ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
2019 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA (santrauka)
2020 m. sausio 31 d.

Istorija
1946-1991 m.
Medicinos seserų mokykla

1961-1991 m.
Politechnikumas

1991-2002 m.
Aukštesnioji medicinos mokykla

1991-2002 m.
Aukštesnioji technikos mokykla

2002 m. Šiaulių kolegija
Nuo 2010 m. –
VŠĮ Šiaulių valstybinė kolegija

Sveikatos priežiūros fakultetas

Verslo ir technologijų fakultetas

Šiaulių valstybinė kolegija
vadovaujasi misija, vizija ir vertybėmis,
kurios buvo suformuluotos Šiaulių valstybinės
kolegijos 2011–2020 metų integruotoje plėtros
strategijoje.

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 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. 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.

Strategijos atitiktis misijai
Šiaulių valstybinė kolegija yra Šiaulių miesto ekonominės
plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos 2018–2024 m.
rengimo partnerė, Kolegijos strategija rengiama kartu su
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių
universitetu, Šiaulių pramonininkų asociacija (2018 m.
rugsėjo 12 d. ketinimų protokolas Nr. SŽ-1004).
Kolegijos raidą siejant su regionu, parengtas ir 2019 m.
birželio 14 d. Kolegijos tarybos nutarimu Nr. KTN-9
patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos strateginis veiklos
planas 2019–2021 m.

Socialinė atsakomybė
Kolegija, nuo 2012 m. būdama Jungtinių Tautų inicijuoto
„Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo nare,
laikosi
tarptautiniu
mastu
pripažintų
socialinės
atsakomybės principų, rodo etiškos ir atsakingos veiklos,
paremtos aplinkos apsaugos, palankių santykių su
darbuotojais ir visuomene, antikorupcijos principais,
pavyzdį.
2019 m. parengta kasmetinė Kolegijos Socialinės
atsakomybės ataskaita, ji viešinama
organizacijos
interneto tinklalapyje http://www.svako.lt, taip pat šį
dokumentą
galima
rasti
„Pasaulinio
susitarimo“
tinklalapyje.

Procesų valdymas
2019 m. Kolegijos veiklai vadovavo:
Kolegijos taryba, paskelbta Akademinės tarybos 2017 m.
rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ATN-37; naujos sudėties
Akademinė taryba (2019 m. balandžio 9 d. posėdžio
protokolas Nr. ATP-4) ir direktorius.
Dviejų fakultetų: Sveikatos priežiūros (SPF) ir Verslo ir
technologijų (VTF) veiklai vadovauja Fakultetų tarybos ir
dekanai.
Svarbi Kolegijos savivaldos dalis – Studentų atstovybė, kuri
deleguoja savo atstovus į Kolegijos valdymą.

Procesų valdymas
Kolegijos organizacinė struktūra nekito, galioja
struktūros redakcija, patvirtinta 2018 m. rugsėjo 13
d. nutarimu Nr. KTN-13.
2019 m. Kolegijos valdymo sprendimai sudarė
sąlygas organizacijai išlaikyti veiklos stabilumą
įgyvendinant numatytą strategiją.

Personalo valdymas
Bendras etatų ir darbuotojų skaičius 2018–2019 m. spalio 1 d. duomenimis

2018 m.
Personalo grupė

Akademinis
personalas
(dėstytojai)
Administracija ir
kitas personalas
Ūkio personalas

Iš viso:

2019 m.

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

81,6

115

74,6

108

77,45

82

75,15

82

32,5
191,55

31
228*

30,25
180

29
219*

*Pastaba: 26 Kolegijos darbuotojai
dirba ir dėstytojais, todėl nurodomi 2
kartus. Iš viso darbuotojų – 211, iš jų 14
suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti (7
akademinio personalo, 6 administracijos
ir kito personalo, 1 ūkio personalo
darbuotojui).

*Pastaba: 34 Kolegijos darbuotojai
dirba keliose pozicijose (dėstytojais ir
administracijoje), todėl nurodomi 2
kartus.

Personalo struktūra keitėsi atsižvelgiant į mažėjantį studentų skaičių.

Personalo valdymas
Dėstytojų išsilavinimas, pareigybė ir mokslo laipsnis (2019-10-01)

Rodiklis

Iš viso

Bendras dėstytojų skaičius Kolegijoje:
Turintys mokslo laipsnį:
habilituoti daktarai
daktarai
Siekiantys mokslo laipsnio – doktorantai
magistrai
aukštasis, atitinkantis magistro
profesoriai
docentai
lektoriai
asistentai

108
29
2
27
3
58
21
3
21
70
14

Dėstytojų,
Dėstytojų,
dirbančių
dirbančių
pagrindinėje nepagrindinėje
darbovietėje, darbovietėje,
skaičius
skaičius
85
23
25
4
1
1
24
3
3
0
43
15
17
4
2
1
19
2
60
10
4
10

Personalo valdymas
Doktorantūros studijos 2019 metais

Katedra

Vardas, pavardė

Mokslo sritis

Elektros inžinerijos
Technologijos
Marius Kernagis
katedra
mokslai
Vadybos ir
komunikacijos
katedra

Verslo ir apskaitos
katedra

Lina Tamutienė

Socialinių
mokslai

Mokslo kryptis

Mokslo
įstaiga

Disertacijos
gynimo
arba studijų
metai

Elektros ir
elektronikos
inžinerija

KTU

2019–2023

Komunikacija ir
informacija

VU

2009–2019

2019–2023

2015–2021

Aistė
Padgureckienė

Socialinių
mokslai

Ekonomika

VDU,
ISM,
MRU,
ŠU

Renata
Šivickienė

Socialinių
mokslai

Ekonomika

MRU

Finansų ir materialiųjų išteklių valdymas
Kolegijos dalininko investuoto turto kapitalo vertė 2019 m.
pradžioje – 723,3 tūkst. eurų, ji metų pabaigoje išliko
nepakitusi. Metų pradžioje ir pabaigoje dalininko kapitalas
sudarė 100 proc.
2019 m. bendras Kolegijos pajamų biudžetas sudarė 4785
tūkst. Eur, t. y. 1,4 proc. viršijo 2018 m. pajamų biudžetą.
Pagrindiniai Kolegijos finansavimo šaltiniai yra valstybės
biudžeto asignavimai ir Kolegijos uždirbamos lėšos, taip
pat Kolegija gauna tikslinių lėšų dalyvaudama įvairiose
programose, kurios yra finansuojamos iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių.

Kolegijos finansavimas, pajamos ir kitos įplaukos (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2018
metai
2353,9
26,6
2327,3

2019
metai
2662,8
43,6
2488,7
130,5

Biudžeto asignavimai
Asignavimai MT programai
Tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai
Tiksliniai savivaldybės biudžeto asignavimai

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.

ŠVK pajamos
Už studijas
Už mokslo taikomąją veiklą
Už mokymus / kursus
Už bendrabučio paslaugas
Už IT nuomą
Kitos
Kitos pajamos
Projektai
Erasmus programa

1125,1
835,3
15,2
90,8
111,3
8,7
63,8
1241,3
1213,1
215,5

1227,9
969,7
6,6
56,9
127,6
7,6
59,5
894,3
870,9
250,9

3.1.2.

ES projektai

980,1

611,6

3.1.3.

Nordplus programa

17,5

2,4

3.1.4.

Lietuvos kultūros taryba

0

6,0

3.2.
3.3.
3.4.

Parama ir labdara
Pavedimų lėšos
Kitos teisėtai gautos lėšos
Iš viso (1+2+3):

1,2
0,4
26,6
4720,3

1,1
0,6
21,7
4785,0

Išlaidų pavadinimas

Pajamų
2019 m. pajamų
palyginimas, proc. struktūra, proc.

+13,1

55,6

+9,1

25,7

-28,0

18,7

+1,4

100,0

Finansų valdymas
Viešieji pirkimai
Kolegija, siekdama skaidriai ir efektyviai apsirūpinti ištekliais, vadovaujasi Viešųjų
pirkimų įstatymu ir kiekvieną pirkimą vykdo pagal šio įstatymo reglamentavimą.
Supaprastintus pirkimus vykdė Viešųjų pirkimų komisijos arba Pirkimo vykdytojai.
2019 m. iš viso įvykdyta supaprastintų pirkimų už 1 220 230,21 Eur. Panaudojus
šias lėšas įsigyta prekių už 334 627,04 Eur; paslaugų – už 248 993,86 Eur; darbų
– už 636 609,31 Eur.
2019 m. įvykdyti 729 supaprastinti mažos vertės pirkimai, iš kurių 26 pirkimai per
Centrinę perkančiąją organizaciją pagal preliminariąsias sutartis, naudojantis
elektroniniu katalogu (www.cpo.lt). 21 pirkimui (41 886,90 Eur), buvo taikomi
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti minimalūs aplinkosaugos
kriterijai (žalieji pirkimai). 17 pirkimų (34097,80 Eur) buvo taikyti energetinio
efektyvumo reikalavimai.

Finansų valdymas
Viešieji pirkimai
Atlikti 3 supaprastinti atviri konkursai (590 216,97 Eur), iš kurių „Patalpų valymo
paslaugų pirkimas“ (91 984,20 Eur) vykdytas vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 23 straipsnio nuostatomis, kai pirkime dalyvavo tik socialinės įmonės bei
šiam pirkimui buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti
minimalūs aplinkosaugos kriterijai (žaliasis pirkimas).
2019 m. įvykdyti 22 supaprastinti pirkimai ilgalaikėms sutartims su prekių ir
paslaugų tiekėjais. Pagal Kolegijos kokybės vadybos sistemą vykdytas atliktų
pirkimo sutarčių tiekėjų vertinimas. Tiekėjus vertino tiesiogiai su jais dirbantys
pirkimų iniciatoriai. 2019 m. nebuvo nustatytų pirkimo sutarties netinkamo
įvykdymo atvejų, dėl kurių būtų nutrauktos pirkimo sutartys.
Viešieji pirkimai buvo atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir
nešališkumo reikalavimų.

Finansų valdymas
Programų lėšų panaudojimas, tūks. Eur.
Studijų ir mokslo plėtros programos lėšos

975,4

2016 m.

2300,3

2259,9

2239,9

2204

Pajamų programos lėšos

1067,1

2017 m.

1088,9

2018 m.

1361,5

2019m.

Gautos pajamos už teikiamas studijų paslaugas
2019 m, (tūkst. Eur)

Kolegijos išlaidos išmokoms 2018–2019 m.

Infrastruktūros ištekliai
Kolegija veiklą vykdė keturiuose pastatuose, esančiuose 3 skirtingais
adresais, o apgyvendinimo paslaugos studentams siūlomos dviejuose
bendrabučiuose. Bendras patalpų plotas 2019 m. pradžioje buvo
28 932,63 m².
Kasmet suplanuojami ir įvykdomi smulkaus patalpų remonto darbai,
rekonstruojamos studijų erdvės. 2019 m. suremontuotos Centrinių rūmų
išorės sienos, Svetingumo paslaugų centro ir kt. patalpos už 432,284
tūkst. Eur.
Planuojant ir vykdant statybos remonto darbus buvo atsižvelgiama į
patalpų techninę būklę, tikslinę valstybės lėšų paskirtį. Tikslinės
Valstybės lėšos 2019 m. skirtos statybos remonto darbams sudarė
330,00 tūkst. Eur, 102,284 tūkst. Eur buvo panaudota Kolegijos lėšų.

Infrastruktūros ištekliai
Kolegija nevykdo ūkinės veiklos, galinčios turėti kenksmingo
poveikio aplinkai. Atliekos rūšiuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu.
Visi pastatai turi energinio naudingumo sertifikatus.
Kolegijoje sistemingai vykdomos darbuotojų saugos ir sveikatos
valdymo priemonės, 2019 m. darbuotojai išklausė civilinės
saugos mokymus.
Apžvelgus infrastruktūros valdymo situaciją matyti, kad,
mažėjant studentų skaičiui, patalpų plotas, tenkantis vienam
studentui, auga. Tačiau racionaliai suplanuotos investicijos į
pastatų ir patalpų atnaujinimą didina pastatų efektyvumą ir jų
išlaikymo kaštai išlieka optimalūs.

Infrastruktūros ištekliai
Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre
teikiamos visos akademinei bendruomenei
reikalingos paslaugos: išduodami dokumentai,
galima prisijungti prie duomenų bazių, yra
darbo vietų savarankiškam darbui. Centre
organizuojami įvairūs renginiai.

2019 m. dokumentų išduotis ir
registruotų skaitytojų skaičius
neženkliai sumažėjo, tačiau
apsilankymų skaičius išaugo
beveik 20 proc. Kiekvieną darbo
dieną bibliotekoje apsilanko per
150 lankytojų. 2019 m. bibliotekos
fonduose buvo saugomos 51067
knygos, bendra fondo vertė siekia
247153,21 Eur. Jau aštunti metai,
išaugus akademinių elektroninių
knygų pasiūlai, bibliotekoje
prenumeruojamos: Vilniaus
Gedimino technikos universiteto,
Kauno technologijos universiteto
leidyklų elektroninių knygų
kolekcijos, kuriose suteikta prieiga
prie 100 prenumeruojamų
elektroninių knygų.

Infrastruktūros ištekliai
Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
Ypatingai didelę paklausą BSSC
turėjo Komandinio darbo erdvė,
kurioje nuolat vyko paskaitos,
mokymai, edukacijos, seminarai,
posėdžiai. 2019 m. buvo pravesta per
70 mokymų, kurių metu studentai
buvo supažindinami su
prenumeruojamais elektroniniais
informaciniais ištekliais, informacijos
paieškos ir prieigos galimybėmis iš
Kolegijos bei namuose esančių
kompiuterių. Biblioteka,
organizuodama parodas, įvairius
renginius bei dalyvaudama miesto
renginiuose, plėtoja visuomenės
informuotumą apie organizacijos
veiklą bei prisideda prie Kolegijos
bendruomenės telkimo ir įvaizdžio
kūrimo.

Net 26 proc. visų bibliotekos turimų
informacinių išteklių sudaro elektroniniai
ištekliai, talpinami prenumeruojamose
duomenų bazėse. Prenumeruojamose
užsienio kalba duomenų bazėse 2019 m.
yra suteikta prieiga prie 16 559
elektroninių žurnalų , kurie sudaro 24%
visų bibliotekos informacinių išteklių dalį ir
1 751 elektroninių knygų.

Infrastruktūros ištekliai
Apgyvendinimo paslaugos
Kolegija bendrabučiuose per 2019 m. apgyvendino
167 asmenis (2018 m. – 195). Čia gyvena Kolegijos
studentai, laisvas vietas užima į Šiaulius atvykę
sportininkai, moksleiviai ir kt. Vidutinė bendrabučio
nuomos kaina vienam studentui nepakito, siekia 55 Eur
per mėnesį.
Kolegijoje veikia Jaunimo nakvynės namai, kuriuose
vykdoma pagal dalykus tinkama studentų praktinė veikla.
Kitu laiku čia teikiamos apgyvendinimo paslaugos miesto
svečiams. Kambarių užimtumas per metus yra apie 32
proc., buvo apgyvendinta beveik 2 tūkst. svečių, iš kurių
ketvirtadalis – užsieniečių.

Infrastruktūros ištekliai
Informacinės sistemos
2019 m. Informacinių technologijų centras toliau diegia priemones,
padedančias užtikrinti geresnę paslaugų kokybę ir stiprinti Kolegijos
bendruomenės aptarnavimo bei konsultavimo paslaugas.
Plėtojant Moodle sistemą 2019 m. buvo atliktas naujos moodle sistemos
naujinimas. Moodle sistemoje per 2019 m. naudojama per 80 nuotolinių studijų
kursų, skirtų dalykų studijoms, konsultacijoms, praktikoms, studentų mokslinės
draugijos veiklai ir kt.
31 (2019 m. – 4 nauji) nuotolinių mokymų kursas yra aprobuotas kaip metodinė
priemonė.
Kolegijai, kaip Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM narei (mokamas
narystės mokestis), suteikta licencija naudotis vaizdo paskaitų sistema
AdobeConnect (paskaitų transliacijos, įrašai ir jų saugojimas LieDM serveryje),
taip pat palaikomas vaizdo konferencijų ryšys naudojant sistemą Tandberg.
Per 2019 m. įsigyta programinės įrangos skirtos kompiuterių saugai užtikrinti,
studijų procesui užtikrinti (Matlab, Adobe Creative Cloud, Safetica, ir kt.) bei
esamos programinės įrangos licencijų pratęsimui. Atnaujintos kompiuterių
klasės, kompiuteriai aprūpinti nauja technine įranga.

Informacijos viešumas
Reprezentacinis Kolegijos veiklos informavimo
įrankis yra svetainė www.svako.lt.
Informacijos patrauklumui padidinti 2019 m. sukurtos
24 nuotraukų animacijos bei 3 vaizdo filmai.
Tinklaraštyje „Mano kolegija“ 2019 m. paskelbta apie
20 įrašų.
Kolegijos veikla nuolat viešinama regioninėje ir šalies
žiniasklaidoje.

Informacijos viešumas
UAB „Mediaskopas“ duomenimis, Kolegija pagal paminėjimus
žiniasklaidoje 2019 m. užima gana aukštas pozicijas.

Paminėjimas žiniasklaidoje, kartais
1851

Vilniaus kolegija

1628

Kauno kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija

553
743

Kokybės užtikrinimas
Kolegijoje veiklos kokybė užtikrinama vadovaujantis Europos aukštojo
mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG).
Planingai per 2019 m. vykdyta visų svarbiausių Kolegijos veiklų vertinamoji
analizė, iš viso – septyni direktorato susirinkimai. Kolegijos Akademinei
tarybai pavasarį buvo pristatyti vidinės kokybės sistemos įgyvendinimo
rezultatai. Buvo pritarta jų veiksmingumui, kokybės politikos tinkamumui ir
paliktas galioti penktasis Kokybės vadovo leidimas (2017).
2019 m. pagal kokybės vadybos sistemą vykdytos visos vidinės studijų
programų kokybės priežiūros procedūros dėstytojų, katedrų, studijų
komitetų, Fakulteto ir Akademinės tarybos lygmenyje. 2019–2020 m. m.
savo veiklą tęsė atnaujintos sudėties 10 studijų programų ir 5 studijų
krypčių komitetai (VTF) ir 4 studijų programų ir 1 studijų krypties (SPF)
komitetai. Visuose komitetuose be dėstytojų krypties specialistų, įtraukti
studentai ir socialiniai partneriai – darbdavių atstovai.

Kokybės užtikrinimas
R-1, Studentų pasitenkinimo
studijomis lygis, proc.

65
2016 m.

73
2017 m.

82

2018 m.

82

2019 m.

Kokybės užtikrinimas
Įvertinus naujus teisės aktus bei aplinkos pokyčius,
pakoreguotas Rizikos veiksnių valdymo planas
2015–2020 m. (2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr.
VD-13 (1) redakcija). Rizikos veiksnių valdymo
priemonės reglamentuotos.
Stiprinant asmens duomenų apsaugą organizacijoje,
padidintos rizikos srityse atlikti poveikio asmens
duomenų apsaugai vertinimai.

Kokybės užtikrinimas
Vidaus kontrolės įgyvendinimui atliekami vidaus auditai.
Kolegijoje, atlikus 5 vidaus auditus, vidaus kontrolė
vertinama gerai – veiklos sritys yra dokumentuotos
nuostatomis, taisyklėmis, tvarkomis. Vertinant vidaus
kontrolės veikimą, nustatyta, jog veikla yra tinkamai
kontroliuojama, veikiama nuosekliai, veiksmingai ir nuolat.
Finansų valdymo kontrolei jau antrus metus kviečiamas
išorės auditas, kurio rekomendacijos ir jų įgyvendinimas
didina organizacijos veiklos skaidrumą ir atsakomybę.
Nusižengimai akademinei etikai ir korupcijos apraiškos
Kolegijos kokybės vadybos sistemos reglamentavimu būtų
vertinamos kaip neatitiktys. 2019 m. neatitikčių
nenustatyta, susitelkta į mokymus ir kitą prevencinę veiklą.

Studijos
2019–2020 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 26 studijų
programas – 5 studijų krypčių grupių 19 kryptyse. Dvi studijų programos –
Automatikos ir elektros inžinerija ir Autotransporto elektronika – tarpkryptinės.
8 studijų programos vykdomos tik nuolatine forma, 5 – ištęstine forma; 13
studijų programų įgyvendinama tiek nuolatine, tiek ištęstine formomis.
Studentų skaičius – 1531.

2019 m.
372; 24%

243; 16%

Sveikatos mokslai

384; 25%
404; 27%

Socialiniai mokslai

128; 8%

Informatikos mokslai
Inžinerijos mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Studijos
.

2019 m. Pradėta vykdyti išorinių ekspertų teigiamai įvertinta ir akredituota nauja
studijų programa Programų sistemos.
2019 m. vasarą, studijas pabaigus paskutiniams programos studentams,
išregistruota Verslo ekonomikos studijų programa.
Kolegijos tarybos nutarimu 2019 m. į Kolegiją buvo galima priimti iki 835
studentų. 2019-08-30 duomenimis į Kolegiją priimti 336 studentai (iš jų 16 –
Ukrainos piliečiai, 1 – Nigerijos pilietis). Studentų priimta 24 proc. mažiau nei
2018 m.
Kolegijoje pasirašytų vf studijų sutarčių dalis sudaro 58 proc. sutarčių (2018 m. –
55 proc.). Pirmuoju pageidavimu įstojo 72 proc. pirmakursių.
Konkursinio balo kartelė taikoma visiems stojantiesiems, nepriklausomai nuo
vidurinio išsilavinimo įgijimo metų. Kolegijoje taikytas minimalus stojamasis
konkursinis balas 4,3 (kaip nustatyta 2019 m. ŠMSM). Įstojusiųjų į vf studijų
vietas ŠVK konkursinių balų vidurkis – 5,8 (visų kolegijų vidurkis – 6,0).
Įstojusiųjų į vnf studijų vietas ŠVK konkursinių balų vidurkis – 5,2 (visų kolegijų –
4,8).

Studijos
Studentų skaičiaus dinamika 2017–2019 metais
2017 m.
Fakultetas

2018 m.

2019 m.

Iš viso

NL*

I*

Iš viso

NL*

I*

Iš viso

NL*

I*

SPF

708

545

163

655

499

156

562

426

136

Pokytis proc.

-15,7

-16,9

-11,4

-7,5

-8,4

-4,3

-14,2

-14,6

-12,8

VTF
Pokytis proc.

1269
-14,9

637
-20,2

632
-8,9

1111
-12,5

473
-25,7

638
-1,0

969
-12,8

403
-14,8

566
-11,3

Iš viso Kolegijoje:

1977

1182

795

1766

972

794

1531

829

702

Pokytis, proc.

-15,2

-18,7

-9,5

-10,7

-17,8

-0,13

-13,3

-14,7

-11,6

*NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma

Bendras studijuojančiųjų skaičius kasmet mažėja vidutiniškai po 13 proc.

Studijos
Studentų skaičius pagal finansavimą
vf

1153
824

2017 m.

1007

vnf

759

2018 m.

873

658

2019 m.

Studijos
Studentų nubyrėjimas studijų metais, proc.

13,94
13,14
12,32
2016–2017

2017–2018

2018–2019

Studijos
Nubyrėję dėl nepažangumo, proc.
24,7

2017 m. laida

20,6
2018 m. laida

18,9

2019 m. laida

Studijos
Studentų pasiekti studijų programos rezultatai 2019 m. buvo
labai panašūs kaip pastaraisiais metais – bendras Kolegijos
rezultatas yra apie 7,7 balo, stebint trejų metų laikotarpį.
Praktikų įvertinimo vidurkis – 8,53 balo.
2019 m. bendras Kolegijos baigiamųjų darbų / projektų
praktinis pritaikomumas yra 86,45 proc., kaip ir pernai (2018
m. 85,4 proc.).
Iš viso Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2019 m. buvo įteikta
440 profesinio bakalauro diplomų.

Studijų ir mokslo veiklos integracija
2019 m. Kolegijoje atlikta 17 taikomųjų tyrimų už 48,3 tūkst. eurų.
Inovacijoms imlių Šiaulių miesto įmonių užsakymu (UAB „Vonin“,
UAB „Aukstata“, UAB „EICautomation“, UAB „Šiaulių altas“, UAB
„Busturas“) Kolegijos dėstytojai kartu su studentais įdiegė
inžinerinius bei IT sprendimus, pvz., mobilaus logistinio roboto
projektavimas, gaminimas ir jo veikimo optimizavimas, įrengimų
priežiūros specialisto iškvietimo ir faktinio naudojimo laiko
registravimo sistemos projektavimas ir diegimas, mobilių
darbuotojų komandų kelionės ir darbo laiko objekte registravimo
naudojant RFID darbuotojų žymenis sistemos projektavimas.

Studijų ir mokslo veiklos integracija
Šiaulių m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
užsakymu sukurta Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų
ugdymo modelio informacinė sistema (SKUMISS), padedanti
valdyti Šiaulių miesto mokyklose vykdomas savanorystės,
socialinės-pilietinės veiklos ir profesinio veiklinimo iniciatyvas.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijai atliktas socialinių
paslaugų poreikio pagal žmonių socialines grupes ir paslaugų
rūšis bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros krypčių
nustatymas Šiaulių rajone (Socialinio darbo katedros dėstytojai).
Šiaulių turizmo informacijos centro užsakymu atlikta gyventojų
apklausa apie kultūros, sporto ir kitus renginius (Vadybos ir
komunikacijos katedros dėstytojai).

Studijų ir mokslo veiklos integracija
Per metus Kolegijos dėstytojai publikavo 29 straipsnius Lietuvos ir
devynių užsienio šalių moksliniuose leidiniuose. Pastariesiems
tenka 48,2 proc. visų publikuotų straipsnių.
Tarptautinių cituojamų publikacijų dalis – net septyni straipsniai su
Kolegijos prieskyra referuojami Clarivate Analytics arba Scopus,
viena publikacija prestižinės Peter Lang leidyklos žurnale.
Kolegijos siektinas tikslas buvo, kad dėstytojų publikacijų
užsienyje dalis siektų 52-54 procentus.
2019 m. dėstytojų straipsniai buvo publikuojami 20 pavadinimų
leidinių, apimančių beveik visų mokslų sričių diskursą. Daugiausia
– socialinių mokslų srities publikacijų – jos sudaro 62 proc. visų
publikuotų tyrimų.

Studijų ir mokslo veiklos integracija
Publikacijos recenzuojamuose leidiniuose pagal valstybes
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Studijų ir mokslo veiklos integracija
2019 m. išleistas 21-asis žurnalo „Professional Studies: Theory and Practice“
numeris, skirtas socialinių mokslų srities straipsniams: https://bit.ly/367t7HR.
Parengtos ir išleistos dvi naujos studijų proceso aprūpinimui skirtos metodinės
priemonės bei keturi nuotolinių studijų kursai, aprobuoti kaip metodinės
priemonės.
2019 m. organizuotos keturios mokslinės-praktinės konferencijos. Kolegijos
organizuotose konferencijose dalyvavo Lietuvos, Baltarusijos, Graikijos, Gruzijos,
Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Turkijos, Ukrainos aukštųjų mokyklų dėstytojai ir
studentai, perskaityta daugiau nei 200 pranešimų.
Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai nuolat tobulino mokslinę kvalifikaciją
konferencijose bei stažuotėse, pvz., stažavosi Fraunhoferio intelektualios
analizės ir informacinių sistemų institute (IAIS) Bonoje (Vokietija), dalyvavo
prestižinėje konferencijoje ACRN Oksfordo tyrimų centre, Helsinkyje (Suomija),
dalyvavo EAPRIL asociacijos konferencijoje Tartu universitete (Estija), lankėsi
didžiausioje mokslinių tyrimų įstaigoje Lietuvoje – Fizinių ir technologijos mokslų
centre (FTMC). 2019 m. išaugo mokslinėse konferencijose perskaitytų pranešimų
skaičius, dėstytojai parengė ir pristatė 56 pranešimus.

Studijų, mokslo tarptautiškumas
Kolegija jau turi 158 tarptautinio bendradarbiavimo
partnerius 33 užsienio šalyse.
Stiprinant Kolegijos tarptautines pozicijas 2019 m.
buvo
pasirašytos
36
(2018
m.
–
14)
bendradarbiavimo sutartys su mokymo įstaigomis
18 užsienio šalių: su 12 naujų partnerių Turkijoje, po
kelis Ukrainoje, Gruzijoje, Rumunijoje, Latvijoje ir kt.

Studijų, mokslo tarptautiškumas
Akademinio mobilumo programoms / projektams įgyvendinti skirtos lėšos 2019 m.

Programos / projekto pavadinimas ir numeris
Erasmus+ programa (Europos Komisijos lėšos), Nr. 2019-1-LT01KA103-060101
Erasmus+ programa (Valstybės biudžeto lėšos), Nr. 2019-LT-NAC183/01
Erasmus+ programa (Europos struktūrinių fondų lėšos) Nr. 2017-09.3.1ESFA-V-709-01-0003-SU-39/06
Nordplus programa, Nr. NPHE-2019/10268
Projektas „Nordic-Baltic Cooperation for Introduction of Norwegian
Language for Professional Studies“
Epale renginys „Epale 2019 m. konferencija“ Varšuva, Lenkija
Erasmus+ programa tarptautiniam mobilumui tarp programos šalių ir
šalių partnerių (KA107) Nr. 2019-1-LT01-KA107-060326
LR ŠMM konkursas „Parama užsieniečiams, atvykusiems dėstyti
Lietuvos aukštosiose mokyklose“ Nr. UD-2019-LT-1678
Iš viso:

Programos / Kolegijos
projekto
lėšos,
lėšos, EUR
EUR
144 380,00

0,00

24 840,00

0,00

87 720,00

0,00

2000,00

0,00

680,00

0,00

630,21

0,00

89965,00

0,00

3420,00

1470,00

353635,21

1470,00

Studijų, mokslo tarptautiškumas
Išvykusiųjų pagal mobilumo programas skaičius
studentų

dėstytojų

administracijos darb.

116

110

89
24 15

2016 m.

19 14
2017 m.

73
41

36
10
2018 m.

21

2019 m.

Studijų, mokslo tarptautiškumas
Atvykusių pagal mobilumo programas skaičius
studentų

63
33 23
2016 m.

dėstytojų

55

48
11

2017 m.

administracijos darb.

45

71
21 26

2018 m.

37 33
2019 m.

Parama studentams
Psichologinė pagalba
Kolegijos studentų amžius, emocinis ir socialinis pasirengimas studijomis labai skirtingi,
sudėtinga ir nelengva pirmakursių adaptacija. Lietuvos studentų sąjungos laimėtame
projekte, finansuojamame iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, sudaryta
galimybė aukštojoje mokykloje nuolat dirbti psichologui. Dėl psichologo konsultacijų galima
kreiptis ne tik asmeniniais klausimais, bet ir klausimais, susijusiais su studijomis: laiko
planavimu, efektyviu mokymusi, motyvacijos stoka, viešu kalbėjimu. Konsultacijos
nemokamos, skelbiama ir kviečiama į konfidencialias psichologo konsultacijas.

Karjeros ugdymas
Studentų adaptacijai pagerinti organizuojama Pažintinė diena pirmakursiams. Jiems
pasakojama apie teikiamas paslaugas, galimas paramos formas. Tą dieną suorganizuota
ekskursija po Šiaulius, kuri buvo aktuali ir įdomi tiek gyvenantiems Šiauliuose, tiek
atvykusiems studijuoti iš kitų miestų.
Tradiciniame renginių cikle „Karjeros dienos 2019“, skirtame karjeros kompetencijoms
ugdyti, kontaktams užmegzti, dalyvavo daugiau nei 300 studentų ir dėstytojų, daugiau nei
20 karjeros specialistų iš Šiaulių mokyklų, neformalaus alumnų klubo nariai ir Šiaulių įmonių
atstovai.

Parama studentams
Finansinė parama
Kolegijos 2019 m. studentai kreipėsi ir gavo numatytą valstybės finansinę
paramą: valstybės remiamas paskolas studijų kainai kompensuoti gavo 78
studentai; paskolą gyvenimo išlaidoms – 19. Valstybinis studijų fondas socialines
stipendijas suteikė 134 studentams, Neįgaliųjų reikalų departamentas 37
studentams skyrė stipendijas specialiesiems poreikiams, 15 studentų iš dalies
kompensuotos studijų išlaidos. 2019 m. metais į valstybės finansinę paramą
pretendavo apie 15 proc. mažiau studentų.
Septyni Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2019 m. 30-čiai studentų skyrė
beveik 3 k. daugiau nei pernai – 14 tūkst. Eur. (2019 m. – 14391, 2018 m. – 5300
Eur) paramos.
Skatinti atitinkamoje savivaldybėje baigę mokyklą, gerai besimokantys, turintys
ypatingų pasiekimų studentai. Šiaulių miesto savivaldybė suteikė studentams
paramą, nukreiptą į inžinerinius mokslus ir paramą pagal trišalę sutartį su
darbdaviais.

Parama studentams
Už pripažintus nuopelnus 2 studentams skirtos reikšmingos
LR Prezidento Kazio Griniaus ir LR Prezidento Jono
Žemaičio vardo stipendijos. Iš viso SPF vardinę stipendiją
gavo 12, VTF – 18 studentų.
Už mokslo ir visuomeninius pasiekimus ar asmeniniu
prašymu Kolegijoje buvo išmokėtos stipendijos. 208
studentams išmokėta vienkartinė, 342 – skatinamoji
stipendija (2018 m. atitinkamai – 339 ir 274). Parama
skatinamosiomis stipendijomis 2018–2019 m. m. paskirta
7,64 proc. visų studentų.

Absolventų karjeros stebėsena
Kolegija sistemingai renka ir analizuoja absolventų įsidarbinamumo duomenis,
vadovaudamasi keliais šaltiniais: Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS,
https://karjera.lt/), Užimtumo tarnybos (buvusi Lietuvos darbo birža) prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos ir Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA, buvusi
MOSTA) interaktyviais duomenimis (shorturl.at/ivyHU).
KVIS sistemoje naudojami objektyvūs Sodros ir Studentų registro duomenys. Kolegija mano,
kad įsidarbinusių absolventų skaičius turėtų siekti 72 proc., o dirbančių aukštos kvalifikacijos
darbą galėtų būti apie 30 proc. nuo visų absolventų (po metų nuo baigimo).
2019 m. buvo analizuojami 2018 m. laidos karjeros rodikliai, praėjus 12 mėn. (2019-07-01)
po studijų baigimo. Pagal KVIS (Sodros) duomenis, įsidarbinusių 2018 m. ŠVK absolventų
buvo 71 proc. Daugiausia dirbančių: Informacijos valdymo (94 proc.), Automatikos ir elektros
inžinerijos (92 proc.), Finansų (91 proc.), Elektros energetikos (90 proc.) studijų programų
absolventų, (žr. 29 pav.). Šių studijų programų dalis studentų jau dirbo studijų metu.
Kosmetologijos studijų programos įsidarbinimas gerokai žemesnis, nes dalis tos programos
absolventų vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba pagal pažymą ir į gaunamus
iš KVIS duomenis nepatenka.

Poveikis regiono ir visos šalies raidai
2019 m. Kolegija dalyvavo šeštojoje U-Multirank reitingo laidoje kartu su daugiau nei
1700 aukštųjų mokyklų iš viso pasaulio, tarp jų 18 Lietuvos aukštųjų mokyklų (8
Kolegijos ir 10 universitetų). Kaip ir ankstesniais metais, Kolegijos veikla labai gerai
įvertinta mokymo ir mokymosi, poveikio regionui bei studijų pasiūlos užsieniečiams
srityse.

Šiaulių valstybinės kolegijos 2019 m. U-Multirank reitingo profilis

Poveikis regiono ir visos šalies raidai
Kryptingai stiprinama abipusė partnerystė – 2019 m. pasirašytos 7 naujos bendradarbiavimo
sutartys su šalies socialiniais partneriais ir išplėtotas tarptautinių partnerių tinklas iki 158
partnerių 33 užsienio šalyse – leidžia vystyti eksperimentinę, mobilumo programų bei
taikomąją mokslinę / projektinę veiklą.
Projektinė veikla – tai naujos partnerystės, papildomas finansavimas ir galimybės įgyvendinti
Kolegijos siekius. Projektinės veiklos įtaka įgauna vis didesnį pagreitį. Kolegija per 2019 m.
parengė 24 projektines paraiškas, 1 projekte yra partneriu. Finansavimas gautas 21
projektui.
14 paraiškų pateikta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos konkurso, aukštos
kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose,
finansavimui gauti, 2 paraiškos – Erasmus+ programos šalyse ir šalyse partnerėse Aukštųjų
mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo projektams, viena Nordplus paraiška Sveikatos
mokslų srityje (pateikta Finnish National Agency for Education (EDUFI), Suomija). Iš viso
Kolegijoje įgyvendinti 23 projektai, projektinėje veikloje dalyvavo 33 dėstytojai ir 15
administracijos darbuotojų.
Finansavimą gavę projektai nukreipti į studijų proceso, studentų praktikų, kūrybiškumo ir
verslumo ugdymo veiklas bei studentų specialiųjų kompetencijų ugdymą. Projektų
įgyvendinimas be tiesioginių rezultatų stiprino Kolegijos įvaizdį.

Poveikis regiono ir visos šalies raidai
Per metus parengtos ir pateiktos keturios mokslo projektų paraiškos: „Fostering
Entrepreneurship of Students – Opportunities and Challenges Using COREConcept
of
the
SRH
University
Heidelberg“
(Baltisch-Deutsches
Hochschulkontor), „Moksleivių sumanaus augimo potencialo plėtojimas per
socialinių kompetencijų ir įtraukties didinimą, taikant savivaldaus ugdymo(si)
modelį“ pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą ,,Gerovės
visuomenė“ (PTP) (Lietuvos mokslo taryba), „Paslaugų sektoriaus įmonės
veiklos procesų valdymo vertinimas taikant tiekimo grandinės ekspertinio
vertinimo metodą“ (Lietuvos mokslo taryba), „Gamybos sektoriaus įmonės
eksporto plėtros galimybių tyrimas“ (Lietuvos mokslo taryba).
Prielaidas Šiaulių regiono konkurencingumo didinimui sukuria kasmetinė
Kolegijos dėstytojų išorinė ekspertinė bei išorinė konsultacinė ir šviečiamoji
veikla. Dalyvavimas nacionalinėse ir regioninėse ekspertų darbo grupėse, veikla
draugijose ir asociacijose didina Kolegijos vaidmenį ir žinomumą regione. 2019
m. veiklos apimtys ženkliai išaugo – šešiose išorinės ekspertinės veiklos srityse
dalyvavo net 69,4 procentų visų kolegijos dėstytojų (2018 m. – 40 proc.).

Poveikis regiono ir visos šalies raidai
Užsakomosios veiklos apimtys 2016–2019 m.
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179 461 €
200000
180000

136 144 €

160000
140000
120000

100000

72 309 €

80000
60000
40000
20000
0

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Poveikis regiono ir visos šalies raidai
SPF 2019 m. Neformalaus ugdymo centre siūlė 42 neformalaus ugdymo programas, iš
kurių: kvalifikacijos – 2 programos, slaugos specializacijos – 4 programos, privalomųjų
sveikatos mokymų – 3 programos, kvalifikacijos tobulinimo – 33 programos. Vykdyta buvo
31, mokymus lankė 1073 mokymų dalyviai.
2019 m. VTF Verslumo ir lyderystės ugdymo centre iš turimų 30 programų klausytojų
atvyko į 6 programas. Mokymus baigė 21 klausytojai. Daugiausia mokytasi programa
„Autocad“, darbo su buhalterine kompiuterizuota programa „Rivilė“ bei anglų kalbos
mokymuose.
Centre vystomos naujos galimybės: miesto savivaldybės tarybos akredituota Neformaliojo
vaikų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Išmok valdyti asmeninius finansus“;
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos transporto saugos administracija dėl
Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių pirminių kursų programos; parengtas projektas
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ dėl Šiaulių valstybinės kolegijos kaip mokymo
paslaugų teikėjo įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą (mokymo
programa „Viešojo transporto įmonės komunikacija ir klientų aptarnavimas“) ir mokymo
paslaugų kokybės užtikrinimo. Projektas pateiktas VšĮ „Versli Lietuva“.

Veiklos tobulinimo įžvalgos ir iššūkiai
Valdymas
Pagal atliktą strategijos įgyvendinimo stebėseną, veiklos sritys, kurios reikalauja susitelkimo
yra studentų adaptacijos ir motyvacijos didinimas (nubyrėjimo rodiklių mažinimas) bei
didesnio Kolegijos dėstytojų mokslinio potencialo panaudojimo skatinimas.
Kolegijos galimybes pritraukti daugiau studentų veikia išorinės sąlygos: 2019 m. tik 41 proc.
pretendentų atitiko minimalius stojančiųjų reikalavimus bei turėjo teisę dalyvauti stojimo
konkurse.
Įvertinant išorinio studijų krypčių vertinimo reikalavimus išryškėja poreikis akademinį
personalą organizuoti taip, kad dėstytojai dirbtų ne mažiau kaip puse etato ir ne mažiau kaip
3 metus. Reikia inicijuoti nuolatinį dėstytojų kvalifikacijos kėlimo bei bendrųjų ir specialiųjų
kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimą.
Siekiant mažinti Kolegijos pajamų-išlaidų disbalansą, turėtų būti toliau plėtojamos Kolegijos
veiklos papildomoms pajamoms uždirbti. Kolegija turėtų aktyviau ieškoti piniginės paramos,
paramos materialinėmis vertybėmis, būtina didinti pajamas iš projektinės, taikomosios
mokslo, konsultacinės veiklos ir kitų teikiamų paslaugų.
Informacijos valdymo veiksmingumo didinimo vizija Kolegijoje – būti atvira visuomenei ir
nuolat tobulėjanti organizacija. Siekti, kad Kolegija visad būtų vieta, kurioje gera studentams,
darbuotojams, svečiams.

Veiklos tobulinimo įžvalgos ir iššūkiai
Kokybės užtikrinimas
Rengiant naujo laikotarpio Rizikos veiksnių valdymo planą ir tobulinant vidinę
kokybės vadybos sistemą, siektina surasti naujų priemonių rizikos veiksniams valdyti.
Studijų programos kokybės užtikrinimą praplečiant iki visos studijų krypties kokybės,
reikalinga vidinį studijų užtikrinimą adaptuoti pagal naujus teisės aktus.
Renkant iš studentų grįžtamąjį ryšį, siektina didinti apklausų imtį ir taikyti daugiau
priemonių informuojant studentus apie įgyvendintus pokyčius. Reikalinga stiprinti
bendradarbiavimą su studentų savivalda: pasinaudoti studentų atstovybės siūloma
idėja Kolegijoje rinkti ir analizuoti kokybinį grįžtamąjį ryšį (įvairių diskusijų su
studentais rengimas ir kt.).
Pradedama rengtis kai kurių studijų krypčių išoriniam vertinimui: pagal Studijų
kokybės vertinimo centro patvirtintą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą 2020 m.
rudenį Kolegijoje bus vertinamos Burnos priežiūros, Elektros inžinerijos ir Transporto
inžinerijos studijų kryptys. Studijų krypčių savianalizės turės būti parengtos ir
pateiktos SKVC 2020 m. rugsėjo 15 d.

Veiklos tobulinimo įžvalgos ir iššūkiai
Studijų ir mokslo veikla
Priėmimo planavime didėjantis atotrūkis tarp norinčių studijuoti ir tarp atitinkančių stojimo
reikalavimus skaičiaus atskleidžia rimtas vidurinio lavinimo sistemos spragas. Tų pačių metų
abiturientai sudaro mažiau negu pusę pirmakursių. Dėl to svarbu planuoti Kolegijos
rinkodaros strategiją taip, kad informacija pasiektų tiek moksleivius, tiek vyresnius asmenis,
sudarančius reikšmingą dalį pirmakursių.
Studijų pasirinkimui ir absolventų karjerai po studijų daro įtaką ekonominis regiono
patrauklumas. Jaunimas, norėdamas susikurti tvirtą finansinį pagrindą, ieško galimybių
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Kolegija, tikslingai siekdama tarptautiškumo tikslų, turėtų skatinti motyvaciją dalyvauti
trumpalaikių mainų vizituose (tiek studentų, tiek dėstytojų); stiprinti mentorystės veiklas
įveikiant mainų dalyvių adaptacijos sunkumus; stiprinti užsienio kalbų įgūdžius.
Stiprinant studijų ir mokslo integraciją visomis mokslo kryptimis, reikia skatinti: publikuotis
technologijos mokslų srityje dirbančius dėstytojus; rengti publikacijas, galinčias pretenduoti į
užsienio šalių leidinius, įsitraukti į MTEP veiklas visų studijų krypčių grupių dėstytojus.

Veiklos tobulinimo įžvalgos ir iššūkiai
Poveikis regiono ir visos šalies raidai
Vykdant aktyvią studentų ir dėstytojų projektinę veiklą, iššūkis – veiklas suderinti
su studijų procesu.
Siekiant pritraukti daugiau projektinių lėšų, reiktų ugdyti Kolegijos bendruomenės
projektų rengimo kompetencijas; stiprinti padalinių motyvaciją ieškoti jų veiklos
sričiai tinkamų projektinių kvietimų teikti paraiškas.
Užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes, turime plėsti Biomedicinos
mokslų srities programų pasiūlą – didžiulis poreikis mokymų slaugytojams ir jų
padėjėjams; rasti tinkamų lektorių socialiniams darbuotojams darbe su vaikais, su
priklausomybes ar proto negalią turinčiais asmenimis; įtvirtinti paklausą ir užtikrinti
rentabilumą mokymų, siūlomų VTF.
Turint didelį tarptautinių partnerių tinklą ir siekiant taptautiškumo didinimo visose
Kolegijos veiklose, turėtume plėsti tarptautinės tinklaveikos formų įvairovę.
Siektina sklandesnė atvykusiųjų užsieniečių integracija tiek į studijų procesą, tiek į
bendruomenės socialinį gyvenimą.

Žmogus yra sukurtas augti.
Tai yra jo būties prasmė.
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