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VEIKLOS ATASKAITA

2021 m. kovo 9 d.



• Šiaulių valstybinė kolegija 2020 m. savo veikloje
vadovavosi 2019 m. birželio 14 d. Kolegijos tarybos
nutarimu Nr. KTN-9 patvirtintu Strateginiu veiklos planu
2019–2021 m.

• Kolegijos strategijos įgyvendinimas susietas su Šiaulių
miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo
strategija 2018–2024 m., parengta kartu su Šiaulių
miesto savivaldybės administracija, Šiaulių universitetu,
Šiaulių pramonininkų asociacija (2018 m. rugsėjo 12 d.
ketinimų protokolas Nr. SŽ-1004).



Šiaulių valstybinė kolegija 
vadovaujasi misija, vizija ir vertybėmis, 

kurios yra 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.



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.

• 2020 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.

http://www.svako.lt/


Procesų valdymas
2020 m. Kolegijos veiklai vadovavo:
Ø Kolegijos taryba, paskelbta Akademinės tarybos
2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ATN-37.

Ø Akademinė taryba (išrinkta 2019 m. balandžio 9 d.
Ø Direktorius.
Ø Svarbi Kolegijos savivaldos dalis – Studentų
atstovybė, kuri deleguoja savo atstovus į Kolegijos
valdymą.



Procesų valdymas
Kolegijos organizacinė struktūra optimizuota 2020 m. birželio 29 d. Kolegijos tarybos nutarimu



Procesų valdymas
• Sveikatos priežiūros (SPF) ir Verslo ir technologijų (VTF) fakultetų

veiklai vadovauja fakultetų tarybos ir dekanai. Akademinėje taryboje
buvo aptartos dekanų naujos kadencijos vizijos, pritarta naujų fakultetų
vadovų kandidatūroms – nuo 2020–2021 mokslo metų VTF vadovu
paskirta dr. Ingrida Vaičiulytė, SPF vadovu – Ginta Gerikaitė.

• 2020 m. rudenį buvo išrinkta nauja Darbo taryba. Kandidatus į ŠVK
darbo tarybos narius siūlė ir rinko rinkimų teisę turintys darbuotojai.
Kolegijos Darbo tarybos pirmininku išrinktas transporto inžinerijos
katedros lektorius Tomas Kalinauskis. Kolegijos darbo taryba
sudaroma 3 metų kadencijai.

• 2020 m. Studentų atstovybės prezidentė – Valda Šaltytė, Įmonių ir
įstaigų administravimo studijų programos studentė; VTF Studentų
atstovybės pirmininkas – Lukas Kudulis, Informacinių sistemų
technologijų studijų programos studentas, SPF Studentų atstovybės
pirmininkė – Aistė Dambrauskaitė, Bendrosios praktikos slaugos
studijų programos studentė.



Procesų valdymas
• 2020 m. Kolegijos valdymo sprendimai sudarė sąlygas
organizacijai išlaikyti tęstinumą ir veiklos stabilumą
įgyvendinant numatytą strategiją.

• Stebima Kolegijos veiklos pažanga pasiekta po aukštosios
mokyklos 2013 m. institucinio įvertinimo.

• Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos gerinimo plano 2014–2020
m. (patvirtinto Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus 2014
m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VD-20) įgyvendinimo analizė –
kaip vienas iš etapų įtraukta į naujo laikotarpio strategijos
rengimo gaires, žr. https://www.svako.lt/uploads/svako-
strategijos-gaires-20212030.pdf. Rezultatai rodo planingą,
kryptingą ir veiksmingą organizacijos veiklą.

https://www.svako.lt/uploads/svako-strategijos-gaires-20212030.pdf


Personalo valdymas

Personalo struktūra keitėsi atsižvelgiant į mažėjantį studentų skaičių.

Bendras etatų ir darbuotojų skaičius 2020 m. spalio 1 d. duomenimis

Personalo grupė
2019 m. 2020 m.

Etatų 
skaičius

Darbuotojų 
skaičius

Etatų 
skaičius

Darbuotojų 
skaičius

Akademinis 
personalas 
(dėstytojai)

74,6 108 73,40 104

Administracija ir 
kitas personalas 75,15 82 69,45 74

Ūkio personalas 30,25 29 26,75 26
Iš viso: 180 219* 169,60 214*

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

*Pastaba: 31 Kolegijos darbuotojas dirba 
keliose pozicijose (dėstytojais ir 
administracijoje), todėl nurodomi 2 kartus.



Personalo valdymas
Dėstytojų išsilavinimas, pareigybė ir mokslo laipsnis (2020-10-01)

Rodiklis Iš viso

Dėstytojų, 
dirbančių 

pagrindinėje 
darbovietėje, 

skaičius

Dėstytojų, 
dirbančių 

nepagrindinė
je 

darbovietėje, 
skaičius

Bendras dėstytojų skaičius Kolegijoje: 104 83 21
Turintys mokslo laipsnį: 28 24 4
habilituoti daktarai 2 1 1
daktarai 26 23 3

Siekiantys mokslo laipsnio – doktorantai 4 4 0
magistrai 57 44 13

aukštasis, atitinkantis magistro 19 15 4
profesoriai 3 2 1
docentai 21 18 3
lektoriai 70 60 10
asistentai 10 3 7



Kompetencijų tobulinimas 2020 m.

* - vadovai, dekanai, prodekanai, katedrų, padalinių vadovai, specialistai, infrastruktūros sk. darbuotojai
** - profesinė kvalifikacija

Darbuotojai 
(skaičius) 

Kompetencijas
tobulinę 

darbuotojai
(skaičius)

Forma ir trukmė valandomis

Iš viso 
valandų

Vienam 
darbuotojui 

tenka 
kompetencij
ų tobulinimo 

valandų
Dalykinė  Pedagoginė

-metodinė
Praktinės 

veiklos Kita

Dėstytojai
Iš viso VTF 

fakultete 
(78):

63 828,5 708,5 96 - 1633 20,94

Iš viso SPF 
fakultete 

(43):
33 639 513,5 52 - 1204,5 28,01

Iš viso 
Kolegijoje 

(121)
96 1467,5 1222 148 - 2837,5 23,45

Kitas personalas*
105 45 393** - 128 14 535 11,89

Bendrai 
Kolegijoje 

(199):
141 1860,5 1222 276 14 3372,5 16,95



Personalo valdymas
• Palyginus su 2019 m. bendras darbuotojų skaičius 2020 m.
sumažėjo 6,5 proc. arba 12 darbuotojų. Lyginant užimtų etatų
skaičių – sumažėjo 10,4 etatais. Tam įtakos turėjo pokyčiai
fakultetų katedrose, administracijoje ir Infrastruktūros skyriuje.

• Kitas svarbus rodiklis, apibūdinantis dėstytojo kvalifikaciją –
praktinio darbo patirtis dėstomo dalyko srityje. 2020 m.
Kolegijoje šis būtinas rodiklis yra tenkinamas – daugiau nei pusė
visų dėstytojų turi virš 3 m. praktinio darbo patirties.

• 2020 m., kaip ir 2019 m. Kolegijoje dirbančio akademinio
personalo amžiaus vidurkis – 47 metai. Kolegijos darbuotojų
amžiaus vidurkis – 48 metai. Amžiaus vidurkis Kolegijoje išlieka
stabilus.



Finansų ir materialiųjų išteklių valdymas

• Kolegijos dalininkas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija. Investuoto turto kaip dalininko kapitalo vertė 2020 m.
pradžioje – 723,3 tūkst. Eur, ji metų pabaigoje išliko nepakitusi. Metų
pradžioje ir pabaigoje dalininko kapitalas sudarė 100 proc.

• 2020 m. bendras Kolegijos pajamų biudžetas sudarė 5256,3 tūkst. Eur,
t. y. 9,8 proc. viršijo 2019 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.



Finansų valdymas
Kolegijos finansavimas, pajamos ir kitos įplaukos (tūkst. Eur)

Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas 2019 

metai
2020  
metai

Išlaidų
palyginimas, 

proc.

Einamųjų m. 
pajamų 

struktūra, proc.
1. Biudžeto asignavimai 2662,8 3746,0

+40,68 71,3
1.1. Asignavimai MT programai 43,6 101,0
1.2. Tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai 2488,7 3582,2
1.3. Tiksliniai savivaldybės biudžeto asignavimai 130,5 62,8
2. ŠVK pajamos 1227,9 1211,1

-1,4 23,0

2.1. Už studijas 969,7 1022,4
2.2. Už mokslo taikomąją veiklą 6,6 1,5
2.3. Už mokymus / kursus 56,9 45,5
2.4. Už bendrabučio paslaugas 127,6 107,7
2.5. Už IT nuomą 7,6 2,0
2.6. Kitos 59,5 32,0
3. Kitos pajamos 894,3 299,2

-298,9 5,7

3.1. Projektai 870,9 268,4
3.1.1. Erasmus programa 250,9 261,8
3.1.2. ES projektai 611,6 -2,4
3.1.3. Nordplus programa 2,4 3,0
3.1.4. Lietuvos kultūros taryba 6,0 6,0
3.2. Parama ir labdara 1,1 1,5
3.3. Pavedimų lėšos 0,6 0,6
3.4. Kitos teisėtai gautos lėšos 21,7 28,7

Iš viso (1+2+3): 4785,0 5256,3 +9,8 100



Finansų valdymas

Ištekliai 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Vienam studentui 
tenkančios Kolegijos 
lėšos

2 tūkst. Eur 2,5 tūkst. Eur 3,5 tūkst. Eur

Kolegijai skirtos 
valstybės biudžeto 
lėšos

2353,9 tūkst. Eur 2662,8 tūkst. Eur 3746,0 tūkst. Eur

Kolegijai skirtos ES 
paramos (ES projektų) 
lėšos

1195,6 tūkst. Eur 868,5 tūkst. Eur 262,1 tūkst. Eur

2018–2020 m. veiklos įgyvendinimo ištekliai spalio 1 d. duomenimis



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.
2020 m. iš viso įvykdyta supaprastintų pirkimų už 1 727 161,03 Eur. Panaudojus
šias lėšas įsigyta prekių už 317 424,42 Eur; paslaugų – už 121 918,57 Eur; darbų
– už 1 287 818,04 Eur.

• 2020 m. įvykdyti 537 supaprastinti mažos vertės pirkimai, iš kurių 26 pirkimai
(102 005,75 Eur) per Centrinę perkančiąją organizaciją pagal preliminariąsias
sutartis, naudojantis elektroniniu katalogu (www.cpo.lt). 21 pirkimui (46 246,04
Eur), buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti minimalūs
aplinkosaugos kriterijai (žalieji pirkimai). Iš jų 13 pirkimų (37 731,61 Eur) buvo
taikyti energetinio efektyvumo reikalavimai. Taikant tuos pačius energetinio
efektyvumo reikalavimus ir minimalius aplinkosaugos kriterijus Kolegija įsigijo
kompiuterinę ir biuro įrangą, kanceliarines prekes, biuro popierių, higieninį
popierių, buities prekes



Viešieji pirkimai

• 2020 m. atlikti 6 supaprastinti atviri konkursai (1 133 009,65 Eur), bet vieno
supaprastinto atviro konkurso procedūros buvo užbaigtos, kai buvo atmesti visi
pateikti pasiūlymai dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.
Vykdyti 7 skelbiami mažos vertės pirkimai (185 011,92 Eur).

• 2020 m. įvykdyta 10 supaprastintų pirkimų ilgalaikėms sutartims su prekių ir
paslaugų tiekėjais ir 2 ilgalaikės sutartys buvo pratęstos 6 mėn. ir 12 mėn.
laikotarpiui.

• Pagal Kolegijos kokybės vadybos sistemą vykdytas žodinis 2020 m. atliktų
pirkimo sutarčių tiekėjų vertinimas. Tiekėjus vertino tiesiogiai su jais dirbantys
pirkimų iniciatoriai. 2020 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

Studijų ir mokslo plėtros 
programos lėšos Pajamų programos lėšos Kitų programų lėšos

2016 2204,0 975,4 0,8

2017 2239,9 1067,1 332,2

2018 2259,9 1088,9 1,5

2019 2300,3 1361,5 232,2

2020 2243,2 1291,5 1440,0

Programų lėšų panaudojimas (tūkst. Eur)

Finansų valdymas



2019 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d.
Stipendijas gavo 225 studentai Stipendijas gavo 257 studentai

Vidutinė mėnesinė vieno studento stipendija 47,93
Eur

Vidutinė mėnesinė vieno studento stipendija 97,49
Eur

Bendrabučiuose gyveno 167 žm. Bendrabučiuose gyveno 139 žm.

Vidutinė bendrabučio nuomos kaina vienam 
studentui 55,00 Eur per mėnesį

Vidutinė bendrabučio nuomos kaina vienam 
studentui 55,00 Eur per mėnesį

Vidutinis mėnesinis vieno pedagoginio darbuotojo
darbo užmokestis 1586,88 Eur

Vidutinis mėnesinis vieno pedagoginio darbuotojo
darbo užmokestis 1651,23 Eur

Vidutinis mėnesinis vieno kitų darbuotojų (ne
pedagogų) darbo užmokestis 907,75 Eur

Vidutinis mėnesinis vieno kitų darbuotojų (ne
pedagogų) darbo užmokestis 1002,24 Eur

Kolegijos išlaidos einamaisiais ir praėjusiais metais

Finansų valdymas



• 2020 m. Kolegija už teikiamas paslaugas gavo 1211,1 tūkst. Eur. Tai sudarė
23 proc. viso Kolegijos 2020 m. pajamų biudžeto.

• Iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, įvairių fondų projektams ir
kitiems sutartiniams darbams vykdyti 2020 m. Kolegija gavo 294,4 tūkst. Eur,
t. y. apie tris kartus mažiau lėšų nei 2019 m. Taip pat Kolegijai buvo pervesta
1,5 tūkst. Eur parama piniginėmis lėšomis iš gyventojų, kurie skyrė kolegijai
paramą nuo jų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

• Analizuojant Kolegijos paskutinių dvejų metų išlaidas, matyti, kad padidėjo
parama studentams – stipendijas gavo jau 257 studentai, 2020 m. vidutinė
studento mėnesio stipendija didėjo dvigubai ir sudarė apie 97,49 Eur/mėn.
(įskaičiuojant tikslinę valstybės paramą studentams, pasirinkusiems informatikos
ir inžinerijos mokslus regionuose).

• Bendrabučiuose gyvenančių studentų skaičius sumažėjo (apie 17 proc. tikėtina,
dėl karantino aplinkybių), atitinkamai sumažėjo ir pajamos, gaunamos už
bendrabučio nuomos paslaugas.

Finansų valdymas



• Dėstytojų darbo užmokesčio didinimas išlieka vienas svarbiausių
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prioritetų ir
skyrus papildomų lėšų iš valstybės biudžeto, dėstytojų pareiginės algos
koeficientai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. padidėjo apie 10 proc.

• Tobulinant Kolegijos darbuotojų motyvavimo sistemą ir siekiant sudaryti
palankias darbo sąlygas, užtikrinti stabilų atlyginimų augimą, 2020 m.
pradžioje priimtas sprendimas 10 proc. padidinti visų Kolegijos
darbuotojų pareiginės algos koeficientus (išskyrus dėstytojus).

• Įgyvendinus minėtus pokyčius bei minimalios mėnesinės algos,
pareiginės algos bazinio dydžio didėjimą per 2020 m. vidutinis
mėnesinis vieno pedagoginio darbuotojo darbo užmokestis padidėjo
4 proc., o kitų darbuotojų (ne pedagogų) – 10,4 proc.

Finansų valdymas



• Iš viso Studijų ir mokslo plėtros programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Kolegijai
per 2020 m. skirta 2243,2 tūkst. Eur. Lėšos buvo panaudotos 100 proc. Pasibaigus
finansiniams metams, Kolegija už Studijų ir mokslo plėtros programos panaudotas lėšas
atsiskaitė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

• Kolegijos pajamų programos vykdymui išlaidų sąmatoje metų pradžioje buvo numatyta
900 tūkst. Eur ir 1000 tūkst. Eur ankstesnių metų nepanaudotų lėšų likutis. Kolegijos
pajamų programos lėšos buvo panaudotos materialinei bazei stiprinti, nes 2020 m.
valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam turtui ir įrangai įsigyti nebuvo gauta.

• Pagrindinis finansavimo šaltinis laboratorinei įrangai, kompiuterinei technikai įsigyti ir
atnaujinti buvo pajamos už teikiamas paslaugas. Tam iš Kolegijos pajamų programos
buvo panaudota 55,6 tūkst. Eur.

• Dalis lėšų skirta Kolegijos infrastruktūros gerinimui ir plėtrai. Prekėms ir paslaugoms
skirtos lėšos buvo naudojamos atsiskaityti už komunalines paslaugas, remonto darbus,
su studijų organizavimu, pastatų eksploatavimu susijusioms paslaugoms ir prekėms
pirkti.

• 2020 m. Kolegija patyrė neplanuotų sąnaudų susijusių su COVID-19 pandemija
Lietuvoje: užtikrintos saugios studijavimo ir darbo sąlygos Kolegijos bendruomenės
nariams; investuota lėšų į studijų proceso organizavimą ir kokybišką vykdymą nuotoliniu
ir/arba mišriuoju būdu.

Finansų valdymas



Infrastruktūros ištekliai
• Kolegija veiklą vykdė keturiuose pastatuose, esančiuose 3 skirtingais

adresais, o apgyvendinimo paslaugos studentams siūlomos dviejuose
bendrabučiuose. Bendras patalpų plotas 2020 m. pradžioje buvo
28 932,63 m².

• 2020 m. buvo suplanuoti ir įvykdyti renovacijos darbai, rekonstruojamos
studijų erdvės. 2020 m. suremontuotos Centrinių rūmų auditorijos,
pastato sienos ir pastogė, fakultetų studijų patalpos, sporto stadionai ir
kiti infrastruktūros objektai už 1616,587 tūkst. Eur.

• Planuojant ir vykdant statybos remonto darbus buvo atsižvelgiama į
patalpų techninę būklę, tikslinę valstybės lėšų paskirtį. Tikslinės
Valstybės lėšos 2020 m. skirtos statybos remonto darbams sudarė
1 490,00 tūkst. Eur buvo panaudotos infrastruktūrinių projektų, skirtų
studijų ir praktinio mokymo gerinimui, įgyvendinimui, Kolegijos lėšos
infrastruktūros gerinimui – 126,587 tūkst. Eur.



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.

• Gerinant sporto infrastruktūrą atlikti sporto stadiono Aušros al. 40,
Šiauliuose, rekonstravimo ir SPF sporto infrastruktūros remonto darbai.
Įrengtos krepšinio, lauko teniso, žaidimų aikštelės, bėgimo takai,
įrengtos žiūrovų tribūnos, erdvės renginiams ir užsiėmimams. Ši sportui
skirta infrastruktūra pagerina studijų praktinio mokymo bazę, sudaro
sąlygas turiningam studentų laisvalaikio praleidimui.

• 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
Kolegijos akademinė biblioteka atitinka hibridinės bibliotekos
struktūrinį modelį, kur į tradicinės bibliotekos fondus ir
paslaugas integruojamos informacinės technologijos ir
elektroniniai ištekliai. Bibliotekoje naudojama bibliotekų
programinė įranga – integruota bibliotekos sistema (angl.
Integrated library system) ALEPH 500 (Ex Libris Ltd.), kuri
leidžia bibliotekininkams elektroninėje erdvėje vykdyti visus
reikalingus bibliotekinius procesus.

Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
2020 m. bibliotekos fonduose buvo
saugomos 50960 knygos, bendra bibliotekos
fondo vertė siekia 252405,64 Eur.
Karantino laikotarpiu Kolegijos akademinės
bendruomenės nariai turėjo galimybę
naudotis atvira prieiga prie Mykolo Riomerio
universiteto 282 el. knygų ir Vytauto Didžiojo
universiteto 727 el. knygų. 2020 m. išaugo
prenumeruojamų el. informacijos išteklių
pasiūla: nuo 117 elektroninių knygų 2019 m.
iki 2020 m. jau prenumeruojamų 206
elektroninių knygų, su galimybe 10 proc.
knygų, esant poreikiui, pasikeisti. Tris
mėnesius turėta nemokama prieiga prie visų
neprenumeruojamų VGTU elektroninių knygų
bei daugelio užsienio duomenų bazių, tokių,
kaip: Cambridge University Press (virš 1500
el. knygų ir kt. el. išteklių); papildomų
duomenų bazių EBSCO paskyroje: Academic
Search Ultimate, Business Source Ultimate,
Harvard Business Review E-Books.
Studentai EZProxy programinės įrangos
dėka turėjo galimybę skaityti visas
prenumeruojamas bei 38 Kolegijos leidyklos
išleistas elektronines knygas.



Infrastruktūros ištekliai

Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre veikia
integruota RFID cirkuliacijos procesų valdymo sistema,
kuri suteikia galimybę lankytojams naudotis savitarnos
knygų išdavimo / grąžinimo įrenginiu. Skaitytojai be
bibliotekos darbuotojo pagalbos gali atlikti knygų
išdavimo / grąžinimo funkciją, pratęsti naudojimosi
leidiniu terminą, savo paskyroje sužinoti informaciją
apie paimtas knygas. Ši paslauga ypač pasiteisino
karantino laikotarpiu. Iš viso dėl karantino 2020 m.
fizinių apsilankymų skaičius bibliotekoje sumažėjo 52%,
vienam kolegijos studentui vidutiniškai išduota tik apie
15 dokumentų, o bibliotekoje išaugo elektroninių
informacinių išteklių pasiūla ir paklausa.

Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre
įkurta 31 kompiuterizuota darbo vieta,
kuriose studentai gali naudotis
specializuotomis programomis: AutoCad,
CorelDrow X4, Photoshop CS3 ir kt., kurti
brėžinius, modeliuoti sudėtingas dvimates
ir trimates erdvines konstrukcijas, stendus.
Sudarytos palankios sąlygos studentams
savarankiškai studijuoti: dalis paslaugų
teikiama bekontakčiu būdu, o dalis
mokymų perkelta į virtualią erdvę. 2020 m.
studentams pravesti 8 mokymai bibliotekos
patalpose, 11 mokymų „Google Meet“
programoje. Studentams buvo sukurta
video mokymų medžiaga ir išsiųsta el.
paštu.



Infrastruktūros ištekliai

• Kolegija bendrabučiuose per 2020 m. apgyvendino per
115 studentų ir 45 kitus asmenis (2019 m. – 167). Čia
gyvena Kolegijos studentai, laisvas vietas užima į Šiaulius
atvykę gydytojai internai, 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 2020 metus dėl
pandemijos buvo tik 7,5 proc. (2019 m. – 32 proc.).

Apgyvendinimo paslaugos



Infrastruktūros ištekliai

• 2020 m. Kolegija investavo į taikomąją ir sisteminę programinę įrangą, skirtą
kompiuterių saugai bei studijų procesui užtikrinti (pvz. Matlab, Adobe Creative
Cloud, Safetica, Microsoft licencijas, Spss Statistics, Mathcad, antivirusinę
programinę įrangą ir kt.).

• Skirtos lėšos įrangos priežiūrai ir palaikymui bei licencijų nuomai, licencijų
termino pratęsimui. Palaipsniui atnaujinta informacinių technologijų techninė
įranga, kompiuterinė technika. Įsigyti monitoriai, planšetės, spausdintuvai,
kopijavimo ir daugiafunkciniai aparatai ir jų eksploatacinės medžiagos,
projektoriai, dokumentų naikikliai ir kt.

• Įsigyta nauja kompiuterių tinklo įranga, užtikrinanti didesnį bevielio WIFI ryšio
pralaidumą.

• Dėl karantino, siekiant užtikrinti studijų proceso ir darbuotojų darbo vykdymą
nuotoliniu būdu, įsigyta internetinių vaizdo kamerų, ausinių, išorinių
garsiakalbių, dokumentų skaitytuvų.

• Siekiant užtikrinti sklandų studijas aptarnaujančių darbuotojų darbą buvo
modernizuota Kolegijoje naudojama dokumentų valdymo sistema „Kontora“ bei
visi duomenų įrašai perkelti į virtualų dedikuotą serverį.

Informacinės sistemos



Informacijos viešumas
Kolegijos veiklos informacija 2020 m. publikuota:

• Laikraščiuose „Šiaulių kraštas“, „Šiaulių naujienos“ (ir jų interneto
svetainėse).

• Interneto svetainėse www.regionunaujienos.lt, www.etaplius.lt, 
www.miestonaujienos.lt, www.zemaitija.lt, www.kurstoti.lt, 
www.siauliugidas.lt, www.svietimonaujienos.lt, www.visitsiauliai.lt.

• Šiaulių miesto, Šiaulių rajono savivaldybių interneto svetainėse.

• Miesto gimnazijų, progimnazijų interneto svetainėse skelbiama informacija
apie bendrus su švietimo įstaigomis projektus, veiklas, apie ŠVK renginius,
kuriuose dalyvavo moksleiviai.

• Plėtojami ryšiai su mokyklų atstovais, karjeros specialistais, kurie tiesiogiai
informuoja moksleivius, skleidžia žinią apie mūsų aukštąją mokyklą.
Naudojamės Socialinių kompetencijų ugdymo kalendoriumi.

• Vaizdo medžiagai pateikti naudotasi platformos YouTube galimybėmis,
bendradarbiauta su Šiaulių televizija.

http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.etaplius.lt/
http://www.miestonaujienos.lt/
http://www.zemaitija.lt/
http://www.kurstoti.lt/
http://www.siauliugidas.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.visitsiauliai.lt/


Informacijos viešumas
• Nuolat tobulinama Kolegijos reklama / Kolegijos veiklos informacijos sklaida,

ieškoma tikslinės auditorijos pritraukimo ir įtraukimo formų, siekiama palaikyti
glaudžius ryšius su įvairiomis Šiaulių miesto įstaigomis, socialiniais partneriais.

• Komunikuojama skirtingais kanalais su skirtingomis tikslinėmis grupėmis,
išlaikoma visų suinteresuotų šalių auditorija (studentai, alumnai, dėstytojai, ŠVK
darbuotojai, socialiniai partneriai, steigėjai, darbdaviai ir kiti plačiosios
visuomenės nariai).

• Kolegija informacijos sklaidai bendradarbiauja su partneriais: Šiaulių valstybinės
kolegijos Studentų atstovybe, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Šiaulių
turizmo informacijos centru, facebook grupėmis Šiauliai – jaunimo miestas,
Lietuvos Moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras,
Šiauliai – karjeros miestas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis
stalas“, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras,
Šiaulių atviras jaunimo centras ir kt.



Kokybės užtikrinimas
• Kolegijoje veiklos kokybė užtikrinama vadovaujantis Europos aukštojo

mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG).

• Planingai per 2020 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
patvirtintas šeštasis Kokybės vadovo leidimas ( 2020 m. balandžio 20 d.
nutarimu Nr. ATN-18).

• 2020 m. tarptautinė akredituota sertifikavimo įstaiga TUV „Uolektis“
patikrino Kolegijos kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto ISO
9001:2015 reikalavimams. Atitiktis patvirtinta, Kolegijos vadybos sistema
sertifikuota 3 metams.



Kokybės užtikrinimas
• 2020 m. įsigaliojus naujam teisiniam reguliavimui ir ministerijose kuriantis

centralizuotoms vidaus auditų tarnyboms, Kolegijoje atsisakyta Vidaus audito
skyriaus. Tačiau vadovo iniciatyva toliau planingai vykdoma vidaus kontrolė.
Vidaus kontrolę organizuoja Kokybės valdymo skyriaus vedėjas, pasitelkdamas
kitus Kolegijos administracijos darbuotojus. 2020 m. Kolegijoje atlikus 4 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. Patikrinta Kolegijos teisės aktų viešinimo, absolventų
karjeros stebėsenos, įmokų surinkimo veiklos, atliktas kokybės vadybos
sistemos vidaus auditas. Buvo teiktos rekomendacijos vidaus kontrolei stiprinti,
teikti pasiūlymai veiklos procedūroms tobulinti ir rizikos veiksniams mažinti.

• Atlikta ankstesnių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. Poauditinė
veikla parodė, kad atsakingi darbuotojai tobulina procedūras ir stiprina nurodytų
veiklų kontrolę.

• Finansų valdymo kontrolei kviečiamas išorės auditas, kurio rekomendacijos ir jų
įgyvendinimas didina organizacijos veiklos skaidrumą ir atsakomybę.



Studijų kokybės užtikrinimas
Studentų pasitenkinimo studijomis lygis 2018–2020 m., proc.

82
82

84

2018 m. 2019 m. 2020 m.



Studijų programų kokybė
• 2020 m. pagal kokybės vadybos sistemą vykdytos visos vidinės studijų programų kokybės

priežiūros procedūros dėstytojų, katedrų, studijų komitetų, fakultetų ir Akademinės tarybos
lygmenimis.

• 2020–2021 m. m. savo veiklą tęsė atnaujintos sudėties 15 studijų krypčių komitetų (VTF) ir 4
studijų programų ir 1 studijų krypties (SPF) komitetai. Visuose komitetuose, be dėstytojų, kurie
yra krypties specialistai, įtraukta studentų ir socialinių partnerių – darbdavių atstovų.

• 2020 m. vyko pasiruošimas išoriniam Elektros inžinerijos ir transporto inžinerijos krypčių
vertinimui. 2020 m. gruodžio mėnesį vyko išoriniai tarptautinių ekspertų vertinimai – nuotoliniai
susitikimai. Išorinio vertinimo rezultatai bus paskelbti jau 2021 m. Burnos priežiūros krypties
savianalizė atlikta, bet dėl mažo studijuojančių ir norinčių studijuoti skaičiaus (yra Odontologinės
priežiūros 15 baigiamojo kurso studentų) nutarta neteikti savianalizės suvestinės išoriniam
vertinimui ir krypties programas Burnos higiena ir Odontologinė priežiūra baigti vykdyti ir
išregistruoti.

• 2020 m. pradėtos rengti Statybos inžinerijos ir Informacijos paslaugų krypčių savianalizės,
rengiamasi krypčių išoriniam vertinimui pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą
Studijų krypčių išorinio vertinimo planą,

• 2020 m. vykdyta studijų programų išorinio vertinimo paskesnė veikla. Pagal išorinio vertinimo
ekspertų rekomendacijas parengtos, svarstytos ir gavusios fakulteto tarybos pritarimą, dekano
įsakymais patvirtintos Mechatronikos, Buhalterinės apskaitos, Finansų studijų programų
pažangos ataskaitos. Jos išsiųstos SKVC ir skelbiamos Kolegijos tinklalapyje.



• 2020–2021 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 23 studijų
programas – 5 studijų krypčių grupių, 20 krypčių. Dvi studijų programos –
Automatikos ir elektros inžinerija ir Autotransporto elektronika – tarpkryptinės.

• 9 studijų programos vykdomos tik nuolatine forma, 2 – ištęstine forma;
12 studijų programų įgyvendinama tiek nuolatine, tiek ištęstine formomis.

Studentų skaičius – 1436 (2020-10-01).

Studijos



Studentų skaičiaus dinamika 2020 metais

Fakultetas Iš viso NL* I*

Studentų skaičius 2020-10-01

Sveikatos priežiūros fakultetas 526 396 130
Pokytis proc. (lyginama su praėjusiais 
metais) -6,4 -7,0 -4,4

Verslo ir technologijų fakultetas 910 348 562
Pokytis proc. (lyginama su praėjusiais 
metais) -6,1 -13,7 -0,7

Iš viso Kolegijoje: 1436 744 692
Pokytis, proc. (lyginama su praėjusiais 
metais) -6,2 -10,3 -1,4

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

2019 m. studentų skaičiaus pokytis siekė -13,3 proc. (lyginama su 2018 m.).

2020 m. pokytis yra -6,2 proc., kuris rodo reikšmingą judėjimą stabilumo link.

Studijos



2020-10-01

Studentų skaičius, 
procentas (%) Valstybės finansuojamos studijos Valstybės nefinansuojamos studijos

Iš visoValstybės 
finansuojami

Valstybės tiksliniu 
būdu finansuojami

Valstybės 
nefinansuojami

Valstybės 
nefinansuojami su 
studijų stipendija

NL* I* NL* I* NL* I* NL* I*
Sveikatos priežiūros fakultetas

Studentų skaičius 160 80 0 0 236 49 0 1 526
Procentas (%) 30,42% 15,21% 0% 0% 44,87% 9,31% 0% 0,19% 100%

Iš viso SPF*: 240 286 526
Iš viso SPF* (%): 45,63 54,37 100%

Verslo ir technologijų fakultetas
Studentų skaičius 232 307 0 0 115 254 1 1 910

Procentas (%) 25,49% 33,74% 0% 0% 12,64% 27,91% 0,11% 0,11% 100%
Iš viso VTF*: 539 371 910

Iš viso VTF* (%): 59,23 40,77 100%
Iš viso Kolegijoje: 392 387 0 0 351 303 1 2 1436

Iš viso Kolegijoje (%): 27,30% 26,95% 0% 0% 24,44% 21,10% 0,07% 0,14% 100%
Iš viso Kolegijoje: 779 657 1436

Iš viso Kolegijoje (%): 54,25% 45,75% 100%

Studentų skaičius pagal finansavimo formą 2020 metais

*NL – nuolatinė studijų forma,  *I – ištęstinė studijų forma
*VTF – Verslo ir technologijų fakultetas
*SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas

Studijos



Studijos
• Kolegijoje 2020 m. priėmime pasirašytos 496 studijų sutartys. Iš jų 313 –

bendrajame priėmime (225 vf ir 88 vnf), 183 – tiesioginiame priėmime (vnf).
Studijoms lietuvių kalba priimti 472 asmenys (348 studentai ir 124 klausytojai) ir
24 užsieniečiai studijoms rusų kalba statybos (14) ir tarptautinio verslo (10)
studijų programose.

• Kartu su užsieniečiais iš viso Kolegijoje pasirašyta studijų sutarčių 14,8 proc.
daugiau negu 2019 m. (432). Studentų priimta 10,7 proc. daugiau, o klausytojų –
29,2 proc. daugiau negu 2019 m.

• Pirmuoju prioritetu į Kolegijos studijų programas buvo pateikti 744 pageidavimai
(2019 m. – 735), iš jų mažiau negu pusė tinkami dalyvauti konkurse – 316
(42,5 proc.). Kolegija, siekdama padėti geriau pasiruošti valstybiniam brandos
egzaminui, organizavo matematikos kursus abiturientams, skyrė papildomą 0,5
balo tokius kursus baigusiam ir į vnf vietą ŠVK pretendavusiam asmeniui.

• Studijų krypčių grupių populiarumas pasiskirstė taip: daugiausia pageidavimų
(26,8 proc.) pateikta į sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programas, į
verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės programas (26,6 proc.) ir į socialinių
mokslų krypčių grupės studijų programas (25,5 proc.). Inžinerijos mokslų
programų pageidavimai sudarė 12,8 proc., informatikos mokslų – 8,3 proc.

.



Studijos

12,32

13,14
13,07

2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m.

Studentų nubyrėjimas mokslo metais, proc.



Laidos nubyrėjimas

763

200

311

578

74

592

167

275

440

44

572

174

266

450

30

Priimta į I kursą

Prisijungė vėliau

Nutraukė studijas

Studijas baigė

Liko studijuoti

Studentų skaičiaus dinamika laidoje
2020 m. 2019 m. 2018 m.



20,6

18,9

21,8

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Laidos nubyrėjusiųjų dėl nepažangumo, proc.

Studijos



• Studentų studijavimo rezultatų įvertinimai 2020 m., nepaisant
pandemijos iššūkių yra apie 7,95 balo (2019 m. buvo 7,7
balo).

• Praktikų įvertinimo vidurkis – 8,5 balo.
• 2020 m. bendras Kolegijos baigiamųjų darbų / projektų
praktinis pritaikomumas yra 86,35 proc. (2019 m. 86,45
proc.).

• Iš viso Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2020 m. buvo įteikta
450 profesinio bakalauro diplomų, 22 iš jų gavo diplomus su
pagyrimu, 8 studentai baigė studijas su gretutine vadybos
krypties studijų programa.

Studijos



Studijų ir mokslo veiklos integracija

• 2020m., nepaisant pandemijos keliamų sunkumų, Kolegijoje
atlikta 15 taikomųjų tyrimų už 40,4 tūkst. eurų.

• Svariausi užsakomieji darbai atlikti inžinerijos, informatikos ir
sveikatos mokslų srityse.

• Palyginus su 2019 m., pasikeitė veiklų pasiskirstymas pagal
studijų sričių grupes.

• Kolegijos dėstytojai kartu su studentais verslo įmonėms kūrė
technologinius sprendimus, diegė informacines sistemas,
savivaldybės užsakymu tyrė aukšto meistriškumo atletų
funkcinę būklę bei prisidėjo prie Šiaulių kultūros centro
paslaugų modernizavimo.



Studijų ir mokslo veiklos integracija

Užsakomųjų tyrimų pajamos pagal studijų krypčių grupes

Verslo ir 
viešoji vadyba

Inžinerijos
mokslai



• Per metus Kolegijos 21 dėstytojas publikavo 24 straipsnius recenzuojamuose leidiniuose,
tarp jų 5 straipsnius Clarivate Analytics referuojamuose leidiniuose – 3 straipsniai
atstovauja matematikos mokslo krypčiai (N 001), po vieną – sociologijos (S 005) ir
ekonomikos (S 004) kryptims.

• Socialinių mokslų srities publikacijos sudaro daugiau nei pusę spausdintos mokslo
produkcijos.

• 41,7 proc. straipsnių išleisti užsienio žurnaluose: Latvijoje – 3, Čekijoje – 2, po vieną – JAV,
Šveicarijoje, Estijoje, D. Britanijoje ir Rusijoje.

• 2020 m. dėstytojų straipsniai buvo publikuojami 16 pavadinimų leidiniuose.

• Vienam dėstytojui 2020 m. tenka 0,23 publikacijos.

• 2020 m. bendradarbiaujant su Talino taikomųjų mokslų universitetu (Estija) išleistas
22-asis žurnalo „Professional Studies: Theory and Practice“ numeris:
https://svako.lt/lt/apie-mus/mokslo-taikomoji-veikla/professional-studies-theory-and-
practice/professional-studies-theory-and-practice-2020-7-22.

• Parengtos trys naujos metodinės priemonės – anglų kalbos mokymuisi, gilinimuisi į
civilinės saugos tematiką, baigiamųjų darbų rengimui verslo ir viešosios vadybos bei
socialinių mokslų studijų krypčių grupių studijų programose.

Studijų ir mokslo veiklos integracija



• Apribotas išvykimas į užsienio valstybes bei judėjimas šalies viduje nesutrukdė dėstytojams
pristatyti atliktų tyrimų rezultatus nuotolinėse mokslinėse konferencijose.

• Per 2020 m. perskaityti 45 pranešimai konferencijose, beveik trečdalis jų užsienyje
organizuotose konferencijose.

• Nemaža dalis dėstytojų atstovavo Kolegijai skaitydami pranešimus aukšto lygio
tarptautiniuose mokslo renginiuose, pvz., 5-ajame Šiaurės šalių slaugytojų rengėjų forume,
5-ajame Europos kineziterapeutų rengėjų kongrese, INTED 2020 konferencijoje Ispanijoje,
tarptautinėse edukologijos, ekonomikos, informacijos valdymo, kalbotyros, turizmo
konferencijose Baltarusijoje, Danijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Portugalijoje, Ukrainoje. Vienam
dėstytojui 2020 m. tenka 0,44.

• Pasitelkus nuotolinio darbo platformas, Sveikatos priežiūros fakultete 2020 m. spalio 22 d.
organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Salus. Societas. Scientia“, el. erdvėje
subūrusi daugiau 70 sveikatos priežiūros specialistų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos ir
Turkijos aukštųjų mokyklų.

• Studentų mokslinių draugijų veiklą įprasmino 2-oji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė
konferencija „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“, kurioje perskaityti 35
pranešimai. Konferenciją kartu organizavo Porto politechnikos institutas (Portugalija),
Karaliaus Chuano Karloso universitetas (Ispanija), Kaukazo tarptautinis universitetas
(Gruzija), Apskaitos ir finansų koledžas (Latvija) bei Dicle universitetas (Turkija).

Studijų ir mokslo veiklos integracija



Studijų, mokslo tarptautiškumas
• Kolegija jau turi 170 tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su partneriais

35 užsienio šalyse.

• Stiprinant Kolegijos tarptautines pozicijas 2020 m. buvo pasirašyta 13
(2019 m. – 36) bendradarbiavimo sutarčių su aukštojo mokslo
institucijomis 8 užsienio šalyse: su 6 naujais partneriais Turkijoje, po
vieną Albanijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Dominikos Respublikoje, Kosove,
Rusijoje, Vietname.

• Kolegija su 60 užsienio partnerių 23 užsienio šalyse (su kuriais yra
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys) ir kitomis 22 užsienio
organizacijomis 9 užsienio šalyse aktyviai bendradarbiavo įgyvendinant
atvykstamuosius / išvykstamuosius studentų, dėstytojų, administracijos
darbuotojų mobilumus, teikė tarptautinių projektų paraiškas.



Programos / projekto pavadinimas ir numeris
Programos / 

projekto lėšos, 
EUR

Kolegijos 
lėšos, EUR

Erasmus+ programa (Europos Komisijos lėšos), Nr. 2020-1-LT01-KA103-077492 156 340,00 0,00

Erasmus+ programa (Valstybės biudžeto lėšos), Nr. 2020-LT-NAC-204 30 210,00 0,00

Erasmus+ programa (Europos struktūrinių fondų lėšos) 
Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-0003-SU-39/07 15 270,00 0,00

Nordplus programa, Nr. NPHE-2020/10385 3 000,00 0,00

Erasmus+ programa tarptautiniam mobilumui tarp programos šalių ir šalių partnerių 
(KA107) Nr. 2020-1-LT01-KA107-077798 119 300,00 0,00

LR ŠMSM konkursas „Parama užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose 
mokyklose“ Nr. UD-2020-LT-1753 3 510,00 1 510,00

Šiaulių miesto savivaldybės konkursas „Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų 
paramos programa užsieniečių dėstytojų vizitams finansuoti“ 1 800,00 465,00

Bendradarbiavimo plėtojimo vizitas į Čekijos mokslo
akademiją Prahoje (Čekijos Respublika). Susitikimo tikslas – Europos universitetų 
iniciatyvos tinklo projekto „NEOLAiA; Young universities empowering regionally rooted 
European talents“ paraiškos parengimas.

0,00 1280,80

Iš viso: 329 430,00 3 255,80

Tarptautinių ryšių programoms / projektams įgyvendinti skirtos lėšos 
2020 metais

Studijų, mokslo tarptautiškumas
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Išvykstamųjų studentų mobilumų dalis, proc.
Studijoms Praktikai
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Išvykstamojo mobilumo skaičiai
Studijoms Praktikai Iš viso
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Atvykstamojo mobilumo skaičiai
Studentų mob. Dėstytojų mob. Administracijos d. mob.



Parama studentams
Psichologinė pagalba
Pandemijos laikotarpiu atsiradusiems iššūkiams įveikti, palengvinti pirmakursių
adaptaciją, valdyti emocinę savijautą Kolegijos studentams prieinama psichologo
pagalba. Pagal Lietuvos studentų sąjungos laimėtą projektą, finansuotą iš Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, psichologo konsultacijų galima kreiptis
nuotoliniu būdu.

Ugdymas karjerai
• Studentų adaptacijai pagerinti organizuojama Pažintinė diena pirmakursiams. Jiems

pristatomos kolegijoje teikiamos paslaugos, galimos paramos formos. Tą dieną
organizuojama ekskursija po Šiaulius, kuri yra aktuali ir įdomi tiek gyvenantiems Šiauliuose,
tiek atvykusiems studijuoti iš kitų miestų.

• Tradiciniame renginių cikle „Karjeros dienos 2020“, skirtame karjeros kompetencijoms
ugdyti, kontaktams užmegzti, dalyvavo moksleiviai, studentai, alumnai, mokytojai, karjeros
specialistai, dėstytojai, ir visi kiti žinioms atviri žmonės. 2020 m. karjeros dienų renginiai
buvo atviri, nemokami ir vyko online formatu.



Parama studentams
Finansinė parama
• Kolegijos studentai 2020 m. kreipėsi ir gavo numatytą valstybės finansinę

paramą: valstybės remiamas paskolas studijų kainai kompensuoti gavo
71 studentas; paskolą gyvenimo išlaidoms – 21. Valstybinis studijų fondas
socialines stipendijas suteikė 107 studentams, Neįgaliųjų reikalų departamentas
29 studentams skyrė stipendijas specialiesiems poreikiams, 11 studentų iš dalies
kompensuotos studijų išlaidos. Antri metai iš eilės į valstybės finansinę paramą
pretendavo apie 15 proc. mažiau studentų.

• Šeši Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2020 m. 16 studentų skyrė arti
8 tūkst. Eur paramos (2019 m. – 14391, 2018 m. – 5300 Eur).

• Skatinti atitinkamoje savivaldybėje baigę mokyklą, gerai besimokantys, turintys
ypatingų pasiekimų studentai. Šiaulių miesto savivaldybė suteikė studentams
paramą, nukreiptą į inžinerinius ir biomedicinos mokslus.

• Už pripažintus nuopelnus 1 studentui skirta reikšminga LR prezidento Kazio
Griniaus vardo stipendija.



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 73 proc., o dirbančių aukštos kvalifikacijos
darbą galėtų būti apie 31 proc. nuo visų absolventų (po metų nuo baigimo).

• 2020 m. buvo analizuojami 2019 m. laidos karjeros rodikliai, praėjus 12 mėn. (2020-07-01)
po studijų baigimo. Pagal KVIS (Sodros) duomenis, įsidarbinusių 2019 m. ŠVK absolventų
buvo 67 proc., iš jų 60 proc. dirba aukštojo išsilavinimo reikalaujantį darbą. Daugiausia
dirbančių: Bendrosios praktikos slaugos (92 proc.), Burnos higienos (81 proc.),
Kineziterapijos (81 proc.) programų absolventų.

• Dirbančių 2019 m. laidos absolventų įsidarbinamumas didėja: nuo 51 proc. dirbančių studijų
baigimo dieną, 64 proc. dirbančiųjų praėjus 6 mėn. po studijų baigimo iki 67 proc. praėjus 12
mėn. po studijų baigimo.



Absolventų karjeros stebėsena



2020 m. Kolegija dalyvavo septintoje U-Multirank reitingo laidoje kartu su daugiau nei 
1800 aukštųjų mokyklų iš 92 pasaulio šalių, tarp jų 16 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Kaip 

ir ankstesniais metais geriausiai įvertinti  Kolegijos poveikis regionui, mokymo ir 
mokymosi veikla bei studijų pasiūla užsieniečiams.

Šiaulių valstybinės kolegijos 2020 m. U-Multirank reitingo profilis

Poveikis regiono ir visos šalies raidai



Poveikis regiono ir visos šalies raidai
• Kryptingai stiprinama abipusė partnerystė – 2020 m. pasirašytos 7 naujos bendradarbiavimo

sutartys su šalies socialiniais partneriais ir išplėtotas tarptautinių partnerių tinklas iki 170
partnerių 35 užsienio šalyse.

• Projektinė veikla – tai naujos partnerystės, papildomas finansavimas ir galimybės įgyvendinti
Kolegijos siekius. Kolegija per 2020 m. parengė 20 projektinių paraiškų, 4 projektinių
paraiškų rengime dalyvavo partnerės teisėmis.

• 8 paraiškos pateiktos Lietuvos Respublikos 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).

• 2 Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektinės paraiškos (pateikta Europos
Komisijai) ir Europos universitetų iniciatyvos projekto „NEOLAiA“ paraiška (pateikta Europos
Komisijai) ir kt.

• 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“, NOBA HEALTHPRO/2020.

• Iš viso Kolegijoje įgyvendinti 26 projektai, projektinėje veikloje dalyvavo 28 dėstytojai ir 16
administracijos darbuotojų.



• Kolegija tęsia ilgalaikius projektus: „Studijų prieinamumo didinimas“ (vykdoma 10
metų, 29 Kolegijos studentams su specialiaisiais poreikiais išmokėtos tikslinės
išmokos, 2 Kolegijos darbuotojai tobulino kompetencijas studijų prieinamumo
didinimo klausimais, įsigyta įranga, pritaikyta neįgaliesiems – elektra
reguliuojamo aukščio stalai; projekto „Studijų tarptautiškumo didinimas“
(vykdoma 11 metų) veiklos suteikia galimybę viešinti Kolegijoje užsienio kalba
vykdomas studijų programas ir pritraukti užsienio studentus rinktis studijas
Lietuvoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

• Trečią kartą Kolegijos organizuojamas galimybių festivalis TAVO PIN KODAS
2020 m. persikėlė į internetą. Online renginį buvo galima pasiekti platformose
„Facebook“ ir „Youtube“. Renginio peržiūrų skaičius „Youtube“ platformoje jau
artėja link 10 tūkstančių, renginio vaizdo įrašas skelbiamas:
https://www.youtube.com/watch?v=cx5HQFDYyYk&feature=youtu.be&t=17.

• Praktinės-kūrybinės dirbtuvės taip pat perkeltos į virtualią erdvę. Projektas
„Šiaulių miesto jaunimo piknikas #AšEsuŠiauliai“ – atviros diskusijos miesto
jaunimui su veikliais, daug pasiekusiais šiauliečiais apie pilietiškumą, patriotiškų
veiklų įgyvendinimą.

Poveikis regiono ir visos šalies raidai

https://www.youtube.com/watch?v=cx5HQFDYyYk&feature=youtu.be&t=17


• SPF 2019 m. Neformalaus ugdymo centre siūlė 46 neformalaus ugdymo
programas, vykdytos buvo 34, mokymus lankė 637 mokymų dalyviai.

• 2020 m. VTF Verslumo ir lyderystės ugdymo centras siūlė 25 programas.

• Kolegijoje vystomos naujos galimybės: organizuojami seminarai apie nuotolinį
mokymą ir jo įrankius, renginiai suaugusiems, virtualios parodos, seminarai-
diskusijos.

• Kartu su Šiaulių verslo inkubatoriumi ir Šiaulių miesto savivaldybe suburtas
Jauno verslo klubas, kurio nariai yra 4 ŠVK studentai. Jie dalyvavo Šiaulių verslo
inkubatoriaus renginiuose: „From Zero to Hero: kaip tapti elektroninės komercijos
specialistu“, „Kūrybinio rašymo ir storytellingo paslaptys“, 4 dienų mokymai
pradedantiesiems verslininkams „Verslo ABC“.

• Siekiant išnaudoti dėstytojų ir darbuotojų turimas kompetencijas, skatinama
jomis dalintis ne tik Kolegijos bendruomenėje. Studentams ir dėstytojams,
kolegoms bei visiems pageidaujantiems 27 darbuotojai perteikė savo žinias 46
veiklose – įvairių renginių, paskaitų ir diskusijų metu.

Poveikis regiono ir visos šalies raidai



Lyderių veiklos įvertinimas
• 2020 m. dviem Šiaulių valstybinės kolegijos atstovams įteikta

Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta „Profesijos riterio“
nominacija (dr. Linai Tamutienei, lektorei Liucijai Urbonienei).
„Profesijos riterio“ sertifikatai iš viso jau yra įteikti 18 Šiaulių
valstybinės kolegijos atstovų.

• Kolegija išlaiko tradiciją savo bendruomenėje pagerbti studentus ir
kolegas už lyderystę ir pasiekimus. Renginyje „S.V.A.K.O.
apdovanojimai“ pasveikinti ir apdovanoti tie, kurie per metus nuveikė
daugiausia, išsiskyrė asmenine pažanga ir savo darbais, tobulėjo,
skatino aplinkinių motyvaciją, garsino ne tik Šiaulių valstybinę
kolegiją, bet ir Šiaulius, Lietuvą.

• 2020 m. Kolegija organizavo projekto „Šiaulių Garbės CV“ baigiamąjį
renginį. Tai pilietiškumo ugdymo, bendruomeniškumo jausmą
skatinantis projektas, kuris išryškina miesto lyderius, – visuomenei
originaliai pristato Šiaulių miesto garbės piliečius.



• Siekiant poveikio tarptautinėje erdvėje, Kolegija nuolat plečia bendradarbiavimą su
institucijomis-partnerėmis. Dalyvaujama tarptautiniuose projektuose (Europos
universitetų tinklas NEOLAiA), rengiami nauji projektai. Šioms veikloms plėtoti
būtinos naujos kompetencijos.

• Labiau išplėtoti tarptautinį mobilumą studijose kol kas riboja skirtingos aukštojo
mokslo sistemos šalyse partnerėse, studijų programų turinio suderinimas tarp
Lietuvoje vykdomų koleginių ir užsienio šalyse vykdomų tik universitetinių studijų
programų. Lietuvoje iki šiol neįteisinta profesinė magistrantūra. Profesinės
magistrantūros studijų programų turinio suderinimas būtų sklandesnis ir
mobilumas profesinės magistrantūros studijų programose kolegijoms leistų
pasiekti aukštesnius tarptautiškumo rodiklius.

• Kolegijoje būtina ugdyti Kolegijos bendruomenės projektų rengimo kompetencijas,
stiprinti motyvaciją ieškoti įvairių veiklos sritims tinkamų projektinių kvietimų teikti
paraiškas.

• Prisidedant prie regiono raidos siektina išlaikyti pasitikėjimą ŠVK ir per įvairias
formas tęsti bei plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Veiklos tobulinimo įžvalgos ir iššūkiai



„Neįmanoma pasiekti geresnio 
rezultato dirbant taip pat“

Albertas Einšteinas
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