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ĮVADAS 

              Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) trejų metų strateginis veiklos planas – 

detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame pristatoma misija, vizija, strateginiai 

tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Kolegijos vykdomos programos ir numatomi finansavimo 

šaltiniai joms įgyvendinti.  

              Strateginis veiklos planas sudaromas trejiems metams ir atnaujinamas kasmet, detalizuojant 

artimiausių vienerių metų planą. 

             Rengiant Kolegijos 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, vadovautasi: 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

• Lietuvos Respublikos  mokslo ir studijų įstatymu; 

• Strateginio planavimo metodikos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. 

nutarimo Nr. 827, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio  25 d. nutarimo Nr. 

1220 redakcija) 4 priedu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo 

Nr. 480 redakcija); 

• Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutu (įregistruotas Juridinių asmenų registre 2012 m. 

rugpjūčio 16 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. 

nutarimu Nr. 1000;  2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 949 redakcija); 

• Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gairėmis (ESG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naglis/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=101948&Zd=strateginio%2Bplanavimo%2Bmetodikos&BF=4#44z#44z
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I. VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS  

 

VIZIJA 

 Moderni, dinamiška aukštoji mokykla vykdanti tarptautiniu mastu pripažintas studijas, 

plėtojanti taikomąją mokslinę veiklą, nuolat besimokanti, atvira visuomenei ir puoselėjanti krašto 

kultūrą.  

 

MISIJA 

 Ugdyti asmenybę prasmingai veiklai rengiant aukštos kvalifikacijos profesionalus, gebančius 

sėkmingai adaptuotis regiono, šalies ir Europos kintančioje darbo rinkoje, socialiai atsakingus 

piliečius.  

 

VERTYBĖS 

 

 Socialinė atsakomybė. Mes suvokiame savo vaidmenį ir svarbą visuomenėje – prisiimame 

atsakomybę už savo veiksmus, aktyviai rūpinamės ne tik savo ar Kolegijos interesais, bet ir 

studentų, klaipėdiečių – visų Lietuvos gyventojų gerove.  

 Akademinė laisvė. Pagrindinė mūsų veiklos vertybė yra akademinė laisvė, apibrėžiama kaip 

laisvė atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, dėstyti, kalbėti ir skelbti darbus laikantis mokslo 

normų ir standartų be įsiterpimo ir bausmių, kad ir kur teisybės ir suvokimo ieškojimas nuvestų. 

Studentai, dėstytojai, darbuotojai – visi kartu patiriame ieškojimo prasmę, atradimų džiaugsmą, 

pergales, norą tobulėti ir kurti. 

 Profesionalumas. Tiek mokydami studentus, tiek teikdami paslaugas verslui ir visuomenei, tiek 

vykdydami paprasčiausius darbus mes siekiame padaryti daugiau negu iš mūsų tikimąsi. Mes 

stebiname savo inovatyvumu, degame noru tobulėti ir sukurti tai, kuo galėtume didžiuotis. 

 Kolegialūs santykiai. Esame atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, 

bendradarbiavimui, naujovėms. Savo sėkmę suprantame, kaip mūsų studentų, partnerių ir visos 

kolegijos bendruomenės sėkmę. 
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VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius  atitinkančios kokybiškos 

studijos. 

2.  Taikomosios mokslinės veiklos atitiktis valstybės/regiono darniam vystymuisi. 

3. Nuolatinis organizacinis tobulėjimas.  

 

Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius  atitinkančios kokybiškos 

studijos. 

 Rengti darbo rinkos poreikius tenkinančius specialistus; 

 Patenkinti Kolegijos studentų poreikius ir lūkesčius aukštos kokybės studijoms;  

 Plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

 Didinti Kolegijos veiklos tarptautiškumą; 

 Didinti Kolegijos teikiamų suaugusiųjų švietimo ir mokymo bei konsultacinių paslaugų apimtis.           

 

  Taikomosios mokslinės veiklos atitiktis valstybės/regiono darniam vystymuisi. 

    Taikyti taikomosios mokslinės veiklos rezultatus studijų veiksmingumui užtikrinti; 

 Užtikrinti taikomųjų mokslinių tyrimų kokybę; 

 Didinti taikomųjų mokslinių tyrimų komercinimą.  

 

     Nuolatinis organizacinis tobulėjimas:  

 Užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos tobulinimą; 

 Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę; 

 Užtikrinti racionalų materialiųjų išteklių naudojimą;  

 Stiprinti Kolegijos prekės ženklą tikslingai formuojant įvaizdį ir reputaciją. 
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    STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strateginis tikslas (01).  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslinę veiklą  

 

 

Programa (01 01) Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius,  rengimas  

Programa (01 02). Taikomosios mokslinės  veiklos plėtojimas 

Programa (01 03).  Organizacinis tobulėjimas 
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2017 M. 

 

 

ŽMONIŲ IŠTEKLIAI 

              Bendras etatų skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui  

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Etatų skaičius, vnt. 360,95 342 332 328 

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur 3906 3725 3613 3600 

             Kolegijos personalo grupių pasiskirstymas pagal etatus ir skaičių 2016 m. spalio 1 d. 

Personalo grupė Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Dėstytojai 183,45  284 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas 31,75 34 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant mokslinius tyrimus 9,5  10 

Administracija 40,5 41 

Kiti darbuotojai 23,5  24 

Ūkio personalas 72,25  71 

Iš viso: 360,95 464 
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VALDYMO IŠLAIDOS 

1 lentelė. 2017–2019-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos (tūkst. Eur) 

Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai 

  iš jų 

iš viso 

iš jų   iš jų 

iš viso 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti 

iš viso 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų darbo 
užmokesčiui 

iš viso 
iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 
užmokesčiui 

1. 
  

01 01 2677 

 

2557 

 

2134 

 

120 

 

2516 

 

2404 

 

2006 

 

113 

 

2441 

 

2332 

 

1946 

 

110 

 
Aukštos kvalifikacijos 
specialistų, tenkinančių 
darbo rinkos poreikius,  
rengimas 

Iš jų valdymo išlaidos 216 216 216  203 203 203  197 197 197  

2. 
  

01 02 1058 

 

1058 

 

1029 

 

 

 

995 

 

995 

 

967 

 

 

 

965 

 

965 

 

938 

 

 

 Taikomosios mokslinės 
veiklos plėtojimas 

Iš jų valdymo išlaidos 85 85 85  80 80 80  78 78 78  

3. 
  

01 03 1779 

 

1729 

 

1012 

 

50 

 

1672 

 

1625 

 

951 

 

47 

 

1622 

 

1576 

 

922 

 

46 

 
Organizacinis 
tobulėjimas 

Iš jų valdymo išlaidos 149 149 149  140 140 140  136 136 136  

Iš viso asignavimų programoms 5514 5344 4175 170 5183 5024 3924 160 5028 4873 3806 156 

Iš jų valdymo išlaidos 450 450 450  423 423 423  411 411 411  

Valdymo išlaidų dalis procentais 8,2 8,4 10,8  8,2 8,4 10,8  8,2 8,4 10,8  
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II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

VEIKLOS KONTEKSTAS   

             Klaipėdos valstybinė kolegija, kaip ir visa aukštojo mokslo sistema, veikia sparčiai kintančiomis aplinkos sąlygomis. Didžiulę įtaką Kolegijos 

veiklai turi politiniai-teisiniai, ekonominiai, socialiniai-kultūriniai ir  technologiniai-moksliniai veiksniai.  

Veiksnių grupė Veiksnys Veiksnio poveikis (teigiamas,  neutralus, neigiamas)  

Politiniai-teisiniai 
veiksniai 

Mokslo ir studijų įstatymo pataisos, 
aukštojo mokslo tinklo pertvarka. 

Neutralus poveikis. Kyla daug neaiškumų dėl būsim aukštojo mokslo tinklo pertvarkos ir 
studijų finansavimo bei  kreditavimo tvarkos.  

Nacionalinė pažangos programa ir jos 
įgyvendinimas. Laikotarpis – 2014-2020 
metai 

Neigiamas poveikis. Klaipėdos miesto savivaldybė nėra numačiusi konkrečių priemonių 
programos įgyvendinimui, nors visos savivaldybės Lietuvoje yra įsipareigojusios prisidėti prie 
šios strategijos įgyvendinimo.  

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų 
strategija 

Teigiamas poveikis. Valstybė šioje programoje yra numačiusi kryptingai skirti finansinius, 
materialinius ir intelektinius išteklius, siekiant sutelkti švietimo bendruomenės pastangas 
esminiams švietimo pokyčiams. 

Įsakymas „ Dėl aukštojo mokslo 
tarptautiškumo skatinimo 2017-2018 
metų prioritetų patvirtinimo „ (2017 m. 
sausio 23 d. Nr. V-32, Vilnius) 

Teigiamas poveikis. „Erasmus+“, „Nordplus“ bei kitų tarptautinių akademinių mainų 
programų teikiamos judumo galimybės. Lietuvos, kaip patrauklaus studijų centro įvaizdžio 
stiprinimas ir kiti veiksmai, skatinantys Lietuvą pasirinkti kaip studijų vietą. 

Europos Komisijos komunikatas „Europa 
2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“    

Neutralus. Dirbančių žmonių dalies didinimas („75 proc. darbingo amžiaus (20–64 metų) 
žmonių turėtų dirbti“).  Aukštąjį išsilavinimą įgyjančių žmonių dalies didinimas („bent 40 
proc. jaunesnės kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą“). 

Jerevano komunikatas, 2015. Neutralus. Pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę ir sustiprinti jų svarbą; skatinti absolventų 
užimtumą per visą jų profesinės veiklos laikotarpį; siekti, kad Europos aukštojo mokslo 
sistemos būtų įtraukesnės, t. y. pagerinti skvarbą ir ryšius tarp skirtingų švietimo sektorių, 
sustiprinti aukštojo mokslo socialinę dimensiją, pagerinti lyčių pusiausvyrą ir padidinti 
galimybes įstoti ir baigti studijas, įskaitant tarptautinio judumo galimybes nepalankioje 
socialinėje ekonominėje padėtyje esantiems studentams; ir būtų įgyvendintos sutartos 
struktūrines reformos. 

Ekonominiai 
veiksniai 

Mažėjantis auštųjų mokyklų finansavimas 
iš valstybės biudžeto. 

Neigiamas poveikis. Sumažėja galimybės modernizavimui. 

Verslo institucijos mažiau skiria nuosavų 
lėšų taikomiesiems moksliniams 
tyrimams ir personalo mokymams. 

Neigiamas poveikis. Egzistuoja mokymų ir paslaugų centro paslaugų komercinimo galimybė 
dėl ES finansuojamų mokymų, konsultacijų ir vidinių mokymų „prisisotinusios“  rinkos. 
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Socialiniai-
kultūriniai 
veiksniai 

Demografinė „duobė“: mažėjantys 
gyventojų skaičius ir būsimų studentų 
skaičius iki 2021 m. 
 

Neigiamas. Mažėja potencialių studentų skaičius, didėja socialiai ir finansiškai pažeidžiamų 
žmonių skaičius, kurie negavę finansavimo bus nepajėgūs studijuoti nuosavomis lėšomis. 
Teigiamas.  Senėjančios visuomenės poreikių tenkinimo komercinimo galimybė. 

Senėjanti visuomenė. Neutralus. Tačiau atveriantis galimybes naujų specialistų rengimui, darbui su senėjančia 
visuomene ir jos poreikiais.   

Technologiniai-
moksliniai 
veiksniai 

Naujausių mokslo pažangos laimėjimų ir  
technologijų taikymas (Lietuvos 
informacinės visuomenės plėtros 2011–
2019 metų programa) 

Neigiamas. Tam tikros technologinės krypties studijos jaučia „spaudimą“ dėl naujausių 
technologijų sparčios kaitos. 
Teigiamas. Organizacijos veiklos tobulinimas, kuriant pažangias ir inovatyvias informacines 
duomenų bazes, didinant siūlomų informacinių technologijų mokymo paslaugas visuomenei. 
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KOLEGIJOS VEIKLOS  SSGG 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Biomedicinos ir Technologijos mokslo sričių studijų programų 
atitiktis Vakarų Lietuvos regiono darbo rinkos poreikiams.  

 Kokybiškos ir darbo rinkoje paklausios biomedicinos ir 
technologijų mokslo sričių studijų programos. 

 Studijų orientavimas į praktinį mokymą. 

 Veiksmingas poveikis regionui (ypač transporto, sveikatos, 
prekybos ir komunikacijos srityse)  

 Racionalus finansų valdymas. 

 Efektyvi Kokybės valdymo sistema / Kokybės valdymo sistemos 
nuolatinis gerinimas. 
 

 Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais formų ir siekiamų 
rezultatų įvairovė. 

 Kolegijos identitetas ir atpažįstamumas. 

 Tarptautinių studijų vykdymas, studentų ir dėstytojų judumas. 

 Taikomųjų mokslinių tyrimų konkurencingumas ir  
komercinimas. 

 Materialaus ilgalaikio turto panaudojimo racionalumas ir 
investicijų sparta. 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama skirta tobulinti 
studijų programas ir stiprinti materialinę bazę ir žmonių išteklius. 

 Nauji studentų segmentai (studentai iš užsienio, suaugusieji). 

 Komercinės veiklos vystymas. 

 Formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų 
vystymas. 

 Taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos komercinimas. 

 Studijoms ir taikomajai mokslinei veiklai vykdyti reikalingos 
infrastruktūros ir išteklių dermė (konsolidavimas) regione ir 
šalyje. 

 Demografinės situacijos pokyčiai (senstanti visuomenė, 
emigracija). 

 Nestabili aukštojo mokslo sistemos teisinė bazė. 

 Greita technologijų kaita.  

 Nepakankamas aukštųjų mokyklų finansavimas. 

 Auganti konkurencija tarp aukštojo mokslo įstaigų ir 
specializuotų konsultacinių firmų, teikiančių mokslo ir 
konsultavimo paslaugas. 
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) 

Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

 

Šis strateginis tikslas vertinamas dviem efekto kriterijais, kurie atspindi pagrindines Kolegijos veiklos kryptis, t.y., studijas ir taikomąją mokslinę 

veiklą. 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2016 m. 2017 m. 2018 m.  2019 m. 

E-01-01 Įsidarbinusių absolventų dalis po 

vienerių metų, proc. 
87 83-88 83-88 84-89 

E-01-02 Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, 
vnt. 

50-69 50-60 51-69 52-70 

 
Strateginiam tikslui įgyvendinti numatomos vykdyti trys programos: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius,  

rengimas, Taikomosios mokslinės  veiklos plėtojimas, Organizacinis tobulėjimas.              
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

PROGRAMA (KODAS 01 01): AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ, TENKINANČIŲ DARBO RINKOS POREIKIUS, RENGIMAS  

Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas, Europos 

aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gairės, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų nuostatai. 

Vertinimas. Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. Jo rezultatai pateikiami metinėje 

Kolegijos veiklos ataskaitoje,  kuri pristatoma Akademinei tarybai ir tvirtinama Kolegijos taryboje.  Kolegijos veiklos rezultatai taip pat pateikiami 

Švietimo ir mokslo ministerijai, Studentų atstovybei ir visai bendruomenei. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Klaipėdos valstybinės kolegijos administracija, Socialinių mokslų, Sveikatos mokslų ir Technologijų fakultetų ir Rietavo studijų centro 

administracija, dėstytojai ir darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas bei taikomuosius mokslinius tyrimus, neakademiniai padaliniai. 

Programos koordinatorius: Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai  
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2 lentelė. 2017 - 2019 metų 1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius, rengimas“ (kodas 01 01) tikslai, 
uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. Eur) 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 
asignavimai 

2017-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 

užmoke
sčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

01 01 01 

Tikslas:  2291 

 

2176 

 

1855 

 

115 

 

2677 

 

2557 

 

2134 

 

120 

 

2516 

 

2403 

 

2006 

 

113 

 

2442 

 

2332 

 

1946 

 

110 

 
Rengti aukštos 
kvalifikacijos 
specialistus, 
tenkinančius darbo 
rinkos poreikius 

01 01 01 01 

Uždavinys: 2291 

 

2176 

 

1855 

 

115 

 

2677 

 

2557 

 

2134 

 

120 

 

2516 

 

2403 

 

2006 

 

113 

 

2442 

 

2332 

 

1946 

 

110 

 
Užtikrinti 
kokybiškas į 
studentą 
orientuotas  
studijas 

01 01 01 01 01 

Priemonė: 1855 1855 1855  2134 2134 2134  2006 2006 2006  1946 1946 1946  

Vykdyti inžinerijos, 
technologijų, 
informatikos, verslo 
ir viešosios 
vadybos, ugdymo, 
sveikatos, socialinių 
ir žemės ūkio 
mokslų studijų  
krypčių grupių į 
studentą 
orientuotas  
studijas 
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01 01 01 01 02 

Priemonė: 

                                

Tobulinti vykdomas 
studijų programas ir 
atnaujinti studijų 
programų portfelį 
pagal darbo rinkos 
poreikius 

01 01 01 01 03 

Priemonė: 
 
Plėtoti 
bendradarbiavimą 
su  socialiniais 
partneriais  

                

01 01 01 01 04 

Priemonė: 436 321  115 543 423  120 510 397  113 496 386  110 

Tobulinti ir 
modernizuoti 
studijų materialinę 
bazę ir aplinką 

01 01 01 01 05 

Priemonė: 

                       
Tobulinti 
akademinio 
personalo 
kompetencijas  

01 01 01 01 06 

Priemonė: 

                       Didinti studijų 
tarptautiškumą 

 01 01 02 

Tikslas:  

                                

Plėtoti suaugusiųjų 
mokymo ir 
švietimo paslaugas 
bei konsultacinę 
veiklą 

01 01 02 01 

Uždavinys: 

                                

Užtikrinti 
kokybiškas 
suaugusiųjų 
mokymo ir švietimo 
paslaugas bei 
konsultacinę veiklą 
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01 01 02 01 01 

Priemonė: 
 

                                

Tobulinti 
suaugusiųjų 
mokymo ir švietimo 
bei konsultavimo 
paslaugų portfelius 
 

01 01 02 01 02 

Priemonė: 

 
                              

Teikti kokybiškas 
suaugusiųjų 
mokymo ir švietimo 
bei konsultavimo 
paslaugas 

  
1. Iš viso Lietuvos 
Respublikos 
valstybės biudžetas  

                                

  

Iš jo:  

                                1.1. Bendrojo 
finansavimo lėšos 

  

1.2. Europos 
Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finan-
sinės paramos lėšos 

                                

  
1.3. Tikslinės 
paskirties lėšos ir 
pajamų įmokos 

                                

  

2. Kiti šaltiniai 
(Europos Sąjungos 
finansinė parama 
projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos 
lėšos) 

                                

  
Iš viso programai 
finansuoti (1+2) 

2291 2176 1855 115 2677 2557 2134 120 2516 2403 2006 113 2442 2332 1946 110 
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3 lentelė. 1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių  darbo rinkos poreikius, rengimas“ (kodas  01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo 
kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

01 01 01  Tikslas. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, tenkinančius darbo rinkos poreikius         

R-01-01-01-01 Darbdavių , teigiamai vertinančių rengiamų specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams, proc. 84 85-87 86 87 

01 01 01 01  Uždavinys.  Užtikrinti kokybiškas į studentą orientuotas studijas         

P-01-01-01-01-01  Studentų rinkos dalis,  lyginant su bendru skaičiumi, įstojusiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, proc. 44,53 43-45 44-46 44-46 

P-01-01-01-01-02  Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 66 67-70 68-72 68-72 

P-01-01-01-01-03  Baigusiųjų studijas studentų dalis nuo  įstojusiųjų studijuoti studentų skaičiaus (ataskaitinių metų laidos), proc. 54,2 56-62 56-62 56-62 

P-01-01-01-01-04 Akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų ir  visų akredituotų studijų programų santykis, proc. 83 84 85 87 

P-01-01-01-01-05 Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė įmonių ir organizacijų atstovai dalis, proc. 24 24-26 26-26 26-28 

P-01-01-01-01-06 Lėšos investuotos į studijų programų materialinės bazės modernizavimą ir aprūpinimą, tūkst. Eur 240 240-270 240-270 240-270 

P-01-01-01-01-07 Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc. 10,9 12 13 14 

P-01-01-01-01-08 Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro studijuojančiųjų skaičiaus, proc.  0,59 0,6-1 1 2 

P-01-01-01-01-09 Kolegijos studentų judumas, proc. 2,5 2,7 2,8 3 

P-01-01-01-01-10 Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo sąlyginio dėstytojų  skaičiaus, proc. 20 20 21 22 

01 01 02 Tikslas: Plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą     

R-01-01-02-01 Pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos, tūkst. Eur 125,5 125-150 125-150 125-150 

01 01 02 01 Uždavinys: Užtikrinti kokybiškas  suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą     

P-01-01-02-01-01 Baigusių suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas klausytojų skaičius, vnt. 2289 2300 2300 2300 
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PROGRAMA (KODAS 01 02): TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS 

Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas, Klaipėdos 

valstybinės kolegijos Studijų nuostatai (patvirtinti  laikinojo direktoriaus 2013 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1 – 149).         

Vertinimas: Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. Jo rezultatai pateikiami metinėje 

Kolegijos veiklos ataskaitoje,  kuri pristatoma Akademinei tarybai ir tvirtinama Kolegijos taryboje.  Kolegijos veiklos rezultatai taip pat pateikiami 

Švietimo ir mokslo ministerijai ir visai bendruomenei. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Klaipėdos valstybinės kolegijos administracija, Socialinių mokslų, Sveikatos mokslų ir Technologijų fakultetų ir Rietavo studijų centro 

administracija, dėstytojai ir darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas bei taikomuosius mokslinius tyrimus, Taikomosios mokslinės veiklos 

centras. 

Programos koordinatorius: Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai  
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2 lentelė. 2017 – 2019-ųjų metų 2 programos „TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS  VEIKLOS PLĖTOJIMAS“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, priemonės ir 

asignavimai (tūkst. Eur) 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 
asignavimai 

2017-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

Išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 

užmoke
sčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 

užmoke
sčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 

užmoke
sčiui 

01 02 01 

Tikslas: 1003 1003 913  1058 1058 1029  995 995 967  965 965 938  

Plėtoti taikomąją 
mokslinę veiklą 

01 02 01 01  

Uždavinys: 1003 1003 913  1058 1058 1029  995 995 967  965 965 938  

Užtikrinti 
konkurencingos 
taikomosios mokslinės 
veiklos  plėtrą ir kokybę  

01 02 01 01 01 

Priemonė: 

                Didinti taikomosios 
mokslinės veiklos 
komercinimo apimtis 

01 02 01 01 02 

Priemonė: 1003 1003 913  1058 1058 1029  995 995 967  965 965 938  

Plėtoti kokybišką 
taikomąją mokslinę 
veiklą akademiniuose 
padaliniuose 

  
1. Iš viso Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžetas  

1003 1003 913  1058 1058 1029  995 995 967  965 965 938 
  

  

Iš jo:  

               
  1.1. Bendrojo 

finansavimo lėšos 

  
1.2. Europos Sąjungos ir 
kitos tarptautinės finan-
sinės paramos lėšos 
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1.3. Tikslinės paskirties 
lėšos ir pajamų įmokos 

                                

  

2. Kiti šaltiniai (Europos 
Sąjungos finansinė 
parama projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 

                                

  
Iš viso programai 
finansuoti (1+2) 

1003 1003 913  1058 1058 1029  995 995 967  965 965 938  
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3 lentelė. 2 programos „TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS  VEIKLOS PLĖTOJIMAS“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

01 02 01 Tikslas: Plėtoti taikomąją mokslinę veiklą         

R-01-02-01-01 Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos, tūkst. Eur 12,316 12,5-15,0 15,0 16,0 

01 02 01 01 Uždavinys: Užtikrinti konkurencingos taikomosios mokslinės veiklos  plėtrą ir kokybę         

P-01-02-01-01-01 Komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus, proc.. 11,59 12 13 14 

P-01-02-01-01-02 Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse santykis su bendru dėstytojų publikacijų 

skaičiumi, proc..  
50,62 50 52 54 
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PROGRAMA (KODAS 01 03): ORGANIZACINIS TOBULĖJIMAS  

Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas,  Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas.    

Vertinimas: Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. Jo rezultatai pateikiami metinėje 

Kolegijos veiklos ataskaitoje,  kuri pristatoma Akademinei tarybai ir tvirtinama Kolegijos taryboje.   

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Kolegijos administracija. 

Programos koordinatorius: Direktorius. 
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2 lentelė. 2017 – 2019-ųjų metų 3 programos „Organizacinis tobulėjimas“ (kodas 01 03) 
 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. Eur) 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 
asignavimai 

2017-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

Išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

01 03 01 

Tikslas: 1961 1936 1136 25 1779 1729 1012 50 1672 1625 951 47 1622 1576 922 46 

Užtikrinti nuolatinį 
organizacijos 
tobulėjimą  

01 03 01 01 

Uždavinys: 1938 1913 1136 25 1755 1705 1012 50 1648 1601 951 47 1597 1551 922 46 

Didinti Kolegijos 
valdymo efektyvumą  

01 03 01 01 01 

Priemonė: 
130 130 33  118 118 29  110 110 29  107 107 29  

Stiprinti Kolegijos 
prekės ženklą  

01 03 01 01 02 

Priemonė: 

                Didinti materialiųjų 
išteklių panaudojimo 
efektyvumą  

 01 03 01 01 03 

Priemonė: 1808 1783 1103 25 1637 1587 983 50 1538 1491 922 47 1490 1444 893 46 

Užtikrinti kokybiškas 
administravimo ir  
infrastruktūros 
valdymo paslaugas  

01 03 01 01 04 

Priemonė: 
 
Parengti ir įgyvendinti  
3-jų metų IT plėtros 
strategiją 
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01 03 01 01 05 

Priemonė: 
 
Plėtoti Kolegijos 
teikiamas paslaugas 

      
          

01 03 01 02 

Uždavinys: 23 23   24 24   24 24   25 25   

Vystyti darbuotojų 
kompetencijas, 
motyvaciją ir 
lyderystę 

01 03 01 02 01 

Priemonė: 23 23   24 24   24 24   25 25   

Ugdyti darbuotojų 
kompetencijas 

 01 03 01 02 02 

Priemonė: 

                     Įdiegti darbuotojų 
veiklos vertinimo ir 
motyvavimo sistemą 

  
1. Iš viso Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžetas  

1961 1936 1136 25 1779 1729 1012 50 1672 1625 951 47 1622 1576 922 46 

  

Iš jo:  

                                1.1. Bendrojo 
finansavimo lėšos 

  

1.2. Europos Sąjungos 
ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos 
lėšos 

                                

  
1.3. Tikslinės 
paskirties lėšos ir 
pajamų įmokos 

                                

  

2. Kiti šaltiniai (Euro-
pos Sąjungos 
finansinė parama 
projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 

                                

  
Iš viso programai 
finansuoti (1+2) 

1961 1936 1136 25 1779 1729 1012 50 1672 1625 951 47 1622 1576 922 46 
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3 lentelė. 3 programos „ORGANIZACINIS TOBULĖJIMAS“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

01 03 01 Tikslas. Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą         

R-01-03-01-01 Kolegijos veiklos vertinimas remiantis BVM modeliu, balais  78,75 79-80 79-81 79-81 

01 03 01 01 Uždavinys: Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą         

P-01-03-01-01-01  Kolegijos pajamų ir sąnaudų santykis, proc. 101 101 102 102 

P-01-03-01-01-02 Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m
2
 visų Kolegijos pastatų ploto, Eur  148 150 150 150 

P-01-03-01-01-03 Pajamos iš nuomos, apgyvendinimo ir kitų paslaugų, tūkst. Eur 600  600-610 600-610 600-610 

01 03 01 02 Uždavinys: Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę         

P-01-03-01-02-01 Vieno darbuotojo tobulinimuisi skirtos lėšos, Eur/darbuotojui 181 181-190 182-190 182-190 
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Efekto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Vertinimo  kriterijus: Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių 
metų, proc. 

E-01-01 

1. Apibrėžimas Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių metų. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne.  Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus parodo rengiamų 
specialistų atitiktį darbo rinkos poreikiams. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant įsidarbinusių 
absolventų, įgijusių kvalifikaciją Kolegijoje prieš 
vienerius metus, skaičių iš visų Kolegijos 
absolventų skaičiaus.  

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras susumuoja duomenis 
gautus iš fakultetų. Fakultetai duomenis gauna iš 
absolventų. 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikiene@kvk.lt 
Tel. 8 655 38762 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl darbo vietos 
pobūdžio netikslios identifikacijos. 

mailto:v.bridikiene@kvk.lt
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Efekto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą. 

01  

Vertinimo kriterijus:  Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius. E-01-02 

1. Apibrėžimas Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne.  Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos taikomosios mokslinės 
veiklos apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant 
ataskaitiniais metais atliktus taikomuosius 
mokslinius tyrimus. 

5. Duomenų šaltinis Taikomosios mokslinės veiklos centras, kuris 
surenka duomenis iš fakultetų. 

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovė 
Jurga Kučinskienė j.kucinskiene@kvk.lt  
Tel. 8650 18320 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

Dalis taikomųjų mokslinių tyrimų tęsiasi du, tris 
metus. Kasmet yra skaičiuojamas atliekamų 
tyrimų skaičius. 

mailto:j.kucinskiene@kvk.lt
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas  - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas 

01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Vertinimo kriterijus:  Darbdavių , teigiamai vertinančių rengiamų 
specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams, proc. 

R-01-01-01-01 

1. Apibrėžimas Darbdavių, teigiamai vertinančių rengiamų 
specialistų kompetencijų atitiktį darbo rinkos 
poreikiams dalis. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos parengtų specialistų 
pripažinimą darbo rinkoje ir jų kompetencijų 
atitiktį darbo rinkos poreikiams. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas atlikus darbdavių 
apklausą apie rengiamų specialistų kompetencijų 
atitiktį darbo rinkos poreikiams ir įvertinus 
apklausos rezultatus. 

5. Duomenų šaltinis Kokybės centras  

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kokybės centro vadovė Gitana Tauraitė 
Janušauskienė g.janusauskiene@kvk.lt  
Tel. 8 655 94826  

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:g.janusauskiene@kvk.lt
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas 

01 01 

Programos tikslas: Plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo 
paslaugas bei konsultacinę veiklą. 

01 01 02  

Vertinimo kriterijus:   Pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir 
švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos, tūkst. Eur 

R-01-01-02-01 

1. Apibrėžimas Pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo 
paslaugų bei konsultacinės veiklos. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos  suaugusiųjų mokymo 
ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos 
apimtis ir paklausą. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas  sumuojant pajamas iš 
suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei 
konsultacinės veiklos. 

5. Duomenų šaltinis Mokymo ir paslaugų centras  

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Mokymo ir paslaugų centro vadovė Asta 
Baužienė a.bauziene@kvk.lt,  
Tel. 8 655 59152 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:a.bauziene@kvk.lt
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa:  Taikomosios mokslinės  veiklos plėtojimas. 01 02 

Programos tikslas: Plėtoti taikomąją mokslinę veiklą. 01 02 01  

Vertinimo kriterijus:  Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos, 
tūkst. Eur  

R-01-02-01-01 

1. Apibrėžimas Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos . 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos teikiamų taikomosios 
mokslinės veiklos paslaugų paklausą ir kokybę. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant pajamas 
gautas  už taikomąją mokslinę veiklą. 

5. Duomenų šaltinis Taikomosios mokslinės veiklos centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovė 
Jurga Kučinskienė j.kucinskiene@kvk.lt tel. 8650 
18320 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:j.kucinskiene@kvk.lt
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas. 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą. 01 03 01  

Vertinimo kriterijus: Kolegijos veiklos vertinimas remiantis BVM 
modeliu, balais. 

R-01-03-01-01 

1. Apibrėžimas Kolegijos veiklos vertinimas apimantis visus 
valdymo etapus: planavimą, įgyvendinimą ir 
vertinimą. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos veiklos kokybę. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas atliekant Kolegijos 
vadovų  ir padalinių vadovų apklausą naudojant 
adaptuotą BVM klausimyną. 

5. Duomenų šaltinis Kokybės centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kokybės centro vadovė Gitana Tauraitė 
Janušauskienė g.janusauskiene@kvk.lt  
Tel. 8 655 94826 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:g.janusauskiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 
skaičiumi stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, 
proc. 

P-01-01-01-01-01 

1. Apibrėžimas Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 
skaičiumi stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias 
mokyklas. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos populiarumą ir  
patrauklumą lyginant su kitomis Vakarų Lietuvoje 
esančiomis aukštosiomis mokyklomis. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas stojančiųjų į Kolegiją 
studentų skaičių dalijant iš bendro stojančiųjų į 
Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas studentų 
skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikiene@kvk.lt 
 Tel. 8 655 38762 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:v.bridikiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. P-01-01-01-01-02 

1. Apibrėžimas Studentų pasitenkinimas studijomis.  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo studentų patenkintų studijomis 
Kolegijoje procentą nuo visų studijuojančiųjų 
skaičiaus. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas atliekant studentų 
pasitenkinimą studijomis tyrimą ir vertinant jo 
rezultatus. 

5. Duomenų šaltinis Kokybės centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kokybės centro vadovė Gitana Tauraitė-
Janušauskienė, g.janusauskiene@kvk.lt   
 Tel. 8 655 94826 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:g.janusauskiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Baigusiųjų studijas studentų dalis nuo 
įstojusiųjų studijuoti studentų skaičiaus (ataskaitinių metų laidos), 
proc. 

P-01-01-01-01-03 

1. Apibrėžimas Baigusiųjų studijas studentų dalis nuo įstojusiųjų 
studijuoti studentų skaičiaus (ataskaitinių metų 
laidos). 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo studentų išlikimo procentą. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalijant baigusiųjų 
studentų skaičių iš pradėjusiųjų studijas 
(ataskaitinių metų laidos) studentų skaičiaus.  

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikiene@kvk.lt 
  Tel. 8 655 38762 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:v.bridikiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas  - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Akredituotų maksimaliam laikotarpiui 
studijų programų ir visų akredituotų studijų programų santykis, 
proc. 

P-01-01-01-01-04 

1. Apibrėžimas Akredituotų  maksimaliam laikotarpiui studijų 
programų ir visų akredituotų studijų programų 
santykis. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijoje vykdomų studijų 
programų kokybę. 

4. Skaičiavimo metodas Akredituotų  maksimaliam laikotarpiui studijų 
programų santykis su visomis akredituotomis 
studijų programomis. 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt  
Tel. 8 655 61401 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:s.berlinskas@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tiksla  - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė 
įmonių ir organizacijų atstovai dalis, proc. 

P-01-01-01-01-05 

1. Apibrėžimas Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė įmonių 
ir organizacijų  atstovai, dalis per metus. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais studijų procese apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant santykį tarp 
ataskaitiniais metais vykdytų studijų dalykų, 
kuriuose paskaitas skaitė verslo įmonių ir 
organizacijų atstovai bei bendro  ataskaitiniais 
metais vykdytų studijų dalykų skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt  
 Tel. 8 655 61401 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:s.berlinskas@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas.  

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius.  

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas.  

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus: Lėšos investuotos į studijų programų 
materialinės bazės modernizavimą ir aprūpinimą, tūkst. Eur 

P-01-01-01-01-06 

1. Apibrėžimas Lėšos investuotos į studijų programų materialinės 
bazės modernizavimą ir aprūpinimą per 
ataskaitinius metus. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos investicijų į studijų 
programų  materialinės bazės modernizavimą ir 
aprūpinimą dydį. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas  sumuojant lėšas, 
investuotas į studijų programų materialinės bazės 
modernizavimą ir aprūpinimą, per ataskaitinius 
metus. 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius. 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė/vyr. 
buhalterė Inga Paulauskaitė i.paulauskaite@kvk.lt  
Tel. 8 655 02423 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:i.paulauskaite@kvk.lt


Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas 38 

 
 
 
Produkto kriterijus 

 

 
Pavadinimas 

Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

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

P-01-01-01-01-07 

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

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo dėstytojų kompetenciją, kuri 
svarbi užtikrinant studijų ir taikomosios 
mokslinės veiklos kokybę. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant dėstytojų, 
turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro 
dėstytojų užimtų etatų santykį. 

5. Duomenų šaltinis Personalo skyrius 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Personalo skyriaus vadovė Nida Baranauskienė, 
n.baranauskiene@kvk.lt 
Tel. 8 630 07728 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:n.baranauskiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

 
Pavadinimas 

Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:   Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų 
dalis nuo bendro studijuojančiųjų skaičiaus, proc. 

P-01-01-01-01-08 

1. Apibrėžimas Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis 
nuo bendro studijuojančiųjų skaičiaus. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos tarptautiškumo plėtrą 
ir jos pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant 
studijuojančiųjų užsienio studentų skaičių iš 
bendro Kolegijoje studijuojančiųjų skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikiene@kvk.lt 
 Tel. 8 655 38762 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:v.bridikiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

 
Pavadinimas 

Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas.  

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:   Kolegijoje studentų judumas, proc. P-01-01-01-01-09 

1. Apibrėžimas Kolegijoje studentų judumas. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos studentų tarptautinio 
judumo lygį. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant studentų, 
dalyvavusių judumo programose skaičių iš 
bendro Kolegijoje studijuojančiųjų skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Tarptautinių ryšių skyrius 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jūratė 
Danielienė, j.danieliene@kvk.lt 
 Tel. 8 630 07720 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:j.danieliene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

 
Pavadinimas 

Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas:  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
tenkinančius darbo rinkos poreikius. 

01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas į studentą 
orientuotas studijas. 

01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo 
sąlyginio dėstytojų skaičiaus, proc. 

P-01-01-01-01-10 

1. Apibrėžimas Atvykstančių iš užsienio dėstytojų dalis nuo 
sąlyginio dėstytojų skaičiaus. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos tarptautiškumo plėtrą.  

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant  atvykstančių 
iš užsienio dėstytojų skaičių iš sąlyginio dėstytojų 
skaičiaus.  

5. Duomenų šaltinis Tarptautinių ryšių skyrius 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jūratė 
Danielienė, j.danieliene@kvk.lt 
Tel. 8 630 07720 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:j.danieliene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

 
Pavadinimas 

Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas  - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo 
rinkos poreikius, rengimas. 

01 01 

Programos tikslas: Plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo 
paslaugas bei konsultacinę veiklą. 

01 01 02  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas  suaugusiųjų 
mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą. 

01 01 02 01 

Vertinimo kriterijus:  Baigusių suaugusiųjų mokymo ir švietimo 
programas klausytojų skaičius, vnt. 

P-01-01-02-01-01 

1. Apibrėžimas Baigusių suaugusiųjų mokymo ir švietimo 
programas klausytojų skaičius. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos  vykdomų suaugusiųjų 
mokymo ir švietimo programų paklausą. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant baigusių  
suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas 
klausytojų skaičius.  

5. Duomenų šaltinis Mokymo ir paslaugų centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Mokymo ir paslaugų centro vadovė Asta 
Baužienė a.bauziene@kvk.lt,  
Tel. 8 655 59152 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:a.bauziene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Taikomosios mokslinės veiklos plėtojimas. 01 02 

Programos tikslas:  Plėtoti taikomąją mokslinę veiklą. 01 02 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti konkurencingos taikomosios 
mokslinės veiklos plėtrą ir kokybę. 

01 02 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų 
dalis nuo bendro taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus, proc. 

P-01-02-01-01-01 

1. Apibrėžimas Komercinių taikomųjų mokslinių tyrimų dalis nuo 
bendro taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus.  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos  gebėjimą komercinti 
atliekamus taikomuosius mokslinius tyrimus. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant komercinių 
taikomųjų mokslinių tyrimų skaičių iš bendro 
atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Taikomosios mokslinės veiklos centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovė 
Jurga Kučinskienė j.kucinskiene@kvk.lt  
Tel. 8650 18320 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:j.kucinskiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Taikomosios mokslinės veiklos plėtojimas. 01 02 

Programos tikslas:  Plėtoti taikomąją mokslinę veiklą. 01 02 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti konkurencingos taikomosios 
mokslinės veiklos plėtrą ir kokybę. 

01 02 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Dėstytojų mokslinių publikacijų 
tarptautinėse duomenų bazėse santykis su bendru dėstytojų 
publikacijų skaičiumi, proc. 

P-01-02-01-01-02 

1. Apibrėžimas Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse 
duomenų bazėse santykis su bendru dėstytojų 
publikacijų skaičiumi. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo dėstytojų mokslinių publikacijų 
tarptautinėse duomenų bazėse santykį su bendru 
dėstytojų publikacijų skaičiumi. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant  dėstytojų 
mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų 
bazėse skaičių iš bendro dėstytojų publikacijų 
skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Taikomosios mokslinės veiklos centras 

6. Skaičiavimo reguliarumas Du kartus metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovė 
Jurga Kučinskienė j.kucinskiene@kvk.lt  
Tel. 8650 18320 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:j.kucinskiene@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas. 01 03 

Programos tikslas:  Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą. 01 03 01  

Programos uždavinys:  Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą. 01 03 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Kolegijos pajamų ir sąnaudų santykis, proc. P-01-03-01-01-01 

1. Apibrėžimas Kolegijos pajamų ir sąnaudų santykis. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo  Kolegijos pajamų ir sąnaudų 
santykį. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant Kolegijos 
pajamas iš sąnaudų. 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius   

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė/vyr. buhalterė 
Inga Paulauskaitė i.paulauskaite@kvk.lt   
Tel. 8 655 02423 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:i.paulauskaite@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas. 01 03 

Programos tikslas:  Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą. 01 03 01  

Programos uždavinys:  Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą. 01 03 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m2 visų 
Kolegijos pastatų ploto, Eur 

P-01-03-01-01-02 

1. Apibrėžimas Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m2 visų Kolegijos 
pastatų ploto. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos išteklių naudojimo 
racionalumą. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalijant Kolegijos 
pajamų sumą iš visų Kolegijos pastatų ploto (m2).  

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė/vyr. buhalterė 
Inga Paulauskaitė i.paulauskaite@kvk.lt   
Tel. 8 655 02423 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:i.paulauskaite@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas. 01 03 

Programos tikslas:  Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą. 01 03 01  

Programos uždavinys:  Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą. 01 03 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Pajamos iš nuomos, apgyvendinimo ir kitų 
paslaugų, tūkst. Eur 

P-01-03-01-01-03 

1. Apibrėžimas Kolegijos  pajamos iš nuomos, apgyvendinimo ir 
kitų paslaugų. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo  Kolegijos pajamų ir sąnaudų 
santykį. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visas 
Kolegijos gautas pajamas  išskyrus pajamas už 
studijas, taikomąją mokslinę, konsultacinę veiklą 
ir suaugusiųjų mokymo iš švietimo paslaugas. 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė/vyr. 
buhalterė Inga Paulauskaitė 
i.paulauskaite@kvk.lt  Tel. 8 655 02423 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:i.paulauskaite@kvk.lt
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Produkto kriterijus 

 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas - Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas. 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą. 01 03 01  

Programos uždavinys:  Vystyti darbuotojų kompetenciją, 
motyvaciją ir lyderystę. 

01 03 01 02 

Vertinimo kriterijus:  Vieno darbuotojo tobulinimuisi skirtos 
lėšos, Eur/darbuotojui. 

P-01-03-01-02-01 

1. Apibrėžimas Vieno darbuotojo tobulinimuisi skirtos lėšos. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Ne. Naudojamas daugiau kaip trys metai. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos dėmesį vystant 
darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir 
lyderystę. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas bendrą darbuotojų 
tobulinimuisi skirtą pinigų sumą (įskaitant 
komandiruotei skirtas lėšas) dalinant  iš sąlyginio 
darbuotojų skaičiaus.  

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

7. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė/vyr. 
buhalterė Inga Paulauskaitė i.paulauskaite@kvk.lt  
Tel. 8 655 02423 

8. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

mailto:i.paulauskaite@kvk.lt

