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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO STRATEGINIS VEIKLOS
PLANAS
2019–2021 M.

ĮVADINĖ DALIS
Strateginis veiklos planas – Sveikatos priežiūros fakulteto (toliau – Fakulteto) veiklos
planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Šiaulių valstybinės kolegijos strateginį veiklos
planą 2019–2021 m. ir kitus strateginio planavimo dokumentus, pateikiama Fakulteto misija, tikslai
ir uždaviniai, įgyvendinamos priemonės.

I SKYRIUS
MISIJA IR STRATEGINIAI SIEKINIAI
Fakulteto misija:
Lanksčiai reaguojant į Lietuvos darbo rinkos poreikius bei nacionalinius ir Europos
Sąjungos teisės aktus, rengti kvalifikuotus sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistus,
užtikrinant studijų kokybę, formuojant jų požiūrių ir vertybių sistemą, plėtojant bendruomeniškumą
ir partnerystę bei vykdyti perkvalifikavimą ir tęstinį mokymą.

Fakulteto vertybės:
o
o
o
o
o
o

Akademinė etika
Tolerancija
Bendruomeniškumas
Holistinis požiūris
Asmenybės ugdymas
Bendradarbiavimas
II SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai
Studijų bazės plėtra
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Dėstytojų dalyvavimas išorinėje ekspertinėje, konsultacinėje ir
šviečiamojoje veikloje
Neformalus ugdymas
Paslaugų teikimas visuomenei (grožio ir kt.)
Dėstytojų dalyvavimas projektinėje veikloje
Leidinių ir publikacijų rengimas
Nuotolinių studijų plėtra
Studijų prieinamumas ištęstinių studijų ir neįgaliems studentams
Dėstytojų ir studentų dalyvavimas mainų programose
Mokslininkų mokslinė produkcija
Užsienio šalių studentų studijos
Pofesinė magistrantūra,
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos bei inovacijų sklaida
Neformalaus ugdymo plėtra
Taikomųjų tyrimų plėtra
Paslaugų teikimo plėtra
Sveikatos priežiūros įstaigų reforma
Žmogiškųjų išteklių kaita
Sveikatos ir socialinių mokslų studijų krypčių grupių profesijų prestižai
Demografiniai pokyčiai
Studentų motyvacija
Studentų pasirengimo lygis studijoms
Absolventų įsidarbinimas užsienyje

SSGG
Stiprybė

Silpnybė

Galimybė

Grėsmė

III SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslai
1. Vykdyti sveikatos ir socialinių mokslų
studijų programas

2. Skatinti studentų motyvaciją ir savarankišką
mokymąsi

3. Puoselėti partnerystės vertę holistinio
požiūrio ugdymui

4. Stiprinti profesinio orientavimo bei
profesinio meistriškumo sistemą

5. Skatinti fakulteto bendruomenės socialinį
aktyvumą ir plėtoti mokslines kompetencijas

Uždaviniai
1.1. Atnaujinti vykdomas studijų programas,
įgyvendinant į studentą orientuoto mokymo
koncepciją
1.2. Rengti naujas, atnaujinti vykdomas studijų
programas, atsižvelgiant į darbo rinkos
poreikius bei besikeičiančius norminius ir
studijų programas reglamentuojančius
dokumentus
2.1. Taikyti inovatyvius studijų, vertinimo
metodus bei studijų formų įvairovę, vykdant į
studentą orientuotas studijas
2.2. Modernizuoti vykdomų studijų programų
turinį, atsižvelgiant į inovacijas ir situaciją
darbo rinkoje
2.3. Plėtoti mokymo medžiagos skaitmeninimą
3.1. Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir
užsienio aukštosiomis mokyklomis,
vykdančiomis artimas (panašias) studijų
programas
3.2. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais
4.1. Įgyvendinti profesinio orientavimo veiklas
su moksleiviais ir asmenimis, ketinančiais įgyti
Fakultete rengiamas specialybes
4.2. Dalyvauti ir organizuoti profesinio
meistriškumo konkursus
4.3. Palaikyti ryšius su alumnais
5.1. Vykdyti regiono ir šalies poreikius
atitinkančią išorinę ekspertinę ir šviečiamąją
veiklą ir taikomųjų tyrimų plėtrą

5.2. Vykdyti neformalaus ugdymo paklausių
programų plėtrą
5.3. Puoselėti fakulteto akademines ir
bendruomenines tradicijas
6. Racionaliai panaudoti fakulteto materialinius 6.1. Užtikrinti išteklių studijoms pakankamumą
ir prieinamumą
išteklius
6.2. Pritaikyti infrastruktūros zonas (studentams
ir dėstytojams), ugdant sveikos gyvensenos
įgūdžius

IV SKYRIUS
VEIKLOS PAŽANGOS RODIKLIAI IR PRIEMONĖS

Rodiklis
Studentų skaičius

2018-10-01
655

Veiklos pažangos rodiklis
Absolventų, įsidarbinusių
dalis nuo visų absolventų
(po metų nuo baigimo),
proc.
Fakulteto studentų
pasitenkinimo studijomis
lygis, proc.

2019
592

2020
592

Vertinimo kriterijų reikšmės
2018
2019
2020
2021
82
83
84
85

82

83

84

85

20,6

14,3

14

14

Atliktų taikomųjų tyrimų
vertė, tūkst. Eur

0, 156

3,5

4

4,5

Vykdomų neformalaus
ugdymo klausytojų
skaičius, asm.
Vietos valdžios ir ūkio
subjektų konsultavimo
paslaugos, atvejai

1209

1220

1230

1240

3

5

7

9

Studijuojančių studentų
skaičius studijų
programoje

BPS -205
KNZ-80
K-85
SD-200
OP-15

BPS
-195
KNZ-70
K-75
SD-180
OP-15

BPS -190
KNZ-70
K-70
SD-170
OP-15

BPS
-190
KNZ-75
K-75
SD-175
OP-15

Dėstytojų ir darbuotojų,
dalyvaujančių

14

16

18

20

Studentų laidos
nubyrėjimas, proc.

2021
610
Priemonės

Analizuoti absolventų nuomonių
apklausos rezultatus
Plėtoti grįžtamąjį ryšį su
absolventais
Analizuoti statistinius duomenis
Vykdyti studentų mentorystę,
kuratorių veiklą, studentų
adaptaciją
Bendradarbiauti su studentų
atstovybe
Vykdyti konsultacijų stebėseną
Formuoti atsakingą studentų
požiūrį į individualias konsultacijas
Taikyti įvairesnius konsultavimo
būdus
Bendradarbiauti su socialiniais
partneriais
Vykdyti informacijos apie
galimybes atlikti tyrimus sklaidą
Rengti ir vykdyti programas,
atliepiant klausytojų poreikius
Viešinti vykdomas programas
Plėtoti institucijų praktikos vadovų
mokymus ir taikyti įvairesnes
formas
Vykdyti socialinių partnerių
konsultacijas
Vykdyti studijų programų
viešinimo veiklas
Taikyti nubyrėjimo mažinimo
priemones
Vykdyti dėstytojų supažindinimo
su studentų priėmimo taisyklėmis ir
kontingento formavimo veiklas
Plėtoti projektų rezultatų sklaidą
Inicijuoti projektus

projektinėje veikloje,
skaičius
Studentų, išvykusių
dalinėms studijoms į
užsienio aukštąsias
mokyklas procentas nuo
visų Fakulteto
studijuojančių studentų
Studentų išvykusių
praktikai, konkursams,
meistriškumo kursams,
projektams ir kitoms
intensyvioms
programoms į užsienio
aukštąsias mokyklas
proc.
Krypties dalykų
dėstytojų, išvykusių
dėstyti, vykdyti tyrimų į
užsienio mokslo ir studijų
institucijas (proc.) nuo
bendro dėstytojų
skaičiaus
Fakulteto tradicinių
renginių skaičius

2

4

6

8

Vykdyti dalyvavimo mainų
programose patirties sklaidą
Organizuoti Erasmus dieną
Tobulinti užsienio kalbos įgūdžius

5

7

9

11

Vykdyti dalyvavimo mainų
programose patirties sklaidą
Organizuoti Erasmus dieną
Tobulinti užsienio kalbos įgūdžius
Kviesti užsienio šalių studentus
skaityti pranešimus studentų
konferencijose

18

19

20

21

Tobulinti užsienio kalbos įgūdžius
Plėtoti ryšius su užsienio šalių
partneriais
Vykdyti dėstytojų įgytos patirties
užsienio ir šalies aukštosiose
mokyklose sklaidą Fakultete

4

5

6

7

Atvykusių užsienio šalių
aukštųjų mokyklų
dėstytojų ir
administracijos skaičius
Atvykusių studentų
studijoms skaičius

12

13

14

15

4

6

8

10

Organizuoti renginius su studentais
ir socialiniais partneriais
Taikyti įvairesnes renginių formas
Vykdyti nuolatinę komunikaciją su
užsienio šalių partneriais katedrose
Plėtoti užsienio šalių partnerystės
tinklą
Organizuoti katedroje mentorystę,
numatant studentą ir dėstytoją

Atvykusių studentų
praktikai skaičius

11

13

15

17

Partnerystės renginių
skaičius

7

8

9

10

Dėstytojų praktinių
stažuočių skaičius

3

4

5

6

Tobulinti dalykines kompetencijas
praktinėse stažuotėse

Dėstytojų dalyvaujančių
išorinėje ekspertinėje,
konsultacinėje ir
šviečiamojoje veikloje
procentas
Renginių su moksleiviais
skaičius

72

74

76

78

Dalyvauti asociacijų ir kitų
profesinių organizacijų veiklose

5

7

9

11

Taikyti naujas bendradarbiavimo su
mokyklomis formas

Organizuoti katedroje mentorystę,
numatant studentą ir dėstytoją bei
socialinį partnerį
Plėtoti ryšius su socialiniais
partneriais

