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2020 M. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA
Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų
inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė. Kolegija
įgyvendina pagrindinį šio susivienijimo tikslą – laikosi tarptautiniu mastu pripažintų
socialinės atsakomybės principų, rodo etiškos ir atsakingos veiklos, paremtos
aplinkos apsaugos, palankių santykių su darbuotojais ir visuomene, antikorupcijos
principais, pavyzdį.
Šioje ataskaitoje aprašoma dešimties 2020 m. mėnesių Šiaulių valstybinės
kolegijos veikla, svarbi kuriant santykius su visais socialiniais dalininkais: studentais,
darbuotojais, socialiniais partneriais ir visuomene.
Tai yra kasmetinė Šiaulių valstybinės kolegijos socialinės atsakomybės
ataskaita, ji viešinama organizacijos interneto tinklalapyje http://www.svako.lt, taip
pat šį dokumentą galima rasti „Pasaulinio susitarimo“ tinklalapyje.
Šia ataskaita atskleidžiamas Kolegijos įsipareigojimas nuoseklia ir kryptinga
veikla laikytis „Pasauliniame susitarime“ užfiksuotų atsakingos veiklos principų:
nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitoms organizacijoms, dalyvauti sprendžiant
socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie visuomenės raidos ir
ekonomikos augimo.
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APIE ORGANIZACIJĄ
▪ Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) yra valstybinė aukštoji
mokykla, veikianti kaip viešoji įstaiga, vykdanti pirmos pakopos kolegines studijas.
Kolegija turi sukaupusi ilgalaikę patirtį – ji įsteigta 2002 m., reorganizavus
aukštesniąsias technikos ir medicinos mokyklas.
▪ Kolegija veikia pagal Statutą, kolegialūs Kolegijos valdymo organai yra
Kolegijos taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – direktorius.
Statutu reglamentuoti veiklos tikslai, pagrindinės mokslo ir studijų organizavimo
nuostatos, studentų ir darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė. Veiklos tikslai
įtvirtinti Šiaulių valstybinės kolegijos integruotoje plėtros strategijoje 2011–2020 m. ir
Šiaulių valstybinės kolegijos 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane. Kolegijoje
suformuota organizacinė struktūra, kuri leidžia planuoti, organizuoti ir kontroliuoti
Kolegijos veiklą, racionaliai paskirstyti išteklius, pareigas ir atsakomybę už atskirų
veiklos sričių įgyvendinimą, užtikrinti studijų programų valdymo kokybę.
▪ Kolegijoje veikia Sveikatos priežiūros (3 katedros), Verslo ir technologijų (5
katedros) fakultetai, Neformalaus ugdymo bei Verslumo ir lyderystės ugdymo
centrai, 13 veiklą aptarnaujančių struktūrinių padalinių.
▪ 2019–2020 m. m. Kolegijoje studijavo apie 1500 studentų, dirbo 173
darbuotojai.

VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS
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.
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KOLEGIJOS MISIJA:
▪

sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinio

bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją, užtikrinti studijų
kokybę ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 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.
Kolegijos misija, vizija ir vertybės išliko aktualios, 2019 m. jos patvirtintos kartu
su Šiaulių valstybinės kolegijos 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu.
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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI IR
PRIORITETAI
ŽMOGAUS TEISĖS
Žmogaus teisės sudaro vieną svarbiausių konstitucinės teisės institutų. Teisė į
mokslą įtvirtinta daugelyje tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų. Šia teise
pasinaudojo ir savo lūkesčius Kolegijoje 2020 m. įgyvendino 450 asmenų. 22 iš jų gavo
diplomus su pagyrimu, 8 studentai baigė studijas su gretutine vadybos krypties studijų
programa.
▪ Diplomai teikti informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos mokslų bei
verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių programų absolventams. Pirmieji šių metų
Kolegijos absolventai diplomus gavo dar sausio mėnesį. Tada aukštojo mokslo
baigimą liudijančiais dokumentais džiaugėsi beveik septynios dešimtys studentų.
Diplomai įteikti 60 Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentų (iš jų 6 su
pagyrimu), 1 Elektros energetikos studijų programos studentui su gretutine vadybos
krypties studijų programa, 4 Transporto logistikos technologijų studijų programos
studentams

su

gretutine

vadybos

krypties

studijų

programa

ir

1 Aplinkos

apsaugos studijų programos studentui su gretutine vadybos krypties studijų
programa.
▪ Verslo ir technologijų fakulteto absolventams įteikti 275 diplomai, 10 iš jų –
su pagyrimu. Sveikatos priežiūros fakultetą šiemet iš viso baigė 175 studentai, 12 iš
jų – su pagyrimu.
▪ Nuolatine studijų forma aukštąją mokyklą baigė 299 studentai (iš jų 18 su
pagyrimu), ištęstine – 151 studentas (4 su pagyrimu).
▪ Iš 450 Kolegijos absolventų 14 asmenų nuolat siekė aukščiausių rezultatų,
todėl studijų metais jiems skirtos įvairios vardinės stipendijos: Alvydo Stulpino, Kelmės,
Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajono savivaldybių, Šiaulių miesto savivaldybės
(INOSTART), inžinerijos ir informatikos mokslų krypčių studijų Šiaulių mieste paramos ir
studijų Šiaulių mieste paramos. Džiugu, kad net trijų studentų nuopelnai buvo įvertinti
iškart dviem skirtingomis stipendijomis.
▪ Sveikindama 2020 m. absolventus, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė
dr. Natalija Šedžiuvienė pabrėžė šios laidos, kuriai teko studijas baigti karantino
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sąlygomis, išskirtinumą. Direktorė pasidžiaugė, kad studentai puikiai susitvarkė su
iššūkiais, pasirinko jiems tinkamiausius nuotolinio darbo būdus ir sėkmingai pasiekė
studijų finišą. Kolegijos vadovė dėkojo ir studentų artimiesiems už sudarytas sąlygas
studijuoti. Dėstytojams buvo tartas padėkos žodis už pagalbą studentams ir jų
motyvavimą. Direktorė palinkėjo absolventams nesustoti, eiti tik pirmyn, kelti
ambicingus tikslus ir juos įveikti.
▪ Pasaulio sveikatos organizacija dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio
2020 m. kovo mėnesį paskelbė pandemiją. Atsižvelgdama į situaciją dėl
koronaviruso plitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė
paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kolegija nutarė pereiti prie
darbo nuotoliniu būdu ir tokiomis sąlygomis dirbo iki birželio mėnesio.
▪ Kolegija atsiradusius iššūkius pasitiko perorganizuodama darbą, teikdama
bendruomenei metodinę pagalbą, nes buvo nutarta, kad šie mokslo metai bus
pabaigti nuotoliniu būdu. Karantino metu praktinių įgūdžių ugdymas iš socialinių
partnerių buvo perkeltas į Kolegiją ir / arba kiekvienos akademinės grupės situacija
spręsta atskirai, atsižvelgiant į konkrečios studijų programos ir kurso poreikius,
studentams sudarytos sąlygos papildomai konsultuotis.
▪ Balandžio mėnesį Verslo ir technologijų fakultete nuotoliniu būdu įvyko
tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos technologijos ir
sumani visuomenė“. Konferencijos, kuri organizuota kartu su Chuano Karloso
universitetu (Ispanija), Apskaitos ir finansų koledžu (Latvija), Porto politechnikos
institutu (Portugalija), Kaukazo tarptautiniu universitetu (Gruzija), Didžlės universitetu
(Turkija), dalyviai galėjo susipažinti su keliomis dešimtimis pranešimų verslo, apskaitos,
komunikacijos, informacinių technologijų ir inžinerinių sprendimų temomis.
▪ Kolegijos dėstytojai, dirbdami karantino metu, sukaupė skirtingų patirčių ir
mielai jomis dalijosi bendruomenėje. Transporto inžinerijos katedros docentas dr.
Saulius Niauronis apibendrino pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti nuotolinio
mokymo(si) kokybę. Studijų procesui Saulius Niauronis jau ir anksčiau pasitelkdavo
platformas Moodle ir Classroom – labiau kaip papildomas priemones, o ne
pagrindines. Jis prisipažino nebuvęs didelis tokio mokymo(si) entuziastas, o karantino
metu, kai nebuvo kitų alternatyvų, apie nuotolines studijas diskutavo inžineriškai
tiksliai pasverdamas visus jų pliusus ir minusus.
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▪ Socialinio darbo katedros lektorius Benas Gudinavičius nuotolinio darbo
srityje tikrai nėra naujokas, bet per 14 metų darbo aukštojo mokslo sistemoje
laikotarpį jis pirmą kartą į nuotolinę erdvę perkėlė viso dalyko turinį. Pasak Beno,
karantino situacija – tikras iššūkis. Pandemija sujaukė planus ar įprasto darbo
auditorijose tvarką, privertė pakeisti kasdienę rutiną.
▪ Reabilitacijos katedros vedėja Eslanda Mockevičienė teigia, kad šio
laikotarpio iššūkis – labai sparčiai reaguoti ir labai greitai adaptuotis, nes
elektroninėje erdvėje vykstantis studijų procesas yra labai intensyvus. Svarbu gebėti
pasinaudoti jau turima patirtimi ir būti atviram naujovėms.
▪ Metodai, kuriuos nuotolinio darbo metu renkasi dėstytojai, priklauso nuo
jų įdirbio ir dėstomo dalyko specifikos. Pavyzdžiui, Verslo ir apskaitos katedros lektorė
Aistė Padgureckienė nuotoliniu būdu dėsto daugiau nei 5 metus. Per tuos metus
keitėsi nuotolinio dėstymo būdai, formos, išbandytos naujos technologijos. Jos
kolegė Vaiva Pranevičienė konstatavo, kad šiandienos situacija privertė ieškoti
naujų nuotolinio mokymo(si) būdų.
▪

Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros dėstytojai nuotoliniam darbui

naudojo įvairias programas (Zoom, Classroom ir kt.), daug bendrauta su studentais
el. paštu, telefonu, socialiniame tinkle Facebook. Trečio kurso studentai nuotoliniu
būdu pristatė kursinius darbus. Baigiamojo kurso studentai yra didžiausias iššūkis, nes
jie rengia baigiamuosius projektus. Studentams kyla daug klausimų ir neaiškumų.
Katedros dėstytojai stengėsi padėti, patarti. Problemos spręstos el. paštu,
programa Messenger, telefonu ir t. t.
▪ Biomedicinos mokslų sritis išskirtinė tuo, kad čia studijos negali vykti nei
ištęstine, nei neakivaizdine ar dar kokia nors kita forma, kai yra mažinama arba
išvengiama „gyvo“ kontakto. Galimos tik dieninės, nuolatinės studijos. Biomedicinos
katedros

lektorė

Vilija

Vaikasienė

papasakojo,

kad Bendrosios

praktikos

slaugos studijų programos ir kitų programų studentus nuotoliniu būdu dažniausiai
teko konsultuoti, pavyzdžiui, dėl baigiamojo ar kursinio darbo rengimo, klausimų,
susijusių su praktikos organizavimu, ir pan.
▪

Vadybos

ir

komunikacijos

katedros

vedėja,

docentė

dr. Rasa

Pocevičienė, vadovaudamasi savo, kaip mokslininkės, patirtimi, parengė patarimų,
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kurie pravertė ne vienam Kolegijos dėstytojui. Taip ieškota sprendimų, kad darbas
nuotoliniu būdu vyktų kuo optimaliau.
▪ Virtualioje erdvėje sprendžiami ir kiti Šiaulių valstybinės kolegijos darbo
klausimai. Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė Laima Leščinskienė papasakojo,
kad fakultete posėdžiai ir pasitarimai organizuoti realiu laiku: vyko vaizdo
konferencijos, jos įrašytos į Google diską, naudota platforma Google Meet. Taip pat
vyko ir katedrų posėdžiai.
▪ Studentai karantino laikotarpį komentavo apklausose ir diskusijose. Kalbinti
vaikinai ir merginos pripažino kad, mokantis nuotoliniu būdu, krūvis yra gerokai
didesnis. Kai kuriems netgi atsirado naujų baimių, pavyzdžiui, vienas iš studentų
papasakojo, kad bijo praleisti svarbų laišką, pražiopsoti darbo atlikimo terminą.
Karantino laikotarpio iššūkiai buvo sudėtingi, reikalavo psichologinio susitelkimo
(apie studentams šiuo klausimu suteiktą pagalbą – kitame skyriuje). Ne veltui ne
vienas pašnekovas teigė, kad pirmąją po karantino darbo dieną jis įsivaizduoja kaip
šventę.
▪ Dėl šios pandemijos daugelis kaltina pasaulio globalizaciją, tačiau istorija
mums primena ir kitas pandemijas.
▪ 2020 m. pavasarį į Šiaulius atvyko daugiau nei 20 studentų, pasirinkusių
Šiaulių valstybinę kolegiją pagal mainų programą „Erasmus+“. Tai studentai iš
Turkijos, Latvijos ir Čekijos Respublikos. Studentai dalyvavo paskaitoje apie
tarpkultūrinę komunikaciją, įvardijo savo lūkesčius. Dauguma „Erasmus+“ studentų
įsikūrė Kolegijos bendrabučiuose.
▪ Karantinas paskatino ne vieną iš mūsų ieškoti naujų darbo formų.
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius paskelbė, kad ilgai planuotos mainų
programos „Erasmus+“ atrankos, turėjusios vykti prieš pat paskelbiant karantiną,
šiemet organizuotos nuotoliniu būdu. Pirmose nuotolinėse „Erasmus+“ atrankose
dalyvavo beveik 40 studentų.
▪

Daugiausia kandidatų studijoms pagal mainų programą „Erasmus+“

rinkosi Bulgariją, Čekiją, Graikiją, Gruziją, Latviją, Portugaliją. Studentai išreiškė norą
atlikti praktiką Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Maltoje,
Norvegijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje.
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▪

Studentams, turintiems įsipareigojimų šeimai, darbdaviui ir negalintiems

išvykti ilgesniam laikui į užsienio šalį, esant pandemijos suvaržymams, siūloma naujoji
programa „Erasmus+“

–

mišraus

tipo

mobilumas

(fizinis+

virtualus online komponentas).
▪

Studentų priėmimo specialistė Rasa iš savo bendravimo patirties

pasakojo, kad užsieniečiai, net ir atvykę iš milijoninių didmiesčių, pabrėžia, kad
studijuoti Šiauliuose jiems patinka, nes tai – palyginti ramus, jaukus miestas, galima
susikaupti studijoms. Tarp pilnas studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkusių
studentų yra ir sėkmingai besimokančių lietuvių kalbos, siekiančių integruotis
Lietuvoje.
▪

Iš viso iki 2020 m. spalio mėnesio į Kolegiją atvykstamojo mobilumo

vizituose dalyvavo 47 studentai (VTF – 33; SPF – 14) ir 4 darbuotojai iš užsienio
institucijų.
▪

Kolegijos valdymas aiškiai reglamentuotas teisės aktų.

Sušauktas

Kolegijos tarybos posėdis, kuriame įtvirtinti organizacinės struktūros pokyčiai ir
svarstytas

Kolegijos

vadovo

kadencijos

pabaigos

klausimas.

Kolegijos taryba nusprendė Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus rinkimų viešo
konkurso būdu dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ar ekstremaliosios
situacijos metu nerengti. Buvo priimtas nutarimas laikinai paskirti docentę dr. Nataliją
Šedžiuvienę eiti Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pareigas nuo 2020-08-19 iki
Kolegijos taryba išrinks naują direktorių.
▪

Savivaldai sustiprinti rugsėjo mėnesį įvyko naujų Studentų atstovybės

narių atranka. Prie jau esančios komandos VTF studentų atstovybėje prisijungė 11,
o SPF – 2 nauji nariai. Jie mokomi tinkamai atstovauti studentų interesams.
▪

2020 metų rudenį studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje pradėjo beveik

500 pirmo kurso studentų. Daugiau kaip 300 yra pasirinkę nuolatinę studijų formą,
kiti – ištęstinę.
▪

Karantinas pakoregavo miesto ir Kolegijos bendruomenės pilietiškumo

renginių kalendorių, pasikeitė renginių formatas.
▪

Rugsėjo mėn. Prisikėlimo aikštėje prie Šiaulių valstybinės kolegijos vyko

renginys jaunimui – piknikas #AšEsuŠiauliai.

Renginyje diskutuota su kviestiniais

svečiais – buvusiais ir esamais šiauliečiais. Gvildentos dvi temos: „Šiauliai – karjeros
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miestas: kokios galimybės jaunam žmogui?“(svečiai: Šiaulių miesto mero patarėjas
Justinas Švėgžda, verslininkė, „wãpsva LT dizaino namai“ vadovė Irmina Savickienė,
Jaunimo Europos komandos narė, „Žinau ką renku“ savanorė Viltė Novikovaitė,
Šiaulių valstybinės kolegijos studentė Greta Naujokaitė ir UAB „Baltic Champs“
generalinis direktorius, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys
Arūnas Radzevičius); „Ar jaunimas (ne)pilietiškas?“ (svečiai: akordeono virtuozas
Martynas Levickis, atlikėja Ieva Narkutė, platformos „Žinau ką renku“ vadovė Aušrinė
Diržinskaitė, istorijos mokytojas, savanoris, skautas Sergejus Staponkus-Seržas ir
irkluotojas Edvinas Ramanauskas, Rio de Žaneiro pasaulio olimpinių žaidynių bronzos
medalio laimėtojas). Renginio organizatorė – Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų
atstovybė (ŠVK SA). Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių valstybinė
kolegija.
▪

Ekstremalioje situacijoje pakito sporto renginių organizavimas.

Dar

vasario mėnesį Šiaulių lengvosios atletikos manieže vyko XX Lietuvos kolegijų
studentų sporto žaidynių lengvosios atletikos finalinės varžybos, kuriose Šiaulių
valstybinės kolegijos komanda užėmė III vietą. Rugsėjo mėnesį Šventojoje
organizuotame LKDK sporto komiteto susirinkime buvo aptartas karantino metu
sustabdytų XX sporto žaidynių pratęsimas. Išsiilgę įprastinės veiklos, Kolegijos atstovai
įsiliejo į sporto šventę.
▪

Rugsėjo mėnesį Kaune vyko Lietuvos kolegijų sporto ir sveikatingumo

šventė. Renginys organizuotas pagal projektą „Sportinis progresas“, bendrai
finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, projektą administruoja
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Švietimo mainų paramos fondas. Projekto
tikslas – Lietuvos kolegijų studentų fizinio aktyvumo skatinimas per masinius sporto
renginius. Studentai turėjo galimybę susitikti su profesionaliais treneriais, susipažinti su
įvairiomis sporto šakomis – tinkliniu, futbolu, zumba, joga, pilatesu. Atskirų sporto šakų
rungtyse kovėsi 11 Kolegijos studentų.
▪

Beveik pusė Kolegijos studentų atėjo mokytis ne iš karto po mokyklos,

todėl dažnas dirba arba siekia įsidarbinti. Lankstus studijų organizavimas neleidžia
abejoti: darbas ir studijos – suderinami. Tai liudija geroji praktika.
▪ Informacijos valdymo programos absolventės Olesia K. (ji Kolegijoje jau
anksčiau baigė Įmonių ir įstaigų administravimo programą) ir Edita J. iki studijų dirbo
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bibliotekose. Studijų metu gautomis naujomis žiniomis ir gebėjimais, kurių pasisemta
su kaupu, absolventės dalijosi su savo darboviečių administracija ir kolegoms. Olesia
įsimintiniausiu studijų renginiu vadina hakatoną – kūrybines dirbtuves, kuriose
susipažino su verslo idėjų vystymo metodais, o naujas žinias iškart galėjo pritaikyti
darbovietėje. Absolventės tik pačiais geriausiais žodžiais mini ir „Erasmus+“ praktiką
Rygoje, kuri praturtino naujomis pažintimis, tarptautine profesine patirtimi ir dar
daugybe atradimų. Olesia ir Edita studijų Šiaulių valstybinėje kolegijoje metus vadina
vienu iš geriausių gyvenimo etapų. Joms antrina tos pačios programos šių metų
absolventė Jurgita L. Ji jau iki studijų dirbo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešojoje bibliotekoje.
▪ Kosmetologijos studijas ŠVK šiais metais baigusi Monika Š. tai, kas jai
mieliausia, atrado ne iškart. Ji penkerius metus dirbo banke, paskui baigė vizažo
kursus ir jau iki studijų pradžios teikė makiažo paslaugas, bet turėjo dar drąsesnę
ateities viziją. Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje kelionę svajonės link pagreitino:
jau studijuodama antrame kurse Monika turėjo savo saloną, trečiame kurse jį išplėtė
ir sukūrė daugiau darbo vietų.
▪ Linas Ž. dziudo ir fizinio rengimo treneriu taip pat dirbo dar iki studijų,
o Kineziterapijos programą jis pasirinko todėl, kad norėjo įgyti kompetencijų teikti
reabilitacijos paslaugas. Jo darbas ir studijos glaudžiai susiję, būsimojo diplomuoto
kineziterapeuto užsiėmimuose lankosi daug žmonių.
▪ Puikaus darbo ir studijų derinimo pavyzdžių esama ir tarp kitų Šiaulių
valstybinėje kolegijoje vykdomų programų studentų.
▪ Kolegija nuolat dalyvauja projektuose, kurie suteikia galimybę įsivertinti
tarptautinį judumą ir kitas aukštosios mokyklos galimybes. Birželio mėnesį tarptautinis
konsorciumas U-Multirank paskelbė septintąjį aukštųjų mokyklų reitingą. 2020 m. UMultirank laidoje dalyvavo beveik 1800 aukštųjų mokyklų iš 92 pasaulio šalių, tarp jų
16 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šiaulių valstybinė kolegija reitinguojama nuo 2014 m.
▪ U-Multirank vertinamos penkios sritys: mokymas ir mokymasis, mokslinė
veikla, žinių perdavimas, tarptautiškumas ir poveikis regionui. Sritį sudaro rodikliai,
kurie gali būti vertinami skalėje nuo A (labai gerai) iki E (silpnai). Aukštosios mokyklos
veiklos sričių įverčiai nėra sumuojami. Vartotojai gali patys įvertinti aukštosios
mokyklos privalumus ir trūkumus, atsižvelgdami į individualius poreikius. 2020 m.
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geriausiai įvertintas Šiaulių valstybinės kolegijos poveikis regionui – absolventų
įsidarbinimui regione ir pajamoms iš regioninių šaltinių suteiktas balas A (labai gerai).
Taip pat aukščiausi įvertinimai suteikti studijų programų pasiūlos užsieniečiams ir
studijas laiku baigiančių studentų rodikliams. Gerai vertinamas studentų praktikų
regioniškumas ir tarptautinis studentų mobilumas. Į mokslo srities reitingą pateko 8
tarptautinės publikacijos su nurodyta prieskyra kolegijai.
▪ Šių metų gegužės mėnesį pasirodžiusiame žurnale „Reitingai“ pagal
tarptautiškumo vystymą Šiaulių valstybinė kolegija užima trečią vietą tarp Lietuvos
kolegijų.
▪ Sausio mėnesį Prahoje (Čekija) buvo pasirašyta Europos universitetų tinklo
NEOLAiA ir Šiaulių valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutartis. NEOLAiA
(graikiškai – jaunystė) yra glaudus šešių jaunų, greitai besivystančių aukštojo mokslo
institucijų, įsikūrusių mažuose ir vidutinio dydžio miestuose, aljansas, kurį sudaro
Bylefeldo

universitetas

(Vokietija),

Kretos

universitetas

(Graikija),

Chaeno

universitetas (Ispanija), Ostravos universitetas (Čekija), Suceavos Stefan cel Mare
universitetas (Rumunija) ir Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva).
▪ Kolegijos bendruomenė, tapusi tarptautinio tinklo nare, dalyvaus įvairiose
veiklose, tarp kurių inovatyvaus dėstymo-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 kitos veiklos.
▪ 2020 m. sausį tradiciškai įvertinti labiausiai per metus pasižymėję, aktyviausi
bendruomenės

nariai.

METŲ

PROVERŽIU

studentų

kategorijoje

išrinktas Statybos studijų programos trečio kurso studentas Mantas Babianskas,
dėstytojų kategorijoje šį titulą gavo Reabilitacijos katedros lektorius Vytautas
Padgureckas. Iniciatyviausia studentų kategorijoje pripažinta Bendrosios praktikos
slaugos programos antro kurso studentė Deimantė Molytė, už tai, ką nuveikė,
statulėle METŲ INICIATYVA įvertinta Vadybos ir komunikacijos katedros docentė
dr. Rasa Pocevičienė. Tradiciškai rinktas METŲ PROTAS studentų ir dėstytojų
kategorijose: tarp studentų verčiausiu šio apdovanojimo pripažintas Autotransporto
elektronikos programos

trečio

kurso

studentas

Martynas

Brašiškis,

dėstytojų

kategorijoje titulas atiteko Socialinio darbo katedros docentei dr. Linai Garšvei.
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Kolegijos dėstytojų ir studentų pasiekimus tarptautinėje erdvėje įprasmino METŲ
TARPTAUTINĖS SĖKMĖS apdovanojimas. Daugiausia tarptautinėje erdvėje nuveikusia
studente tapo Įmonių ir įstaigų administravimo programos antro kurso studentė
Valda Šaltytė, tarptautiškiausia dėstytoja – Elektros inžinerijos katedros docentė
dr. Ingrida Vaičiulytė. Aktyviausių, daugiausia nuveikusių studentų ir dėstytojų
apdovanojimus

užbaigė

METŲ

ŽVAIGŽDĖS

nominacija.

Studentų

žvaigžde

tapo Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trečio kurso studentė Inga
Laurinavičiūtė, dėstytojų METŲ ŽVAIGŽDĖ – Transporto inžinerijos katedros lektorius
Remigijus Juknevičius. METŲ ENERGIJOS statulėlė atiteko Tarptautinių ryšių ir projektų
valdymo skyriaus veėjai, institucinei koordinatorei Kristinai Nesovienei.

DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ TEISĖS
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente išsamiai aptariamos darbuotojų ir
studentų teisės. Pabrėžiama siekiamybė panaikinti diskriminaciją, susijusią su
įdarbinimu ar profesija. Šiaulių valstybinė kolegija yra atvira, priimanti naujoves,
iškelianti talentus ir susitelkusi teikti bendruomenei tinkamą finansinę, akademinę,
socialinę paramą.
▪

2020 m. dviem Šiaulių valstybinės kolegijos atstovėms įteikta Lietuvos

pramonininkų konfederacijos įsteigta „Profesijos riterio“ nominacija. Lietuvos
pramonininkų konfederacija nominaciją „Profesijos riteris“ įsteigė 2002 metais tam,
kad būtų pagerbti iškiliausi žmonės, pasižymėję puikiais profesinės veiklos rezultatais,
nusipelnę plataus pripažinimo ir pagarbos, išsiskiriantys ištikimybe ir atsidavimu
profesijai,

profesionalumu

ir

visuomeniškumu.

Šio

apdovanojimo

nusipelno

profesionalai, išsikeliantys aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebantys
telkti bendram ir kilniam tikslui, pasižymintys kūrybingumu ir tolerancija nuomonių
įvairovei.
▪

Apdovanojimu

įvertinta

Šiaulių

valstybinės

kolegijos

direktorės

pavaduotojos strateginei plėtrai, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorės
dr. Linos Tamutienės bei Verslo ir technologijų fakulteto prodekanės, Vadybos ir
komunikacijos katedros lektorės Liucijos Urbonienės veikla.
▪

Linai Tamutienei „Profesijos riterio“ sertifikatas įteiktas už prasmingą

profesinę veiklą, administracinį ir pedagoginį darbą, vertingą indėlį vystant aukštojo
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mokslo sistemą, tobulinant studijų kokybę. Tuo pačiu garbingu apdovanojimu
įvertintas reikšmingas pedagoginis ir administracinis Liucijos Urbonienės darbas, jos
profesionalumas, indėlis rengiant specialistus Lietuvos rinkai.
▪

„Profesijos riterio“ sertifikatai iš viso jau yra įteikti 18 Šiaulių valstybinės

kolegijos atstovų.
▪

Šiaulių valstybinės kolegijos Transporto inžinerijos katedros dėstytojas ir du

absolventai pasveikinti rugsėjo 10 dieną vykusiame Šiaulių pramonininkų asociacijos
renginyje – kasmetinėje verslo atstovų šventėje. Dėstytojas Tomas Kalinauskis,
absolventai Rokas Bereiša ir Martynas Brašiškis buvo pasveikinti Šiaulių pramonininkų
asociacijos renginyje-konferencijoje „XXI a. lyderystė: kokie iššūkiai 2020-aisiais ir po
jų“. Tomo Kalinauskio vadovaujami studentai parengė ir sėkmingai apgynė
baigiamąjį

projektą

„Elektra

varomos

keturratės

transporto

priemonės

projektavimas“. Dėstytojui įteikta padėka už profesinį indėlį: taip įvertinta, kad šis
Transporto inžinerijos katedros lektorius pasižymi puikiu profesijos išmanymu,
atsidavimu, aktyviu dalyvavimu visuomeninėje ir mokslinėje veikloje. Šiemetinis
keturratis elektra varomas dviratis – jau ketvirtas iš eilės studentų, kuriems vadovauja
Kolegijos dėstytojai, kūrinys.
▪

Šiaulių

valstybinė

kolegija,

siekdama

prisidėti

prie

abiturientų

konkurencingumo didinimo stojant į aukštąsias mokyklas, 2020 m. tradiciškai
pakvietė Šiaulių miesto ir rajono mokyklų dvyliktų klasių mokinius į matematikos
konsultacijas, kuriose per 20 jaunuolių gilino žinias ir galėjo geriau pasirengti
valstybiniam brandos egzaminui. Du kursus lankę jaunuoliai įstojo į Šiaulių valstybinę
kolegiją. Rudenį surengti papildomi matematikos dalyko mokymai būtent Kolegijoje
studijuojantiems asmenims.
▪

Nepaisant karantino, Kolegijoje organizuotas dėstytojų kompetencijų

vertinimas. Gegužės mėnesį nuotoliniu būdu vyko Šiaulių valstybinės kolegijos
dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis. Posėdyje komisija aptarė darbo
organizavimo tvarką; išklausyti dėstytojai, įvertinti dėstytojų pateikti dokumentai;
kolegialiu sprendimu priimti nutarimai dėl dėstytojų atestacijos, atestuota 19
dėstytojų.
▪

Kolegija teikia informaciją studentams apie paramą, kurią skiria ir

administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).
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▪

Studentai gali gauti finansinę paramą, skiriamą iš Valstybinio studijų

fondo. 2020 m. pavasario semestre socialinę stipendiją gavo 56 studentai;
skatinamąją – 227; paskolą studijų kainai kompensuoti – 12; paskolą gyvenimo
išlaidoms – 5. Kolegijos iniciatyva iš mecenatų vienkartinę paramą

gavo

10

studentų, vardinė stipendija skirta 8 studentams.
▪

Iš kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį

studentą arba jam nutraukus studijas, išskyrus studijų programos ar formos keitimo
atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas, atitinkantis gero mokymosi
kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje toje pačioje studijų
kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų formą.
▪

Dekanatuose paskelbus konkursą laisvoms valstybės finansuojamoms

studijų vietoms užimti, svarstomi galimi pretendentai. 81 studentas pasinaudojo teise
ir rotavo, užėmė valstybės finansuojamą vietą.
▪

Kolegijoje ypač gausus klausytojų būrys įgyja kompetencijų Neformalaus

ugdymo centre. Nuo sausio mėnesio jau įvyko 17 mokymų (292 klausytojai), iš jų 6 –
nuotoliniu būdu (89 klausytojai). Deja, 2 klausytojai nepasiekė numatytų rezultatų ir
pažymėjimų negavo.
▪

Vyriausybės nutarta dar daugiau dėmesio skirti regionams reikalingų

specialistų studijoms – studentai gaus tikslines 200 Eur stipendijas. Tikimasi, kad
finansinė parama paskatins rinktis aukštą pridėtinę vertę kuriančias specialybes.
Minėta finansinė parama aukštojo mokslo siekiantiems asmenims bus skiriama net
keturių

Šiaulių

valstybinėje

kolegijoje

vykdomų

programų

studentams,

studijuosiantiems valstybės finansuojamose vietose. Tikslines stipendijas visą studijų
laikotarpį

gaus

sistemų, Automatikos

Kolegijos Informacinių
ir

elektros

sistemų

technologijos, Programų

inžinerijos, Automobilių

techninio

eksploatavimo programų studentai. Šios programos susijusios su aukštos pridėtinės
vertės sektoriais ir skirtos regiono investiciniam patrauklumui didinti. Be kita ko,
kolegija gali pasidžiaugti neseniai atnaujinta ir išskirtinai modernia informatikos ir
inžinerijos mokslų studijoms skirta studijų baze, leidžiančia suformuoti puikius darbo su
naujausiomis technologijomis įgūdžius. Paskirta po 12 preliminarių šių tiksliniųskatinamųjų stipendijų minėtų studijų programų pirmo kurso studentams.
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▪

Išskirtinė galimybė Kolegijoje: patvirtinta dvigubo diplomo įgijimo

galimybė Informacijos valdymo programos studentams. Per tą patį studijų laikotarpį
studentas gali gauti ne vieną, o du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Porto
(Portugalija) politechnikos instituto (ISCAP). ISCAP taip pat vykdo tokią studijų
programą, ši institucija studentams suteiks galimybę įgyti dar daugiau žinių ir
gebėjimų dirbant su įvairiomis informacinėmis technologijomis ir informacijos
valdymo versle klausimais. Tie Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, kurie norės gauti
antrą diplomą, turės būti sėkmingai baigę I kursą ir pareikšti norą papildomai mokytis
(1 semestrą Portugalijoje tiesiogiai ir 1 semestrą virtualiai). Pasinaudoti šia puikia
galimybe galės visi anglų kalbą mokantys Informacijos valdymo programos
studentai: studijuojantys nuolatine forma – per „Erasmus+“ studijas, o ištęstinių studijų
studentai – jei sutiks sumokėti patys. Dvigubo diplomo įgijimas suteikia platesnių
kompetencijų ir didesnių karjeros galimybių!
▪

Noras kalbėti apie psichologines problemas mūsų visuomenėje dažnai vis

dar laikomas stigma, tačiau neaptartos problemos niekur nedingsta. Psichologinės
pagalbos poreikis egzistuoja, o viena iš pažeidžiamų grupių yra studentai.
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) Lietuvos aukštosiose mokyklose karantino metu
organizavo nuotolinius seminarus studentams. Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė
prie iniciatyvos ir skatino kartu kalbėti šia aktualia tema.
▪

Gegužės mėnesį Lietuvos studentų sąjunga organizavo online renginį

feisbuke „Ar studentų psichikos sveikata – Lietuvos aukštųjų mokyklų reikalas?“,
kuriame buvo kalbama apie jaunų žmonių psichinę būklę. Kita organizuota diskusija
– „Jaunų žmonių psichikos sveikata šiuolaikinėje visuomenėje“, vyko seminarai
„Priklausomybių prevencija – teigiamų įpročių psichologija“ ir „Emocinio smurto
problemos“.
▪

Renginiai

buvo

aktyviai

viešinami

Šiaulių

valstybinės

kolegijos

internetiniame puslapyje ir socialiniuose tinkluose. Manome, kad mūsų studentai
pasinaudojo proga pabendrauti su „Jaunimo linijos“ vadove Greta Laukaitiene,
aukštojoje mokykloje dirbančiu psichologu Nerijum Ogintu, gydytoju psichiatru,
psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu.
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▪ Kolegijoje dirbantis Akademinės etikos komitetas šiais metais paklausimų
negavo, tačiau Kolegijos administracijai teko ginti savo poziciją dėl atliktų sprendimų
vieno studento atžvilgiu.
▪ 2020 m. studentas V. R. Kolegijai pateikė daug pretenzijų dėl
egzaminavimo sąlygų, vertinimo tvarkos ir kt. Kolegija, vadovaudamasi vidaus veiklą
reglamentuojančių teisės aktų normomis, sudarė visas sąlygas situacijai išspręsti,
tačiau studentas pasirinko ginčą spręsti teisme. Teismas po kelių procesų rugpjūčio
mėnesį priėmė galutinį sprendimą Kolegijos naudai. Vertinant situaciją kokybės
vadybos požiūriu, padaryta išvada, kad studentas turėjo nepamatuotų lūkesčių.
Patirtis parodė, kad prevenciškai reikėtų daugiau dėmesio skirti numatomiems
klientų lūkesčiams išsiaiškinti. Šiuo metu studentas prisitaikė prie studijų sąlygų,
sėkmingai tęsia studijas.
▪ Tradiciškai vasario mėnesį Kolegijoje miesto moksleiviams pristatomos
galimybės asmeniniam tobulėjimui ir, galbūt, studijoms. Aukštojoje mokykloje
surengtos Atvirų durų dienos. Kolegijoje minėtomis dienomis apsilankė daugiau nei
450 mokinių iš įvairių miesto mokyklų ir gimnazijų. Praktiniuose užsiėmimuose
abiejuose Kolegijos fakultetuose merginos ir vaikinai galėjo iš arčiau susipažinti su
skirtingomis profesijomis, sužinoti apie studijas, studentišką gyvenimą. Žaidžiant
interaktyvų žaidimą, kurį vedė Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės
nariai, mokiniams buvo pateikta įdomių faktų apie mūsų aukštąją mokyklą.

APLINKOS APSAUGA
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente išreiškiama nuostata siekti, kad būtų
skatinama aplinkai palankių technologijų raida ir paplitimas. Šiaulių valstybinėje
kolegijoje šis siekis įgyvendinamas remiant prevencines programas, užtikrinančias
aplinkos apsaugą.


Kolegijoje, kaip ir kasmet, 2020 metais vykdomi žalieji pirkimai per

Centrinę perkančiąją organizaciją perkant kompiuterinę techniką, spausdintuvus
daugiafunkcinius įrenginius ir kitą biuro įrangą, biuro popierių, higienos popierių,
švaros prekes, kanceliarines prekes.


Kolegijoje rūšiuojamos atliekos, nurašyti dokumentai ir kitas panaudotas

biuro popierius atiduodami perdirbti; nebetinkama biuro technika rūšiuojama ir
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parengiama utilizuoti. Pavyzdžiui, per metus buvo surinkta ir perduota perdirbimui
apie 1500 kg makulatūros.


Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai dalyvauja studentų mokslinių

kompetencijų ugdyme. Viena iš pasirinktų nagrinėti temų – aplinkos apsaugos tema.


Šiaulių valstybinės kolegijos studentas Jonas Misiūnas skaitė pranešimą

tarptautinėje konferencijoje „Sveikata. Visuomenė. Mokslas“ (vad. Nijolė Litevkienė)
tema „Radiacija – poveikis aplinkai, žmogaus sveikatai, prevencija“; studentė Julija
Mockutė parengė publikaciją „Vandenvalos dumblo susidarymas ir panaudojimo
galimybės J. Mockaus ūkyje“. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:61217746/datastreams/MAIN/content>
▪

Visas Kolegijoje vykdomas inžinerijos krypties studijų programas vienija

daug bendrų tikslų. Vienas iš jų – dėmesys aplinkos apsaugai. Kolegijoje veikiančia
Aplinkos tyrimų laboratorija naudojasi studentai atlikdami savo srities tiriamuosius
darbus. Populiariausi aplinkos tyrimai (oro užterštumo, kietųjų dalelių, cheminio
užterštumo ir kt.) atliekami vertinant darbų saugą. Saugos dalykai dėstomi visose
studijų programose.
▪

Kolegijoje siekiant mokymo tikslų atliekami įvairūs vandens, dirvožemio

tyrimai. Taip pat Kolegija nuolat dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės projektuose,
kuriuose tokios paslaugos nemokamai atliekamos rajono seniūnijų gyventojams.
▪

Turimi ištekliai, techninė bazė ir įdirbis vykdant Aplinkos apsaugos studijų

programą sutelkia Kolegijos kolektyvą imtis aktyvios rinkodaros ir pakviesti studentų į
šias studijas.

KOVA SU KORUPCIJA
„Pasaulinio susitarimo“ dokumente konstatuojama, kad organizacija turi
kovoti su visomis korupcijos formomis. Siekiant įgyvendinti šį principą, Kolegijoje iki
2020 m. pabaigos yra vykdoma Korupcijos prevencijos programa (2015).
▪

Per 2020 m. atvejų, susietų su korupcijos apraiškomis, neužfiksuota.

▪

Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų ir

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokslinių draugijų nariai įgyvendina projektą
„Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“.
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▪

Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį

mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir
bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant kokybinį tyrimą.
▪

Projektas finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių,

mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis. Projektas įgyvendinamas Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
miestų savivaldybėse nuo 2020 m. birželio 1 d. iki gruodžio 15 d.
▪

Studentų projektinė veikla tyrime prasidės nuo diskusijos su STT atstovu,

kurioje bus generuojamos tyrimo sritys ir apsibrėžiamas tyrimo laukas. Kokybinį tyrimą
studentai vykdys mokslinių dirbtuvių pagrindu. Tai skatins studentų kūrybiškumą,
mokslinį ir kritinį mąstymą. Nuolatinio bendradarbiavimo, naujų patirčių įgijimo ir
kokybinio tyrimo planavimo, vykdymo ir kontrolės procesuose bus atlieptos studentų
pilietinės iniciatyvos ir puoselėjamas akademinis sąžiningumas.
▪
savo

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai: 1. Studentai padidins

gebėjimus

atlikti

mokslinius

taikomuosius

tyrimus

(ypač

–

rinkos

analizę, focus grupę) ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo
kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus. 2. Penkios
Lietuvos kolegijos pagerins studijų rezultatų kokybę, jų veikla taps skaidresnė ir
padidės konkurencingumas. 3. Tyrimo rezultatų sklaida, viešinimas paskatins ir kitas
Lietuvos

aukštąsias,

profesines

mokyklas

diegti

darbų

pirkimo-pardavimo

prevencines priemones atsižvelgiant į tyrimo rezultatus. 4. Darbdaviai sulauks jaunų
darbuotojų, pasižyminčių patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo,
pilietiškumo gebėjimais ir tyrimų atlikimo kompetencijomis. 5. Lietuvos jaunimas taps
akademiškai sąžiningesnis studijų darbų autorystės užtikrinimo atžvilgiu.
▪

2020 metais užbaigto tyrimo rezultatus jaunimas pristatys ir Kolegijos

bendruomenei.
▪

2020 metų ekstremalios situacijos sąlygomis, taikant nuotolinio darbo ir

nuotolinių studijų metodus, atsiranda naujų rizikų dėl akademinės etikos, akademinio
sąžiningumo ir korupcijos prevencijos. Pavasario semestro situaciją nagrinėjo ir
Sveikatos priežiūros fakulteto posėdyje rezultatus pristatė Socialinio darbo katedros
lektorius B. Gudinavičius, fakulteto prodekanė L. Leščinskienė. Šia aktualia tema
diskutuota su Kolegijos Studentų atstovybės nariais (birželio mėnesį). Savo įžvalgomis
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po atliktų tyrimų su direktorato nariais dalijosi Vadybos ir komunikacijos katedros
vedėja dr. R. Pocevičienė, pasiūlymų pateikė Akademinės etikos komiteto
pirmininkė, Socialinio darbo katedros vedėja dr. N. Povilaitienė (spalio mėnesį).
Dedamos visos pastangos atsiradusiems naujiems rizikos veiksniams nustatyti ir
kolegialiai diskutuojami jų valdymo būdai.
▪

Kolegijos administracijai pristatyta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos parengta filmuota medžiaga apie antikorupcinės aplinkos organizacijoje
kūrimą

(https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-

paskaitos/antikorupcines-aplinkos-kurimas/7554) ir sutarta, kad įrašas bus peržiūrėtas
iki gruodžio 1 d.
▪

Tik

visos

bendruomenės

pastangomis

kuriamas

nepakantumas

korupcijai tiek organizacijos viduje, tiek – kaip patirtis ir siekis – absolventų praktinėje
veikloje.
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