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Esminiai požymiai, atspindintys veiklos gerinimo veiksmingumą
Atliktas Kokybės vadybos sistemos, įgyvendinamos pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, išorinis auditas (2020-11-27).
„Aukštojo mokslo koleginių studijų, kitų mokymo programų rengimas ir vykdymas, taikomųjų mokslinių tyrimų, projektų vykdymas, vadybos
sistemos sertifikatas ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) Nr. TIC 15 100 2010991 (iki 2023-12-07).
 ŠVK Kokybės vadovas – 7-asis leidimas (patvirtintas AT 2021- 05-20 nutarimu Nr. ATN-12).
 Organizacijos struktūriniai pokyčiai (sprendimų priėmimo ir atsakomybės perskirstymas– KT 2021-08-31 nutarimu Nr. KTN-10).
ŠVK strateginio veiklos plano 2019–2021 m. (patvirtinto KT 2019-06-14 nutarimu Nr. KTN-9) prioritetai: vykdomų studijų programų skiriamųjų
bruožų stiprinimas ir taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimas
Šiaulių valstybinės kolegijos plėtros strategija 2021–2030 m. (patvirtintas KT 2021- 04-29 nutarimu Nr. KTN-6).
Tarptautiniu lygmeniu:
nuo 2014 m. ŠVK reitinguojama U-Multirank reitinge (apie 1800 AM iš 92 šalių, iš jų iš Lietuvos – 16) sritys: mokymas ir mokymasis, mokslinė veikla,
žinių perdavimas, tarptautiškumas ir poveikis regionui vertinimai nuo nuo A (labai gerai) iki E (silpnai);
2020-06-19 A įvertinimas: ŠVK poveikis regionui (absolventų įsidarbinimas regione ir pajamos iš regioninių šaltinių). Taip pat aukščiausi įvertinimai
suteikti studijų programų pasiūlos užsieniečiams ir studijas laiku baigiančių studentų rodikliams;
Gerai vertinamas studentų praktikų regioniškumas ir tarptautinis studentų mobilumas (2021 m. Valstybinio audito duomenimis, 3 proc. aukštesnis už
AM vidurkį).
Nacionaliniu lygmeniu
pagal žurnalo „Reitingai“ atliktus 2020 m. studijų krypčių vertinimus: informatikos inžinerija – 2 vieta (pernai 3), statybos inžinerija – 3 vieta (pernai
5), komunikacija – 3 vieta, slauga – 3 vieta (pernai 6), reabilitacija ir kosmetologija – 4 vieta (pernai 5);
pateikti pasiūlymų LKDK dėl reitingavimo kriterijų atnaujinimo.
Finansinės rizikos valdymo politika (patvirtinta ŠVK 2014-11-20 įsakymu Nr. VD-3).
Rizikos veiksnių valdymo planas (patvirtintas ŠVK 2021-05-11 įsakymu Nr. VD-6).
Rizikos veiksnių valdymo priemonės reglamentuotos (2021 m. atnaujintos veiklos procedūros, jose numatytas procesų rizikos veiksnių valdymas).
Rizikos veiksnių valdymo analizė (direktorato posėdžiai, VVA, vidaus auditas) – rizika valdoma, procesų vidaus kontrolė vertinama gerai.
Stiprinant asmens duomenų apsaugą organizacijoje, numatyta padidintos rizikos srityse atlikti poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimus.
Korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planas 2021–2023 m. (patvirtintas ŠVK 2021-05-24 įsakymu Nr. VD-7).
Planingas koordinavimas:
 Taikomosios mokslinės veiklos vystymo planas 2015–2020 m. (ŠVK 2014-12-18 įsakymas Nr. VD-33);
 MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo veiklos planas 2015–2020 m. (KT 2015-03-31 nutarimas Nr. KTN-16);
 Išaugusios MTEP pajamos, to pasiekta vystant veiksmingą komunikaciją su socialiniais partneriais;
 Atliktų taikomųjų tyrimų vertė pakilo nuo 7,7 tūkst. Eur (2017 m.) iki 40,4 tūkst. Eur (2020 m.);
 MTEP lėšų šaltiniai: 9000 Eur – 3 INOSTART 10 000 Eur – „Šiaulių miesto aukšto meistriškumo atletų funkcinio ištyrimo sistema“ (Šiaulių m. sav.)
14 000 Eur – „Šiaulių kultūros centro patalpų užimtumo valdymo sistemos sukūrimas“ (Šiaulių m. sav.) 6000 Eur – VLKK projektas, 1370 Eur – MT
sutartys;
 60 proc. MTEP pajamų 2020 m. – informatikos ir inžinerijos mokslai;
 Pateikta paraiška COST veiklai: Human-nature relations: Building environmental and economic sustainability post-COVID-19 (HNRbees)
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Esminiai požymiai, atspindintys veiklos gerinimo veiksmingumą
 Planavimas ir stebėsena: Tarptautiškumo vystymo planas 2021–2027 m. (ŠVK 2021-06-01 įsakymas Nr. VD-9);
 ERASMUS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS CHARTIJA 2021–2027 METAMS;
 Bendradarbiavimas su 170 užsienio institucijomis 35 valstybėse;
 Tarptautinių mainų programų įgyvendinimo biudžetas išaugo nuo 284 tūkst. Eur (2017–2018 m. m.) iki 352 tūkst. Eur (2019–2020 m. m.);
 Užsienio kalba parengtų dėstyti dalykų skaičius padidėjo nuo 170 ( 2017 m. ) iki 264 (2020 m.);
 Siekiama akademinio mobilumo dvikryptiškumo balanso: per 3 m. atvykstamasis mobilumas padidėjo 3 kartus;
 Dvigubo diplomo galimybė Informacijos valdymo studijų programoje – ŠVK ir Porto politechnikos instituto (Portugalija, ISCAP);
 Kartu su tarptautiniais partneriais Europos Komisijai pateiktos strateginių partnerysčių (Erasmus+ KA203 Strategic Partnership) paraiškos: „E-learn
for all: Inclusive education through virtual learning environments“ (Chaeno universitetas, Ispanija) „Development of Universal Work Environment-Based
Virtual Internship Model and its support system“ (Verslo administravimo kolegija, Latvija);
 Europos universitetų tinklas NEOLAiA: Bylefeldo universitetas (Vokietija), Kretos universitetas (Graikija), Chaeno universitetas (Ispanija), Ostravos
universitetas (Čekija), Suceavos Ștefan cel Mare universitetas (Rumunija), Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva);
 Rengiama paraiška pagal programą „Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir gerosios patirties mainai, Europos universitetai“ (2022 m.). Konsorciumo
veiklos: inovatyvaus dėstymo ir mokymosi centro, jungtinių studijų programų kūrimas, studijų kokybės užtikrinimas, bendros lygių galimybių ir įvairovės
politikos rengimas, interaktyvus aukštojo mokslo institucijų žemėlapių kūrimas, mobilumų, tyrimų, verslumo įgūdžių tobulinimas ir kt.
 Daugiau nei 300 ilgalaikių socialinės partnerystės sutarčių;
 Per paskutinius 4 metus – pasirašyta iš viso 71 bendradarbiavimo sutartis;
 Strateginių partnerių tinklas: ŠPA, ŠPPAR; „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteris“ (nuo 2015 m.), LINPRA (nuo 2017 m.), „Investuok
Lietuvoje“;
 Tarptautiniu lygmeniu – NEOLAiA;
 Pritrauktos lėšos mokslinėms ir edukacinėms projektinėms idėjoms įgyvendinti: nuo 123,56 tūkst. Eur (2018 m.) iki 140 tūkst. Eur (2020 m.)

