystę, 2017 m. užmegzti reikšmingi
bendradarbiavimo ryšiai. Šiaulių valstybinė kolegija tapo nare Lietuvos
inžinerinės pramonės asociacijos, kuri vienija naujas technologijas kuriančias ir
taikančias įmones.
Įmonių vadovai iškėlė poreikį ir dalyvavo rengiant naują Mechatronikos studijų
programą.
Pasirašyta Šiaulių valstybinės kolegijos ir Mažeikių verslininkų asociacijos
bendradarbiavimo sutartis, siekiant stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą,
specialistų parengimo darbo rinkai kokybę, plėtoti kvalifikacijos tobulinimo,
projektų įgyvendinimo galimybes.
Iš viso per 2017 m. pasirašytos 23 naujos Kolegijos bendradarbiavimo
sutartys. Fakultetai dar 22 sutartimis įtvirtino ryšius su socialiniais partneriais
(SPF – 9, VTF – 13).

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
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Tarptautinė partnerystė
Stiprinant Kolegijos tarptautines pozicijas, 2017 metais pasirašyta 20 naujų bendradarbiavimo
sutarčių su užsienio organizacijomis iš Europos: Graikijos, Ispanijos, Kipro, Portugalijos ir kt., taip
pat Rusijos, Ukrainos ir Azerbaidžiano. 2017 m. pabaigoje Kolegija jau turėjo 111
bendradarbiavimo partnerių su užsienio aukštosiomis mokyklomis 24-iose užsienio šalyje.
Kolegijos partnerių institucijų
pasiskirstymas Erasmus+
programos šalyse ir
programos šalyse partnerėse
2017 m.
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2017 m. dėl nuolat mažėjančio studentų skaičiaus, personalo struktūroje įvyko pokyčiai.
Kviečiama mažiau dėstytojų ir siekiama optimizuoti administracijos bei ūkio personalo
kiekį. Veiklos valdymas nėra tiesiogiai susietas su studentų skaičiumi, todėl
optimizavimas vykdomas perskirstant funkcijas. Pavyko atsisakyti kelių administracijos
darbuotojų etatų. Pavyzdžiui, renovavus studentų bendrabučio pastatą (Čiurlionio g. 18,
Šiauliai) ir įrengus automatinę praėjimo kontrolės sistemą, buvo atsisakyta budėtojo
pareigybės – 4 etatų.
Bendras etatų ir darbuotojų skaičius 2017-10-01
Personalo grupė

Etatų skaičius

Akademinis personalas (dėstytojai)
Administracija ir kitas personalas
Ūkio personalas
Iš viso:

95,7
80,8
33,25
209,75

Darbuotojų
skaičius
138
84
32
254*

*Pastaba: 29 Kolegijos darbuotojai dirba ir dėstytojais, todėl nurodomi 2 kartus. Iš viso darbuotojų – 240, iš jų
15 suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti (6 dėstytojams ir 9 administracijos ir kito personalo darbuotojams).

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
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Dėstytojų pasiskirstymas pagal pareigybes, mokslo laipsnį ir išsilavinimą
(2017-10-01)

Rodiklis

Iš viso

Dėstytojų,
dirbančių
pagrindinėje
darbovietėje,
skaičius (71%)

Bendras dėstytojų skaičius Kolegijoje:

138

98

40

Turintys mokslo laipsnį:

26
2
24
4
81

15
1
14
4
59
24
2
11
83
2

11
1
10
22
7
2
9
17
12

habilituoti daktarai
daktarai
Siekiantys mokslo laipsnio – doktorantai
magistrai
aukštasis, atitinkantis magistro
profesoriai
docentai
lektoriai
asistentai

31
4
20
100
14

Dėstytojų,
dirbančių
nepagrindinėje
darbovietėje,
skaičius

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

|19

• 26 Kolegijos dėstytojai turi mokslų daktaro laipsnį – tai sudaro 18,84
proc. nuo viso dėstytojų skaičiaus. Dėstytojų kvalifikacija ir užimtumas
studijų programose ypač svarbus aprūpinant žmonių ištekliais
atitinkamą studijų kryptį.

• Pateikus duomenis pedagogų registrui matyti, kad visose studijų
kryptyse turime:
ne mažiau kaip po 30 proc. dėstytojų, dirbančių 1 etatu
ir
ne mažiau 60 proc. dėstytojų, kurie turi ne mažesnį nei 0,5 etato krūvį

• 2017 m. Kolegijoje dirbančio akademinio personalo amžiaus vidurkis –
47 metai (Verslo ir technologijų fakultete – 49 m.; Sveikatos priežiūros
fakultete – 44 m.)
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INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
• Kolegija veiklą vykdo pastatuose, esančiuose 3 skirtingais adresais
Šiauliuose, Mažeikiuose (adresu Ventos g. 8A) ir, pasirašius
Valstybės turto panaudos sutartį, Telšiuose (adresu Muziejaus g. 9).
• Apgyvendinimo paslaugos studentams siūlomos dviejuose
bendrabučiuose.
• Bendras patalpų plotas 2017 m. (30 217,19 m² ), lyginant su 2016
m.(28 932,63 m²) padidėjo 1284,56 m².
• Planuojant ir vykdant statybos remonto darbus, buvo atsižvelgiama į
patalpų techninę būklę, naujai įsigytos technikos pastatymo
reikalavimus, patalpų paskirties pakeitimo būtinybę, kuri atsirado
steigiant naujus, pagal mokymo programas reikalingus kabinetus.
• 2017 m. suremontuota auditorijų ir kitų patalpų už beveik 646,5
tūkst. Eur, kurių bendras plotas – 3721,78.
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INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
• Siekdama gerinti studijų sąlygas, Kolegija ieško vis
naujų finansavimo šaltinių.

• 2017 m. pateikta paraiška CPVA ir 2017-11-13
pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 09.1.1-CPVAV-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos
biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių
bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių
atnaujinimas“ sutartis ir projektas pradėtas
įgyvendinti.
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INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
• Rūpinantis darbuotojų ir studentų sveikata, 2017 m.
buvo organizuoti higienos įgūdžių mokymai, kuriuose
dalyvavo 5 atsakingi už šias veiklas darbuotojai.
• Vadovaujant Šiaulių apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus
specialistams, vyko civilinės saugos mokymai.
Juose dalyvavo 166 darbuotojai.

INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
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Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
• Kolegijos bibliotekos ir savarankiškų studijų centre teikiamos
visos akademinei bendruomenei reikalingos paslaugos:
išduodami dokumentai, galima prisijungti prie duomenų bazių,
yra darbo vietų savarankiškam darbui, organizuojami įvairūs
renginiai.
• Bibliotekoje prieinamos visos Kolegijos darbuotojų parengtos
publikacijos, kurios registruojamos Lietuvos mokslo publikacijų
duomenų bazėje.
• 2017 m. bibliotekos fonduose buvo saugomos 59 426 knygos,
bendra bibliotekos fondo vertė siekia 227 091,25 Eur.

INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
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Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
• Bibliotekos ir savarankiškų studijų centre vartotojai užsienio
literatūra gali naudotis prisijungę prie prenumeruojamų
duomenų bazių (EBSCO Publishing eIFL (duomenų bazių
paketas), Emerald Management eJournals Collections, Taylor
& Francis kt.).
•

Suteikta galimybė prisijungti prie elektroninių išteklių iš
namuose turimų kompiuterių, naudojant EZProxy programinę
įrangą.

• 2017 m. duomenų bazių paketo EBSCO Publishing paklausa
bibliotekoje palaipsniui išaugo iki 184 936 atliktų paieškų.

INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
DVIEJUOSE
PASTATUOSE
ATLIKTI
KOMPIUTERINIO
TINKLO
MODERNIZAVIMO
BEI NAUJOS TINKLO
ĮRANGOS ĮDIEGIMO
DARBAI

UŽBAIGTI 2 METUS
PLANUOTI
SERVERINIŲ
ĮRANGOS,DIEGIMO,
KONFIGŪRAVIMO
IR
MODERNIZAVIMO
DARBAI
INFORMACINĖS
SISTEMOS
2017 M.
SIEKIANT UŽTIKRINTI
STUDENTŲ
SAVARANKIŠKŲ STUDIJŲ
GALIMYBES BEI
ATSIŽVELGIANT Į
BENDRABUČIUOSE
GYVENANČIŲ STUDENTŲ
POREIKIUS, VISUOSE
BENDRABUČIUOSE
UŽTIKRINAMAS WI-FI
RYŠYS, PRIEIGA PRIE
INTERNETO

KOLEGIJOJE MOKYMO
TIKSLAMS NAUDOJAMI
385 KOMPIUTERIAI,
BIBLIOTEKOJE IR
SKAITYKLOJE
NAUDOJAMI 38,
ADMINISTRACIJOJE
91, KITIEMS TIKSLAMS
9
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INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIAI
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Informacinės sistemos
• 2017 m. Kolegijoje pradėti pasirengimo darbai įgyvendinti Bendrąjį
duomenų apsaugos reglamentą (angl. General Data Protection Regulation).
Siekdami užtikrinti reglamento reikalavimų atitiktį, Kolegija rengiasi nuolat
stebėti su asmens duomenų apsauga susijusius procesus, numato
reguliarius vidaus auditus. Bus sustiprinta asmens duomenų tvarkytojų
atsakomybė ir atskaitomybė – atliekami rizikos veiksnių duomenų apsaugai
vertinimai, skiriamas duomenų apsaugos pareigūnas ir taikomi
„pritaikytosios duomenų apsaugos“ bei „standartizuotosios duomenų
apsaugos“ principai.
• Nuotoliniam mokymui naudojamos virtualios mokymosi aplinkos Moodle
priemonės. Moodle sistemoje per 2017 m. parengti 44 nuotolinių studijų
kursai, skirti dalykų studijoms, konsultacijoms, praktikoms, studentų
mokslinės draugijos veiklai ir kt. veikloms.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI
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Kolegijos finansavimas, pajamos ir kitos įplaukos (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

Biudžeto asignavimai
Asignavimai MT programai
Tiksliniai valstybės / savivaldybės
biudžeto asignavimai
2.
ŠVK pajamos
2.1.
Už studijas
2.2.
Už mokslo taikomąją veiklą
2.3.
Už mokymus / kursus
2.4.
Už bendrabučio paslaugas
2.5.
Už IT nuomą
2.6.
Kitos
3.
Kitos pajamos
3.1.
Projektai
3.1.1. Erasmus programa
3.1.2. ES projektai
3.1.3. Nordplus programa
3.2.
Parama ir labdara
3.3.
Pavedimų lėšos
3.4.
Kitos teisėtai gautos lėšos
Iš viso (1+2+3):
1.
1.1.
1.2.

Pajamų
Einamųjų m.
palyginimas,
pajamų
proc.
struktūra, proc.

2016
metai

2017
metai

2226,2
5,2
2221,0

2644,0
7,5
2636,5

+18,8

64,9

1227,3
929,9
2,2
32,1
151,0
8,2
103,9
219,7
199,0
192,7
0
6,3
1,5
0,1
19,1
3673,2

1156,9
868,5
1,5
59,3
138,6
4,1
84,9
275,4
249,6
190,2
57,7
1,7
1,2
0,1
24,5
4076,3

-5,7

28,4

+25,4

6,7

+11,0

100,0

FINANSINIAI IŠTEKLIAI
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Kolegijos išlaidos 2016–2017 metais
2016 m.
Stipendijas gavo 280 studentai

2017 m.
Stipendijas gavo 258 studentai

Vidutinė mėnesinė vieno studento stipendija Vidutinė mėnesinė vieno studento stipendija
42,29 Eur
43,04 Eur
Bendrabučiuose gyveno 275 žm.

Bendrabučiuose gyveno 250 žm.

Vidutinė bendrabučio nuomos kaina vienam
studentui 50 Eur per mėnesį

Vidutinė bendrabučio nuomos kaina vienam
studentui 52 Eur per mėnesį

Vidutinis mėnesinis vieno pedagoginio Vidutinis
mėnesinis vieno pedagoginio
darbuotojo darbo užmokestis 762,27 Eur
darbuotojo darbo užmokestis 793,14 Eur
Vidutinis mėnesinis vieno kitų darbuotojų (ne Vidutinis mėnesinis vieno kitų darbuotojų (ne
pedagogų) darbo užmokestis 492,69 Eur
pedagogų) darbo užmokestis 533,12 Eur
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STUDIJOS
• 2017 m. pavasarį Kolegijoje vykdytos koleginės studijos pagal 26 studijų
programas.
• 2017 m. išorinių ekspertų įvertinta ir akredituota nauja studijų programa –
Gamybos ir logistikos vadyba, tačiau priėmimas į ją nebuvo vykdomas.
Viena studijų programa – Bibliotekos informacijos ištekliai – išregistruota.
• Siekiant užtikrinti perimtų Žemaitijos kolegijos (likviduota 2016 m.) studentų
studijų tęstinumą, 2017 m. vykdytos 6 studijų programos Mokymo paslaugų
centro Mažeikių ir Telšių skyriuose.
• 2017–2018 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 25 studijų
programas. 8 studijų programos vykdomos tik nuolatine forma (Bendrosios
praktikos slauga, Burnos higiena, Kineziterapija, Kosmetologija, Muzikos
pedagogika, Autotransporto elektronika, Multimedijos technologijos, Verslo
ekonomika); 3 studijų programos (Elektros energetika, Logistikos vadyba,
Viešbučių ir restoranų vadyba) ištęstine forma; 14 studijų programų
įgyvendinama tiek nuolatine, tiek ištęstine studijų formomis.

STUDIJOS
Studijų programų vykdymas 2017 m.
Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Studijų forma
Nuolatinė
Ištęstinė
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETE VYKDOMOS PROGRAMOS
Bendrosios praktikos slauga
+
x
Burnos higiena
+
x
Kineziterapija
+
x
Kosmetologija
+
x
Muzikos pedagogika *T
+
x
Socialinis darbas*T
+
+
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE VYKDMOS PROGRAMOS
Aplinkos apsauga *T,
+
+
gretutinė kryptis – Vadyba**
Automatikos ir elektros inžinerija
+
+
Automobilių techninis eksploatavimas
+
+
Autotransporto elektronika
+
–
Buhalterinė apskaita *M
+
+
Bibliotekos informacijos ištekliai
+
Elektros energetika
–
+
gretutinė kryptis – Vadyba**
Finansai
+
+
Informacinių sistemų technologija
+
+
Informacijos valdymas
+
+
Įmonių ir įstaigų administravimas *M
+
+
Logistikos vadyba *M
–
+
Multimedijos technologijos
+
–
Organizacijos komunikacija
+
+
Tarptautinis verslas
+
+
Transporto logistikos technologijos
+
+
gretutinė kryptis – Vadyba**
Statyba
+
+
Turizmas ir viešbučiai *T
+
+
Verslo ekonomika
+
–
Viešbučių ir restoranų vadyba
–
+
Studijų programa

|30

|31

STUDIJOS
• Iki 2017 m. įstojusieji studijuoja pagal 19 studijų krypčių ir 3
studijų srityse.
• 2017 m. įstojusieji studijuoja pagal 5 studijų krypčių grupių 17
krypčių programas.
• Gretutines vadybos krypties studijas, kurios siūlomos
Aplinkos apsaugos, Elektros energetikos ir Transporto
logistikos technologijų studijų programose, 2017–2018 m. m.
pasirinko 8 studentai. Įstojusieji 2017 m. galimybės rinktis
gretutinių studijų nebeturės dėl pasikeitusių teisės aktų.
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STUDIJOS
Išorinis studijų programų vertinimas 2017 m.
Valstybinis
kodas

653N30004
6531LX080
653H21005
6531EX050
653N23002
6531LX081
653E15005
6531BX021
653E14004
6531BX022
653N80012
6531LX083
653N44006
6531LX079

Vertinimo rezultatai
Akredituota Akredituota
6 metams
3 metams
Verslo ir technologijų fakultetas

Studijų programa
(santrumpa)

Ekspertų
vizito data

Finansai (F)

2016-12-08

Statyba (S)

2016-10-28

+

2017-04-05

+

Įmonių ir įstaigų
administravimas (AD)
Informacinių sistemų
technologija (IST)
Multimedijos technologijos
(MT)

2017 m.
balandžio 5 d. Nr.
SV6-10
2017 m. gegužės
15 d. Nr. SV6-14
2017 m. rugsėjo
27 d. Nr. SV6-37
2017 m. lapkričio
23 d. Nr. SV6-40
2017 m. lapkričio
23 d. Nr. SV6-40
2017 m. rugsėjo
27 d. Nr. SV6-37

+

2017-04-25

+

2017-04-25

+

Turizmas ir viešbučiai (TV)

2017-05-11

+

Buhalterinė apskaita* (BA)

2017-10-04

+

–

Sveikatos priežiūros fakultetas
653L50004
6531JX018

Socialinis darbas* (SD)

*vertinimo procedūros dar nebaigtos

2017-12-11

Akreditavimo
įsakymas

-

STUDIJOS
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Maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų programų dalis nuo
visų akredituotų studijų programų, proc.

STUDIJOS
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Studentų priėmimas 2017 m.
• Bendrasis priėmimas buvo organizuotas 3 etapais:
pagrindinis priėmimas dviem etapais ir papildomas priėmimas.
• Šiaulių valstybinėje kolegijoje taikytas minimalus konkursinis balas – 1,6
(2016 m. – 1,25, 2015 m. – 1,0).
• Priėmimas Kolegijoje vyko į 21 studijų programą – informatikos, inžinerijos,
socialinių mokslų, sveikatos mokslų bei verslo ir viešosios vadybos studijų
krypčių grupėse, iš jų per bendrąjį priėmimą – į 18 studijų programų (2016
m. – į 22).
• Studijų programos – Finansai, Gamybos ir logistikos vadyba, Turizmas ir
viešbučiai nebuvo teikiamos bendrajam priėmimui. Nauja studijų programa
– Gamybos ir logistikos vadyba – įregistruota tik 2017 m. liepos 28 d., todėl
negalėjo būti pasiūlyta rinktis stojantiesiems per bendrąjį priėmimą.
• Studijoms anglų kalba šiemet pasiūlytos dvi studijų programos nuolatine
forma: Kineziterapija ir Tarptautinis verslas. Pastarojoje surinkta
pirmakursių grupė.

STUDIJOS
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• Net 400 stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos vien tik
Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos (2016 m. – 371).

• 73 proc. pirmakursių įstojo pagal I pageidavimą, tai yra gerokai aukštesnis
motyvacijos rodiklis negu ankstesniais metais (2016 m. – 66 proc., 2015 m.
– 63 proc.). Autotransporto elektronikos studijų programą užpildė
pirmakursiai, kurie šią programą buvo nurodę pirmuoju prioritetu.
• Priimtų studentų skaičius (2017 m. priimta 495), palyginti su praėjusiais
metais, Verslo ir technologijų fakultete sumažėjo 12,7 proc., Sveikatos
priežiūros fakultete sumažėjo 31 proc.
• Bendri Kolegijos priimtųjų studijuoti konkursinių balų vidurkiai valstybės
finansuojamose vietose yra 3,96, o nefinansuojamose vietose – 2,52 balo.
• LAMA BPO informacinės sistemos duomenimis, priimtųjų į Lietuvos kitų
kolegijų valstybės finansuojamas vietas vidutinis konkursinis balas – 4,16, į
nefinansuojamas – 2,83 balo.
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STUDIJOS
 Šiais metais įstojusiųjų, turinčių profesinę kvalifikaciją,
skaičius perpus mažesnis negu pernai – 56 (2016 m. – 110).
 15 pirmakursių nurodė turintys aukštesnįjį išsilavinimą (2016
m. – 5), aukštąjį – 13 (2016 m. – 20).

 39,8 proc. studijuojančiųjų yra vyrai.

STUDIJOS
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Studentų skaičius pagal studijų finansavimą 2017-10-01
Studentų
skaičius

Valstybės finansuojamos studijos
Valstybės
finansuojami
NL*

Studentų
skaičius

252
35,6%

Iš viso SPF*:

Valstybės tiksliniu
būdu finansuojami

I*

NL*

I*

Valstybės nefinansuojamos studijos
Valstybės
nefinansuojami
NL*

I*

Valstybės
nefinansuojami su
studijų stipendija
NL*

Sveikatos priežiūros fakultetas
108
0
0
293
55
0
15,25%
0%
0%
41,38% 7,77%
0%
360
348
50,85%
49,15%

Iš viso

I*

0
0%

708
100%
708
100%

2
0,16%

1269
100%
1269

2

1977

0,1%

100%

Verslo ir technologijų fakultetas
Studentų
skaičius

479
37,74%

Iš viso VTF*:

731

Iš viso
Kolegijoje
pagal studijų 36,98%
formą:
Iš viso
Kolegijoje:

327
4
25,77% 0,32%
815
64,22%
435
4

5
0,39%

153
12,06%

5

446

22,0%

0,25%

0,2%

1175
59,43%

298
1
23,48% 0,08%
454
35,78%
353
1

22,56% 17,86%

0,05%

802
40,57%

1977

STUDIJOS
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Studentų skaičius pagal gyvenamąją vietą 2017-10-01

Apskritys/rajonai/valstybės

STUDIJOS
Studentų skaičius pagal amžių 2017-10-01
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STUDIJOS
Studentų skaičius pagal lytį 2017-10-01
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STUDIJOS
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• 2017 m. studentų, kurie gauna valstybės finansinę paramą, yra 59,43 proc.,
kaip ir pernai. Valstybės finansavimą gauna apie 60 proc. studijuojančių
ištęstine forma (2016 m. – 51 proc.). Galima manyti, kad Kolegijoje
studijuoja vis daugiau dirbančių studentų, kurie dar nebuvo pasinaudoję
valstybės parama studijoms.
• 2017 m. Kolegiją baigė 5 studentai iš Ukrainos (studijavę individualiųjų
nuolatinių studijų Automobilių techninio eksploatavimo ir ištęstinių studijų
Finansų studijų programas).
• Spalio 1 d. duomenimis Kolegijoje studijuoja 31 užsienietis. Didžiąją jų dalį
sudaro Ukrainos piliečiai: 19 iš jų studijuoja Statybos, 5 – Finansų studijų
programose.
• Studentų skaičiaus kaita vyksta tiek dėl kintančių priėmimo rodiklių, tiek dėl
nutraukusių studijas studentų.
• Stebint tendenciją, kad pirmakursiai pasitraukia iš studijų dar prieš pirmą
sesiją, ir nagrinėjant kelerių metų rodiklius matyti, kad studentų, priimtų į I
kursą valstybės finansuojamose studijų vietose ir išbrauktų per pirmąjį
studijų semestrą, skaičius, nuo 2012 m. didėjęs kasmet, 2016 m.
stabilizuotas (10,2 proc.), o 2017 m. sumažėjo (siekia 9,5 proc.).

STUDIJOS

|42

2015–2017 m. studentų laidos nubyrėjimo kaita, proc.

25
20
15

23,79 23,07 22,38
21,71
19,21
14,29

10

Faktas
Riba

5
0
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
atspirtis

STUDIJOS
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Finansinė parama studentams
Kolegijos studentai pasinaudojo valstybės
teikiama finansine parama:

Valstybės
remiamas
paskolas
studijų kainai
kompensuoti
gavo 78
studentai

Paskolą
gyvenimo
išlaidoms gavo
38 studentai

Valstybinis
studijų fondas
socialines
stipendijas
suteikė 359
studentams

Neįgaliųjų
reikalų
departamentas
37 studentams
skyrė
stipendijas
specialiesiems
poreikiams

17 studentų iš
dalies
kompensuotos
studijų
išlaidos

STUDIJOS
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Finansinė parama studentams
• Kolegija turi 8 mecenatus, kurie 2017 m. per 4000 Eur skyrė
paramai 15 studentų, atitinkančių sutartus kriterijus. Tai yra
atitinkamoje savivaldybėje baigę mokyklą, gerai
besimokantys, turintys ypatingų pasiekimų studentai. SPF
vardinę stipendiją gavo 8, VTF – 7 tokių studentų.
• Net 60 proc. studentų už mokslo ir visuomeninius pasiekimus
ar asmeniniu prašymu gavo Kolegijos finansinę paramą
(2016 m. – 40 proc.). 809 studentams išmokėta vienkartinė,
379 – skatinamoji stipendija.

STUDIJOS
Studijų rezultatai
Studijų programų dalykų rezultatų pasiekimo lygis, balais
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STUDIJOS
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2017 m. laida
Iš viso Kolegiją 2017 m. baigė 696 studentai. Šių metų studentų laida
kolegijoje – gausiausia pastaraisiais metais. 40 studentų diplomus atsiėmė
Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Mažeikių skyriuje,
31 – Telšių skyriuje.
2017 m. laidos absolventai išeina įgavę tarptautinės patirties:

 studijuoti svetur buvo išvykę 32 studentai, praktikas užsienyje atliko 73, o
absolvento praktika pasinaudojo beveik dvi dešimtys studentų.
 15 iš šių metų absolventų gavo vardines stipendijas, kuriomis studentus
paskatino Kelmės, Šiaulių ir Radviliškio rajonų savivaldybės.

 Vardinė Pakruojo rajono savivaldybės stipendija ir LR Prezidento Kazio
Griniaus stipendija įteikta vienam aktyviausių šios laidos studentų – Lukui
Vaičiuliui.
 35 studentai studijas baigė su pagyrimu.

TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS
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Studentų mobilumas 2017 m.
• Tryliktais dalyvavimo tarptautinėse akademinio mobilumo programose
metais išaugo išvykstančių ir atvykstančių studentų mobilumų skaičiai.
Išvykstančių studentų skaičių lėmė iš LR Valstybės biudžeto ir Europos
socialinio fondo gautos papildomos lėšos (2017 m. VB – 30 277,00 Eur,
ESF – 79 519,00 Eur). Kiekvienais metais didėja studentų, vykstančių atlikti
praktikos, mobilumų skaičius.
• 2017 m. suorganizuota 116 studentų mobilumų (Erasmus+ programos
lėšos, dalinės studijos arba praktika): 40 – SPF, 76 – VTF.
• 2017 m. suorganizuoti 34 studentų mobilumai dalinėms studijoms, 82
studentų praktikų mobilumai.
• 2017 m. mobilumų dalyviai buvo išvykę į 17 užsienio šalių. Daugiausiai
studentų išvyko į Jungtinę Karalystę ir Latviją (po 21), Portugaliją (16),
Italiją (14), Norvegiją (10).

TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS

2017 m. išvykusių studentų skaičiaus
pasiskirstymas tarp šalių

|48

TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS
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2017 metais į skirtingas Kolegijos studijų programas atvyko 48 studentai iš Ispanijos,
Italijos, Latvijos, Portugalijos, Turkijos ir Ukrainos. Į SPF atvyko 12 studentų, į VTF – 36.
Į Kolegiją pagal Erasmus+ mainų programą dalinėms studijoms atvyko 40 studentų,
atlikti praktikos – 8 studentai.

2017 metais atvykusių studentų pasiskirstymas tarp studijų programų
14
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TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS
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Dėstytojų mobilumas 2017 m.
• Studijų tarptautiškumas didinamas nuolat kviečiant
užsieniečius dėstytojus atvykti ir skaityti paskaitas Kolegijos
studentams.
• 2017 m. pagal Erasmus+ mainų programą į Kolegiją atvyko
11 užsienio dėstytojų (1 į SPF, 10 į VTF). Dėstytojai dirbo
su 19 studijų programų.

• 2 užsieniečiai dėstytojai į Kolegiją skaityti paskaitų atvyko
laimėję 2017 m. Šiaulių miesto savivaldybės skelbtą
konkursą „Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų
paramos programa užsieniečių dėstytojų vizitams
finansuoti“.

TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS
Dėstytojų mobilumas 2017 m.
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TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS
Administracijos mobilumas 2017 m.
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TARPTAUTIŠKUMO VYKDYMAS
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Kolegija siekia akademinio mobilumo dvikryptiškumo balanso
2015–2017 metais išvykusių / atvykusių mobilumų skaičius
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PROJEKTINĖ VEIKLA

2017 m.
Kolegija
sėkmingai teikė
paraiškas ir
vykdė
nacionalinius
projektus
įvairiomis
kryptimis

2017 m.
Kolegija
pateikė 29
projektines
paraiškas (kaip
projekto
vykdytoja):
Švietimo mainų
pramos fondui,
Tarptautinių
mobilumų
centrui
Suomijoje,
Islandijos
tyrimų centrui,
Jaunimo
reikalų
departamentui
prie Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos,
Šiaulių miesto
savivaldybei

Kolegija 14
paraiškų
nurodyta kaip
projekto
partnerė
paraiškose
teiktose
Jungtinės
Karalystės
nacionalinei
agentūrai,
Europos
socialinio fondo
agentūrai

2017 m. 18
projektų
dalyvavo 24
dėstytojai ir 5
administracijos
darbuotojai.
Projektinės
veiklos
vystymas,
pritraukus
Kolegijai
papildomus
finansinius
išteklius,
padeda sukurti
plačią pridėtinę
vertę

2017 m. buvo
projektų, skirtų
mokslo
komercializavimui

ir Studentų
mokslinės
draugijos veiklai
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TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA
•

2017 m. taikomosios, konsultacinės ir šviečiamosios veiklos
rezultatai atskleidžia Kolegijos gebėjimą kurti naujas
mokslines žinias, pritaikyti jas diegiant bei tobulinant
technologijas bei paslaugas, patvirtina Kolegijos intelektinio
potencialo pripažinimą tarptautinėje erdvėje.

•

Per metus verslo įmonės, viešosios įstaigos bei kitos
organizacijos kolegijoje užsakė atlikti 34 taikomuosius
tyrimus, kurių bendra vertė siekia 7,7 tūkst. Eur.

TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA
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Užsakomųjų tyrimų pajamos 2014–2017 m. tūkst. Eur.

TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA
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Išskirtinio dėmesio sulaukė 2 užsakomieji tyrimai, kurie gavo finansavimą
pagal Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių
aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programos
INOSTART iniciatyvą

„Šiaulių miesto sankryžų mokymo
vaizdinės priemonės kūrimas“

„Konsignacinio sandėlio pagrįsto daiktų
interneto ir debesų kompiuterijos
technologija integracijos su įvairiomis
sandėlio valdymo sistemomis koncepcijos
ir prototipo kūrimas“
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TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA
• Užsakomųjų tyrimų projektai gali būti iš esmės plėtojami
pasitelkus ES struktūrinių fondų finansavimą.

• 2017 m. Kolegija partnerio teisėmis kartu su UAB
„EICautomation“ pateikė paraišką „Universalus
mechatronikos, daiktų interneto, multiagentinių technologijų,
sandėliavimo ir debesų kompiuterijos principais pagrįsto
logistikos roboto sukūrimas“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0097) pagal
priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
• Numatoma projekto vertė: 552.846,08 EUR. Paraišką kuruoja
Elektros inžinerijos katedra.
• Iš viso per 2017 m. metus Mokslo skyrius kuravo ir / ar
parengė 10 projektų, skirtų MTEP veiklų plėtrai.
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TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA
• Per metus Kolegijos dėstytojai publikavo 34 straipsnius recenzuojamuose
leidiniuose, 3 straipsniai referuojami Clarivate Analytics, 1 straipsnis
publikuotas tarptautiniu mastu pripažintoje Routledge leidykloje. Prestižines
publikacijas parengė dr. Vaida Berneckė, prof. dr. V. Motiekaitytė,
dr. I. Vaičiulytė, dr. L. Garšvė.
• 32 proc. 2017 m. Kolegijos dėstytojų publikacijų tenka užsienio leidiniams
(D. Britanija, Vokietija, Nyderlandai, Gruzija, Rusija, Latvija, Baltarusija,
Ukraina). Pusė visų publikacijų atstovauja socialinių mokslų sričiai.
• 2017 m. išleistas žurnalo „Professional Studies: Theory and Practice“
aštuonioliktas numeris, skirtas socialiniams ir humanitariniams mokslams.
Straipsnius publikuoja Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Gruzijos, Ukrainos,
Turkijos mokslininkai. Žurnalas leidžiamas bendradarbiaujant su Talino
taikomųjų mokslų universitetu (Estija), referuojamas EBSCO Academic
Search Complete.
• Dėstytojai parengė ir išleido 5 mokomąsias, metodines priemones, skirtas
studijų proceso aprūpinimui.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
2017 M. VEIKLOS SSGG
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STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1. Veiksmingas valdymas: sustiprinta aplinkos
analizė, efektyvus rizikos veiksnių valdymas, nuolatinis
veiklos tobulinimas pagal strategijos prioritetines
kryptis sudarė sąlygas išlaikyti stabilumą ir parodyti,
kad organizacija geba greitai reaguoti į pokyčius.

1. Mažėjantis studentų skaičius: bendras studentų
skaičius 2017 m. sumažėjo 15,2 proc.; studentų
priėmimas 108 asm. mažesnis už šiųmetinę absolventų
laidą; už studijas gauta mažiau pajamų (2016 m. –
929,9, o 2017 m. – 868,5 tūkst. Eur).

2. Strateginė partnerystė pagrindžia poveikį
regionui: sėkmingai išrinkta nauja Kolegijos taryba
(2017-09-24); Kolegija tapo Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos nare; pasirašytos 23 naujos
partnerystės sutartys fakultetuose; įgyvendinta 12
STEM iniciatyvų (per 180 dalyvių-moksleivių); išplėtoti
projektai su Šiaulių m. savivaldybe, Prekybos ir
pramonės rūmais ir Pramonininkų asociacija; atlikti 34
taikomieji tyrimai, kurių bendra vertė siekia 7,7 tūkst.
eurų.; beveik dvigubai daugiau pajamų gauta už
mokymus / kursus (59,3 tūkst. Eur.).

2. Nepakankamas bendras studijuojančiųjų
motyvacijos lygis: beveik 10 proc. vf pirmakursių
pasitraukia iš studijų dar prieš pirmą sesiją; SPF laidos
nubyrėjimas, lyginant su 2016 m. išaugo per 8 proc.
(80 proc. – dėl asmeninių priežasčių); pasyvus
asmeninės karjeros valdymas (absolventų
įsidarbinamumas pagal specialybę kyla nežymiai,
siekia tik 59 proc.); negausus grįžtamasis ryšys
(apklausose dalyvauja apie 40 proc.); nedidelis mokslo
taikomosios veiklos aktyvumas (dalyvių tik apie 15
proc.); sporto ir kultūrinėje veikloje dalyvauja iki 1,5
proc. studentų.

3. Aukšta studijų programų kokybė: 2017 m. 5 iš 7
(71 proc.) vertintų studijų programų buvo akredituotos
šešeriems metams. Tai geriausias rodiklis per visus
2013–2017 m.

3. Mažėjantis mokslinio potencialo lygis: paskelbta
mažiau publikacijų ir skaityta pranešimų konferencijose
(34; 48); netolygus MTEP pajamų pasiskirstymas pagal
kryptis; nėra naujų dėstytojų, siekiančių mokslo daktaro
laipsnio

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
2017 M. VEIKLOS SSGG
GRĖSMĖS
1. Aukštojo mokslo pertvarkos aplinkybėmis
didėja įtampa, mažėja bendruomenės
pasitikėjimas organizacija; tiek personalas, tiek
studijuojantys ir ypač ketinantys studijuoti, norėtų
aiškios ateities vizijos.
2. Neįteisintas studijų krypčių kokybės
vertinimo reglamentavimas - nacionaliniu lygiu
rengiama nauja studijų krypčių vertinimo ir
akreditavimo tvarka. Pirminis studijų krypčių
vertinimas vyksta pagal metodikos projektą.
Įsivertinus pagal projekte pateiktus kriterijus
matyti, kad metodika palankesnė didelėms, daug
studijų programų vienoje kryptyje
vykdančioms aukštosioms mokykloms;
nežinomos vertinimo apimtys ir terminai
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GALIMYBĖS
1. Platesnės tarptautinio judumo galimybės ir
kryptys: pagal gaunamą finansavimą iš Europos
Komisijos biudžeto Erasmus+ programai įgyvendinti
išlieka 4 vietoje tarp Lietuvos kolegijų, biudžetas
didėja kasmet.

2. Naujos studijų programos: pagal socialinių
partnerių rekomendacijas ir pagrįstą specialistų
poreikį parengtos ir atiduotos atitinkamoms
institucijoms vertinti Diatetika, Odontologijos
priežiūra, Mechatronika, Gamybos ir logistikos
vadyba (jau įregistruota).

3. Per 5 metus studijuojančių ištęstine forma
padidėjo 11 proc. (2017 m. tai sudaro 40 proc. visų
3. Nesustiprėjo regiono patrauklumas: nedaug studijuojančių). Išvystytas studentų formaliuoju ir
stiprių ūkio subjektų; jaunimą vilioja ekonomiškai neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų pripažinimas
klestintys didesni Lietuvos miestai; atvykę
ir studijų rezultatų įskaitymas (įskaityta beveik 10000
užsieniečiai sunkiai pritampa Šiauliuose (kalbos, kreditų apimties dalykų). Patrauklu
religiniai ir kultūriniai barjerai)
persikvalifikuojantiems ar siekiantiems aukštojo
mokslo. Studijuoja apie 30 proc. studentų, turinčių
25 ir daugiau metų.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2018 m. sausio 29 d.

