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Veiklos gerinimo kryptis Esminiai požymiai, atspindintys veiklos gerinimo veiksmingumą 
Pagerinti sprendimų 

priėmimo ir valdymo 

procedūras, užtikrinančias 

kokybiškos taikomosios 

mokslinės veiklos ir 

dėstymo dermę 

 

 Kolegijoje kasmet vykdoma aplinkos analizė. Kolegijos tikslai ir prioritetai įtvirtinti 

strateginiuose planuose (2016–2018; 2019–2021; 2022–2024 m.) bei numatyti 

strateginėse atramose 2020–2030 m. plėtros strategijoje.  

 Kolegijos tarybos nutarimu svarstyta, atnaujinta ir tvirtinta organizacinė struktūra: 

a) 2015 m. reorganizuoti skyriai ir katedros, perskirstytos tarptautiškumo, paramos, 

komunikacijos funkcijos. Studijas organizuoja 11 katedrų.  

b) 2016 m. ir 2018 m. sujungtos atitinkamos krypties studijų programas vykdančios 

katedros, 2020 m. jų yra SPF – 3, VTF – 5. 

c) 2016– 2018 m. užtikrinant Žemaitijos kolegijos studentų studijų tęstinumą Telšiuose 

ir Mažeikiuose veikia Mokymo paslaugų centrai. 

d) 2021 m. sprendimų priėmimo ir atsakomybės perskirstymas: studijas vykdo du 

fakultetai, kitą veiklą vykdo Veiklos planavimo ir valdymo bei Studijų ir mokslo 

koordinavimo tarnybos. 

 Kokybės tikslai, susieti su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo 

nuostatomis ir gairėmis, įgyvendinami vadovaujantis KV (8 leidimas) nuostatomis, 

pagal sudarytus veiklos procedūrų aprašus (PR). Atliktas Kokybės vadybos sistemos, 

įgyvendinamos pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir EFQM principus, išorinis 

auditas ir patvirtinta, kad kokybės vadyba yra veiksminga veiklos srityje: „Aukštojo 

mokslo koleginių studijų, kitų mokymo programų rengimas ir vykdymas, taikomųjų 

mokslinių tyrimų, projektų vykdymas“ (sertifikatas LST EN ISO 9001:2015 Nr. TIC 15 

100 2010991 (iki 2023-12-07). 

Dalyvauti aukštųjų 

mokyklų reitingavimo 

sistemose siekiant išlaikyti 

aukštą taikomosios 

mokslinės veiklos ir į 

studentą orientuoto 

dėstymo lygį 

 

 Tarptautiniu lygmeniu: nuo 2014 m. ŠVK reitinguojama U-Multirank reitinge (apie 

1800 AM iš 92 šalių, iš jų iš Lietuvos – 16) sritys: mokymas ir mokymasis, mokslinė 

veikla, žinių perdavimas, tarptautiškumas ir poveikis regionui vertinimai nuo nuo A 

(labai gerai) iki E (silpnai); geriausiai įvertinta poveikio regionui bei mokymo(si) srityse 

(balas A – labai gerai). Į kolegijos mokslo srities reitingą pateko 9 tarptautinės 

publikacijos su nurodyta prieskyra Kolegijai.  

 Gerai vertinamas studentų praktikų regioniškumas ir tarptautinis studentų mobilumas 

(2021 m. Valstybinio audito duomenimis, 3 proc. aukštesnis už AM vidurkį).  

 Nacionaliniu lygmeniu: pagal žurnalo „Reitingai“ atliktus 2021 m. studijų krypčių 

vertinimus: Informacijos paslaugos – 1 vieta; Informatikos inžinerija – 2 vieta (pernai 

taip pat 2), gamybos inžinerija – 2 vieta 

Planingai vystyti Kolegijos 

tarptautiškumą, paremtą 

pagrindiniais veiklos 

rodikliais ir poveikio 

analize 

  Planavimas ir stebėsena: nuosekliai vykdytas ir parengtas naujas Tarptautiškumo 

vystymo planas 2021–2027 m. 

 Pasirašyta ERASMUS aukštojo mokslo institucijos chartija 2021–2027 m.; 

 Bendradarbiavimas su 182 užsienio institucijomis 35 valstybėse; 

 Užsienio kalba parengtų dėstyti dalykų skaičius padidėjo nuo 316 ( 2017 m.) iki 531 

(2021 m.); 

 Pasiektas ir viršytas akademinio mobilumo dvikryptiškumo balansas (atvykstančiųjų  

1.9 k. daugiau nei išvykstančiųjų). 

 Dvigubo diplomo galimybė Informacijos valdymo studijų programoje – ŠVK ir 

Porto politechnikos instituto (Portugalija, ISCAP); 

 2021 m. parengtos 3 tarptautinės projektinės paraiškos: „Development of Universal 

Work Environment-Based Virtual Internship Model and its support system for Higher 

Education“, Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation 

ir NOBA HEALTHPRO/2021. Kolegijos bendruomenės atstovai dalyvavo 2 tarptautinių 

projektų veiklų įgyvendinime – „Virtual advice, Nurturing, Guidance on Universal 

Action, Research and Development for Physical Activity and Sport Engagement: The 

Vanguard“ ir NOBA HEALTHPRO/2021. 

 Pateikta ir finansavimą laimėjo strateginių partnerysčių (Erasmus+ KA2 Strategic 

Partnership) paraiška „Development of Universal Work Environment-Based Virtual 

Internship Model and its support system for Higher Education“ (Verslo administravimo 

kolegija, Latvija); 



Veiklos gerinimo kryptis Esminiai požymiai, atspindintys veiklos gerinimo veiksmingumą 
 Dalyvavimas Europos universitetų tinkle NEOLAiA kartu su Bylefeldo universitetas 

(Vokietija), Chaeno universitetas (Ispanija), Ostravos universitetas (Čekija), Suceavos 

Ștefan cel Mare universitetas (Rumunija), Örebro universitetas (Švedija), Salerno 

universitetas (Italija), Turo universitetas (Prancūzija). 

 Rengiama paraiška pagal programą „Europos universitetų tinklų inicaityva“ (2022 

m.). Konsorciumo veiklos: inovatyvaus dėstymo ir mokymosi centro, jungtinių studijų 

programų kūrimas, studijų kokybės užtikrinimas, bendros lygių galimybių ir įvairovės 

politikos rengimas, interaktyvus aukštojo mokslo institucijų žemėlapių kūrimas, 

mobilumų, tyrimų, verslumo įgūdžių tobulinimas ir kt. 

Taikyti veiksmingą 

prevenciją rizikos 

veiksniams įveikti siekiant 

strateginių tikslų 

 Rizikos veiksnių valdymo plano stebėsena įtraukiama į strateginio valdymo ir 

vadybinės analizės procesą: strateginio planavimo, vidaus audito, kokybės valdymo 

procedūras. Pavyzdžiui, Rizikos veiksnių valdymo planas 2015–2020 m. atnaujintas 

2017 , 2019 m., įsipareigota stiprinti ugdymo karjerai priemones, studijų ir mokslo 

sąsajumui didinti numatyta skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus atliekančius 

dėstytojus ir kelti dėstytojų mokslines kompetencijas. 2021 m., sustiprinus rizikos 

veiksnių valdymą procesų lygmenyje, atsakomybė už sprendimų priėmimą ir rizikos 

valdymo priemonių įgyvendinimą įtvirtinta Rizikos veiksnių valdymo plane 2021–2026 

m. 

 ŠVK nuo 2014 m. vadovaujasi Finansinės rizikos valdymo politika, kuri atnaujinta 

ir 2021 m. patvirtinta nauja redakcija. Racionalaus finansinių išteklių naudojimo 

rezultatas yra laiku išmokėti atlyginimai darbuotojams; stipendijos studentams; 

materialinių išteklių gausinimas; infrastruktūros plėtra ir palaikymas. Finansų valdymo 

kontrolei nuo 2018 m. kviečiamas išorės auditas, kuris pastabų nepateikė, o 

rekomendacijos ir jų įgyvendinimas didina organizacijos veiklos skaidrumą ir 

atsakomybę. 

 Nuosekliai vykdoma Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių 

įgyvendinimo planas (parengtas naujas: 2021–2023 m.). Pagal studentų apklausą, 

teiginiui, kad Kolegijoje skatinamas nepakantumas korupcijai, pritarė 70 proc. 

apklaustųjų. 

Koordinuoti instituciniu 

lygmeniu taikomosios 

mokslinės veiklos 

produktyvumą, poveikį 

studentų pasiekimams ir 

regiono socialiniams 

partneriams 

 Planingas koordinavimas:  

 Nuosekliai vykdyti Taikomosios mokslinės veiklos vystymo planas 2015–2020 m.; 

MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo veiklos planas 

2015–2020 m. ; 

 Kolegijos AT patvirtino 14 taikomųjų tyrimų krypčių, kurios suderintos su 

vykdomomis informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos bei verslo ir viešosios 

vadybos mokslų krypčių grupėmis (https://svako.lt/lt/apie-mus/mokslo-taikomoji-

veikla). 

 Veiksmingos komunikacijos su socialiniais partneriais dėka išaugusios MTEP 

pajamos: atliktų taikomųjų tyrimų vertė pakilo nuo 7,7 tūkst. Eur (2017 m.) iki 43 tūkst. 

Eur (2021 m.); 

 2017–2021 m. laikotarpiu kolegija kartu su tarptautiniais, nacionaliniais ir regiono 

partneriais suorganizavo 16 tarptautinių mokslinių ir mokslinių-praktinių konferencijų, 

kuriose perskaityti per 700 pranešimų. 2021 m. Kolegijoje vyko 2 mokslinės 

konferencijos. Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos technologijos 

ir sumani visuomenė“ (101 pranešimas). Išleistas konferencijos leidinys: publikuotas 31 

straipsnis. 6 straipsnių autoriai – užsienio studentai ir dėstytojai. Konferencijoje „Mokslo 

taikomaisiais tyrimais pagrįsta slaugos praktika“ skaityta 11 pranešimų. Iš viso 2021 m. 

101 kolegijos studentas skaitė 94 pranešimus savo ir kitų AM konferencijose. Studentų 

pranešimams vadovavo 42 kolegijos dėstytojai.   

 Atliktų taikomųjų tyrimų ir konsultacinės veiklos sklaida – kasmet dėstytojai 

parengia keliasdešimt publikacijų recenzuojamuose žurnaluose, įskaitant turinčių 

cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science ar Scopus duomenų bazėje. 

Mokslo publikacijos tematiškai apima beveik visų mokslų sričių diskursą. Vidutiniškai 

43 proc. dėstytojų publikacijų 2017-2021 m. tenka recenzuojamiems žurnalams 

užsienyje. 

  Pateikta paraiška COST veiklai: Human-nature relations: Building environmental 

and economic sustainability post-COVID-19 (HNRbees) 



Veiklos gerinimo kryptis Esminiai požymiai, atspindintys veiklos gerinimo veiksmingumą 
Išplėtoti Kolegijos 

žinomumą ir 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, 

praplėsti strateginių 

taikomosios veiklos 

partnerių tinklą 

 Daugiau nei 300 ilgalaikių socialinės partnerystės sutarčių; 

 Per 5 metus – pasirašyta ir atnaujinta per 100 bendradarbiavimo sutarčių; 

 Strateginių partnerių tinklas: ŠPA, ŠPPAR; „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos 

plastikų klasteris“ (nuo 2015 m.), LINPRA (nuo 2017 m.), „Investuok Lietuvoje“; 

Šiaulių miesto savivaldybė; 

 Sutartys su Lietuvos ūkio subjektais (įskaitant savivaldybių įstaigas) ir Lietuvos 

valstybinėmis įstaigomis taikomiesiems moksliniams tyrimams ar konsultacijoms (91 

sutartis už 365,22 tūkst. Eur. tarp jų ir sutartis su užsienio subjektu taikomiesiems 

moksliniams tyrimams 

 Tarptautiniu lygmeniu – dalyvavimas Europos universitetų tinkle NEOLAiA; 

 Pritrauktos lėšos mokslinėms ir edukacinėms projektinėms idėjoms įgyvendinti: nuo 

123,56 tūkst. Eur (2018 m.) iki 180 tūkst. Eur (2021 m.) 

 


