1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

01 01 01

Tikslas. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, vykdant Vakarų Lietuvos
regionui aktualią mokslo taikomąją, konsultacinę ir kultūrinę veiklą,
plėtojant tarptautinius ryšius

R-01-01-01-01

Kolegijos absolventų skaičius, vnt.

1006

950

950

950

R-01-01-01-02

Pajamos iš mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos, tūkst. Lt

495

495

495

495

01 01 01 01

Uždavinys. Užtikrinti kokybiškų socialinių mokslų srities studijų, taikomųjų
tyrimų ir konsultacinės veiklos plėtrą SMF

P-01-01-01-01-01

Baigiamųjų darbų / projektų, parengtų pagal verslo įmonių, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų užsakymus, dalis, proc.

50

55

60

60

P-01-01-01-01-02

Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo, proc.

64

65

67

70

P-01-01-01-01-03

Bendras absolventų įsidarbinimas po pirmų metų po baigimo, proc.

n. d.

70

72

75

P-01-01-01-01-04

Bendras absolventų įsidarbinimas po antrų metų po baigimo, proc.

n. d.

75

77

80

P-01-01-01-01-05

Darbdavių nuomonė apie rengiamų specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos
poreikius, balai

n. d.

3,5

3,75

4

P-01-01-01-01-06

Teigiamai vertinančių saviraiškos galimybes Kolegijoje studentų dalis, proc.

n. d.

50

55

60

P-01-01-01-01-07

Pajamos iš publikuotos studijų ir mokslo populiarinimo medžiagos, Lt

0

700

1 000

1 000

Apskaičiavimo metodas

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais kvalifikaciją Kolegijoje įgijusių absolventų
skaičių
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais Kolegijos gautas pajamas iš mokslo taikomosios
ir konsultacinės veiklos

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant studentų
baigiamųjų darbų ir projektų parengtų pagal verslo
įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių
organizacijų užsakymus skaičių iš baigiamųjų darbų ir
projektų skaičiaus. Skaičiuojami baigiamieji darbai ir
projektai, įskaityti per ataskaitinius kalendorinius
metus.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, skaičių iš visų
absolventų , įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, sumos.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje vieneriais
metais anksčiau už ataskaitinius kalendorinius metus,
skaičių iš visų absolventų, įgijusių kvalifikaciją
Kolegijoje vieneriais metais anksčiau už ataskaitinius
kalendorinius metus, skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje dvejais
metais anksčiau už ataskaitinius kalendorinius metus,
skaičių iš visų absolventų, įgijusių kvalifikaciją
Kolegijoje dvejais metais anksčiau už ataskaitinius
kalendorinius metus, skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas pagal darbdavių klausimyno
klausimo apie studijų programų siekiamų rezultatų
tikslingumą vidutinę atsakymo vertę pagal penkių balų
Likerto skalę.

Duomenų šaltinis

Studijų ir karjeros tarnyba teikia kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Fakultetai teikia informaciją apie baigiamųjų darbų,
parengtų pagal verslo įmonių, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų užsakymus, skaičių ir visų
įskaitytų baigiamųjų darbų skaičių.

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis apie
dirbančių ir bendrą absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).

Studijų ir karjeros tarnyba renka ir teikia duomenis apie
dirbančių ir visų absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).

Studijų ir karjeros tarnyba renka ir teikia duomenis apie
dirbančių ir visų absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbdavių
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Kriterijus apskaičiuojamas pagal studentų klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
klausimo apie popaskaitinės studentų veiklos galimybių
nuomonės apklausą ir yra atsaking už kriterijaus
vertinimą procentinę dalį atsakymų, surinkusių ne
reikšmės apskaičiavimą.
mažiau 3 balus penkiabalėje Likerto skalėje.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant gautas pajamas iš
Fakultetai teikia informaciją apie pajamų iš studijų ir
studijų ir mokslo populiarinimo medžiagos per
mokslo populiarinimo medžiagos sumą.
ataskaitinius kalendorinius metus.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

P-01-01-01-01-08

Studentų publikacijų skaičius, vnt.

9

5

10

15

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant studentų
publikacijas, išleistas per ataskaitinius kalendorinius
metus

P-01-01-01-01-09

Dėstytojų iki 45 m. dalis nuo bendro Kolegijos dėstytojų skaičiaus, proc.

54

54

54

54

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant jaunesnių nei 45 m. Personalo skyrius teikia informaciją apie dėstytojų
dėstytojų skaičių iš visų dėstytojų skaičiaus.
amžių ir skaičių.

P-01-01-01-01-10

Kvalifikaciją tobulinusio akademinio personalo dalis nuo bendro Kolegijos
akademinio personalo skaičiaus, proc.

95

95

95

100

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus kvalifikaciją tobulinusio akademinio personalo
skaičių iš bendro akademinio personalo skaičiaus

P-01-01-01-01-11

Darbuotojų nuomonė apie Kolegijos sudarytas mokymosi galimybes, balai

n. d.

3

3,5

3,75

P-01-01-01-01-12

Kolegijos studentų pasitenkinimas studijomis, balai

3,77

3,8

3,9

4

P-01-01-01-01-13

Baigusių studijas/ įgijusių diplomą per numatytą laikotarpį studentų dalis, proc.

56

60

65

70

P-01-01-01-01-14

Studentų, nutraukusių studijas, proc.

19

15

10

10

P-01-01-01-01-15

Kolegijos absolventų pasitenkinimas įgytu išsilavinimu, balai

n. d.

3,7

3,8

3,9

P-01-01-01-01-16

Studijų programų užsienio kalba skaičius, vnt.

0

0

1

2

P-01-01-01-01-17

Dėstytojų, kurie gali skaityti paskaitas užsienio kalba, proc.

65

65

68

70

P-01-01-01-01-18

Leidinių skaičius, vnt.

23

10

10

10

P-01-01-01-01-19

Dėstytojų mokslinių publikacijų skaičius, vnt.

55

20

25

30

P-01-01-01-01-20

Socialinių partnerių pasitenkinimas Kolegijos veikla, balai

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
darbuotojams klausimą apie mokymosi galimybes.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
studentams klausimą apie pasitenkinimą studijomis.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę

Fakultetai teikia duomenis apie studentų publikacijų
skaičių.

Personalo skyrius teikia informaciją apie etatų sąraše
esančių kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičių
bei bendrą darbuotojų skaičių.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių absolventų,
įgijusių per nustatytą laikotarpį kvalifikaciją Kolegijoje Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
ataskaitiniais metais, iš skaičiaus visų studentų įstojusių reikšmės apskaičiavimui.
kartu su baigusiais tais metais.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
nutraukusiųjų studijų sutartis studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
absolventams klausimą apie pasitenkinimą įgytu
išsilavinimu. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5
balų sistemoje pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visų užsienio
kalba dėstomų studijų programų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant etatų skaičių
dėstytojų, turinčių pakankamą kvalifikaciją skaityti
paskaitas užsienio kalba, iš bendro dėstytojų etatų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant per ataskaitinius
metus išleistus Kolegijos leidinius
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant per ataskaitinius
metus išleistas mokslines Kolegijos dėstytojų
publikacijas
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
socialiniams partneriams klausimą apie pasitenkinimą
Kolegija. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų
sistemoje pagal Likerto skalę

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja absolventų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja socialinių
partnerių nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

P-01-01-01-01-21

Praktinių užsiėmimų, kurie buvo vykdomi ne Kolegijai priklausančiose praktikos
bazėse, dalis lyginant su bendru praktiniams užsiėmimams skirtų akademinių
valandų skaičiumi, proc.

10

10

10

10

P-01-01-01-01-22

Studijų dalykų, kuriuose bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, proc.

4

5

5

5

P-01-01-01-01-23

Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė, Lt

0

10 000

20 000

40 000

P-01-01-01-01-24

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje studijuoti studentų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos studentų skaičiumi, proc.

2

2

2

2

P-01-01-01-01-25

Išvykusių į užsienį studijuoti Kolegijos studentų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
studentų skaičiumi, proc.

2

2

2

2

P-01-01-01-01-26

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje dėstyti dėstytojų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos dėstytojų skaičiumi, proc.

19

19

19

19

P-01-01-01-01-27

Išvykusių į užsienį dėstyti Kolegijos dėstytojų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
dėstytojų skaičiumi, proc.

9

9

9

9

P-01-01-01-01-28

Tarptautinių projektų skaičius, vnt.

3

3

3

4

P-01-01-01-01-29

Pajamos iš Kolegijos teikiamų paslaugų visuomenei (neįskaitant pajamų iš tęstinių
studijų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo), Lt

0

10 000

10 000

10 000

P-01-01-01-01-30

Kolegijos atliktų užsakomųjų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

11

5

7

8

P-01-01-01-01-31

Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc.

30

30

50

70

P-01-01-01-01-32

Kolegijos studentų savivaldos narių skaičius pagal atskirus fakultetus, vnt.

20

20

25

40

P-01-01-01-01-33

Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.

30

30

35

35

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
ne Kolegijai priklausančiose praktikos bazėse vykdytų
praktinių užsiėmimų akademinių valandų skaičių iš
bendro praktiniams užsiėmimas skirto akademinių
valandų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais vykdytų studijų dalykų, kuriuose
bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, iš
skaičiaus visų ataskaitiniais metais vykdytų studijų
dalykų
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos
vertę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
studijuoti studentų iš bendro Kolegijos studentų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
išvykusių į užsienį studijuoti studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
dėstyti dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus
ataskaitiniais metais pagal etatų sąrašą
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais išvykusių į užsienį dėstyti
dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus ataskaitiniais
metais pagal etatų sąrašą
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykdytų tarptautinių projektų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais gautas pajamas iš Kolegijos teikiamų paslaugų,
neįskaitant pajamų iš tęstinių studijų, suaugusiųjų
mokymo ir švietimo. Pvz. automobilių remontas, grožio
paslaugos ir t.t.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais atliktus užsakomuosius mokslo taikomuosius
tyrimus.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
įsitraukusių į visuomeninę veiklą Kolegijos
bendruomenės narių skaičių iš bendro Kolegijos
bendruomenės narių skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant Kolegijos
savivaldos narių skaičių ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant į Kolegijos
bendruomenės klausimyno klausimą apie dalyvavimą
savanorystės veikloje teigiamai atsakiusių
bendruomenės narių skaičių iš viso bendruomenės narių
skaičiaus

Duomenų šaltinis

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie iš
užsienio atvykusius studentus. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie į užsienį
išvykusius studentus. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui..
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja Kolegijos
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
P-01-01-01-01-34

Kolegijos renginių skaičius, vnt.

P-01-01-01-01-35

Žmonių, dalyvavusių Kolegijos renginiuose, skaičius, vnt.

P-01-01-01-01-36

Darbuotojų nuomonės apklausos apie pasitenkinimą darbu Kolegijoje, balai

P-01-01-01-01-37

P-01-01-01-01-38

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

14

15

16

17

1000

1200

1250

1350

n. d.

3,5

3,75

4

Dėstytojų, kurie elektroninėje mokymosi aplinkoje skelbia paskaitų medžiagą, proc.

70

75

80

85

Studentų, prisiregistravusių MOODLE aplinkoje, proc.

75

80

85

90

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykusius Kolegijos renginius.

Duomenų šaltinis
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
įvykusius renginius.

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant žmonių,
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
dalyvavusių Kolegijos renginiuose ataskaitiniais metais,
įvykusiuose renginiuose dalyvavusių žmonių skaičių.
skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
darbuotojams klausimus apie pasitenkinimą darbu,
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
inovatyvių metodų taikymą ir t.t.. Nurodomas atsakymų
reikšmės apskaičiavimą.
verčių vidurkis 5 balų sistemoje pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dėstytojų, kurie
intranete talpina paskaitų medžiagą, skaičių iš bendro
dėstytojų skaičiaus pagal etatų sąrašą.
Kriterijus apskaičiuojamas studentų prisiregistravusių
MOODLE aplinkoje skaičių dalinant iš visų studentų
skaičiaus.

Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui (skaičiuojama ataskaitinių
metų vasario 1 d.).

P-01-01-01-01-39

Studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo būdai, proc.

70

75

80

85

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
vykdytų studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
būdai, skaičių iš visų ataskaitiniais metais vykdytų
apskaičiavimui.
studijų dalykų skaičiaus

P-01-01-01-01-40

Iš valstybės finansuojamų studentų „krepšelių“ gautų pajamų dalis, lyginant su
bendromis kolegijos pajamomis, proc.

65

65

60

50

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus iš valstybės finansuojamų studentų "krepšelių"
gautas pajamas iš bendrų ataskaitiniais metais gautų
pajamų.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

10

Aukštosios mokyklos bendrasis patalpų, išskyrus
specialų valstybės saugomų objektų statusą turinčių
pastatų, tiesiogiai nesusijusių su studijų veikla, plotas
(nuosavybės, patikėjimo, panaudos teise, nuomos ir
(arba) kitais teisėtais pagrindais valdomos patalpos,
išskyrus kitiems subjektams perduotų valdyti ir (arba)
naudotis patalpų plotą (nuomos ar kitais teisėtais
pagrindais) padalintas iš studentų skaičius visos darbo
dienos ekvivalentu.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis apie bendrą
patalpų plotą. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.

P-01-01-01-01-41

Bendrasis patalpų plotas, tenkantis vienam studentui, kv. m

10

10

10

P-01-01-01-01-42

Technologinės įrangos atnaujinimas, Lt/studentui

50

50

90

100

P-01-01-01-01-43

Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimas, Lt/studentui

46

20

30

40

Kriterijus nustatomas aukštosios mokyklos penkerių
kalendorinių metų metinio vidurkio patirtų išlaidų
technologinei (meninės kūrybos) įrangai, kuri tiesiogiai
skirta studijoms ir mokslui, įgyti ar išsinuomoti, ir
studentų skaičiaus visos darbo dienos ekvivalentu
santykiu.
Kriterijus apskaičiuojamas aukštosios mokyklos
metinių išlaidų bibliotekos (bibliotekų) fondams
atnaujinti ir studentų skaičiaus visos darbo dienos
ekvivalentu santykiu.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis apie išlaidas
technologinės įrangos įsigijimui ir nuomai per
ataskaitinius ir ketverius ankstesnius metus. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Fakultetai teikia duomenis apie bibliotekų fondų
atnaujinimo išlaidas ataskaitiniu laikotarpiu. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

P-01-01-01-01-44

P-01-01-01-01-45

Bibliotekos (bibliotekų) fizinės darbo vietos, vnt.

Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotos darbo vietos, vnt.

P-01-01-01-01-46

Lėšos, vidutiniškai tenkančios vienam studentui studijų srityse, Lt

P-01-01-01-01-47

Atliktų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

2012

114

47

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

114

50

114

50

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

114

Kriterijus nustatomas studentų skaičiaus,
apskaičiuojamo visos darbo dienos ekvivalentu, ir
bibliotekos (bibliotekų) fizinių darbo (neįskaitant
kompiuterizuotų darbo vietų) vietų, padaugintų iš darbo
laiko, santykiu (šiuo metu teikiamas fizinių vietų
skaičius)

Fakultetai teikia duomenis apie bibliotekų fizinių darbo
vietų, neįskaitant kompiuterizuotų darbo vietų, skaičių
ir vidutinį bibliotekų darbo laiko trukmę per savaitę
valandomis. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis
apie studentų skaičių.

50

Kriterijus apskaičiuojamas studentų skaičiaus visos
darbo dienos ekvivalentu ir bibliotekos (bibliotekų)
kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus santykiu (šiuo
metu teikiamas kompiuterizuotų vietų skaičius).

Kompiuterių centras teikia duomenis apie bibliotekų
kompiuterizuotų darbo vietų skaičių. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

Fakultetai teikia duomenis apie lėšas, gautas studijoms
Lėšos, tenkančios vienam studentui studijų srityse ir
pagal studijų sritis, atskirai pavasario ir rudens studijų
pakopose apskaičiuojamos, atskirai pavasario ir rudens
semestrams. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis
studijų semestrams gautų studijoms lėšų sumą dalijant
apie studentų skaičių pagal studijų sritis, atskirai
iš to semestro studentų skaičiaus.
pavasario ir rudens studijų semestrams.

2 800

3 000

3 100

3 200

54

60

70

80

Atliktų taikomųjų tyrimų skaičius per ataskaitinius
metus

22

Kriterijus apskaičiuojamas visų studijų formų studentų
skaičiaus (visos darbo dienos ekvivalentu) ir dėstytojų
Fakultetai teikia duomenis apie dėstytojų skaičių pagal
užimtų etatų skaičiaus srityje santykį padauginus iš
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
studentų dalies srityje SDi ir juos sudedant. Jei
teikia duomenis apie studentų skaičių.
dėstytojas dirba keliose studijų srityse, jo krūvis
skaičiuojamas etato dalimis.
Fakultetai teikia duomenis apie darbuotojų, teikiančių
pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdimui, pagal
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
teikia duomenis apie studentų skaičių.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-01-48

Socialinių mokslų srities studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui, vnt.

P-01-01-01-01-49

Studentų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, teikiančiam pagalbą studijų ir
mokslinių tyrimų vykdymui, vnt.

86

80

70

70

Kriterijus apskaičiuojamas studentų skaičiaus (visos
darbo dienos ekvivalentu) ir darbuotojų, teikiančių
pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdymui, užimtų
etatų skaičiaus santykį padauginus iš studentų dalies
srityje ir juos sudedant.

P-01-01-01-01-50

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų
santykis, proc.

6,6

7

8

9

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų
menininkų), užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų
etatų santykis.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-01-51

Dėstytojų, dirbančių ne pagrindiniame darbe, t. y. laisvu nuo darbo pagrindinėje
darbovietėje metu, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc.

19

20

20

20

Dėstytojų, einančių antraeiles pareigas, t. y. laisvu nuo
darbo pagrindinėje darbovietėje metu, užimtų etatų ir
bendro dėstytojų užimtų etatų santykis.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-01-52

Įstojusiųjų į aukštąją mokyklą konkursiniai balai, proc.

27

27

27

27

Įstojusiųjų su mažesniais nei 7 balai dalis nuo visų
priimtų.

P-01-01-01-01-53

Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų Lietuvos darbo biržoje, skaičiaus ir
bendro absolventų skaičiaus santykis, proc.

16

15

15

15

Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų
Lietuvos darbo biržoje, skaičiaus ir bendro tų metų
absolventų skaičiaus santykis

14

16

20

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Lietuvos darbo birža teikia užregistruotų absolventų
skaičių. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis apie
absolventų skaičių.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

P-01-01-01-01-54

Aukštojo mokslo kvalifikaciją valstybės finansuojamose studijų vietose įgijusių
absolventų dalis nuo įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas, proc.

01 01 01 02

Uždavinys. Užtikrinti kokybiškų biomedicinos ir socialinių mokslų srities
studijų, taikomųjų tyrimų ir konsultacinės veiklos plėtrą SvMF

2012

60

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

65

70

70

P-01-01-01-02-01

Baigiamųjų darbų / projektų, parengtų pagal verslo įmonių, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų užsakymus, dalis, proc.

50

55

60

60

P-01-01-01-02-02

Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo, proc.

74

75

75

75

P-01-01-01-02-03

Bendras absolventų įsidarbinimas po pirmų metų po baigimo, proc.

n. d.

70

72

75

P-01-01-01-02-04

Bendras absolventų įsidarbinimas po antrų metų po baigimo, proc.

n. d.

75

77

80

P-01-01-01-02-05

Darbdavių nuomonė apie rengiamų specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos
poreikius, balai

n. d.

3,5

3,75

4

P-01-01-01-02-06

Teigiamai vertinančių saviraiškos galimybes Kolegijoje studentų dalis, proc.

P-01-01-01-02-07

Pajamos iš publikuotos studijų ir mokslo populiarinimo medžiagos, Lt

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas studijų srities valstybės
finansuojamų studentų, įgijusių aukštojo mokslo
kvalifikaciją, skaičiaus ir priimtų valstybės
finansuojamų studentų skaičiaus pirmoje studijų
pakopoje ir vientisosiose studijose santykį padauginus
iš priimtų studentų į pirmąją studijų pakopą ir
vientisąsias studijas studijų srityje dalies valstybės
finansuojamose vietose ir juos sudedant.

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant studentų
baigiamųjų darbų ir projektų parengtų pagal verslo
įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių
organizacijų užsakymus skaičių iš baigiamųjų darbų ir
projektų skaičiaus. Skaičiuojami baigiamieji darbai ir
projektai, įskaityti per ataskaitinius kalendorinius
metus.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, skaičių iš visų
absolventų , įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, sumos.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje vieneriais
metais anksčiau už ataskaitinius kalendorinius metus,
skaičių iš visų absolventų, įgijusių kvalifikaciją
Kolegijoje vieneriais metais anksčiau už ataskaitinius
kalendorinius metus, skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje dvejais
metais anksčiau už ataskaitinius kalendorinius metus,
skaičių iš visų absolventų, įgijusių kvalifikaciją
Kolegijoje dvejais metais anksčiau už ataskaitinius
kalendorinius metus, skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas pagal darbdavių klausimyno
klausimo apie studijų programų siekiamų rezultatų
tikslingumą vidutinę atsakymo vertę pagal penkių balų
Likerto skalę.

Duomenų šaltinis

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Fakultetai teikia informaciją apie baigiamųjų darbų,
parengtų pagal verslo įmonių, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų užsakymus, skaičių ir visų
įskaitytų baigiamųjų darbų skaičių.

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis apie
dirbančių ir bendrą absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).

Studijų ir karjeros tarnyba renka ir teikia duomenis apie
dirbančių ir visų absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).

Studijų ir karjeros tarnyba renka ir teikia duomenis apie
dirbančių ir visų absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbdavių
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

n. d.

50

55

60

Kriterijus apskaičiuojamas pagal studentų klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
klausimo apie popaskaitinės studentų veiklos galimybių
nuomonės apklausą ir yra atsaking už kriterijaus
vertinimą procentinę dalį atsakymų, surinkusių ne
reikšmės apskaičiavimą.
mažiau 3 balus penkiabalėje Likerto skalėje.

0

300

500

500

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant gautas pajamas iš
Fakultetai teikia informaciją apie pajamų iš studijų ir
studijų ir mokslo populiarinimo medžiagos per
mokslo populiarinimo medžiagos sumą.
ataskaitinius kalendorinius metus.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

P-01-01-01-02-08

Studentų publikacijų skaičius, vnt.

5

5

10

15

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant studentų
publikacijas, išleistas per ataskaitinius kalendorinius
metus

P-01-01-01-02-09

Dėstytojų iki 45 m. dalis nuo bendro Kolegijos dėstytojų skaičiaus, proc.

50

50

50

50

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant jaunesnių nei 45 m. Personalo skyrius teikia informaciją apie dėstytojų
dėstytojų skaičių iš visų dėstytojų skaičiaus.
amžių ir skaičių.

P-01-01-01-02-10

Kvalifikaciją tobulinusio akademinio personalo dalis nuo bendro Kolegijos
akademinio personalo skaičiaus, proc.

60

60

65

70

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus kvalifikaciją tobulinusio akademinio personalo
skaičių iš bendro akademinio personalo skaičiaus

P-01-01-01-02-11

Darbuotojų nuomonė apie Kolegijos sudarytas mokymosi galimybes, balai

n. d.

3

3,5

3,75

P-01-01-01-02-12

Kolegijos studentų pasitenkinimas studijomis, balai

3,62

3,7

3,75

3,8

P-01-01-01-02-13

Baigusių studijas/ įgijusių diplomą per numatytą laikotarpį studentų dalis, proc.

65

70

70

70

P-01-01-01-02-14

Studentų, nutraukusių studijas, proc.

8,7

8

8

8

P-01-01-01-02-15

Kolegijos absolventų pasitenkinimas įgytu išsilavinimu, balai

n. d.

3,7

3,8

3,9

P-01-01-01-02-16

Studijų programų užsienio kalba skaičius, vnt.

0

1

2

2

P-01-01-01-02-17

Dėstytojų, kurie gali skaityti paskaitas užsienio kalba, proc.

65

65

68

70

P-01-01-01-02-18

Leidinių skaičius, vnt.

16

10

12

14

P-01-01-01-02-19

Dėstytojų mokslinių publikacijų skaičius, vnt.

40

45

50

55

P-01-01-01-02-20

Socialinių partnerių pasitenkinimas Kolegijos veikla, balai

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
darbuotojams klausimą apie mokymosi galimybes.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
studentams klausimą apie pasitenkinimą studijomis.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę

Fakultetai teikia duomenis apie studentų publikacijų
skaičių.

Personalo skyrius teikia informaciją apie etatų sąraše
esančių kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičių
bei bendrą darbuotojų skaičių.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių absolventų,
įgijusių per nustatytą laikotarpį kvalifikaciją Kolegijoje Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
ataskaitiniais metais, iš skaičiaus visų studentų įstojusių reikšmės apskaičiavimui.
kartu su baigusiais tais metais.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
nutraukusiųjų studijų sutartis studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
absolventams klausimą apie pasitenkinimą įgytu
išsilavinimu. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5
balų sistemoje pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visų užsienio
kalba dėstomų studijų programų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant etatų skaičių
dėstytojų, turinčių pakankamą kvalifikaciją skaityti
paskaitas užsienio kalba, iš bendro dėstytojų etatų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant per ataskaitinius
metus išleistus Kolegijos leidinius
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant per ataskaitinius
metus išleistas mokslines Kolegijos dėstytojų
publikacijas
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
socialiniams partneriams klausimą apie pasitenkinimą
Kolegija. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų
sistemoje pagal Likerto skalę

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja absolventų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja socialinių
partnerių nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

P-01-01-01-02-21

Praktinių užsiėmimų, kurie buvo vykdomi ne Kolegijai priklausančiose praktikos
bazėse, dalis lyginant su bendru praktiniams užsiėmimams skirtų akademinių
valandų skaičiumi, proc.

40

40

40

40

P-01-01-01-02-22

Studijų dalykų, kuriuose bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, proc.

20

20

22

25

P-01-01-01-02-23

Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė, Lt

0

10 000

20 000

40 000

P-01-01-01-02-24

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje studijuoti studentų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos studentų skaičiumi, proc.

1

1,25

1,75

2

P-01-01-01-02-25

Išvykusių į užsienį studijuoti Kolegijos studentų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
studentų skaičiumi, proc.

1

1,25

1,75

2

P-01-01-01-02-26

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje dėstyti dėstytojų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos dėstytojų skaičiumi, proc.

15

15

15

15

P-01-01-01-02-27

Išvykusių į užsienį dėstyti Kolegijos dėstytojų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
dėstytojų skaičiumi, proc.

0

1

2

3

P-01-01-01-02-28

Tarptautinių projektų skaičius, vnt.

3

1

2

3

P-01-01-01-02-29

Pajamos iš Kolegijos teikiamų paslaugų visuomenei (neįskaitant pajamų iš tęstinių
studijų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo), Lt

0

20 000

30 000

40 000

P-01-01-01-02-30

Kolegijos atliktų užsakomųjų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

3

5

6

7

P-01-01-01-02-31

Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc.

7

10

10

10

P-01-01-01-02-32

Kolegijos studentų savivaldos narių skaičius pagal atskirus fakultetus, vnt.

20

20

25

40

P-01-01-01-02-33

Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.

10

10

15

15

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
ne Kolegijai priklausančiose praktikos bazėse vykdytų
praktinių užsiėmimų akademinių valandų skaičių iš
bendro praktiniams užsiėmimas skirto akademinių
valandų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais vykdytų studijų dalykų, kuriuose
bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, iš
skaičiaus visų ataskaitiniais metais vykdytų studijų
dalykų
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos
vertę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
studijuoti studentų iš bendro Kolegijos studentų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
išvykusių į užsienį studijuoti studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
dėstyti dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus
ataskaitiniais metais pagal etatų sąrašą
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais išvykusių į užsienį dėstyti
dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus ataskaitiniais
metais pagal etatų sąrašą
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykdytų tarptautinių projektų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais gautas pajamas iš Kolegijos teikiamų paslaugų,
neįskaitant pajamų iš tęstinių studijų, suaugusiųjų
mokymo ir švietimo.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais atliktus užsakomuosius mokslo taikomuosius
tyrimus.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
įsitraukusių į visuomeninę veiklą Kolegijos
bendruomenės narių skaičių iš bendro Kolegijos
bendruomenės narių skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant Kolegijos
savivaldos narių skaičių ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant į Kolegijos
bendruomenės klausimyno klausimą apie dalyvavimą
savanorystės veikloje teigiamai atsakiusių
bendruomenės narių skaičių iš viso bendruomenės narių
skaičiaus

Duomenų šaltinis

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie iš
užsienio atvykusius studentus. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie į užsienį
išvykusius studentus. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui..
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja Kolegijos
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
P-01-01-01-02-34

Kolegijos renginių skaičius, vnt.

P-01-01-01-02-35

Žmonių, dalyvavusių Kolegijos renginiuose, skaičius, vnt.

P-01-01-01-02-36

Darbuotojų nuomonės apklausos apie pasitenkinimą darbu Kolegijoje, balai

P-01-01-01-02-37

P-01-01-01-02-38

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

1

2

3

3

200

200

250

350

n. d.

3,5

3,75

4

Dėstytojų, kurie elektroninėje mokymosi aplinkoje skelbia paskaitų medžiagą, proc.

70

75

80

85

Studentų, prisiregistravusių MOODLE aplinkoje, proc.

75

80

85

90

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykusius Kolegijos renginius.

Duomenų šaltinis
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
įvykusius renginius.

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant žmonių,
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
dalyvavusių Kolegijos renginiuose ataskaitiniais metais,
įvykusiuose renginiuose dalyvavusių žmonių skaičių.
skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
darbuotojams klausimus apie pasitenkinimą darbu,
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
inovatyvių metodų taikymą ir t.t.. Nurodomas atsakymų
reikšmės apskaičiavimą.
verčių vidurkis 5 balų sistemoje pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dėstytojų, kurie
intranete talpina paskaitų medžiagą, skaičių iš bendro
dėstytojų skaičiaus pagal etatų sąrašą.
Kriterijus apskaičiuojamas studentų prisiregistravusių
MOODLE aplinkoje skaičių dalinant iš visų studentų
skaičiaus.

Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui. (skaičiuojama ataskaitinių
metų vasario 1 d.)

P-01-01-01-02-39

Studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo būdai, proc.

75

75

80

85

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
vykdytų studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
būdai, skaičių iš visų ataskaitiniais metais vykdytų
apskaičiavimui.
studijų dalykų skaičiaus

P-01-01-01-02-40

Iš valstybės finansuojamų studentų „krepšelių“ gautų pajamų dalis, lyginant su
bendromis kolegijos pajamomis, proc.

70

70

68

65

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus iš valstybės finansuojamų studentų "krepšelių"
gautas pajamas iš bendrų ataskaitiniais metais gautų
pajamų.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

10

Aukštosios mokyklos bendrasis patalpų, išskyrus
specialų valstybės saugomų objektų statusą turinčių
pastatų, tiesiogiai nesusijusių su studijų veikla, plotas
(nuosavybės, patikėjimo, panaudos teise, nuomos ir
(arba) kitais teisėtais pagrindais valdomos patalpos,
išskyrus kitiems subjektams perduotų valdyti ir (arba)
naudotis patalpų plotą (nuomos ar kitais teisėtais
pagrindais) padalintas iš studentų skaičius visos darbo
dienos ekvivalentu.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis apie bendrą
patalpų plotą. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.

P-01-01-01-02-41

Bendrasis patalpų plotas, tenkantis vienam studentui, kv. m

10

10

10

P-01-01-01-02-42

Technologinės įrangos atnaujinimas, Lt/studentui

140

150

150

150

P-01-01-01-02-43

Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimas, Lt/studentui

46

20

30

40

Kriterijus nustatomas aukštosios mokyklos penkerių
kalendorinių metų metinio vidurkio patirtų išlaidų
technologinei (meninės kūrybos) įrangai, kuri tiesiogiai
skirta studijoms ir mokslui, įgyti ar išsinuomoti, ir
studentų skaičiaus visos darbo dienos ekvivalentu
santykiu.
Kriterijus apskaičiuojamas aukštosios mokyklos
metinių išlaidų bibliotekos (bibliotekų) fondams
atnaujinti ir studentų skaičiaus visos darbo dienos
ekvivalentu santykiu.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis apie išlaidas
technologinės įrangos įsigijimui ir nuomai per
ataskaitinius ir ketverius ankstesnius metus. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Fakultetai teikia duomenis apie bibliotekų fondų
atnaujinimo išlaidas ataskaitiniu laikotarpiu. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

P-01-01-01-02-44

P-01-01-01-02-45

Bibliotekos (bibliotekų) fizinės darbo vietos, vnt.

Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotos darbo vietos, vnt.

P-01-01-01-02-46

Lėšos, vidutiniškai tenkančios vienam studentui studijų srityse, Lt

P-01-01-01-02-47

Atliktų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

P-01-01-01-02-48

Socialinių mokslų srities studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui, vnt.

2012

18

8

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

18

9

18

15

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

18

Kriterijus nustatomas studentų skaičiaus,
apskaičiuojamo visos darbo dienos ekvivalentu, ir
bibliotekos (bibliotekų) fizinių darbo (neįskaitant
kompiuterizuotų darbo vietų) vietų, padaugintų iš darbo
laiko, santykiu (šiuo metu teikiamas fizinių vietų
skaičius)

Fakultetai teikia duomenis apie bibliotekų fizinių darbo
vietų, neįskaitant kompiuterizuotų darbo vietų, skaičių
ir vidutinį bibliotekų darbo laiko trukmę per savaitę
valandomis. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis
apie studentų skaičių.

15

Kriterijus apskaičiuojamas studentų skaičiaus visos
darbo dienos ekvivalentu ir bibliotekos (bibliotekų)
kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus santykiu (šiuo
metu teikiamas kompiuterizuotų vietų skaičius).

Kompiuterių centras teikia duomenis apie bibliotekų
kompiuterizuotų darbo vietų skaičių. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

Fakultetai teikia duomenis apie lėšas, gautas studijoms
Lėšos, tenkančios vienam studentui studijų srityse ir
pagal studijų sritis, atskirai pavasario ir rudens studijų
pakopose apskaičiuojamos, atskirai pavasario ir rudens
semestrams. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis
studijų semestrams gautų studijoms lėšų sumą dalijant
apie studentų skaičių pagal studijų sritis, atskirai
iš to semestro studentų skaičiaus.
pavasario ir rudens studijų semestrams.

4 100

4 100

4 200

4 300

11

20

30

40

Atliktų taikomųjų tyrimų skaičius per ataskaitinius
metus

22

Kriterijus apskaičiuojamas visų studijų formų studentų
skaičiaus (visos darbo dienos ekvivalentu) ir dėstytojų
Fakultetai teikia duomenis apie dėstytojų skaičių pagal
užimtų etatų skaičiaus srityje santykį padauginus iš
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
studentų dalies srityje SDi ir juos sudedant. Jei
teikia duomenis apie studentų skaičių.
dėstytojas dirba keliose studijų srityse, jo krūvis
skaičiuojamas etato dalimis.

20

Kriterijus apskaičiuojamas visų studijų formų studentų
skaičiaus (visos darbo dienos ekvivalentu) ir dėstytojų
Fakultetai teikia duomenis apie dėstytojų skaičių pagal
užimtų etatų skaičiaus srityje santykį padauginus iš
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
studentų dalies srityje SDi ir juos sudedant. Jei
teikia duomenis apie studentų skaičių.
dėstytojas dirba keliose studijų srityse, jo krūvis
skaičiuojamas etato dalimis.
Fakultetai teikia duomenis apie darbuotojų, teikiančių
pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdimui, pagal
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
teikia duomenis apie studentų skaičių.

14

16

20

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-02-49

Biomedicinos studijų srities studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui, vnt.

P-01-01-01-02-50

Studentų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, teikiančiam pagalbą studijų ir
mokslinių tyrimų vykdymui, vnt.

49

48

45

45

Kriterijus apskaičiuojamas studentų skaičiaus (visos
darbo dienos ekvivalentu) ir darbuotojų, teikiančių
pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdymui, užimtų
etatų skaičiaus santykį padauginus iš studentų dalies
srityje ir juos sudedant.

P-01-01-01-02-51

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų
santykis, proc.

6,6

14,4

15

16

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų
menininkų), užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų
etatų santykis.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-02-52

Dėstytojų, dirbančių ne pagrindiniame darbe, t. y. laisvu nuo darbo pagrindinėje
darbovietėje metu, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc.

19

29

29

29

Dėstytojų, einančių antraeiles pareigas, t. y. laisvu nuo
darbo pagrindinėje darbovietėje metu, užimtų etatų ir
bendro dėstytojų užimtų etatų santykis.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-02-53

Įstojusiųjų į aukštąją mokyklą konkursiniai balai, proc.

27

27

27

27

Įstojusiųjų su mažesniais nei 7 balai dalis nuo visų
priimtų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

15

16

18

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
P-01-01-01-02-54

Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų Lietuvos darbo biržoje, skaičiaus ir
bendro absolventų skaičiaus santykis, proc.

P-01-01-01-02-55

Aukštojo mokslo kvalifikaciją valstybės finansuojamose studijų vietose įgijusių
absolventų dalis nuo įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas, proc.

01 01 01 03

Uždavinys. Užtikrinti kokybiškų technologijos ir fizinių mokslų srities studijų,
taikomųjų tyrimų ir konsultacinės veiklos plėtrą TF

2012
16

60

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015
15

65

15

70

15

70

Kriterijus apskaičiuojamas studijų srities valstybės
finansuojamų studentų, įgijusių aukštojo mokslo
kvalifikaciją, skaičiaus ir priimtų valstybės
finansuojamų studentų skaičiaus pirmoje studijų
pakopoje ir vientisosiose studijose santykį padauginus
iš priimtų studentų į pirmąją studijų pakopą ir
vientisąsias studijas studijų srityje dalies valstybės
finansuojamose vietose ir juos sudedant.

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Baigiamųjų darbų / projektų, parengtų pagal verslo įmonių, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų užsakymus, dalis, proc.

70

75

80

85

P-01-01-01-03-02

Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo, proc.

80

80

85

90

Bendras absolventų įsidarbinimas po pirmų metų po baigimo, proc.

n. d.

70

72

Duomenų šaltinis
Lietuvos darbo birža teikia užregistruotų absolventų
skaičių. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis apie
absolventų skaičių.

P-01-01-01-03-01

P-01-01-01-03-03

Apskaičiavimo metodas
Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų
Lietuvos darbo biržoje, skaičiaus ir bendro tų metų
absolventų skaičiaus santykis

75

P-01-01-01-03-04

Bendras absolventų įsidarbinimas po antrų metų po baigimo, proc.

n. d.

75

77

80

P-01-01-01-03-05

Darbdavių nuomonė apie rengiamų specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos
poreikius, balai

n. d.

3,5

3,75

4

P-01-01-01-03-06

Teigiamai vertinančių saviraiškos galimybes Kolegijoje studentų dalis, proc.

n. d.

50

60

70

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant studentų
baigiamųjų darbų ir projektų parengtų pagal verslo
įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių
organizacijų užsakymus skaičių iš baigiamųjų darbų ir
projektų skaičiaus. Skaičiuojami baigiamieji darbai ir
projektai, įskaityti per ataskaitinius kalendorinius
metus.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, skaičių iš visų
absolventų , įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, sumos.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje vieneriais
metais anksčiau už ataskaitinius kalendorinius metus,
skaičių iš visų absolventų, įgijusių kvalifikaciją
Kolegijoje vieneriais metais anksčiau už ataskaitinius
kalendorinius metus, skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje dvejais
metais anksčiau už ataskaitinius kalendorinius metus,
skaičių iš visų absolventų, įgijusių kvalifikaciją
Kolegijoje dvejais metais anksčiau už ataskaitinius
kalendorinius metus, skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas pagal darbdavių klausimyno
klausimo apie studijų programų siekiamų rezultatų
tikslingumą vidutinę atsakymo vertę pagal penkių balų
Likerto skalę.

Fakultetai teikia informaciją apie baigiamųjų darbų,
parengtų pagal verslo įmonių, valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų užsakymus, skaičių ir visų
įskaitytų baigiamųjų darbų skaičių.

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis apie
dirbančių ir bendrą absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).

Studijų ir karjeros tarnyba renka ir teikia duomenis apie
dirbančių ir visų absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).

Studijų ir karjeros tarnyba renka ir teikia duomenis apie
dirbančių ir visų absolventų skaičių iš elektroninės
absolventų stebėsenos sistemos (skaičiuojama
ataskaitinių metų vasario 1 d.).
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbdavių
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Kriterijus apskaičiuojamas pagal studentų klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
klausimo apie popaskaitinės studentų veiklos galimybių
nuomonės apklausą ir yra atsaking už kriterijaus
vertinimą procentinę dalį atsakymų, surinkusių ne
reikšmės apskaičiavimą.
mažiau 3 balus penkiabalėje Likerto skalėje.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant gautas pajamas iš
studijų ir mokslo populiarinimo medžiagos per
ataskaitinius kalendorinius metus.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant studentų
publikacijas, išleistas per ataskaitinius kalendorinius
metus

Duomenų šaltinis
Fakultetai teikia informaciją apie pajamų iš studijų ir
mokslo populiarinimo medžiagos sumą.

P-01-01-01-03-07

Pajamos iš publikuotos studijų ir mokslo populiarinimo medžiagos, Lt

0

700

1 000

1 000

P-01-01-01-03-08

Studentų publikacijų skaičius, vnt.

30

40

50

50

P-01-01-01-03-09

Dėstytojų iki 45 m. dalis nuo bendro Kolegijos dėstytojų skaičiaus, proc.

54

54

54

54

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant jaunesnių nei 45 m. Personalo skyrius teikia informaciją apie dėstytojų
dėstytojų skaičių iš visų dėstytojų skaičiaus.
amžių ir skaičių.

P-01-01-01-03-10

Kvalifikaciją tobulinusio akademinio personalo dalis nuo bendro Kolegijos
akademinio personalo skaičiaus, proc.

70

70

80

90

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus kvalifikaciją tobulinusio akademinio personalo
skaičių iš bendro akademinio personalo skaičiaus

P-01-01-01-03-11

Darbuotojų nuomonė apie Kolegijos sudarytas mokymosi galimybes, balai

n. d.

3

3,5

3,75

P-01-01-01-03-12

Kolegijos studentų pasitenkinimas studijomis, balai

3,67

3,75

3,8

3,8

P-01-01-01-03-13

Baigusių studijas/ įgijusių diplomą per numatytą laikotarpį studentų dalis, proc.

50

53

55

60

P-01-01-01-03-14

Studentų, nutraukusių studijas, proc.

25

20

18

18

P-01-01-01-03-15

Kolegijos absolventų pasitenkinimas įgytu išsilavinimu, balai

n. d.

3,7

3,8

3,9

P-01-01-01-03-16

Studijų programų užsienio kalba skaičius, vnt.

0

0

1

2

P-01-01-01-03-17

Dėstytojų, kurie gali skaityti paskaitas užsienio kalba, proc.

30

35

40

50

P-01-01-01-03-18

Leidinių skaičius, vnt.

8

8

8

10

P-01-01-01-03-19

Dėstytojų mokslinių publikacijų skaičius, vnt.

79

80

85

85

P-01-01-01-03-20

Socialinių partnerių pasitenkinimas Kolegijos veikla, balai

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
darbuotojams klausimą apie mokymosi galimybes.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
studentams klausimą apie pasitenkinimą studijomis.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę

Fakultetai teikia duomenis apie studentų publikacijų
skaičių.

Personalo skyrius teikia informaciją apie etatų sąraše
esančių kvalifikaciją patobulinusių darbuotojų skaičių
bei bendrą darbuotojų skaičių.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių absolventų,
įgijusių per nustatytą laikotarpį kvalifikaciją Kolegijoje Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
ataskaitiniais metais, iš skaičiaus visų studentų įstojusių reikšmės apskaičiavimui.
kartu su baigusiais tais metais.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
nutraukusiųjų studijų sutartis studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
absolventams klausimą apie pasitenkinimą įgytu
išsilavinimu. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5
balų sistemoje pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visų užsienio
kalba dėstomų studijų programų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant etatų skaičių
dėstytojų, turinčių pakankamą kvalifikaciją skaityti
paskaitas užsienio kalba, iš bendro dėstytojų etatų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant per ataskaitinius
metus išleistus Kolegijos leidinius
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant per ataskaitinius
metus išleistas mokslines Kolegijos dėstytojų
publikacijas
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
socialiniams partneriams klausimą apie pasitenkinimą
Kolegija. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų
sistemoje pagal Likerto skalę

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja absolventų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja socialinių
partnerių nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

P-01-01-01-03-21

Praktinių užsiėmimų, kurie buvo vykdomi ne Kolegijai priklausančiose praktikos
bazėse, dalis lyginant su bendru praktiniams užsiėmimams skirtų akademinių
valandų skaičiumi, proc.

20

20

25

25

P-01-01-01-03-22

Studijų dalykų, kuriuose bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, proc.

20

20

22

25

P-01-01-01-03-23

Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė, Lt

40 000

10 000

20 000

40 000

P-01-01-01-03-24

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje studijuoti studentų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos studentų skaičiumi, proc.

0,2

0,5

1

1,5

P-01-01-01-03-25

Išvykusių į užsienį studijuoti Kolegijos studentų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
studentų skaičiumi, proc.

1

0,5

1

1,5

P-01-01-01-03-26

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje dėstyti dėstytojų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos dėstytojų skaičiumi, proc.

14

14

14

14

P-01-01-01-03-27

Išvykusių į užsienį dėstyti Kolegijos dėstytojų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
dėstytojų skaičiumi, proc.

5

6

6

6

P-01-01-01-03-28

Tarptautinių projektų skaičius, vnt.

0

1

1

2

P-01-01-01-03-29

Pajamos iš Kolegijos teikiamų paslaugų visuomenei (neįskaitant pajamų iš tęstinių
studijų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo), Lt

0

10 000

20 000

30 000

P-01-01-01-03-30

Kolegijos atliktų užsakomųjų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

17

18

19

20

P-01-01-01-03-31

Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc.

50

50

60

65

P-01-01-01-03-32

Kolegijos studentų savivaldos narių skaičius pagal atskirus fakultetus, vnt.

20

20

25

40

P-01-01-01-03-33

Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.

3

3

5

10

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
ne Kolegijai priklausančiose praktikos bazėse vykdytų
praktinių užsiėmimų akademinių valandų skaičių iš
bendro praktiniams užsiėmimas skirto akademinių
valandų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais vykdytų studijų dalykų, kuriuose
bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, iš
skaičiaus visų ataskaitiniais metais vykdytų studijų
dalykų
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos
vertę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
studijuoti studentų iš bendro Kolegijos studentų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
išvykusių į užsienį studijuoti studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
dėstyti dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus
ataskaitiniais metais pagal etatų sąrašą
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais išvykusių į užsienį dėstyti
dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus ataskaitiniais
metais pagal etatų sąrašą
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykdytų tarptautinių projektų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais gautas pajamas iš Kolegijos teikiamų paslaugų,
neįskaitant pajamų iš tęstinių studijų, suaugusiųjų
mokymo ir švietimo.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais atliktus užsakomuosius mokslo taikomuosius
tyrimus.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
įsitraukusių į visuomeninę veiklą Kolegijos
bendruomenės narių skaičių iš bendro Kolegijos
bendruomenės narių skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant Kolegijos
savivaldos narių skaičių ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant į Kolegijos
bendruomenės klausimyno klausimą apie dalyvavimą
savanorystės veikloje teigiamai atsakiusių
bendruomenės narių skaičių iš viso bendruomenės narių
skaičiaus

Duomenų šaltinis

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie iš
užsienio atvykusius studentus. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie į užsienį
išvykusius studentus. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui..
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja Kolegijos
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
P-01-01-01-03-34

Kolegijos renginių skaičius, vnt.

P-01-01-01-03-35

Žmonių, dalyvavusių Kolegijos renginiuose, skaičius, vnt.

P-01-01-01-03-36

Darbuotojų nuomonės apklausos apie pasitenkinimą darbu Kolegijoje, balai

P-01-01-01-03-37

P-01-01-01-03-38

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

4

4

5

7

230

200

250

350

n. d.

3,5

3,75

4

Dėstytojų, kurie elektroninėje mokymosi aplinkoje skelbia paskaitų medžiagą, proc.

75

75

80

85

Studentų, prisiregistravusių MOODLE aplinkoje, proc.

75

80

85

90

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykusius Kolegijos renginius.

Duomenų šaltinis
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
įvykusius renginius.

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant žmonių,
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
dalyvavusių Kolegijos renginiuose ataskaitiniais metais,
įvykusiuose renginiuose dalyvavusių žmonių skaičių.
skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
darbuotojams klausimus apie pasitenkinimą darbu,
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
inovatyvių metodų taikymą ir t.t.. Nurodomas atsakymų
reikšmės apskaičiavimą.
verčių vidurkis 5 balų sistemoje pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dėstytojų, kurie
intranete talpina paskaitų medžiagą, skaičių iš bendro
dėstytojų skaičiaus pagal etatų sąrašą.
Kriterijus apskaičiuojamas studentų prisiregistravusių
MOODLE aplinkoje skaičių dalinant iš visų studentų
skaičiaus.

Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui (skaičiuojama ataskaitinių
metų vasario 1 d.).

P-01-01-01-03-39

Studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo būdai, proc.

75

75

80

85

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
vykdytų studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
būdai, skaičių iš visų ataskaitiniais metais vykdytų
apskaičiavimui.
studijų dalykų skaičiaus

P-01-01-01-03-40

Iš valstybės finansuojamų studentų „krepšelių“ gautų pajamų dalis, lyginant su
bendromis kolegijos pajamomis, proc.

85

85

82

80

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus iš valstybės finansuojamų studentų "krepšelių"
gautas pajamas iš bendrų ataskaitiniais metais gautų
pajamų.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

10

Aukštosios mokyklos bendrasis patalpų, išskyrus
specialų valstybės saugomų objektų statusą turinčių
pastatų, tiesiogiai nesusijusių su studijų veikla, plotas
(nuosavybės, patikėjimo, panaudos teise, nuomos ir
(arba) kitais teisėtais pagrindais valdomos patalpos,
išskyrus kitiems subjektams perduotų valdyti ir (arba)
naudotis patalpų plotą (nuomos ar kitais teisėtais
pagrindais) padalintas iš studentų skaičius visos darbo
dienos ekvivalentu.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis apie bendrą
patalpų plotą. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.

P-01-01-01-03-41

Bendrasis patalpų plotas, tenkantis vienam studentui, kv. m

10

10

10

P-01-01-01-03-42

Technologinės įrangos atnaujinimas, Lt/studentui

140

150

150

150

P-01-01-01-03-43

Bibliotekos (bibliotekų) fondų atnaujinimas, Lt/studentui

46

20

30

40

Kriterijus nustatomas aukštosios mokyklos penkerių
kalendorinių metų metinio vidurkio patirtų išlaidų
technologinei (meninės kūrybos) įrangai, kuri tiesiogiai
skirta studijoms ir mokslui, įgyti ar išsinuomoti, ir
studentų skaičiaus visos darbo dienos ekvivalentu
santykiu.
Kriterijus apskaičiuojamas aukštosios mokyklos
metinių išlaidų bibliotekos (bibliotekų) fondams
atnaujinti ir studentų skaičiaus visos darbo dienos
ekvivalentu santykiu.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis apie išlaidas
technologinės įrangos įsigijimui ir nuomai per
ataskaitinius ir ketverius ankstesnius metus. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Fakultetai teikia duomenis apie bibliotekų fondų
atnaujinimo išlaidas ataskaitiniu laikotarpiu. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

P-01-01-01-03-44

P-01-01-01-03-45

Bibliotekos (bibliotekų) fizinės darbo vietos, vnt.

Bibliotekos (bibliotekų) kompiuterizuotos darbo vietos, vnt.

P-01-01-01-03-46

Lėšos, vidutiniškai tenkančios vienam studentui studijų srityse, Lt

P-01-01-01-03-47

Atliktų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

P-01-01-01-03-48

Fizinių mokslų srities studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui, vnt.

2012

219

91

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

220

92

220

95

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

220

Kriterijus nustatomas studentų skaičiaus,
apskaičiuojamo visos darbo dienos ekvivalentu, ir
bibliotekos (bibliotekų) fizinių darbo (neįskaitant
kompiuterizuotų darbo vietų) vietų, padaugintų iš darbo
laiko, santykiu (šiuo metu teikiamas fizinių vietų
skaičius)

Fakultetai teikia duomenis apie bibliotekų fizinių darbo
vietų, neįskaitant kompiuterizuotų darbo vietų, skaičių
ir vidutinį bibliotekų darbo laiko trukmę per savaitę
valandomis. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis
apie studentų skaičių.

95

Kriterijus apskaičiuojamas studentų skaičiaus visos
darbo dienos ekvivalentu ir bibliotekos (bibliotekų)
kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus santykiu (šiuo
metu teikiamas kompiuterizuotų vietų skaičius).

Kompiuterių centras teikia duomenis apie bibliotekų
kompiuterizuotų darbo vietų skaičių. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

Fakultetai teikia duomenis apie lėšas, gautas studijoms
Lėšos, tenkančios vienam studentui studijų srityse ir
pagal studijų sritis, atskirai pavasario ir rudens studijų
pakopose apskaičiuojamos, atskirai pavasario ir rudens
semestrams. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis
studijų semestrams gautų studijoms lėšų sumą dalijant
apie studentų skaičių pagal studijų sritis, atskirai
iš to semestro studentų skaičiaus.
pavasario ir rudens studijų semestrams.

3 700

3 795

4 000

4 000

37

40

45

50

Atliktų taikomųjų tyrimų skaičius per ataskaitinius
metus

15

Kriterijus apskaičiuojamas visų studijų formų studentų
skaičiaus (visos darbo dienos ekvivalentu) ir dėstytojų
Fakultetai teikia duomenis apie dėstytojų skaičių pagal
užimtų etatų skaičiaus srityje santykį padauginus iš
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
studentų dalies srityje SDi ir juos sudedant. Jei
teikia duomenis apie studentų skaičių.
dėstytojas dirba keliose studijų srityse, jo krūvis
skaičiuojamas etato dalimis.

17

Kriterijus apskaičiuojamas visų studijų formų studentų
skaičiaus (visos darbo dienos ekvivalentu) ir dėstytojų
Fakultetai teikia duomenis apie dėstytojų skaičių pagal
užimtų etatų skaičiaus srityje santykį padauginus iš
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
studentų dalies srityje SDi ir juos sudedant. Jei
teikia duomenis apie studentų skaičių.
dėstytojas dirba keliose studijų srityse, jo krūvis
skaičiuojamas etato dalimis.
Fakultetai teikia duomenis apie darbuotojų, teikiančių
pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdimui, pagal
studijų sritis iš etatų sąrašo. Studijų ir karjeros tarnyba
teikia duomenis apie studentų skaičių.

7

9

12

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-03-49

Technologinių studijų srities studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui, vnt.

P-01-01-01-03-50

Studentų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, teikiančiam pagalbą studijų ir
mokslinių tyrimų vykdymui, vnt.

51

49

47

45

Kriterijus apskaičiuojamas studentų skaičiaus (visos
darbo dienos ekvivalentu) ir darbuotojų, teikiančių
pagalbą studijų ir mokslinių tyrimų vykdymui, užimtų
etatų skaičiaus santykį padauginus iš studentų dalies
srityje ir juos sudedant.

P-01-01-01-03-51

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų
santykis, proc.

6 ,6

8

10

10

Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį (pripažintų
menininkų), užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų
etatų santykis.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-03-52

Dėstytojų, dirbančių ne pagrindiniame darbe, t. y. laisvu nuo darbo pagrindinėje
darbovietėje metu, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc.

15

15

13

13

Dėstytojų, einančių antraeiles pareigas, t. y. laisvu nuo
darbo pagrindinėje darbovietėje metu, užimtų etatų ir
bendro dėstytojų užimtų etatų santykis.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-01-01-03-53

Įstojusiųjų į aukštąją mokyklą konkursiniai balai, proc.

27

27

27

27

Įstojusiųjų su mažesniais nei 7 balai dalis nuo visų
priimtų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

15,55

16,87

17

1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo taikomosios bei konsultacinės veiklos plėtojimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
P-01-01-01-03-54

Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų Lietuvos darbo biržoje, skaičiaus ir
bendro absolventų skaičiaus santykis, proc.

P-01-01-01-03-55

Aukštojo mokslo kvalifikaciją valstybės finansuojamose studijų vietose įgijusių
absolventų dalis nuo įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas, proc.

01 01 01 04

Uždavinys. Užtikrinti tęstinių studijų, formaliojo ir neformaliojo profesinio
mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes

P-01-01-01-04-01

2012
16

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015
15

15

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

15

Aukštosios mokyklos absolventų, užregistruotų
Lietuvos darbo biržoje, skaičiaus ir bendro tų metų
absolventų skaičiaus santykis

Lietuvos darbo birža teikia užregistruotų absolventų
skaičių. Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis apie
absolventų skaičių.

Kriterijus apskaičiuojamas studijų srities valstybės
finansuojamų studentų, įgijusių aukštojo mokslo
kvalifikaciją, skaičiaus ir priimtų valstybės
finansuojamų studentų skaičiaus pirmoje studijų
pakopoje ir vientisosiose studijose santykį padauginus
iš priimtų studentų į pirmąją studijų pakopą ir
vientisąsias studijas studijų srityje dalies valstybės
finansuojamose vietose ir juos sudedant.

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

60

65

70

70

Tęstinių studijų studentų skaičius, vnt.

60

100

150

300

P-01-01-01-04-02

Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo mokinių skaičius, vnt.

350

450

600

1000

P-01-01-01-04-03

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo klausytojų skaičius, vnt.

290

305

320

335

P-01-01-01-04-04

Dėstytojų, aktyviai įsitraukusių į tęstinių studijų centro veiklą, dalis nuo visų
dėstytojų, proc.

9,8

16,4

16,4

16,4

P-01-01-01-04-05

Nuotolinių studijų kursų, aprobuotų kaip metodinės priemonės, skaičius, vnt.

0

3

5

10

P-01-01-01-04-06

Vykdomų formaliųjų ir neformaliųjų mokymo programų skaičius, vnt.

10

15

20

30

P-01-01-01-04-07

Kolegijos studentų pasitenkinimas studijomis, balai

n. d.

3,5

3,75

4

P-01-01-01-04-08

Pajamos iš Kolegijos teikiamų paslaugų, Lt

n. d.

200 000

300 000

500 000

01 01 01 05

Uždavinys. Teikti paramą studentams mokant stipendijas ir skiriant
vienkartines išmokas

P-01-01-01-05-01

Stipendijas ir vienkartines išmokas gaunančių studentų, proc.

9

10

10

10

P-01-01-01-05-02

Rėmėjų stipendijų skaičius, vnt.

2

3

4

5

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant tęstinių studijų
studentų skaičių ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant formaliojo ir
neformaliojo profesinio mokymo mokinių skaičių
ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant neformaliojo
profesinio mokymo mokinių skaičių ataskaitiniais
metais
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dėstytojų, aktyviai
įsitraukusių į tęstinių studijų centro veiklą, skaičių
ataskaitiniais metais iš visų dėstytojų skaičiaus pagal
etatų sąrašą ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant nuotolinių studijų
kursų, aprobuotų kaip metodinės priemonės, skaičių
ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant vykdomų
formaliųjų ir neformaliųjų mokymo programų skaičių
ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
studentams klausimą apie pasitenkinimą studijomis.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais gautas pajamas iš Kolegijos teikiamų paslaugų.

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant stipendijas ir
vienkartines išmokas gavusių ataskaitiniais metais
studentų skaičių iš bendro studentų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais gautas remėjų stipendijas.

Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.
Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

2 programos „Parama akademinei veiklai“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
01 02 01

Tikslas. Plėtoti kokybiškas administravimo ir ūkio priežiūros paslaugas
akademinei bendruomenei, efektyviai panaudojant Kolegijos lėšas

R-01-02-01-01

Administravimo ir ūkio priežiūros sąnaudų dalis nuo visų Kolegijos pajamų, proc.

01 02 01 01

Uždavinys. Užtikrinti kokybišką administracinių paslaugų teikimą akademinei
bendruomenei

P-01-02-01-01-01

Akademinės bendruomenės nuomonės apklausos dėl administracijos veiklos
vertinimo, balai

P-01-02-01-01-02

Įgyvendinamų ES fondų, Mokymosi visą gyvenimą programų bei nacionalinių
iniciatyvų projektų skaičius, vnt.

P-01-02-01-01-03

„Google“ paieškos rezultatų pagal tikslią frazę „Klaipėdos valstybinė kolegija“ ir
„Klaipeda State College“ skaičius, vnt.

P-01-02-01-01-04

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

26

n. d.

25

3,5

23

3,75

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

23

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis apie
Kriterijus apskaičiuojamas sumą administravimo ir ūkio
kolegijos visas pajamas ir administravimo sąnaudas
priežiūros sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį dalinant iš
ataskaitiniais metais. Infrastruktūros skyrius teikia
visų kolegijos pajamų per ataskaitinį laikotarpį.
duomenis apie ūkio priežiūros sąnaudas.

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
Kokybės ir audito skyrius organizuoja akademinės
akademinei bendruomenei klausimą apie
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
administracijos veiklos vertinimą. Nurodomas atsakymo
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.
vertės vidurkis 5 balų sistemoje pagal Likerto skalę.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įgyvendinamus ES fondų, mokymosi visą
Projektų skyrius teikia duomenis kriterijaus reikšmės
gyvenimą programų bei nacionalinių iniciatyvų projektų apskaičiavimui.
skaičių

8

8

12

15

66 000

230 000

350 000

500 000

Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc.

3

3

5

5

P-01-02-01-01-05

Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.

3

3

5

5

P-01-02-01-01-06

Kolegijos organizaciniam tobulėjimui skirtų pajamų dalis (Atlyginimų priedai +
Investicijos / Pajamos), proc.

0,4

0,4

0,4

0,4

P-01-02-01-01-07

1 darbuotojo profesiniam tobulinimuisi skirtos lėšos, Lt/darbuotojui

50

70

100

100

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant visas darbuotojų
tobulinimuisi skirtas lėšas per ataskaitinius metus iš
darbuotojų skaičių pagal etatų sąrašą.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-02-01-01-08

Atlyginimų priedų už motyvuojamas veiklas dalis, lyginant su darbuotojų
atlyginimais, proc.

1

1

1,5

1,5

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant priedų už
motyvuojamas veiklos dalis per ataskaitinius metus
sumą iš darbuotojų atlyginimų per ataskaitinius metus

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
darbuotojams klausimus apie pasitenkinimą darbu,
inovatyvių metodų taikymą. Nurodomas atsakymų
verčių vidurkis 5 balų sistemoje pagal Likerto skalę

Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

P-01-02-01-01-09

Darbuotojų nuomonės apklausos dėl pasitenkinimo darbu Kolegijoje, balai

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant „Google“
Viešųjų ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
paieškos rezultatų pagal tikslią frazę „Klaipėdos
reikšmės apskaičiavimui.
valstybinė kolegija“ ir „Klaipeda State College“ skaičių
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
įsitraukusių į visuomeninę veiklą Kolegijos
bendruomenės narių skaičių iš bendro Kolegijos
bendruomenės narių skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant į Kolegijos
bendruomenės klausimyno klausimą apie dalyvavimą
savanorystės veikloje teigiamai atsakiusių
bendruomenės narių skaičių iš viso bendruomenės narių
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas sumą kolegijos išlaidų
darbuotojų atlyginimų priedams ir investicijoms
dalinant iš bendrų kolegijos pajamų ataskaitiniais
metais

Struktūriniai padaliniai teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja Kolegijos
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

Duomenis teikia Finansų ir apskaitos skyrius.

2 programos „Parama akademinei veiklai“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
P-01-02-01-01-10

Akademinės bendruomenės nuomonės apklausos dėl e. paslaugų pakankamumo,
balai

P-01-02-01-01-11

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
akademinei bendruomenei klausimą apie e. paslaugas.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant administracines
sąnaudas ataskaitiniais metais iš visų kolegijos patirtų
sąnaudų.

Duomenų šaltinis
Kokybės ir audito skyrius organizuoja akademinės
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

n. d.

3,5

3,75

4

Administracinių sąnaudų dalis, lyginant su visomis Kolegijos patirtomis
sąnaudomis, proc.

10

11

11

12

P-01-02-01-01-12

Aukštosios mokyklos belaidžiu ryšiu dengiamas bendrasis patalpų plotas, proc.

10

50

75

100

Kriterijus apskaičiuojamas pagal Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro nustatytą Aukštosios
mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-02-01-01-13

Informacinių technologijų išteklių atnaujinimas, Lt/studentui

140

40

45

50

Kriterijus apskaičiuojamas pagal Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro nustatytą Aukštosios
mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-02-01-01-14

Aukštosios mokyklos administracijos (kartu su kitais darbuotojais) užimtų etatų ir
dėstytojų (kartu su mokslo darbuotojais) užimtų etatų santykis, proc.

20

21

21

21

Kriterijus apskaičiuojamas pagal Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro nustatytą Aukštosios
mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką

Personalo skyrius teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-02-01-01-15

Aukštosios mokyklos administracijos (kartu su kitais darbuotojais) užimtų etatų ir
aukštosios mokyklos studentų visos darbo dienos ekvivalentu santykis, proc.

1,4

1,4

1,5

1,5

Kriterijus apskaičiuojamas pagal Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro nustatytą Aukštosios
mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką

Personalo skyrius teikia duomenis darbuotojų etatų
apskaičiavimui. Studijų ir karjeros tarnybą teikia
duomenis apie studentų skaičių.

01 02 01 02

Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ūkio priežiūros paslaugų teikimą akademinei
bendruomenei

P-01-02-01-02-01

Bendrabučių pajamų / sąnaudų santykis, proc.

70

70

80

95

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant bendrabučių
pajamas iš bendrabučių sąnaudų ataskaitiniais metais

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-02-01-02-02

Baseino pajamų / sąnaudų santykis, proc.

41

41

0

0

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-02-01-02-03

Išnuomotų patalpų ploto santykis su akademinei veiklai nenaudojamų ir
neišnuomotų patalpų plotu, proc.

10

10

50

90

P-01-02-01-02-04

Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc.

1

3

5

10

P-01-02-01-02-05

Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės veikloje, dalis, proc.

1

3

5

10

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant baseino pajamas iš
baseino sąnaudų ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant išnuomotų patalpų
plotą iš akademinei veiklai nenaudojamų ir
neišnuomotų patalpų plotu
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
įsitraukusių į visuomeninę veiklą Kolegijos
bendruomenės narių skaičių iš bendro Kolegijos
bendruomenės narių skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant į Kolegijos
bendruomenės klausimyno klausimą apie dalyvavimą
savanorystės veikloje teigiamai atsakiusių
bendruomenės narių skaičių iš viso bendruomenės narių
skaičiaus

P-01-02-01-02-06

Akademinės bendruomenės nuomonės apklausos dėl materialinės bazės, balai

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijaus reikšmė apskaičiuojamas pagal klausimyno
akademinei bendruomenei klausimą apie materialinę
bazę. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų
sistemoje pagal Likerto skalę.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Infrastruktūros skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.
Struktūriniai padaliniai teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja Kolegijos
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja akademinės
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

2 programos „Parama akademinei veiklai“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

P-01-02-01-02-07

Pastatų ir patalpų atnaujinimas, Lt / kv. m

2012

52

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

52

52

52

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

Kriterijaus reikšmė apskaičiuojamas kaip aukštosios
mokyklos metinių sąnaudų, skirtų patalpų atnaujinimui Infrastruktūros skyrius teikia duomenis kriterijaus
ir remonto darbams, santykis su aukštosios mokyklos
reikšmės apskaičiavimui.
disponuojamu bendruoju patalpų plotu (Lt/kv.m)

3 programos „Strateginių pokyčių įgyvendinimas“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas
Tikslas. Tapti didžiausia pagal studentų skaičių aukštąja mokykla Vakarų
01 03 01
Lietuvoje

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

27

27

28

29

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant Kolegijos studentų
skaičių ataskaitiniais metais iš bendro skaičiaus
Naudojami Lietyvos statistikos departamento ir Studijų
studentų, studijuojančių Vakarų Lietuvos aukštosiose
ir karjeros tarnybos duomenys apie studentų skaičių.
mokyklose ataskaitiniais metais

Kolegijos studentų pasitenkinimas studijomis, balai

3,7

3,75

3,8

3,9

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
studentams klausimą apie pasitenkinimą studijomis.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę

P-01-03-01-01-02

Baigusių studijas/ įgijusių diplomą per numatytą laikotarpį studentų dalis, proc.

57

60

65

70

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių absolventų,
įgijusių per nustatytą laikotarpį kvalifikaciją Kolegijoje Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
ataskaitiniais metais, iš skaičiaus visų studentų įstojusių reikšmės skaičiavimui.
kartu su baigusiais tais metais.

P-01-03-01-01-03

Studentų, nutraukusių studijas, dalis, proc.

18

14

12

12

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
nutraukusiųjų studijų sutartis studentų skaičių iš bendro
reikšmės skaičiavimui.
studentų skaičiaus.

01 03 01 02

Uždavinys. Rengti darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus

P-01-03-01-02-01

Darbdavių ir įmonių, priėmusių Kolegijos studentus į darbą, vertinimas, balai

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal darbdavių klausimyno Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbdavių
klausimo apie Kolegijos studentų vertinimą vidutinę
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
atsakymo vertę pagal penkių balų Likerto skalę.
reikšmės apskaičiavimą.

P-01-03-01-02-02

Tęstinių studijų studentų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo programų dalyvių
skaičius, vnt.

700

855

1070

1635

P-01-03-01-02-03

Kolegijos absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo, proc.

72

74

80

80

P-01-03-01-02-04

Kolegijos absolventų pasitenkinimas įgytu išsilavinimu, balai

n. d.

3,7

3,8

3,9

01 03 01 03

Uždavinys: Sukurti palankias studijų sąlygas užsienio studentams

P-01-03-01-03-01

Studijų programų užsienio kalba skaičius, vnt.

1

1

3

6

P-01-03-01-03-02

Dėstytojų, kurie gali skaityti paskaitas užsienio kalba, dalis, proc.

55

65

68

70

01 03 01 04

Uždavinys: Formuoti patrauklų Kolegijos įvaizdį

P-01-03-01-04-01

Kolegijos eilės numeris tarp aukštųjų mokyklų pagal stojančiųjų aukštajai mokyklai
suteiktų prioritetų vidurkį, nr.

3

3

3

2,5

R-01-03-01-01

Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru skaičiumi studentų, studijuojančių
Vakarų Lietuvos aukštosiose mokyklose, proc.

01 03 01 01

Uždavinys. Patenkinti Kolegijos studentų lūkesčius aukštos kokybės studijoms

P-01-03-01-01-01

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant tęstinių studijų
studentų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo programų
dalyvių skaičių ataskaitiniais metais.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dirbančių
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, skaičių iš visų
absolventų , įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje
ataskaitiniais kalendoriniais metais, sumos.
Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
absolventams klausimą apie pasitenkinimą įgytu
išsilavinimu. Nurodoma procentinė dalis atsakymų,
surinkusių ne mažiau 3 balus penkiabalėje Likerto
skalėje.
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visų užsienio
kalba dėstomų studijų programų skaičių.
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant etatų skaičių
dėstytojų, turinčių pakankamą kvalifikaciją skaityti
paskaitas užsienio kalba, iš bendro dėstytojų etatų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas pagal vidurkį prioritetų,
kuriuos stojantieji suteikė Kolegijai ataskaitiniais
metais.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja studentų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Tęstinių studijų centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Studijų ir karjeros tarnyba teikia duomenis kriterijaus
reikšmės skaičiavimui.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja absolventų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.
Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Duomenys kriterijaus reikšmės apskaičiavimui imami iš
LAMA BPO duomenų bazės.

3 programos „Strateginių pokyčių įgyvendinimas“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

P-01-03-01-04-02

Stojančiųjų, kurie per LAMA BPO pirmajame etape bet kuriuo prioritetu pasirinko
Kolegiją, dalis, lyginant su visais stojančiaisiais, proc.

P-01-03-01-04-03

„Google“ paieškos rezultatų pagal tikslią frazę „Klaipėdos valstybinė kolegija“ ir
„Klaipeda State College“ skaičius, vnt.

01 03 02

Tikslas. Būti atvira visuomenei ir turėti platų strateginių partnerių tinklą

R-01-03-02-01

Strateginių partnerių skaičius, vnt.

01 03 02 01

Uždavinys: Plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais

P-01-03-02-01-01

Socialinių partnerių pasitenkinimas Kolegijos veikla, balai

P-01-03-02-01-02

Studentų, įsidarbinusių tarpininkaujant Kolegijai, proc.

P-01-03-02-01-03

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių stojančiųjų,
kurie ataskaitiniais metais per LAMA BPO pirmajame
Duomenys kriterijaus reikšmės apskaičiavimui imami iš
etape bet kuriuo prioritetu pasirinko Kolegijos
LAMA BPO duomenų bazės.
konretaus fakulteto programą, iš visų stojančiųjų
ataskaitiniais metais skaičiaus.

10

10

11

12

66 000

230 000

350 000

500 000

20

30

45

60

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visų fakultetų
strateginių partnerių skaičių.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
socialiniams partneriams klausimą apie pasitenkinimą
Kolegija. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų
sistemoje pagal Likerto skalę

Kokybės ir audito skyrius organizuoja socialinių
partnerių nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

n. d.

3,5

3,75

4

5

7

10

15

Praktinių užsiėmimų, kurie buvo vykdomi ne Kolegijai priklausančiose praktikos
bazėse, dalis, lyginant su bendru praktiniams užsiėmimams skirtų akademinių
valandų skaičiumi, proc.

23,3

23,3

25,0

25,0

P-01-03-02-01-04

Studijų dalykų, kuriuose bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, dalis, proc.

14,7

15,0

16,3

18,3

P-01-03-02-01-05

Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė, Lt

40 000

30 000

60 000

120 000

01 03 02 02

Uždavinys: Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą

P-01-03-02-02-01

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje studijuoti studentų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos studentų skaičiumi, proc.

1,1

1,3

1,6

1,8

P-01-03-02-02-02

Išvykusių į užsienį studijuoti Kolegijos studentų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
studentų skaičiumi, proc.

1,3

1,3

1,6

1,8

P-01-03-02-02-03

Atvykusių iš užsienio Kolegijoje dėstyti dėstytojų dalis, lyginant su bendru
Kolegijos dėstytojų skaičiumi, proc.

16,0

16,0

16,0

16,0

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant „Google“
Viešųjų ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
paieškos rezultatų pagal tikslią frazę „Klaipėdos
reikšmės apskaičiavimui.
valstybinė kolegija“ ir „Klaipeda State College“ skaičių

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant studentų,
ataskaitiniais metais įsidarbinusių tarpininkaujant
Kolegijai, skaičių iš viso ataskaitiniais metais
įsidarbinusių Kolegijos tudentų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
ne Kolegijai priklausančiose praktikos bazėse vykdytų
praktinių užsiėmimų akademinių valandų skaičių iš
bendro praktiniams užsiėmimas skirto akademinių
valandų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais vykdytų studijų dalykų, kuriuose
bent 3 paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, iš
skaičiaus visų ataskaitiniais metais vykdytų studijų
dalykų
Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos
vertę
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
studijuoti studentų iš bendro Kolegijos studentų
skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
išvykusių į užsienį studijuoti studentų skaičių iš bendro
studentų skaičiaus
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais atvykusių iš užsienio Kolegijoje
dėstyti dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus
ataskaitiniais metais pagal etatų sąrašą

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie iš
užsienio atvykusius studentus. Studijų ir karjeros
tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis apie į užsienį
išvykusius studentus. Studijų ir karjeros tarnyba teikia
duomenis apie studentų skaičių.
Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

3 programos „Strateginių pokyčių įgyvendinimas“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

P-01-03-02-02-04

Išvykusių į užsienį dėstyti Kolegijos dėstytojų dalis, lyginant su bendru Kolegijos
dėstytojų skaičiumi, proc.

4,7

5,3

5,7

6,0

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant skaičių
ataskaitiniais metais išvykusių į užsienį dėstyti
dėstytojų iš vidutinio dėstytojų skaičiaus ataskaitiniais
metais pagal etatų sąrašą

Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-03-02-02-05

Tarptautinių projektų skaičius, vnt.

2,0

1,7

2,0

3,0

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykdytų tarptautinių projektų skaičių.

Tarptautinių ryšių skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

01 03 02 03

Uždavinys: Didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis

P-01-03-02-03-01

Pajamos iš Kolegijos teikiamų paslaugų visuomenei, Lt

60 000

60 000

150 000

300 000

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais gautas pajamas iš Kolegijos teikiamų paslaugų.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-03-02-03-02

Atliekamų mokslo taikomųjų tyrimų skaičius, vnt.

102

120

145

170

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais atliktus mokslo taikomuosius tyrimus.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

01 03 03

Tikslas. Ugdyti atsakingus visuomenės narius ir puoselėti krašto kultūrą
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
įsitraukusių į visuomeninę veiklą Kolegijos
Struktūriniai padaliniai teikia duomenis kriterijaus
bendruomenės narių skaičių iš bendro Kolegijos
reikšmės apskaičiavimui.
bendruomenės narių skaičiaus

R-01-03-03-01

Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc.

01 03 03 01

Uždavinys: Ugdyti atsakingus visuomenės narius

P-01-03-03-01-01

18,2

19,2

26,0

32,0

Kolegijos studentų savivaldos narių skaičius, vnt.

60

60

75

120

P-01-03-03-01-02

Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės veikloje, dalis, proc.

9,4

9,8

13

15

P-01-03-03-01-03

Kolegijos renginių skaičius, vnt.

19

21

24

27

P-01-03-03-01-04

Žmonių, dalyvavusių Kolegijos renginiuose, skaičius, vnt.

1430

1600

1750

2050

01 03 04

Tikslas. Plėtoti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, užtikrinančius
Kolegijos augimą

R-01-03-04-01

Kolegijos organizaciniam tobulėjimui skirtų pajamų dalis (Atlyginimų priedai +
Investicijos / Pajamos), proc.

0,4

0,4

0,4

0,4

Kriterijus apskaičiuojamas sumą kolegijos išlaidų
darbuotojų atlyginimų priedams ir investicijoms
dalinant iš bendrų kolegijos pajamų ataskaitiniais
metais

Duomenis teikia Finansų ir apskaitos skyrius.

01 03 04 01

Uždavinys: Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę

P-01-03-04-01-01

1 darbuotojo profesiniam tobulinimuisi skirtos lėšos, Lt/darbuotojui

50

70

100

100

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant visas darbuotojų
tobulinimuisi skirtas lėšas per ataskaitinius metus iš
darbuotojų skaičių pagal etatų sąrašą.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-03-04-01-02

Atlyginimų priedų už motyvuojamas veiklas dalis, lyginant su darbuotojų
atlyginimais, proc.

1

1

1,5

1,5

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant priedų už
motyvuojamas veiklos dalis per ataskaitinius metus
sumą iš darbuotojų atlyginimų per ataskaitinius metus

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant Kolegijos
savivaldos narių skaičių ataskaitiniais metais
Kriterijus apskaičiuojamas dalinant į Kolegijos
bendruomenės klausimyno klausimą apie dalyvavimą
savanorystės veikloje teigiamai atsakiusių
bendruomenės narių skaičių iš viso bendruomenės narių
skaičiaus

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais
metais įvykusius Kolegijos renginius.

Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
įvykusius renginius.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja Kolegijos
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas
užkriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant žmonių,
Fakultetai teikia duomenis apie fakulteto lygmenyje
dalyvavusių Kolegijos renginiuose ataskaitiniais metais,
įvykusiuose renginiuose dalyvavusių žmonių skaičių.
skaičių.

3 programos „Strateginių pokyčių įgyvendinimas“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
kodas

2012

Vertinimo kriterijų reikšmės
2013
2014
2015

Apskaičiavimo metodas

Duomenų šaltinis

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
darbuotojams klausimus apie pasitenkinimą darbu,
inovatyvių metodų taikymą. Nurodomas atsakymų
verčių vidurkis 5 balų sistemoje pagal Likerto skalę

Kokybės ir audito skyrius organizuoja darbuotojų
nuomonės apklausą ir yra atsakingas už kriterijaus
reikšmės apskaičiavimą.

n. d.

3,5

3,75

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
akademinei bendruomenei klausimą apie materialinę
bazę. Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų
sistemoje pagal Likerto skalę.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja akademinės
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

Dėstytojų, kurie elektroninėje mokymosi aplinkoje skelbia paskaitų medžiagą,
dalis, proc.

70

75

80

85

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant dėstytojų, kurie
intranete talpina paskaitų medžiagą, skaičių iš bendro
dėstytojų skaičiaus pagal etatų sąrašą.

Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-03-04-03-02

Studentų, prisiregistravusių MOODLE aplinkoje, dalis, proc.

75

80

85

90

Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant studentų
Kompiuterių centras teikia duomenis kriterijaus
prisijungimų prie intraneto skaičių ataskaitiniais metais reikšmės apskaičiavimui.

P-01-03-04-03-03

Studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo būdai, dalis, proc.

70

75

80

85

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant ataskaitiniais metais
vykdytų studijų dalykų, kuriuose naudojami e. mokymo Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
būdai, skaičių iš visų ataskaitiniais metais vykdytų
apskaičiavimui.
studijų dalykų skaičiaus

P-01-03-04-03-04

Akademinės bendruomenės nuomonės apklausos dėl e. paslaugų pakankamumo,
balai

4

Kriterijus apskaičiuojamas pagal klausimyno
akademinei bendruomenei klausimą apie e. paslaugas.
Nurodomas atsakymo vertės vidurkis 5 balų sistemoje
pagal Likerto skalę.

Kokybės ir audito skyrius organizuoja akademinės
bendruomenės nuomonės apklausą ir yra atsakingas už
kriterijaus reikšmės apskaičiavimą.

01 03 04 04

Uždavinys: Didinti Kolegijos išteklių naudojimo racionalumą

P-01-03-04-04-01

Iš valstybės finansuojamų studentų „krepšelių“ gautų pajamų dalis, lyginant su
bendromis Kolegijos pajamomis, proc.

73

73

70

65

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant per ataskaitinius
metus ne iš valstybės finansuojamų studentų
"krepšelių" gautas pajamas iš bendrų ataskaitiniais
metais gautų pajamų.

Fakultetai teikia duomenis kriterijaus reikšmės
apskaičiavimui.

P-01-03-04-04-02

Veiklos sąnaudos, tenkančios 1 studentui, proc. (nuo pajamų)

68

67

63

63

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant Kolegijos
akdeminių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas iš
veiklos pajamų vienam studentui.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis apie
kolegijos veiklos sąnaudas ir pajamas. Studijų ir
karjeros tarnyba teikia duomenis apie studentų skaičių.

P-01-03-04-04-03

Administracinių sąnaudų dalis, lyginant su visomis Kolegijos patirtomis
sąnaudomis, proc.

10

11

11

12

Kriterijus apskaičiuojamas dalinant administracines
sąnaudas ataskaitiniais metais iš visų kolegijos patirtų
sąnaudų.

Finansų ir apskaitos skyrius teikia duomenis kriterijaus
reikšmės apskaičiavimui.

P-01-03-04-01-03

Darbuotojų nuomonės apklausos apie pasitenkinimą darbu Kolegijoje, balai

01 03 04 02

Uždavinys: Užtikrinti pakankamą modernią materialinę bazę

P-01-03-04-02-01

Akademinės bendruomenės nuomonės apklausos dėl materialinės bazės, balai

01 03 04 03

Uždavinys: Užtikrinti patogias naudoti ir pakankamas e. paslaugas

P-01-03-04-03-01

n. d.

3,5

3,75

