
 

 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016–2018 M. 

 

Fakulteto strateginis veiklos planas patvirtintas Verslo ir technologijų fakulteto tarybos 

2016 m. birželio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. VT4-11). 

 

Fakulteto strateginis veiklos planas 2016–2018 m. parengtas, vadovaujantis Šiaulių valstybinės 

kolegijos strateginio planavimo dokumentais (Šiaulių valstybinės kolegijos strateginiu veiklos planu 

2016–2018 m., Šiaulių valstybinės kolegijos integruota plėtros strategija 2011–2020 m.), 

funkcinėmis strategijomis (Šiaulių valstybinės kolegijos taikomosios mokslinės veiklos vystymo 

planu 2015–2020 m., Šiaulių valstybinės kolegijos tarptautiškumo vystymo planu 2015–2020 m.), 

studijų programų išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planais, Kokybės 

vadovo procedūromis. 

Organizacinė struktūra 

 

Verslo ir technologijų fakulteto taryba 

 
Dekanas (dekanatas – kolegiali patariamoji institucija) 

 

Aplinkos 

inžinerijos 

katedra 

Apskaitos 

ir finansų 

katedra 

Elektros 

inžinerijos 

katedra 

Informatikos 

inžinerijos 

katedra 

Komunikacijos 

katedra 

Statybos 

inžinerijos 

katedra 

Transporto 

inžinerijos 

katedros 

Vadybos 

ir verslo 

katedra 

Svetingumo 

paslaugų 

centras 

Verslumo 

ir 

lyderystės 

centras 

 

 

Situacijos įvertinimas 

 

 

Studentų skaičius pagal studijų sritis, kryptis ir formas 2015-10-01 

Studijų sritis Studijų kryptis 
Studentų skaičius 

Iš viso NL I 

Socialinių mokslų studijų 

sritis 

Apskaita  189 54 135 

Ekonomika  41 41 0 

Finansai  54 51 3 

Informacijos paslaugos  85 50 35 

Turizmas ir poilsis 102 72 30 

Vadyba   121 51 70 

Verslas  11 2 9 

Viešieji ryšiai  104 90 14 



Iš viso studijų srities studentų: 707 411 296 

Technologijos mokslų studijų 

sritis 

 

 

 

Bendroji inžinerija 67 48 19 

Elektronikos ir elektros inžinerija 83 38 45 

Informatikos inžinerija 175 137 38 

Statybos inžinerija 112 57 55 

Sausumos transporto inžinerija 375 220 155 

 Iš viso studijų srities studentų: 812 500 312 

Iš viso Verslo ir technologijų fakultete: 1519 911 608 
 

 

Studentų skaičius koleginėse studijose 2015 metais 
Valstybinis 

kodas 
Studijų programos pavadinimas 

Studentų skaičius 2015-10-01 

Iš viso: NL I 

653H17003 Aplinkos apsauga 67 48 19 

653H62006 Automatika 28 28 0 

653E21005 Automobilių techninis eksploatavimas 167 79 88 

653E21006 Autotransporto elektronika 80 80 0 

653P11001 Bibliotekos informacijos ištekliai 35 0 35 

653N44006 Buhalterinė apskaita 189 54 135 

653H63003 Elektros energetika 55 10 45 

653N30004 Finansai 54 51 3 

653P10001 Informacijos paslaugos 50 50 0 

653E15005 Informacinių sistemų technologija 112 74 38 

653N23002 Įmonių ir įstaigų administravimas 100 40 60 

653E14004 Multimedijos technologijos 63 63 0 

653P21001 Organizacijos komunikacijos vadyba 104 90 14 

653N14002 Prekybos vadyba 11 2 9 

653E20001 Transporto logistikos technologijos 128 61 67 

653H21005 Statyba 112 57 55 

653N80012 Turizmas ir viešbučiai
 

102 72 30 

653L17004 Verslo ekonomika 41 41 0 

653N20019 Viešbučių ir restoranų vadyba 21 11 10 

Iš viso Verslo ir technologijų fakultete: 1519 911 608 

 

Rodiklis 2015-10-01 2016 2017 2018 

Studentų ir klausytojų skaičius 1519 (studentų skaičius) 1400 1400 1450 

 

Fakulteto vertinimo rezultatai 

Valstybinis 

kodas 

Studijų programos 

pavadinimas / studijų 

programos pavadinimas 

po perkodavimo 

Studijų kryptis 
Studijų krypties 

šaka 

Išorinis vertinimas 
Akredituota iki, 

akreditavimo rezultatai 
Tarptautinis 

vertinimas 

Nacionalinis 

vertinimas 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

653P11001 

Bibliotekos informacijos 

ištekliai (iki 2013 m. 

Bibliotekos informacinių 

išteklių valdymas) 

Informacijos 

paslaugos 

Bibliotekininkystė 

ir informacija 
 + 

2018 m. rugpjūčio 31 d. 

akredituota 3 metams 

653N44006 Buhalterinė apskaita Apskaita 
Buhalterinė 
apskaita 

+  
2019 m. rugpjūčio 31 d.,  
akredituota 6 metams 

653N30004 Finansai Finansai - +  
2016 m. rugpjūčio 31 d., 

akredituota 3 metams 

653P10001 Informacijos paslaugos 
Informacijos 
paslaugos 

- +  
2019 m. rugpjūčio 31 d. 
Akredituota 3 metams  

653N23002 
Įmonių ir įstaigų 
administravimas 

Vadyba 
Įstaigų 
administravimas  

+  
2017 m. rugpjūčio 31 d., 
akredituota 3 metams 

653P21001 
Organizacijos 
komunikacijos vadyba 

Viešieji ryšiai 
Įmonės 
komunikacija 

+  
2017 m. rugpjūčio 31 d.,  
akredituota 3 metams  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1029009&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463591&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454155&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468192&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f21fcb047a611e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f21fcb047a611e483c6e89f9dba57fd


Valstybinis 

kodas 

Studijų programos 

pavadinimas / studijų 

programos pavadinimas 

po perkodavimo 

Studijų kryptis 
Studijų krypties 

šaka 

Išorinis vertinimas 
Akredituota iki, 

akreditavimo rezultatai 
Tarptautinis 

vertinimas 

Nacionalinis 

vertinimas 

653N14002 Prekybos vadyba Verslas 
Prekybos verslo 
administravimas 

+  

2016 m. rugpjūčio 31 d.,   

akredituota 3 metams 
pratęsta iki  

2019 m. rugpjūčio 31 d.  

653N80012 
Turizmas ir viešbučiai (iki 
2015-04-01 Turizmo 

administravimas) 

Turizmas ir poilsis - +  
2017 m. rugpjūčio 31 d., 

akredituota 3 metams 

653L17004 Verslo ekonomika Ekonomika Verslo ekonomika +  
2020 m. rugpjūčio 31 d. 

akredituota 6 metams  

653N20019 

Viešbučių ir restoranų 

vadyba (iki 2013 m. 
Maitinimo ir 

apgyvendinimo įmonių 

veiklos vadyba) 

Vadyba -   2018 m. rugpjūčio 31 d. 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

653H17003 Aplinkos apsauga Bendroji inžinerija Aplinkos inžinerija +  
2019 m. rugpjūčio 31 d.,  

akredituota 6 metams 

653E21005 
Automobilių techninis 
eksploatavimas 

Sausumos 
transporto inžinerija 

Automobilių 

transporto 

inžinerija 

+  
2021 m. rugpjūčio 31 d. 
akredituota 6 metams 

653E21006 Autotransporto elektronika 
Sausumos 

transporto inžinerija 

Automobilių 
transporto 

inžinerija 

+  
2022 m. rugpjūčio 31 d. 

akredituota 6 metams 

653H63003 Elektros energetika 
Elektronikos ir 

elektros inžinerija 
Elektros energija +  

2022 m. rupgjūčio 31 d. 

akredituota 6 metams. 

653H62006 

Automatika (iki 2013 m. 

Elektros ir automatikos 

įrenginiai) 

Elektronikos ir 
elektros inžinerija 

Elektros inžinerija +  
2018 m. rugpjūčio 31 d., 
akredituota 6 metams 

653E15005 
Informacinių sistemų 

technologija 

Informatikos 

inžinerija 

Informacinių 

sistemų inžinerija 
+  

2018 m. rugpjūčio 31 d., 

akredituota 6 metams 

653E14004 Multimedijos technologijos 
Informatikos 

inžinerija 

Informacinės 

technologijos  
  2016 m. rugpjūčio 31 d. 

653H21005 Statyba Statybos inžinerija 

Statinių 

konstrukcijų 

inžinerija 

  2016 m. rugpjūčio 31 d.  

653E20001 

Transporto logistikos 
technologijos (iki 2014 

Sausumos transporto 

technologijos) 

Sausumos 

transporto inžinerija 
- +  

2019 m. rugpjūčio 31 d. 

akredituota 3 metams 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454783&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454783&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009868&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468192&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=469033&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1029009&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=452407&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=452407&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1019747&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440583&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442721&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1033909&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1033909&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2


Fakulteto dėstytojai 2015-10-01 

Rodiklis Iš viso 

Dėstytojų, 

dirbančių 

pagrindinėje 

darbovietėje, 

skaičius 

Dėstytojų, 

dirbančių 

nepagrindinėje 

darbovietėje, 

skaičius 

Turintys mokslo laipsnį: 23 11 12 

habilituoti daktarai  - - - 

daktarai  23 11 12 

Siekiantys mokslo laipsnio – doktorantai  7 7 - 

magistrai  63 53 10 

aukštasis, atitinkantis magistro 36 24 21 

profesoriai 1 - 1 

docentai 19 8 11 

lektoriai 89 71 18 

asistentai 13 9 4 

Bendras dėstytojų skaičius Verslo ir 

technologijų fakultete: 
122 88 34 

 

SSGG analizė 

 

Keliami tikslai Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai SSGG 

1. Vykdyti kolegines 

studijas, atitinkančias 

darbo rinkos ir studentų 

poreikius 

 

 

 

2. Siekti socialinės 

partnerystės efektyvumo 

 

 

 

 

 

3. Siekti bendruomenės 

aktyvumo ir socialinės 

atsakomybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Užtikrinti studijų sąlygų 

tinkamumą 

 

 

 

 

 

 

Vykdoma studijų programų nuolatinė stebėsena, atliekamas 

studijų programų atnaujinimas: pagal grįžtamojo ryšio, studijų 

programų savianalizės rezultatus, išorinio vertinimo išvadas bei 

rekomendacijas, socialinių partnerių pasiūlymus bei studijų 

krypčių aprašus atnaujinamos studijų programos, baigiamųjų 

projektų/ darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos aprašai. 

Aptariamos studijų programų pažangos ataskaitos. 2015 m. 

fakultete atnaujintos 4 studijų programos, 5 baigiamųjų projektų/ 

darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos aprašai, aptartos 6 

studijų programų išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų 

įgyvendinimo pažangos ataskaitos. 

Stiprybė  

Užtikrinamas dėstytojų kvalifikacijos lygis: 2015 m. fakultete 

dirbo 19 proc. dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, 82 proc. 

fakultete dirbančių dėstytojų turi 3 ir daugiau metų praktinio 

darbo dėstomo dalyko srityje patirties, 7 fakulteto dėstytojai 

studijuoja doktorantūroje. Dėstytojai, dalyvavę atestacijoje, 100 

proc. atestuoti Dėstytojų  atestacijos ir priėmimo komisijoje, 

atitinkamoms pareigybėms. 

Stiprybė 

Vykdomas studijoms ir praktiniam mokymui skirtos 

infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra: 2015 m. fakultete buvo 

suremontuota 308 m
2
 patalpų ploto už 62,80 tūkst. Eur., buvo 

atnaujintas Krovinių vežimo kabinetas bei Internetinių 

technologijų, Elektronikos, Elektros mašinų ir transformatorių, 

Elektros energijos tiekimo laboratorijos. Įsteigta nauja Krovimo 

darbų technologijų laboratorija ir Profesinės etikos kabinetas. 

Stiprybė 

Nepakankama studentų motyvacija: pirmakursiai pasitraukia iš 

studijų dar prieš pirmą sesiją.  2014–2015 m. m. fakultete 

nubyrėjo 13,48 proc. studentų (iš visų nubyrėjusių studentų 

pirmakursiai per pirmą pusmetį sudaro per 25 proc.). 2015 m. 

fakulteto laidos studentų nubyrėjimas buvo 28,77 proc.  2014–

2015 m. m. fakulteto studijų programų dalykų studijų rezultatų 

pasiekimo lygio vidurkis nuolatinėse studijose – 7,62, ištęstinėse 

studijose – 7,46. Fakultete vyrauja vidutinis studijų programų 

Silpnybė 



Keliami tikslai Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai SSGG 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalykų tikslų pasiekimo lygio vidurkis. 

Nepakankamas taikomosios mokslinės veiklos  

rezultatyvumas: 2015 m. fakultete atlikta  11 tyrimų už 1022,5 

Eur.  

Silpnybė 

Platesnės tarptautinio judumo galimybės ir kryptys: pagal 

Erazmus + mainų programą studijuoti ir atlikti praktikas 

užsienyje 2015 m. išvyko 27 proc. studentų daugiau nei 2014 m. 

Atvykusių studentų pagal Erasmus programą sumažėjo beveik 2 

kartus. 2015 m. fakultete dirbo 5 dėstytojai iš užsienio. Pagal 

Erasmus programą buvo atvykę 4 dėstytojai, pagal LR ŠMM 

paramos programą – 1 dėstytojas. Fakultete dirbo dėstytojai iš 

Turkijos, Lenkijos, Latvijos ir Graikijos. Lyginant su 2014 m. (11 

dėstytojų) atvykusių užsienio dėstytojų skaičius sumažėjo. 

Galimybė 

Studentų iš užsienio pritraukimas: vykdyti studijas rusų ir 

anglų kalbomis Ukrainos, Nepalo, Indijos, Bangladešo 

studentams. 2015 m. fakultete studijavo 17 studentų užsieniečių. 

Automobilių techninio eksploatavimo studijų programoje studijų 

programoje 1 studentas, statybos – 14, finansų – 2. 

Galimybė 

Neformalaus mokymo programų vykdymas: 2015 m. buvo 

vykdomos 6 mokymo programos, kuriose mokėsi 54 klausytojai. 

Galimybė 

Mažėjantis studentų skaičius, yra mažo rentabilumo studijų 

programų:  2015 m. fakulteto studentų skaičius lyginant su 2014 

m. sumažėjo 9,0 proc. 2015 m. fakultetas planavo priimti 635 

pirmakursius, priėmė – 427. Fakulteto numatytas priėmimo į 

socialinių mokslų studijų srities programas planas įvykdytas 61 

proc., technologijos mokslų – 72 proc. Priėmimo metu 

nesuformuotos grupės studijoms anglų kalba, yra mažų 

akademinių grupių: BA 15(7); VE15(8); TLT (10); F15(14). 

Grėsmė 

Socialiniai veiksniai: nepalanki demografinė situacija, kasmet 

mažėja norinčių studijuoti. 2015 m. LAMA BPO informacinėje 

sistemoje užsiregistravo 7 proc. mažiau asmenų, 2014 m. 3 proc. 

mažiau nei 2013 m.  

Grėsmė 

 

Fakulteto misija 

Rengti verslo ir technologijų srities darbo rinkai kvalifikuotus specialistus, gebančius mokytis visą 

gyvenimą, užtikrinant studijų kokybę, Europos Sąjungos standartus atitinkantį studijų procesą bei 

lanksčiai ir greitai reaguojant į darbo rinkos pokyčius. 

 

Fakulteto vertybių sistema 

Fakulteto 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. 

 

Fakulteto tikslai ir uždaviniai 

 

Fakulteto strateginių siekinių matrica 
Misija  Prioritetas Tikslas Uždavinys 

Rengti verslo ir 

technologijų srities darbo 

rinkai kvalifikuotus 

specialistus, gebančius 

mokytis visą gyvenimą, 

užtikrinant studijų 

kokybę, Europos 

Sąjungos standartus 

atitinkantį studijų 

procesą bei lanksčiai ir 

greitai reaguojant į darbo 

rinkos pokyčius. 

Vykdomų studijų 

programų skiriamųjų 

bruožų stiprinimas 

1. Vykdyti kolegines 

studijas, atitinkančias 

darbo rinkos ir studentų 

poreikius 

1.1. Tenkinti darbo 

rinkos poreikius 

1.2. Įgyvendinti į 

studentą orientuoto 

mokymo koncepciją 

1.3. Užtikrinti koleginių 

studijų prieinamumą ir 

kokybę 

Veiksmingas strateginių 

partnerysčių plėtojimas 

2. Siekti socialinės 

partnerystės efektyvumo 

2.1. Plėtoti ryšius su 

veiklos pasaulio 

įmonėmis ir 

organizacijomis 

2.2. Aktyviai 

bendradarbiauti su 

švietimo ir mokslo 

institucijomis 

Bendruomenės telkimas 

kultūrinės, socialinės ir 

ekonominės partnerystės 

plėtrai 

3. Siekti bendruomenės 

aktyvumo ir socialinės 

atsakomybės 

3.1. Plėtoti taikomąją 

mokslinę, ekspertinę ir 

šviečiamąją veiklą. 

3.2. Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją. 

3.3. Plėtoti visuomeninės 

bei kultūrinės veiklos 

iniciatyvas. 

Studijų sąlygų ir 

saviraiškos galimybių 

gerinimas 

4. Užtikrinti studijų 

sąlygų tinkamumą 

4.1. Tobulinti studijų 

aplinką ir materialųjį 

aprūpinimą. 

4.2. Gerinti savarankiško 

darbo ir poilsio sąlygas. 

 

Priemonių planas 

Tikslas Uždavinys Priemonė Rodiklis 

1. Vykdyti kolegines studijas, atitinkančias darbo rinkos ir studentų poreikius 

 1.1. Tenkinti darbo rinkos poreikius 

  1.1.1. Rengti naujas ir atnaujinti vykdomas studijų 

programas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. 

VTFR 1 Parengtų 

naujų studijų programų 

skaičius 

  1.1.2. Modernizuoti vykdomų studijų programų 

turinį, atsižvelgiant į inovacijas ir situaciją darbo 

rinkoje. 

VTFR 2 Atnaujintų 

dalykų aprašų skaičius 

 1.2. Įgyvendinti į studentą orientuoto mokymo koncepciją 



  1.2.1. Atnaujinti vykdomas studijų programas, 

įgyvendinant į studentą orientuotą mokymo 

koncepciją. 

VTFR 3 Atnaujintų 

studijų programų 

skaičius 

  1.2.2. Atnaujinti ir tobulinti studijų metodų bei 

formų pasiūlą, skatinant motyvaciją ir 

savarankišką mokymąsi. 

PVR 13 Studentų 

pasitenkinimo 

studijoms lygis 

 1.3. Užtikrinti koleginių studijų prieinamumą ir kokybę 

  1.3.1. Vykdyti technologijos bei socialinių mokslų 

studijų programas. 

VTFR 4 Vykdomų 

studijų programų 

skaičius 

PVR 2 Studentų 

skaičiaus skirtumas: 

studentų priėmimas ir 

absolventų laida 

PVR 5 Laidos studentų 

nubyrėjimas 

PVR 9 Maksimaliam 

laikotarpiui 

akredituotų studijų 

programų dalis nuo 

visų akredituotų 

studijų programų 

  1.3.2. Organizuoti pilnas studijas studentams iš 

užsienio. 

VTFR 5 Užsienio 

studentų skaičius 

2. Siekti socialinės partnerystės efektyvumo 

 2.1. Plėtoti ryšius su veiklos pasaulio įmonėmis ir organizacijomis 

  2.1.1. Įgyvendinti bendras veiklas su verslo ir 

viešojo sektoriaus partneriais. 

PVR 6 Partnerystės 

renginių skaičius 

  2.1.2. Plėtoti alumnų įtraukimą į Kolegijos veiklą. VTFR 6 Renginių su 

alumnais skaičius 

PVR 14 Absolventų 

įsidarbinimo pagal 

specialybę lygis 

  2.1.3. Plėtojant mokslo ir verslo bendradarbiavimo 

formas, dalyvauti klasterių veiklose. 

VTFR 7 Dalyvavimas 

klasterių veikloje 

  2.1.4. Sistemingai informuoti socialinius partnerius 

apie Kolegijos pažangą ir rezultatus. 

VTFR 8 Fakulteto 

viešinimo socialiniams 

partneriams renginiai 

  2.1.5. Įgyvendinti kompetencijų tobulinimo 

stažuotes dėstytojams. 

PVR 7 Dėstytojų 

stažuotės pažangiose 

įmonėse 

 2.2. Aktyviai bendradarbiauti su švietimo ir mokslo institucijomis 

  2.2.1. Palaikyti aktyvius bendradarbiavimo ryšius 

su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, 

socialiniais partneriais. 

VTFR 9 Naujos 

partnerystės sutartys 

   VTFR 10 Įvairių 

veiklų su tarptautiniais 

partneriais 

įgyvendinimas 



  2.2.2. Įgyvendinti dėstytojų ir studentų mobilumo 

programas. 

VTFR 11 Išvykusių ir 

atvykusių studentų 

skaičius 

VTFR 12 Dalyvavusių 

mobilumo programose 

dėstytojų skaičius 

PVR 3 Atvykusių 

dėstytojų ir 

administracijos 

darbuotojų iš užsienio 

skaičius 

  2.2.3. Įgyvendinti STEM (angl. Science-

Technology-Engineering-Mathematics) iniciatyvas 

su bendrojo lavinimo mokyklomis. 

VTFR 13 Įgyvendintų 

iniciatyvų su bendrojo 

lavinimo mokyklomis 

skaičius 

3. Siekti bendruomenės aktyvumo ir socialinės atsakomybės 

 3.1. Plėtoti taikomąją mokslinę, ekspertinę ir šviečiamąją veiklą. 

  3.1.1. Plėtoti neformalus ugdymo programų aprėptį 

ir patrauklumą. 

VTFR 14 Vykdomų 

neformalaus ugdymo 

programų klausytojų 

skaičius 

  3.1.2. Vykdyti regiono ir šalies poreikius 

atitinkančią išorinę ekspertinę ir šviečiamąją 

veiklą. 

VTFR 15 Dėstytojų, 

įsitraukusių į išorinę 

ekspertinę ir 

šviečiamąją veiklą, 

dalis nuo visų 

dėstytojų 

PVR 15 Atliekamų 

taikomųjų tyrimų 

veiklos aprėptis 

  3.1.3. Kolegijos bendruomenės narių lyderystės 

savo srityje ugdymas, mentorystės ir savanorystės 

veiklų plėtojimas. 

PVR 10 Vietos 

valdžios ir ūkio 

subjektų konsultavimo 

paslaugų apimtis 

 3.2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. 

  3.2.1. Sudaryti sąlygas personalui tobulinti 

kvalifikaciją, rengiant ir įgyvendinant pagal 

tematiką susijusius tarptautinius, taikomosios 

mokslinės veiklos projektus. 

VTFR 16 Dėstytojų, 

dalyvaujančių 

projektinėje veikloje, 

skaičius 

PVR 11 Dėstytojų 

tarptautinių publikacijų 

dalis nuo bendro 

publikacijų skaičiaus 

  3.2.2. Didinti akademinio personalo 

profesionalumą, tobulinant didaktines 

kompetencijas. 

VTFR 17 Dėstytojų, 

tobulinusių didaktines 

kompetencijas, 

skaičius 

 3.3. Plėtoti visuomeninės bei kultūrinės veiklos iniciatyvas. 

  3.3.1. Vykdyti mokslo populiarinimo, kultūrinės 

bei sportinės veiklos iniciatyvas. 

VTFR 18 Renginių 

skaičius įvairioms 



tikslinėms grupėms 

  3.3.2. Organizuoti Kolegijos korporatyvinius 

renginius. 

VTFR 19 Fakulteto 

tradicijas 

puoselėjančių renginių 

skaičius 

4. Užtikrinti studijų sąlygų tinkamumą 

 4.1. Tobulinti studijų aplinką ir materialųjį aprūpinimą. 

  4.1.1. Vykdyti racionalią pastatų eksploataciją. VTFR 20 Atnaujintų 

studijoms ir praktiniam 

darbui skirtų patalpų 

skaičius 

  4.1.2. Modernizuoti studijų bazę. VTFR 21 Lėšos, 

skiriamos studijų 

įrangai įsigyti 

 4.2. Gerinti savarankiško darbo ir poilsio sąlygas. 

  4.2.1. Racionaliai panaudoti Kolegijos 

materialinius išteklius. 

PVR 8 Rėmėjų parama 

Kolegijai (vardinių 

stipendijų skaičius) 

  4.2.2. Plėtoti laisvalaikio ir savarankiško darbo bei 

poilsio zonas (studentams ir dėstytojams). 

VTFR 22 Socialinės 

paskirties patalpų 

skaičius 

 

Rodiklių planuojamos reikšmės 

Rodiklis 
Rodiklio reikšmės 

2015 2016 2017 2018 

VTFR 1 Parengtų naujų studijų 

programų skaičius 
- 1 2 2 

VTFR 2 Atnaujintų dalykų aprašų 

skaičius 
20 20 25 30 

VTFR 3 Atnaujintų studijų programų 

skaičius 
3 9 4 2 

PVR 13 Studentų pasitenkinimo 

studijoms lygis 
73 proc. 77 proc. 80 proc. 84 proc. 

VTFR 4 Vykdomų studijų programų 

skaičius 
19 19 20 20 

PVR 2 Studentų skaičiaus skirtumas: 

studentų priėmimas ir absolventų laida 
-9 0 5 10 

PVR 5 Laidos studentų nubyrėjimas 29,0 proc. 27,5 proc. 26,0 proc. 24,5 proc. 

PVR 9 Maksimaliam laikotarpiui 

akredituotų studijų programų dalis nuo 

visų akredituotų studijų programų 

50 proc. 50 proc. 50 proc. 50 proc. 

VTFR 5 Užsienio studentų skaičius 21 45 50 55 

PVR 6 Partnerystės renginių skaičius 4 4 4 4 

VTFR 6 Renginių su alumnais skaičius 4 5 6 7 

PVR 14 Absolventų įsidarbinimo pagal 

specialybę lygis 
62 proc. 65 proc. 68 proc. 71 proc. 

VTFR 7 Dalyvavimas klasterių veikloje 1 2 3 3 

VTFR 8 Fakulteto viešinimo 5 5 5 5 



socialiniams partneriams renginiai 

PVR 7 Dėstytojų stažuotės pažangiose 

įmonėse 
2 19 20 20 

VTFR 9 Naujos partnerystės sutartys 6 8 8 8 

VTFR 10 Įvairių veiklų su tarptautiniais 

partneriais įgyvendinimas (renginiai, 

konferencijos, mobilumai) 

4 5 5 6 

VTFR 11 Išvykusių ir atvykusių studentų 

skaičius 
80/18 80/20 80/25 80/30 

VTFR 12 Dalyvavusių mobilumo 

programose dėstytojų skaičius 
13 15 17 19 

PVR 3 Atvykusių dėstytojų ir 

administracijos darbuotojų iš užsienio 

skaičius 

5 7 9 11 

VTFR 13 Įgyvendintų iniciatyvų su 

bendrojo lavinimo mokyklomis skaičius 
1 3 4 5 

VTFR 14 Vykdomų neformalaus 

ugdymo programų klausytojų skaičius 
54 60 70 80 

VTFR 15 Dėstytojų, įsitraukusių į išorinę 

ekspertinę ir šviečiamąją veiklą, dalis 

nuo visų dėstytojų 

45 proc. 47 proc. 49 proc. 51 proc. 

PVR 15 Atliekamų taikomųjų tyrimų 

veiklos aprėptis 

1,0 tūkst. 

Eur 

1,1 tūkst. 

Eur 

1,2 tūkst. 

Eur 

1,3 tūkst. 

Eur 

PVR 10 Vietos valdžios ir ūkio subjektų 

konsultavimo paslaugų apimtis 
10 15 20 20 

VTFR 16 Dėstytojų, dalyvaujančių 

projektinėje veikloje, skaičius 
8 10 12 14 

PVR 11 Dėstytojų tarptautinių 

publikacijų dalis nuo bendro publikacijų 

skaičiaus 

27 proc. 28 proc. 29 proc. 30 proc. 

VTFR 17 Dėstytojų, tobulinusių 

didaktines kompetencijas, skaičius 
20 30 40 50 

VTFR 18 Renginių skaičius įvairioms 

tikslinėms grupėms (moksleiviams, 

studentams, alumnams, darbdaviams, 

dėstytojams) 

4 5 5 5 

VTFR 19 Fakulteto tradicijas 

puoselėjančių renginių skaičius 
3 3 3 3 

VTFR 20 Atnaujintų studijoms ir 

praktiniam darbui skirtų patalpų skaičius 
2 2 2 2 

VTFR 21 Lėšos, skiriamos studijų 

įrangai įsigyti 

110 tūkst. 

Eur 

130 tūkst. 

Eur 

135 tūkst. 

Eur 

140 tūkst. 

Eur 

PVR 8 Rėmėjų parama Fakultetui 

(vardinių stipendijų skaičius) 
10 10 10 10 

VTFR 22 Socialinės paskirties patalpų 

skaičius 
5 6 7 8 

 

 


