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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. 



Misija 

• 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. 



Vertybės - SVAKO 

• 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. 



Tarptautinė mokslinė konferencija  
„Aukštojo mokslo erdvės 2018“ 

„Karjeros dienos 2018“ 

Kolegijos eisena „Šiaulių dienose 2018“ Studentų kūrybinių darbų parodos atidarymas 



Pagrindiniai duomenys I/II 

1766 

studentai  

10,7 proc. 

578 

absolventai  

20 proc. 

25  

studijų programos  

(2017 m. 26) 

45,1 tūkst. Eur 
Taikomųjų tyrimų veiklos aprėptis  

  

5 kartus 

66 proc. 
Pagal studijų programas įsidarbinusių 

absolventų  
  

7 proc. 



Pagrindiniai duomenys II/II 

2 tūkst. Eur 

tenkantys vienam studentui 
  

5 proc. 

15,5 kv. m. 

tenkantys vienam studentui 
  

7 proc. 

115 

dėstytojų  

16 proc. 

82  

administracijos ir kiti 
darbuotojai  

2 proc. 

4720,3 tūkst. Eur 
Bendras kolegijos biudžetas 

  

15,8 proc. 



2018-2019 m. m. pradžios šventė Kolegijos 
vidiniame kiemelyje 

„Karjeros dienos 2018“ 

Apdovanojimai „S.V.A.K.O. 2018“ Kolegijos studentai 



Naujos studijų programos  Mechatronika laboratorijos 

Atnaujintos Multimedijos technologijų studijų programos  laboratorijos 



Studijų pradžia: priėmimas 

52 proc.  

pateikusiųjų prašymus tenkino reikalavimus  

(2017 m. 70 proc.) 

91  

priimtasis turi profesinę 
kvalifikaciją  

(2017 m. 56) 

27  

turi aukštąjį išsilavinimą 

(2017 m. 13) 

72 proc.  

pirmakursių įstojo pagal I pageidavimą  

(2017 m. 73 proc.) 

3,8  

Konkursinių balų vidurkis į vf  

(kolegijose 4,3) 

3,05  

Konkursinių balų vidurkis į vnf  
(kolegijose 3,2) 



Studijos: studijuojantieji I/II 

972 (NL) 
17 proc. 

794 (I)  

0,1 proc. 

1766  

studentai  

(2017 m. 1977) 

10,7 proc. 



Studijos: studijuojantieji II/II 

1007 (vf)  

759 (vnf) 

1111 VTF 
655 SPF  

(2017 m. 1269 ir 708) 

1111  
Verslo ir technologijų fakultete 

655  

Sveikatos priežiūros fakultete 

 

12 proc. 
 

 
 

7 proc. 
 

14 proc. 

 
5 proc. 

 
 



Parama studijuojantiems 

7,5 proc.  

studentų gauna 
skatinamąsias stipendijas 

5  

studentams skirtos Šiaulių 
miesto savivaldybės stipendijos 

(visam studijų laikotarpiui) 

17 
studentų gauna vienkartines 

mecenatų stipendijas 



Studijų pabaiga: absolventai 

14,44 proc.  

laidos nubyrėjimas  

(2017 m. 14,29 proc.) 

10 proc.  

užsiregistravusių Užimtumo tarnyboje 

68 proc.  

dirbančių praėjus 6 mėn. po studijų baigimo  

71 proc.  

dirbančių praėjus 12 mėn. po studijų baigimo 





Personalas 

115  

dėstytojų  

(81,6 etatai) 

82  

administracijos ir kiti 
darbuotojai 

(77,45 etatai)  

4  

profesoriai  

22 
docentai 

78  

lektoriai  

11  

asistentų 

28  

dėstytojai turi  
mokslų daktaro laipsnį  

(24,3 proc.) 

31  

ūkio darbuotojas  

(32,5 etatai) 



Tarptautiškumas 

122  

bendradarbiavimo 
sutartys su užsienio 
organizacijomis  

26 šalyse 

88  

studentai išvyko,  

45  

studentai atvyko  

studijoms / praktikai  

 

 

36  

dėstytojai ir  

10  

administracijos 
darbuotojų  
išvyko mobilumui 

21  
dėstytojas ir  

26 

administracijos 
darbuotojai  
atvyko į kolegiją 

340  
tūkst. Eur 
finansavimas gautas 
akademiniam 
mobilumui vykdyti  
(50 tūkst. Eur 
daugiau nei 2017 m.) 

 





Projektų įgyvendinimas 

8  

studijų kokybės 
gerinimo, verslumo ir 
kūrybiškumo ugdymo 
projektai su LINPRA, 
LDK, LVK, LVRA, VU, 
KVK, VDU 

20  

projektinių paraiškų  

(ŠMPF, EDUFI ir kt.) 

  

 

 20  

projektų,  
kuriuose dalyvavo  

50  

dėstytojų ir  

17 

administracijos 
darbuotojų 

2  
Šiaulių miesto 
savivaldybės 
programos projektai 
(TAVO PIN KODAS; 
baidarių ir kanojų 
varžybų organizavimo 
sistema) 



Studentų sukonstruotų automobilių 
demonstravimas parodoje „TAVO PIN KODAS 2018“ 

Motyvacinė sesija parodoje „TAVO PIN KODAS 2018“ 

Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės LINPRA 
projekte „Atverk 2“ 

Dėstytojų sukurta baidarių ir kanojų varžybų 
organizavimo sistema 



Taikomoji mokslinė veikla 

Užsakomųjų tyrimų pajamos 2014–2017 m., tūkst. Eur 
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Taikomieji tyrimai ir projektai 

4 INOSTART projektai 

• Mobilaus logistikos roboto orientavimosi sistemos 
sukūrimas ir judėjimo algoritmo optimizavimas; 

• Pastatų energetinių parametrų duomenų 
surinkimo sistemos modernizavimas;  

• Sportinio automobilio prietaisų skydelio 
projektavimas ir gamyba;  

• Medienos plokščių kokybinių parametrų 
matavimo sistemos modernizavimas. 



Taikomieji tyrimai ir projektai 

• MITA Inočekių priemonė – 

sutartis su UAB „Ebona” dėl elektros varikliu varomo 
laivo mokslinio tyrimo atlikimo 

• MITA Intelekto priemonė – 

sutartis su UAB „EICautomation” dėl logistikos 
roboto sukūrimo 

 



Dėstytojų 
stažuotė 

Vokietijoje, 
Fraunhoferio 
intelektualios 

analizės ir 
informacinių 

sistemų institute 
(IAIS) Bonoje 



Finansai I/II 

999,07 Eur  

vidutinis mėnesinis vieno pedagoginio 
darbuotojo darbo užmokestis 

  

26 proc. 

626,62 Eur  

vidutinis mėnesinis vieno kitų darbuotojų 
(ne pedagogų) darbo užmokestis 

  

17 proc. 

43,38 Eur  

vidutinė mėnesinė vieno studento 
stipendija  

(2017 m. 43,04 Eur) 

55 Eur  

vidutinė bendrabučio nuomos 
kaina vienam studentui / mėn.  

(2017 m. 52 Eur) 

195  

gyvenantys bendrabučiuose  

(2017 m. 250) 



Finansai II/II 

2353,9 tūkst. Eur 
biudžeto asignavimai 

  

11 proc. 

1125,1 tūkst. Eur 
ŠVK pajamos 

  

2,7 proc. 

1241,3 tūkst. Eur 
kitos pajamos 

  

4,5 karto 



Pasiekimų pripažinimas: auginame lyderius 

• LR Prezidentų vardinės 
stipendijos:  

Kazio Griniaus – Monikai Martinaitytei,  

Jono Žemaičio – Rodžertinui Karašui 

• Konkursai: PROFADIENIO finalistai, 

„Apskaita – verslo pagrindas” II vieta, „Jaunasis 
statybininkas 2018” III vieta, „IT mozaika” I ir III vietos 

• Po 100 balų – keturių įstojusiųjų 

pasiekimuose 



Pasiekimų pripažinimas: sutelkta lyderystė 

„Reitingai”:  

• konkurencingumas tarptautinėje erdvėje,  

• pozityvus studentų vertinimas;  

• lyderiaujančios elektros ir elektronikos bei 
informatikos inžinerijos kryptys    

 

ŠPA nominacija  

„Sėkmingai dirbanti įmonė”  

už sėkmingą projektinę veiklą 



Pasiekimų pripažinimas: sutelkta lyderystė 



Išvados 

• Stabili regioninės kolegijos pozicija, stojantieji 
motyvuotai renkasi kolegines studijas Šiauliuose 
(įstojusieji pagal pirmą pageidavimą). 

• Studijų sričių pasiūla atitinka Lietuvos regioninės 
politikos nuostatas dėl savarankiškų daugiašakių 
kolegijų vaidmens regionų centruose. 

• Didėjančios MTEP lėšos leidžia plėtoti taikomuosius 
tyrimus ir stiprinti mokslinį potencialą. 

• Didesnis nei pernai bendras kolegijos biudžetas 
(15,8 proc.) leidžia teigti, kad kolegija išlaiko finansinį 
stabilumą ir turi galimybių veiklos kokybės 
gerinimui. 



Iššūkiai 

• Užtikrinti kolegijos veiklos perspektyvas 
kompleksiškos miesto, regiono ir susijusių sektorių 
sąveikos kontekste. Prisidedant prie darnios ir 
tolygios regiono plėtros, siekti specialistų pasiūlos 
ir paklausos subalansavimo. 

• Stiprinti žmogiškąjį ir materialųjį potencialą, siekiant 
pradėti vykdyti regione 7 lygmens studijas. 

• Globalių (Pramonė 4.0), nacionalinių (Lietuvos 
regionų politika) ir regioninių (sumanios 
specializacijos) tendencijų kontekste užtikrinti 
mokslinių tyrimų ir  eksperimentinės plėtros 
veiklas bei inovacijų sklaidą. 
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(santrauka) 

 


