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PREAMBULĖ
Šiaulių valstybinė kolegija įsteigta 2002 m. Šiandien kolegijoje sukurtos puikios sąlygos
studijuoti, dirbti, nuolat mokytis, tobulinti kvalifikaciją. Strateginis veiklos planas 2016–2018 m.
nubrėžia pagrindines į penkioliktąją veiklos sukaktį artėjančios aukštosios mokyklos darbo kryptis.
Strateginis veiklos planas 2016–2018 m. atskleidžia požiūrį į kolegiją, kaip į regione
veikiančią daugiaprofilinę aukštąją mokyklą, savo veiklą grindžiančią stipria studijų sričių
integracija, suteikiančią galimybę plėtoti skirtingas studijų sritis, atliepti regiono poreikius,
darbdavių bei asmenų tobulėjimo lūkesčius. Regioniškumas strateginiame veiklos plane
2016–2018 m. traktuojamas kaip Šiaurės Lietuvos, Šiaulių regiono potencialo sutelkimas (pagal
stojančiųjų aprėptį, ryšius su veiklos pasaulio institucijomis, regioninės plėtros kryptis), suteikiantis
galimybę geriau pažinti ir suprasti visuomenės poreikius, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo
rinkos poreikių. Geografinė, socialinių veiklos ryšių įprasminta regioniškumo apibrėžtis leidžia
atsakingai įsitraukti į tarptautines veiklas, stiprinant studijų programų skiriamuosius bruožus,
perimant geriausią tarptautinę patirtį. Šiaulių valstybinė kolegija yra pasirinkusi ne specifinę
studijų plėtros kryptį, o bendrąją paradigmą – plėtojamos kelių skirtingų studijų sričių programos
pagal išorinius poreikius ir vidines galimybes. Veiklos išskirtinumą kolegija grindžia vykdomų
studijų programų skiriamaisiais bruožais (taikoma tarptautine studijų patirtimi, ugdomomis lyderių
kompetencijomis, studijų metodais ir siekiamais studijų programų rezultatais).
Visus kolegijos pasiekimus, laimėjimus, gerus darbo įvertinimus ir pripažinimą lėmė ne
geografinė vieta, ne laikas ir aplinkybės, o kolegijoje dirbantys ir studijuojantys, jai patariantys ir
savo patirtimi bei žiniomis besidalijantys žmonės. Tai Jie kuria mūsų aukštosios mokyklos kultūrą,
puoselėja tradicijas, kuria žinias, brangina ir kaupia patirtį, dalijasi ja su visais, ieškančiais naujų
žinių, norinčiais tobulėti ir eiti labai nelengvu mokslo keliu.
Dėkojame visiems – studentams, alumnams, socialiniams partneriams, darbuotojams,
– rengusiems Šiaulių valstybinės kolegijos strateginį veiklos planą 2016–2018 m., dalyvavusiems
apklausose, teikusiems pasiūlymus. Pagrindinės sėkmingo plano įgyvendinimo prielaidos –
sutelktas visų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas, nuolatinė veiklos rezultatų stebėsena ir
atitinkami strateginiai sprendimai.
Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė
dr. Natalija Šedžiuvienė
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PAGRINDINIAI PRINCIPAI
Šiaulių valstybinės kolegijos strateginis planavimas grindžiamas klausimais: kas yra kolegija kaip
institucija (misija ir strateginiai pokyčiai); kokia siekia tapti (vizija); kaip gali įgyvendinti misiją (uždaviniai,
priemonės); kaip gali būti įvertinama, ar pavyko tikslus įgyvendinti (rodikliai).
Šiaulių valstybinės kolegijos strateginis veiklos planas 2016–2018 m. apima kolegijos viziją ir
misiją, veiklos prioritetus ir kontekstą, strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemones, pagrindinius
veiklos rodiklius.
Strateginis veiklos planas rengiamas, vadovaujantis:
1.

Strateginio planavimo metodikos 4 priedu (LR Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 480

redakcija);

2.
Šiaulių valstybinės kolegijos strateginio planavimo tvarka (Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus
2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VD-9 redakcija);
3.
Šiaulių valstybinės kolegijos statutu (LR Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 858 redakcija);
4.
Šiaulių valstybinės kolegijos integruota plėtros strategija 2011–2020 m. (patvirtinta Šiaulių valstybinės
kolegijos tarybos 2011 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. KTN-13);
5.
Šiaulių valstybinės kolegijos Kokybės politika (patvirtinta Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės
tarybos 2015 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. ATN- 8);
6.
Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos gerinimo planu 2014–2020 m. (patvirtintas Šiaulių valstybinės
kolegijos direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VD-20);
7.
Šiaulių valstybinės kolegijos taikomosios mokslinės veiklos vystymo planu 2015–2020 m. (patvirtintas
Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VD-33);
8.
Šiaulių valstybinės kolegijos tarptautiškumo vystymo planu 2015–2020 m. (patvirtintas Šiaulių
valstybinės kolegijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VD-34);
9.
Šiaulių valstybinės kolegijos rizikos veiksnių valdymo planu 2015–2020 m. (patvirtintas Šiaulių
valstybinės kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VD-9);
10. Šiaulių valstybinės kolegijos korupcijos prevencijos programa 2015–2020 m. (patvirtinta Šiaulių
valstybinės kolegijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-119).

3

Strateginis tikslas, uždaviniai ir priemonės numatomos atsižvelgiant į esmines Europos
aukštojo mokslo erdvės bei Lietuvos strateginių dokumentų, tarptautinių susitarimų ir deklaracijų
nuostatas (pvz., „Europa 2020“; ESG, 2015; Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: „Mokslioji
Lietuva 2030”; Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija; Aukštojo mokslo tarptautiškumo
skatinimo 2013–2016 metų veiksmų planas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
2016–2018 metų strateginis veiklos planas; 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginis plėtros planas ir
kt.).

Strateginio veiklos plano rengimo etapai:
1.

Suinteresuotųjų šalių nuomonės analizė: darbuotojų ir studentų apklausos 2015 m. spalio mėn.

(apklausų rezultatai skelbiami kolegijos kokybės veiklą reglamentuojančių dokumentų bazėje KVRD);
2.

2015 m. veiklos ataskaita, 2013–2015 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita (patvirtinta

Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. KTN-2).
3.

Strateginiai pokalbiai su atsakingais fakultetų ir administracijos darbuotojais 2016 m. sausio 11 d.

4.

Strateginio planavimo darbo grupės sesija 2016 m. sausio 18 d. (Strateginio planavimo darbo grupė

sudaryta Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-116).
5.

Strateginio veiklos plano 2016–2018 m. metmenys aptarti Akademinės tarybos posėdyje 2016 m.

sausio 20 d. (pateikti pasiūlymai kolegijos tarybai).
6.

Šiaulių valstybinės kolegijos 2015 m. veiklos ataskaitos ir įžvalgų 2016 m. aptarimas fakultetų

bendruomenių posėdžiuose (2016 m. vasario 10 d. Verslo ir technologijų fakultete, 2016 m. vasario 12 d. Sveikatos
priežiūros fakultete).
7.

Šiaulių valstybinės kolegijos strateginio plano 2016–2018 m. projektas svarstytas direktorato posėdyje

2016 m. vasario 22 d.
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I. Misija ir strateginiai pokyčiai
Kolegijos vizija:
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 ir profesinę 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, žinioms
imlią visuomenę;
 ugdyti

kūrybingą,

išsilavinusią,

orią,

savarankišką ir verslią asmenybę.

5

etiškai

atsakingą,

pilietišką,

Šiaulių valstybinės kolegijos integruota plėtros strategija
2011–2020 m.

Šiaulių

Nuolatinis kolegijos veiklos tobulinimas ir kokybės užtikrinimas grindžiamas
šiais kokybės gerinimo strateginiais principais:
 nuolatinis veiklos tobulinimas įgyvendinamas per savianalizę ir veiklos
atskaitingumą: organizuotai renkami ir analizuojami veiklos duomenys, sistemingai
atliekamas veiklos rezultatyvumo vertinimas;
 nuolat atliekama suinteresuotųjų šalių (personalo, studentų, alumnų,
rėmėjų, socialinių partnerių, darbdavių, visuomenės) reikmių analizė (į šias reikmes
atsižvelgiama kuriant, įgyvendinant ir tobulinant studijų programas);
 užtikrinama atitiktis aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojantiems teisės
aktams, vadovaujamasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir
gairėmis;
 užtikrinami akademinės bei valdymo veiklos procesams reikalingi realieji
ištekliai: kuriama tinkama infrastruktūra, sudaromos profesinio tobulėjimo sąlygos;
 siekiama bendruomenės susitarimo dėl kokybės tikslų, kokybės politika
nuolat peržiūrima ir atnaujinama, kad atitiktų kokybės tikslus ir kolegijos strateginius

 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 veiklos kokybės tikslai:
 tenkinti su aukštuoju koleginiu išsilavinimu siejamus lūkesčius, asmens bei
visuomenės poreikius.
 tinkamai įgyvendinti kolegijos viziją ir misiją.
 užtikrinti visų veiklos sričių kokybę, jų tarpusavio sąveiką bei dermę.

6

Kokybės politika

tikslus.

VEIKLOS PRIORITETAI
Vykdomų studijų
programų skiriamųjų
bruožų stiprinimas

Studijų sąlygų ir
saviraiškos
galimybių
gerinimas

Veiksmingas
strateginių
partnerysčių
plėtojimas

Bendruomenės telkimas
kultūrinės, socialinės ir
ekonominės partnerystės
plėtrai

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS
Strateginis tikslas – sudaryti kokybiškas sąlygas asmenims įgyti profesinio bakalauro
kvalifikacinį laipsnį ir pasirengti profesinei veiklai.
Žmogiškieji ištekliai
Rodiklis

2015-10-01

2016

2017

2018

Darbuotojų etatų skaičius

232,75

225

220

220

Studentų ir klausytojų skaičius

2 307 (studentų skaičius)

2 200

2 200

2 300

STRATEGINIAM TIKSLUI ĮGYVENDINTI NUMATOMOS PROGRAMOS:


STUDIJŲ IR MOKSLO PLĖTROS PROGRAMA;



KOLEGIJOS PAJAMŲ PROGRAMA;



PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA.
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Lėšos, skirtos strateginiam tikslui ir kolegijos vykdomoms programoms įgyvendinti 2015 m.

Asignavimai strateginiam tikslui ir programoms įgyvendinti 2015 m., proc.

STUDIJŲ IR MOKSLO PLĖTROS PROGRAMA (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Išlaidų kategorija

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

1 741,6

1 587,0

1 500,0

1 550,0

1.

Darbo užmokesčio fondas

2.

Studijų proceso, įskaitant studentų
praktinį mokymą, aprūpinimas

131,2

199,0

183,0

195,0

3.

Bibliotekos fondų turtinimas

11,0

10,0

8,0

10,0

4.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2,0

2,0

4,0

7,0

5.

Patalpų eksploatacija

222,5

135,0

140,0

140,0

6.

Reklama ir komunikacija

1,2

3,0

4,0

5,0

7.

Taikomosios mokslinės veiklos
plėtojimas

8,6

10,0

11,0

13,0

8.

Studentų skatinimas

108,8

100,0

100,0

110,0

2 226,9

2 046,0

1 950,0

2 030,0

Iš viso:
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KOLEGIJOS PAJAMŲ PROGRAMA (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Išlaidų kategorija

1.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Darbo užmokesčio fondas

557,9

595,0

575,0

580,0

2.

Studijų proceso, įskaitant studentų
praktinį mokymą, aprūpinimas

159,6

168,0

174,0

210,0

3.

Bibliotekos fondų turtinimas

5,4

7,0

8,0

10,0

4.

Darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas

6,4

15,0

18,0

20,0

5.

Patalpų eksploatacija

58,4

170,0

170,0

170,0

6.

Patalpų remontas

92,5

35,0

90,0

30,0

7.

Reklama ir komunikacija

6,1

10,0

15,0

20,0

8.

Projektų kofinansavimas

510,0

450,0

450,0

9.

Studijų bazės modernizavimas
(kompiuterinės, laboratorinės,
programinės įrangos įsigijimas)

160,1

190,0

200,0

210,0

1 046,4

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Iš viso:

KOLEGIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Lėšų kategorija

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

1.

Tarptautinio mobilumo veiklų
įgyvendinimui skirtos lėšos

187,4

191,0

195,0

199,0

2.

Projektų įgyvendinimui skirtos ir
kitos teisėtai gautos lėšos (parama
ir labdara, pavedimų lėšos ir kt.)

39,4

250,0

500,0

750,0

3.

Bendrabučių modernizavimui
skirtos lėšos

182,2

Iš viso:

409,0

9

200,0
441,0

895,0

949,0

II. Strateginio tikslo ir
programų įgyvendinimas
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Keliami tikslai

1. Vykdyti
lanksčias
studijas,
orientuotas į
studentų bei
darbo rinkos
poreikius

2. Siekti veiklos
pasaulio ir
studijų
sinergijos

3. Sutelkti
aktyvią ir
socialiai
atsakingą
bendruomenę

4. Plėtoti tvarią
ir kūrybišką
kolegijos
aplinką

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai
Išlaikomas Kolegijos konkurencingumas: pagal priimtųjų į valstybės
finansuojamas studijų vietas skaičių tarp visų bendrajame priėmime
dalyvavusių Lietuvos aukštųjų mokyklų Šiaulių valstybinė kolegija yra 11oje vietoje, tarp valstybinių kolegijų užima 6-ą vietą (2014 m. buvo 9 ir 5).
Kolegija LAMA BPO duomenimis pagal bendrą priimtųjų skaičių tarp
kolegijų yra penkta; į neformalaus švietimo programas sveikatos
priežiūros ir socialinio darbo srityse pakviesti 797 klausytojai.
Vykdoma nuolatinė stebėsena, atliekamas veiklos ir studijų programų
tobulinimas: pagal grįžtamojo ryšio, studijų programos savianalizės
rezultatus, socialinių partnerių pasiūlymus bei studijų krypčių aprašus
atnaujintos 5 studijų programos; fakultetų lygmeniu aptariamos studijų
programų pažangos ataskaitos; patvirtinta atnaujinta socialinių mokslų
srities Turizmo administravimo studijų programa, naujas pavadinimas –
Turizmas ir viešbučiai; parengta ir patvirtinta nauja technologijų mokslų
srities Informacinių sistemų technologijos studijų programos specializacija
Programavimas išmaniems įrenginiams.
Užtikrinamas valdymo veiksmingumas: ieškant efektyvesnio prioritetinių
veiklų įgyvendinimo atlikta organizacinės struktūros pertvarka. 2015 m.
rugpjūčio 27 d. Kolegijos tarybos nutarimu Nr. KTN-21 patvirtinta nauja
organizacinė struktūra; etapais įgyvendinamos Tarptautiškumo vystymo
plano 2015–2020 m. (Nr. VD-34) ir Taikomosios mokslinės veiklos vystymo
plano 2015–2020 m. (Nr. VD-33) veiklos; vykdoma sisteminga ir
įvairiapusė grįžtamojo ryšio iš socialinių dalininkų analizė.
Mažėjantis studentų skaičius; yra mažo rentabilumo studijų programų
grupių: mažėja įstojusiųjų, – studijų sutartis su Kolegija pasirašė 660
pirmakursių (16 proc. mažiau negu 2014 m. (791), priėmimo metu
nesuformuotos grupės studijoms anglų kalba, bendras studijuojančiųjų
skaičius, palyginti su 2014 m., sumažėjo 8,4 proc. (spalio 1 d.
duomenimis); ir nuolatinėse studijose yra mažų studentų grupių: AD13
(11), TLT13 (10), VE15 (11).
Daugiau kaip 50 proc. išoriškai vertintų studijų programų akredituota 3
m.: studijų programų, akredituotų 6 m., yra 33,3 proc., 3 m. – 66,7 proc.;
Burnos higienos studijų programa jau antrą kartą akredituota 3 metams.
Nepakankamas taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatyvumas: kolegijoje
atlikti 37 užsakomieji taikomieji tyrimai, jų vertė – apie 1800 Eur; dėstytojų
publikacijų skaičius, palyginti su 2014 m., sumažėjo 1,5 karto.
Studentų iš užsienio pritraukimas: darbas su studentų-užsieniečių
paieškos agentūromis iš Indijos („Overseas Study Consultants“) ir Nepalo
(„Career Wings Pvt. Ltd.“) bei socialiniais partneriais iš Ukrainos.
Naujo ES projektinio laikotarpio galimybės: Kolegija pretenduoja į
projektinės veiklos finansavimą iš įvairių ES programų.
Platesnės tarptautinio judumo galimybės ir kryptys: pagal Erasmus+
mainų programą studijuoti ir atlikti praktikos užsienyje išvyko 19 proc.
studentų daugiau nei pernai; atvyko 8 užsienio institucijų dėstytojai; 2
užsienio valstybių dėstytojai atvyko pagal Švietimo ir mokslo ministerijos
paskelbtą konkursą; pasirašytos sutartys su Erasmus+ programos
partnerėmis Gruzija (8), Baltarusija (2), Ukraina (1).
Nepakankama studentų motyvacija: pirmakursiai pasitraukia iš studijų
dar prieš pirmą sesiją (iš visų per 2015–2016 m. m. pirmą pusmetį iš
valstybės finansuojamų vietų nubyrėjusių studentų pirmakursiai sudaro 83
proc.).
Socialiniai veiksniai: nepalanki demografinė situacija; kasmet mažėja
norinčių studijuoti. LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo 7
proc. mažiau asmenų (2014 m. 3 proc. mažiau nei 2013 m.); 2015 m.
laidos nubyrėjimas yra 24 proc. Apie 88 proc. visų nubyrėjusių studijų
nutraukia dėl socialinių ir ekonominių veiksnių.
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SSGG

Stiprybė

Stiprybė

Stiprybė

Silpnybė

Silpnybė
Silpnybė
Galimybė
Galimybė

Galimybė

Grėsmė

Grėsmė

KOLEGIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1.

Vykdyti lanksčias studijas, orientuotas į studentų bei darbo rinkos poreikius:
1.1. Įprasminti į studentą orientuoto mokymo koncepciją;
1.2. Užtikrinti koleginių studijų prieinamumą ir kokybę.
2. Siekti veiklos pasaulio ir studijų sinergijos:
2.1. Stiprinti verslo ir studijų integraciją, plėtojant studijų, mokymo ir eksperimentinės plėtros
paslaugas (taikomąją mokslinę veiklą);
2.2. Telkti regiono potencialą žinių ir patirties sklaidai.
3. Sutelkti aktyvią ir socialiai atsakingą bendruomenę:
3.1. Plėtoti tarptautinę tinklaveiką;
3.2. Tobulinti personalo lyderystės kompetencijas, didaktinius ir taikomosios mokslinės
veiklos gebėjimus.
4. Plėtoti tvarią ir kūrybišką kolegijos aplinką:
4.1. Tobulinti kolegijos edukacinę aplinką;
4.2. Kurti patrauklias ir patogias studijų ir darbo sąlygas.
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Atnaujinti vykdomas studijų programas,
įgyvendinant į studentą orientuoto
mokymo koncepciją
Atnaujintų studijų programų skaičius
2015 m. atnaujintos 5 studijų programos;
atnaujinimas vykdomas pagal kokybinius
kriterijus (pagal poreikį)
Rengti naujas ar atnaujinti vykdomas
studijų programas, atsižvelgiant į darbo
rinkos poreikius, plečiant programų
realizavimo tarp kelių aukštųjų mokyklų
formas
Naujų ar atnaujintų studijų programų
skaičius
Siekiama parengti ar atnaujinti bent po
vieną studijų programą (įskaitant
jungtines, sertifikatines, sudvejintas ir kt.
formų programas) fakultetuose per 2016–
2018 m. laikotarpį

Tobulinti dėstytojų darbo organizavimą
Atnaujinta dėstytojų darbo organizavimo
tvarka

Palaikyti aktyvius bendradarbiavimo ryšius
su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis
mokyklomis, socialiniais partneriais
Naujų bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais sutarčių skaičius fakultetų
(katedrų, studijų programų) lygmenimis
2015 m. sudaryta 18 naujų partnerystės
sutarčių fakultetuose; išlaikoma naujų
sutarčių sudarymo tendencija
Skirtingų veiklų su tarptautiniais partneriais
įgyvendinimas
Tarptautinių renginių, konferencijų,
mobilumų organizavimas ir kt.; išlaikoma
veiklų įvairovės plėtimo tendencija
Įgyvendinti dėstytojų ir studentų mobilumo
programas
Išvykusių ir atvykusių dėstytojų skaičius,
išvykusių ir atvykusių studentų skaičius
2015 m. išvykusių /atvykusių dėstytojų
skaičius 39 / 28; išvykusių /atvykusių
studentų skaičius 105 / 34; siekti
išvykstamojo ir atvykstamojo mobilumo
balanso

Įgyvendinti bendras veiklas su verslo ir
viešojo sektoriaus partneriais
Įgyvendintos skirtingos veiklos – projektai,
renginiai – su partneriais

Plėtoti alumnų įtraukimą į kolegijos veiklą
Įsteigtas Alumnų klubas (2016 m.)
Organizuojamos bent kelios alumnų veiklos
(renginiai) kasmet
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Bendruomenės telkimas kultūrinės,
socialinės ir ekonominės partnerystės
plėtrai

Studijų sąlygų ir saviraiškos galimybių
gerinimas

Sudaryti sąlygas personalui tobulinti
kvalifikaciją, rengiant ir įgyvendinant pagal
tematiką susijusius tarptautinius, taikomosios
mokslinės veiklos projektus
Dėstytojų ir darbuotojų, dalyvaujančių
projektinėje veikloje, skaičius
2015 m. 20 dėstytojų ir 9 darbuotojai
dalyvavo projektinėje veikloje; išlaikoma
projektinėje veikloje dalyvaujančių
dėstytojų ir darbuotojų skaičiaus didėjimo
tendencija

Didinti akademinio personalo
profesionalumą, tobulinant didaktines
kompetencijas
Parengta ir įgyvendinama kolegijos
aukštojo mokslo didaktikos programa
Įsitraukimas į tarptautinius pedagogų
kompetencijų tobulinimo, patirties sklaidos
tinklus (pvz., EPALE, EAIE ir kt.)

Plėtoti neformalaus ugdymo programų
aprėptį ir patrauklumą
Vykdomų neformalaus ugdymo programų ir
klausytojų skaičius
2015 m. vykdytos 34 programos, klausytojų
skaičius 814; išlaikoma klausytojų skaičiaus
didėjimo tendencija

Vykdyti regiono ir šalies poreikius
atitinkančią išorinę ekspertinę ir šviečiamąją
veiklą
Dėstytojų, įsitraukusių į išorinę ekspertinę ir
šviečiamąją veiklą, dalis nuo visų dėstytojų
2015 m. 60 proc.; išlaikoma šioje veikloje
dalyvaujančių dėstytojų dalies didėjimo
tendencija

Užtikrinti kolegijos aplinkos pritaikymą
neįgaliesiems
Specialiųjų neįgaliesiems skirtų
priemonių įgyvendinimas
Priemonių įgyvendinimas pagal
poreikį

III strateginė kryptis – Lyderystė

Vykdyti biomedicinos, technologijos bei
socialinių mokslų studijų programas
Vykdomų studijų programų skaičius
2015 m. kolegijoje vykdytos 3 studijų sričių
25 programos; išlaikomas panašus studijų
programų skaičius (apie 20 programų),
įvertinant vidinius (t. y. rotacijos,
rentabilumo) bei išorinius (t. y.
akreditacijos, poreikio darbo rinkoje)
sprendimus

Veiksmingas strateginių partnerysčių
plėtojimas

II strateginė kryptis – Tarptautiškumas

Vykdomų studijų programų skiriamųjų
bruožų stiprinimas

I strateginė kryptis – Į studentą orientuotos studijos

Prioritetinės priemonės ir svarbiausi darbai; numatoma įgyvendinimo tendencija

Prioritetas

Vykdyti racionalią pastatų
eksploataciją
Tinkamos pastatų būklės išlaikymas
Suremontuotos studijoms ir praktiniam
darbui skirtos patalpos
2015 m. 4 patalpos; siekiama
suremontuoti bent po vieną patalpą
kiekviename fakultete kasmet

Modernizuoti studijų bazę
Lėšos, skiriamos įrangai (laboratorinei,
auditorinei, informacinių technologijų
ir kt.) įsigyti, tūkst. Eur
2015 m. įrangai įsigyti skirta 182,1 tūkst.
Eur; išlaikoma lėšų, skirtų įrangai įsigyti,
didėjimo tendencija

Racionaliai panaudoti kolegijos
materialinius išteklius
Materialiųjų išteklių studijoms
pakankamumo ir prieinamumo
atitiktis minimaliems studijų sąlygų ir
organizavimo kokybės reikalavimams
Atitiktis vertinama pagal realiųjų
išteklių vertinimo metodiką; išlaikoma
maksimalios atitikties tendencija

Atnaujinti ir tobulinti studijų metodų bei
formų pasiūlą, skatinant studentų
motyvaciją ir savarankišką mokymąsi
Atvirųjų išteklių kūrimas ir plėtra Gretutinių
studijų vykdymas
2015 m. 56 gretutinių studijų studentai;
išlaikoma gretutinių studijų poreikio
patenkinimo tendencija

Organizuoti pilnas studijas studentams iš
užsienio
Užsienio studentų grupių skaičius
2015 m. studijavo viena grupė ukrainiečių;
siekiama turėti bent po vieną naują
užsieniečių grupę kasmet

Modernizuoti vykdomų studijų programų
turinį, atsižvelgiant į inovacijas ir situaciją
darbo rinkoje
Įgyvendinti taikomieji moksliniai projektai,
susiję su konkrečia studijų programa
Siekiama įgyvendinti bent po vieną
taikomąjį projektą (tyrimą) kiekvienoje
studijų programoje kasmet

Įveiklinti studijų informacinę sistemą
Sistemos naudotojų skaičius (dėstytojų,
studentų, administracijos bei pagalbą
studijoms teikiančių darbuotojų)

Priemonių
vykdytojai

Fakultetų dekanai, prodekanai, katedrų
vedėjai, dėstytojai, TRPVS, KRS
darbuotojai

Priemonių
įgyvendinimo
koordinatorius

Direktoriaus pavaduotojas akademinei
veiklai

Bendruomenės telkimas kultūrinės,
socialinės ir ekonominės partnerystės
plėtrai

Studijų sąlygų ir saviraiškos galimybių
gerinimas

Plėtojant mokslo ir verslo bendradarbiavimo
formas, dalyvauti klasterių veiklose
Klasterių, kurių narė yra kolegija, skaičius
2015 m. kolegija dalyvavo 2 klasterių
veikloje; išlaikoma aktyvaus įsitraukimo ir
dalyvavimo klasterių veikloje tendencija

Vykdyti mokslo populiarinimo, kultūrinės bei
sportinės veiklos iniciatyvas
Renginių skaičius
Siekiama kasmet vykdyti bent po vieną
renginį atskiroms tikslinėms grupėms
(moksleiviams, studentams, alumnams,
darbdaviams, darbuotojams)

Plėtoti laisvalaikio ir savarankiško
darbo bei poilsio zonas (studentams ir
dėstytojams)
Naujų socialinės paskirties patalpų
įrengimas
Siekiama įrengti bent po vieną naują
socialinės paskirties patalpą
fakultetuose

Sistemingai informuoti kolegijos socialinius
partnerius apie kolegijos pažangą ir
rezultatus
Parengta ir įgyvendinta kolegijos viešinimo
socialiniams partneriams programa

Kolegijos bendruomenės narių lyderystės
savo srityje ugdymas, mentorystės ir
savanorystės veiklų plėtojimas
Regiono įmonėms suteiktų konsultacijų
skaičius
Kiekvienos studijų programos dėstytojų
konsultacijos regiono įmonėms (bent po
vieną konsultaciją iš studijų programos)
Bendruomenės narių įsitraukimas į DofE
programą
2015 m. 4 programos dalyviai; išlaikoma
dalyvių skaičiaus didėjimo tendencija

Užtikrinti interneto aprėpties zonas
Šviesolaidinio ir bevielio interneto
padengimo plotas
Išlaikoma interneto padengimo ploto
didėjimo tendencija

Įgyvendinti STEM (angl. Science–
Technology–Engineering–Mathematics)
iniciatyvas su bendrojo lavinimo mokyklomis
Įgyvendintų STEM iniciatyvų su bendrojo
lavinimo mokyklomis skaičius
Siekiama įgyvendinti bent po kelias STEM
iniciatyvas kasmet
Įgyvendinti kompetencijų tobulinimo
stažuotes dėstytojams
Dėstytojų, atlikusių kompetencijų tobulinimo
stažuotes, skaičius
2015 m. 5 dėstytojai atliko praktinės veiklos
stažuotes; plėtoti stažuočių (trumpalaikių,
tikslinių) įgyvendinimą kompetencijų
tobulinimo tikslais

Optimizuoti personalo funkcijų paskirstymą ir
atskaitomybę
Parengta ir patvirtinta kolegijos funkcinė
struktūra

Organizuoti kolegijos korporatyvinius
renginius
Kolegijos tradicijas puoselėjančių renginių
skaičius
Siekiama organizuoti bent po 2
korporatyvinius renginius kasmet

III strateginė kryptis – Lyderystė

Veiksmingas strateginių partnerysčių
plėtojimas

II strateginė kryptis – Tarptautiškumas

Vykdomų studijų programų skiriamųjų
bruožų stiprinimas

I strateginė kryptis – Į studentą orientuotos studijos

Prioritetas

Užtikrinti informacijos saugą
Įrangos, susijusios su kompiuterių
saugos užtikrinimu, atnaujinimas

Modernizuoti bendrabučio patalpas
Atlikti gyvenamųjų patalpų remonto
darbai
Sumontuotos įėjimo kontrolės ir vaizdo
stebėjimo sistemos

TRPVS, MS, KRS, SPKC, NUC, VLC
darbuotojai, fakultetų dekanai, prodekanai,
katedrų vedėjai, dėstytojai

TRPVS, MS, KRS, SAPSS, NUC, VLC, PS
darbuotojai, fakultetų dekanai, prodekanai,
katedrų vedėjai, dėstytojai

IS, FS, VPS, BSSCS, ITC darbuotojai,
fakultetų dekanai

Direktoriaus pavaduotojas strateginei
plėtrai

Direktoriaus pavaduotojas strateginei
plėtrai

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai

14

Pagrindiniai veiklos rodikliai (toliau – PVR, angl. KPI – Key Performance Indicator) nurodo, koks yra kolegijos veiklos efektyvumas, siekiant
strateginio tikslo. Prioritetinių priemonių ir svarbiausių darbų įgyvendinimas vertinamas pagal kokybinius kriterijus, analizuojant tendencijas ir
įtaką kolegijos veiklos kokybei. Pagrindinių veiklos rodiklių stebėsena vykdoma sistemingai (SVP įgyvendinimo ataskaitos rengiamos ir
svarstomos du kartus per metus – tarpinė ir metinė ataskaitos), rodiklių įgyvendinimo rezultatai įtraukiami į kolegijos metinės veiklos ataskaitą.

PVR9
Maksimaliam laikotarpiui
akredituotų studijų programų dalis
nuo visų akredituotų studijų
programų
PVR13
Studentų pasitenkinimo studijomis
lygis

PVR2
Studentų skaičiaus skirtumas: studentų
priėmimas ir absolventų laida
PVR6
Partnerystės renginių skaičius
PVR10
Vietos valdžios ir ūkio
subjektų konsultavimo paslaugų apimtis

PVR3
Atvykusių dėstytojų ir administracijos
darbuotojų iš užsienio skaičius
PVR7
Dėstytojų stažuotės pažangiose
įmonėse
PVR11
Dėstytojų tarptautinių publikacijų dalis
nuo bendro publikacijų skaičiaus
PVR15
Atliekamų taikomųjų tyrimų veiklos
aprėptis

PVR14
Absolventų įsidarbinimo pagal
specialybę lygis

PVR tipai:
išteklių rezultatams pasiekti lygmuo (angl. input)
procesų lygmuo (angl. process)
produktų lygmuo (angl. output)
rezultatų lygmuo (angl. outcome)
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Studijų sąlygų ir saviraiškos
galimybių gerinimas

PVR4
Visų rūšių kolegijos pajamų lėšos

Lyderystė

PVR5
Laidos studentų nubyrėjimas

Į studentą orientuotos studijos

PVR1
Studentų skaičius, tenkantis vienam
dėstytojo etatui

Bendruomenės telkimas kultūrinės,
socialinės ir ekonominės partnerystės
plėtrai

Tarptautiškumas

Veiksmingas strateginių partnerysčių
plėtojimas

Vykdomų studijų programų
skiriamųjų bruožų stiprinimas

PVR8
Rėmėjų parama kolegijai
PVR12
Vienam studentui tenkanti
kolegijos visų rūšių pajamų dalis
PVR16
Bendras patalpų plotas, tenkantis
vienam kolegijos studentui

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ TECHNINIS PRIEDAS
Šiaulių valstybinės kolegijos strateginis tikslas – sudaryti kokybiškas sąlygas asmenims įgyti
profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasirengti profesinei veiklai.
Pagrindiniai veiklos rodikliai (toliau – PVR, angl. KPI – Key Performance Indicator) nurodo, koks
yra kolegijos veiklos efektyvumas, siekiant strateginio tikslo.
PVR1
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas

Skaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

Studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo etatui
Rodiklis atskleidžia kolegijos studentų skaičiaus ir pedagoginio personalo
santykį
Ataskaitinių kalendorinių metų studentų skaičiaus, tenkančio vienam
dėstytojo etatui, rodiklis apskaičiuojamas pagal realiųjų išteklių vertinimo
metodiką (Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika,
patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.
V-636)
Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus, Personalo skyriaus
duomenys

Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėjas, Personalo skyriaus
vedėjas

Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

2015 m. faktinė reikšmė 18,6 (maksimali 23,8); siektina – reikšmės didėjimas,
neviršijant studijų srities studentų skaičiaus, tenkančio vienam tos studijų
srities dėstytojo etatui, ribinės (maksimalios) vertės

PVR2
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Studentų skaičiaus skirtumas: studentų priėmimas ir absolventų laida
Rodiklis atskleidžia kolegijos gebėjimą atliepti į visuomenės ir asmens
tobulėjimo poreikius
Apskaičiuojamas asmenų, priimtų į I kursą ataskaitiniais metais (spalio 1 d.
duomenimis), skaičiaus ir absolventų, baigusių kolegiją ataskaitiniais metais,
skaičiaus skirtumas
Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus duomenys
Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėjas
2015 m. studentų skaičiaus skirtumas -29 asmenys (neigiama reikšmė);
siektina teigiama reikšmė

PVR3
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Atvykusių dėstytojų ir administracijos darbuotojų iš užsienio skaičius
Rodiklis atskleidžia kolegijos gebėjimą pritraukti dėstytojus ir administracijos
darbuotojus iš užsienio
Ataskaitiniais kalendoriniais metais kolegijoje vizituojančių užsieniečių
(dėstytojų ir administracijos darbuotojų) skaičius
Mobilumo ir paslaugų sutartys, išduoti sertifikatai
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
2015 m. faktinė reikšmė 28 asmenys; siektina – reikšmės didėjimas bent 5
proc. kasmet (bent 29 asmenys 2016 m.; 30 asmenų 2017 m.; 31 asmuo
2018 m.)
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PVR4
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Visų rūšių kolegijos pajamų lėšos
Rodiklis atskleidžia kolegijos galimybes tenkinti studijų sąlygų ir organizavimo
kokybės reikalavimus
Apskaičiuojamos valstybės biudžeto asignavimo lėšos ir pajamos,
gaunamos už teikiamas studijų, kvalifikacijos kėlimo, taikomosios mokslinės
veiklos, bendrabučio ir kito ilgalaikio turto nuomos ir kt. paslaugas per
ataskaitinius kalendorinius metus
Finansų skyriaus ataskaita
Ekonomistas
2015 m. faktinė reikšmė 3592,9 tūkst. Eur; siektina – reikšmės didėjimas bent 5
proc. kasmet (bent 3772 tūkst. Eur 2016 m.; 3960 tūkst. Eur 2017 m.; 4158
tūkst. Eur 2018 m.)

PVR5
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Laidos studentų nubyrėjimas
Rodiklis atskleidžia kolegijos gebėjimą atliepti asmens tobulėjimo poreikius ir
užtikrinti adaptacijos bei motyvacijos veiksmingumą
Apskaičiuojamas priimtų į laidos I kursą studentų skaičiaus ir baigusių studijas
laidos studentų skaičiaus skirtumas, kuris dauginamas iš 100 proc. ir gauta
suma dalijama iš priimtų į laidos I kursą studentų skaičiaus
Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus ataskaita
Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėjas
2015 m. faktinė reikšmė 23,79 proc.; siektina – reikšmės mažėjimas bent 3
proc. kasmet (bent 23,07 proc. 2016 m.; 22,38 proc. 2017 m.; 21,71 proc.
2018 m.)

PVR6
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Partnerystės renginių skaičius
Rodiklis atskleidžia kolegijos gebėjimą telkti regiono žinių ir patirties sklaidos
potencialą
Kolegijos renginių skaičius kiekvienai iš tikslinių grupių (darbdaviai, alumnai,
kitų aukštųjų mokyklų bendruomenės, bendrojo lavinimo mokyklos ir kt.)
Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus ataskaita
Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėjas
Bent po vieną renginį kiekvienai tikslinei grupei kasmet

PVR7
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Dėstytojų stažuotės pažangiose įmonėse
Rodiklis atskleidžia kolegijos dėstytojų galimybes tobulinti profesinį
meistriškumą, bendradarbiaujant su įmonėmis
Dėstytojų kompetencijų tobulinimo stažuočių skaičius per ataskaitinius
metus
Personalo skyriaus duomenys
Personalo skyriaus vedėjas
Siektina – bent po vieną kompetencijų tobulinimo stažuotę dėstytojams
kiekvienoje studijų programoje
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PVR8
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Skaičiavimo reguliarumas
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Rėmėjų parama kolegijai
Rodiklis atskleidžia kolegijos veiklų aktualumą regionui ir bendradarbiavimo
su veiklos pasaulio subjektais rezultatyvumą
Apskaičiuojama visų rūšių parama kolegijai ir studentams (įskaitant paramą
pinigais ir turtu bei studentams skirtą tikslinę paramą) per ataskaitinius metus
Finansų skyriaus ataskaita
Vieną kartą per metus
Ekonomistas
2015 m. faktinė reikšmė 24 tūkst. Eur; siektina – reikšmės didėjimas bent 2
proc. kasmet (bent 24,48 tūkst. Eur 2016 m.; 24,96 tūkst. Eur 2017 m.; 25,46
tūkst. Eur 2018 m.)

PVR9
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis

Maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų programų dalis nuo visų
akredituotų studijų programų
Rodiklis atskleidžia studijų programoms keliamų reikalavimų įgyvendinimo
kokybę
Šešerių metų laikotarpiui akredituotų studijų programų dalis procentais nuo
viso ataskaitiniais metais akredituotų studijų programų skaičiaus
Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl vykdomų studijų programų
išorinio įvertinimo

Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo

Studijų kokybės specialistas

Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

2015 m. faktinė reikšmė 33,3 proc.; siektina – bent pusė studijų programų,
akredituotų šešerių metų laikotarpiui, nuo viso ataskaitiniais metais
akredituotų studijų programų skaičiaus

PVR10
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Vietos valdžios ir ūkio subjektų konsultavimo paslaugų apimtis
Rodiklis atskleidžia kolegijos poveikį regionui
Skaičiuojami konsultacijų atvejai
Mokslo skyriui pateiktos sutartys ir kiti konsultacijų atvejus patvirtinantys
dokumentai
Mokslo skyriaus vedėjas
Bent po vieną konsultaciją kiekvienoje studijų programoje per metus

PVR11
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Dėstytojų tarptautinių publikacijų dalis nuo bendro publikacijų skaičiaus
Rodiklis atskleidžia kolegijos intelektinio potencialo pripažinimą tarptautinėje
erdvėje
Skaičiuojama straipsnių, paskelbtų užsienyje, dalis procentais nuo viso
straipsnių skaičiaus
Mokslo skyriaus ataskaita
Mokslo skyriaus vedėjas
2015 m. faktinė reikšmė 25 proc.; siektina – reikšmės didėjimas bent 5 proc.
kasmet (26 proc. 2016 m.; 27 proc. 2017 m.; 28 proc. 2018 m.)
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PVR12
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Vienam studentui tenkanti kolegijos visų rūšių pajamų dalis
Rodiklis atskleidžia kolegijos galimybes tenkinti studijų sąlygų ir organizavimo
kokybės reikalavimus
Rodiklis apskaičiuojamas, kolegijos visų rūšių pajamų dydį (tūkst. Eur)
padalinant iš studentų skaičiaus (spalio 1 d.)
Finansų skyriaus ataskaita
Ekonomistas
2015 m. faktinė reikšmė 1,6 tūkst. Eur; siektina – reikšmės didėjimas bent 5
proc. kasmet (1,68 tūkst. Eur 2016 m.; 1,76 tūkst. Eur 2017 m.; 1,85 tūkst. Eur
2018 m.)

PVR13
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Studentų pasitenkinimo studijomis lygis
Rodiklis atskleidžia studentų poreikių patenkinimo kokybę
Rodiklis apskaičiuojamas, skaičių studentų, įvertinusių savo pasitenkinimą
studijomis aštuonetu ir daugiau (iš dešimties galimų), padauginus iš šimto ir
padalinus iš viso apklausoje dalyvavusių studentų skaičiaus
Studentų apklausos rezultatai
Kokybės valdymo skyriaus vedėjas
2015 m. faktinė reikšmė 73,3 proc.; siektina – reikšmės didėjimas bent 5 proc.
kasmet (77 proc. 2016 m.; 80 proc. 2017 m.; 84 proc. 2018 m.)

PVR14
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Absolventų įsidarbinimo pagal specialybę lygis
Rodiklis atskleidžia kolegijos parengtų specialistų konkurencingumą darbo
rinkoje
Absolventų, dirbančių pagal specialybę praėjus šešiems mėnesiams po
studijų baigimo, skaičius padaugintas iš šimto ir padalintas iš bendrojo
ataskaitinių metų dirbančių absolventų skaičiaus
Karjeros valdymo informacinė sistema karjera.lt (KVIS)
Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėjas
2015 m. faktinė reikšmė 65 proc.; siektina – reikšmės didėjimas bent 5 proc.
kasmet (68 proc. 2016 m.; 71 proc. 2017 m.; 75 proc. 2018 m.)

PVR15
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Atliekamų taikomųjų tyrimų veiklos aprėptis
Rodiklis atskleidžia kolegijos gebėjimą kurti naujas mokslines žinias ir jas
pritaikyti diegiant bei tobulinant technologijas, gaminius ar paslaugas
Pajamos už atliktus taikomuosius tyrimus, tūkst. Eurų
Mokslo skyriaus ataskaita
Mokslo skyriaus vedėjas
2015 m. faktinė reikšmė 1,8 tūkst. Eur; siektina – reikšmės didėjimas bent 10
proc. kasmet (2 tūkst. Eur 2016 m.; 2,2 tūkst. Eur 2017 m.; 2,4 tūkst. Eur 2018
m.)
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PVR16
Apibrėžimas
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Už rodiklio duomenis
atsakingas kontaktinis
asmuo
Rodiklio reikšmės (faktinė;
siektina)

Bendras patalpų plotas, tenkantis vienam kolegijos studentui
Rodiklis atskleidžia kolegijos materialiųjų išteklių studijoms pakankamumą ir
prieinamumą
Bendrasis patalpų plotas dalinamas iš studentų (spalio 1 d.) skaičiaus visos
darbo dienos ekvivalentu
Infrastruktūros skyriaus ataskaita
Infrastruktūros skyriaus vedėjas
2015 m. 12,5 kv. m.; išlaikyti optimalų

Santrumpos
BSSC – Biblioteka ir savarankiškų studijų centras
EAIE – European Association for International Education (Europos tarptautinio švietimo asociacija)
EPALE – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma
ESG – Standarts and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (Europos
aukštojo mokslo erdvės nuostatos ir gairės kokybės užtikrinimui)
FS – Finansų skyrius
IS – Infrastruktūros skyrius
ITC – Informacinių technologijų centras
KRS – Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
MOSTA – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
MS – Mokslo skyrius
PS – Personalo skyrius
SAPS – Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius
SPKC – Studentų priėmimo ir karjeros centras
SVP – strateginis veiklos planas
TRPV – Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius
VPS – Viešųjų pirkimų skyrius
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